
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varumärkesorientering inom Gävle kommun 

 
 
 
 
 
 Henny Dahlin och Kristoffer Hansson 
 
 
 

 
 
 

2012 
  

 
 
 

Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp 
Medie- och kommunikationsvetenskap C 

Informatörsprogrammet åk 09 

 

 
  

 
 
 

Handledare: Gabor Bora 
Examinator: Anna Edin 

 
  

 
 
 



 



 

3 
 

Abstract 
 
Henny Dahlin & Kristoffer Hansson 
 
Varumärkesorientering inom Gävle kommun 
 
Antal sidor: 46 

 
Företag och offentliga organisationer måste marknadsföra sig. En affär måste locka kunder, 
ett företag investerare och en kommun turister, företag och fler invånare. I dagens 
samhälle blir det allt viktigare att prioritera varumärkesorientering för att kunna 
upprätthålla sitt attraktionsvärde. 
Denna studie kommer att inrikta sig mot Gävle kommun och undersöka hur de arbetar med 
varumärkesorientering och hur de använder de begrepp och metoder som finns inom 
ämnet. 
 
De frågeställningar som ställts är direkta och konkreta, och de ställs upp här nedan: 
 

● Vad är ett varumärke enligt Gävle kommun?   
● Hur etablerar Gävle kommun ett nytt/nya varumärken? 
● Hur använder sig Gävle kommun av Storytelling, kärnvärden och 

varumärkesorientering? 
● Vilken kompetens finns inom Gävle kommun gällande etableringen av ett nytt 

varumärke?   
 
Gällande metod användes ett strategiskt urval för att därefter kombinera detta med 
kvalitativ metod och ett kvalitativt perspektiv, för att tillsammans kunna ge bästa möjliga 
skildringen av hur det fungerar inom en organisation. Eftersom vår studie och 
undersökning främst grundar sig på intervjuer var valet enkelt. Att intervjua de personer 
som arbetar inom både Gävle kommun och ämnet som studien behandlar. Resultatet blev 
inte som vi hade förväntat oss. De begrepp och metoder som vi fokuserar på inom ämnet 
marknadsföring och varumärkesorientering är idag inte lika väletablerade inom alla 
offentliga organisationer och företag. Det märks ganska tydligt att det för Gävle kommun är 
begrepp och arbetssätt som har blivit bortprioriterade men att kommunen i år, 2012, är 
redo att prioritera dem igen. 
 
Nyckelord: Storytelling, kärnvärden, varumärkesorientering, Gävle kommun 
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1 Inledning 
 
“Tillväxt är viktigt för alla kommuner och en överlevnadsfråga för många. De kommuner som 
på sikt ska överleva måste arbeta konsekvent med att visa sig värdiga sina invånare, sina 
företag och sina besökare. Dessutom bör de kunna attrahera fler för att säkerställa en 
framtid. I det arbetet är varumärket en viktig framgångsfaktor att investera i.”1   
 
Som Agneta Spjuth, marknadskonsult med inriktning på analys och research kring 
varumärkes- och marknadsfrågor, argumenterar i citatet ovan, i dagens samhälle är det 
viktigt för offentliga företag och organisationer att marknadsföra sig på ett eller annat sätt. 
Om de inte marknadsför sig förlorar de kunder och går på så sätt inte runt finansiellt och 
misslyckas med att behålla sitt varumärke. Det gäller att ständigt hålla sitt varumärke 
uppdaterat. Gör man inte det finns det en risk att man förlorar sitt attraktionsvärde som 
företag och offentlig organisation. 
 
Varumärkesarbetet är idag med andra ord väldigt viktigt för kommunen och dess framtid. 
För att ta fram vad som är kommunens varumärke behöver man som Spjut skriver: 
 
“Genom att skala bort oväsentligheter, lyfta fram det viktiga och unika samt säkerhetsställa 
att det som efterfrågas och erbjuds, kan varje enskild kommun bli en egen tydlig medlem av 
den brokiga familj som utgörs av Sveriges 290 kommuner”2 
 
Att marknadsföra en kommun och skapa stor attraktion är något som tar flera år att 
etablera. Två kommuner som är välkända i Sverige för sitt varumärkesarbete är Hultsfred 
och Jukkasjärvi. Idag vet nästan alla vad Hultsfredsfestivalen är och detta är tack vare att 
kommunen skapat ett starkt varumärke som de fortfarande arbetar aktivt med.3 Hultfreds 
kommun använder sig främst av värderingar för att stärka och fortsätta marknadsföra 
kommunen. Med värderingar menas att sätta tydliga målsättningar vilket utgör en bra 
grund för kommunen när det gäller att skapa en framtidsvision.4 Jukkasjärvi kommun är 
inte bara välkänd i Sverige utan även internationellt tack vare ishotellet, som använder sig 
av Storytelling för att marknadsföra sig.5  
 
Gävle kommun och Gävle stad är något som många kopplar ihop med Gävlebocken, 
hockeylaget Brynäs IF, Läkerol, Ahlgrens bilar och Gevalia. Vissa kan tycka att det är 
företaget, exempelvis Gevalia, som har skapat ett starkt varumärke för staden. Att det är 
företaget och inte själva kommunen som bidrar till att människor och andra företag får upp 

                                                             
1 Spjuth, Agneta, Kommunen som varumärke: att stärka kommunens profil, 
Kommunlitteratur, Höganäs, 2006, 7. 
2 Ibid, 7. 
3 Heijbel, Matts, Storytelling befolkar varumärket, 2. uppl., Blue Publishing, Stockholm, 
2010, 75. 
4 Spjuth, Kommunen som varumärke: att stärka kommunens profil, 11-12. 
5  Heijbel, Storytelling befolkar varumärket, 76. 
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ögonen för staden, vilket stämmer till viss del. Dock är det upp till kommunen att fortsätta 
upprätthålla den välkända etablering som vissa företag och organisationer har uppnått i en 
stad och en kommun. Detta är den största anledningen att hålla kvar den dragningskraft 
företagen och organisationerna har skapat för staden. Ett varumärke är i ständig 
förändring, oavsett om det gäller ett hockeylag eller ett företag. Och det gäller både för 
företagen, organisationen och kommunerna att tillsammans sträva mot samma mål - att 
hålla ögon och öron öppna gällande hur varumärkesorienteringen fortskrider i dagens 
samhälle.  
 
 

1.1 Problemformulering 
Kommunerna har idag stora problem när företag flyttar ifrån regionen för att få billigare 
produktionskostnader. Detta har hänt i Gävle ett flertal gånger de senaste 5 åren. I oktober 
2007 meddelade Stora Enso att de lägger ned massafabriken i närheten av Gävle där 325 
förlorade jobbet, och i mars 2011 meddelade Stora Enso att Kopparfors sågverk ska läggas 
ner och 110 personer fick gå. 2009 meddelade Ericsson6 att de ska flytta produktionen som 
fanns i Gävle till Estland vilket ledde till att ca 1000 förlorade jobben. Cloetta (Leaf), 
Ahlgrens bilar och Läkerol som har förknippats med Gävle i många år har planer på att 
flytta produktionen av Läkerol till Slovakien och Ahlgrens bilar till Cloettas hemmaplan i 
Ljungsbro7 för att dra ner på kostnaderna.  
 
Tidigare fanns det en viss enkelhet i att marknadsföra en kommun. Man kunde locka med 
arbete och en livslång trygghet på ett sätt som inte är möjligt idag. Precis som Anthony 
Giddens skriver i sin bok “idén om en anställning för livet något som hör det förgångna till.”8  
I dagens samhälle är det många andra faktorer som spelar in när det gäller 
marknadsföringen av en kommun. Med anledning av att företagen i dagens samhälle ser 
efter varje procent som kan sparas in på produktionskostnader flyttar de sina fabriker till 
andra länder för att få en billigare produktionskostnad. Såhär uttrycker Giddens det 
”konkurrens har resulterat i en global kapplöpning till varje pris, där tillverkare och 
återförsäljare letar efter områden där lönenivån är så låg som möjligt.”9. Denna 
strukturomvandling sätter kommunerna i en sits som gör att de måste marknadsföra sig på 
andra sätt för att locka till sig företag och människor att flytta till just dem. Det blir allt 
viktigare för kommuner att marknadsföra sig på bästa sätt.  Marknadsföring blir en 
förutsättning för att sända ut budskapet om att denna kommun är en attraktiv plats för 
företag, turister och för människor att flytta till. Genom att arbeta på detta sätt blir det i 
många fall konkurrens mellan kommunerna, det är nästan samma utgångspunkt som ett 

                                                             
6 Andersson, Klas och Olsson, Tobias, Ericssons skräll i Gävle, Svenskadagbladet 2009-08-12. 
(Hämtad 2012-04-12) 
7 Olsson, Tobias, Godisfusioner lämnar ingen plats för Gävle, Svenskadagbladet, 2012-03-30. 
(Hämtad 2012-04-12) 
8 Giddens, Anthony och Griffiths, Simon, Sociologi, 4., omarb. uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2007, 571. 
9 Ibid, 566. 
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konkurrensutsatt företag. Kommunen X slåss mot kommunen Y och Z när det gäller att 
attrahera inflyttande barnfamiljer, ungdomar till gymnasieskolan, företagsetableringar och 
turister. Idag arbetar många kommuner målmedvetet och planmässigt med att skapa ett 
attraktivt kommunvarumärke.10 
 
I en stad som Gävle, med redan välkända varumärken, finns risk för lathet. Det finns risk att 
man inte prioriterar att utveckla nya varumärken, eller att finna nya delar av staden som i 
nuläget inte har prioriterats och lyfts fram. Var ska Gävle kommuns prioritering ligga i 
dagens samhälle, hur skapar man ny eller snarare fortsatt attraktion. 
 
 

1.2 Syfte 
Att sköta ett starkt varumärke är något som är aktuellt då vi lever i en värld som ständigt 
förändras. Som offentlig organisation eller företag gäller det att hänga med i utvecklingen 
annars försvagas man och förlorar sin attraktion som stad eller företag. Att vara medveten 
om nya begrepp såsom varumärkesorientering, Storytelling och kärnvärden ha blivit A och 
O i dagens samhälle. 
 
Vi vill i denna studie inrikta oss på Gävle kommun, deras marknadsföring och 
varumärkesimplementering. Vi vill undersöka på vilket sätt Gävle kommun arbetar när de 
vill etablera nya varumärken vid sidan av sina redan välkända varumärken och med det 
menar vi företag/symboler som har vuxit sig starka på orten. Ett varumärke är i ständig 
utveckling. Huvudfrågan för ett företag eller offentlig organisation bör vara om och i vilken 
utsträckning man har som ambition att påverka och därmed i viss mån kontrollera 
varumärket, det vill säga bilden av den egna organisationen.11 
 
Syftet med denna studie är att undersöka kompetensen Gävle kommun har gällande 
varumärkesorientering, vad de anser att ett varumärke är och även se hur Gävle kommun 
använder sig av nya viktiga begrepp inom marknadsföring. 
 
 

1.3 Frågeställning 
1. Vad är ett varumärke enligt Gävle kommun?  
2. Hur etablerar Gävle kommun ett nytt/nya varumärken? 
3. Hur använder sig Gävle kommun av Storytelling, kärnvärden och 
varumärkesorientering? 
4. Vilken kompetens finns inom Gävle kommun gällande etableringen av ett nytt 
varumärke? 
 

                                                             
10 Falonius, Tommy. Varumärket inifrån och ut: en handbok i internt varumärkesarbete, 1. 
uppl., Liber, Malmö, 2010, 21. 
11 Dahlqvist, Ulf och Melin, Frans. Varumärken i offentlig tjänst. Upplaga 1:1. Författarna och 
Liber AB, 2010, 26. 
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1.4 Avgränsningar  
Vi kommer att undersöka Gävle kommuns varumärkesarbete. Vi har valt att inrikta oss på 
en kommun. Vissa kan anse det vara lite, men vi anser att när vi fokuserar på en kommun 
får vi en bredare och större kunskap, och även stabilare svar på våra frågeställningar. Om 
man längre fram i framtiden har lika stark grund, som vi hoppas få fram i denna studie, för 
två kommuner kan man därefter jämföra de två. Gävle är även en stad som vi har närhet till 
och de har väletablerade och välkända varumärken i form av Gävlebocken, Brynäs IF och 
Gevalia. Just eftersom de väletablerade och välkända varumärkena existerar finns en 
undran gällande hur tankarna går när det är dags att framhäva en annan del av Gävle stad. 
En annan avgränsning som gjorts är gällande intervjuerna som studien grundar sig mycket 
på. För att komma åt kärnan, i det här fallet Gävle kommun och deras arbete, har intervjuer 
gjorts med två personer inom kommunikationsavdelningarna vid kommunen. Marie-Louise 
Andersen, Informationschef på Kultur och Fritid och Maria Nässert, Marknadsstrateg. 
Denna avgränsning ansågs nödvändig då ämnet studien behandlar är något som ingår i 
ovan nämna personers arbete och vardag.  Avgränsningen var även nödvändig då vi ville 
undersöka det interna, det som försiggår inom kommunen och vilken planering som 
försiggår när det gäller att marknadsföra en ny del av Gävle stad. 
 
På grund av att vi riktar in oss på Gävle kommun är det föga troligt att resultaten kommer 
vara representativt för någon annan kommun än Gävle. 
 
 

1.5 Disposition 
I kapitlet ”Metod” kommer vi att ta upp vilket tillvägagångssätt vi har haft i framställandet 
av föreliggande uppsats. Vilka urval vi har gjort och vilken metod som ligger till grund för 
uppsatsen. Här beskrivs även hur urvalet av informanter och genomförandet av 
intervjuerna har gått till. Dessutom tar vi upp studiens tillförlitlighet. 
 
Under kapitlet som behandlar ”Bakgrund” har vi valt att diskutera och ge en övergripande 
förståelse av det vi senare tar upp i uppsatsen.  Först ut är vad en varumärkesorienterad 
organisation är. Efter en grundlig genomgång beskrivs det vidare vad 
varumärkesorientering, Storytelling och kärnvärden är och hur de används inom Gävle 
kommun.  
 
I den fjärde delen, ”Teoretiska begrepp” beskriver vi begrepp för att man lättare ska ta del 
av de teoretiska utgångspunkter vi har jobbat med. Dessa begrepp är; kärnvärden, 
varumärkesorientering och platsmarknadsföring. Vi slutför begreppsdelen genom att 
beskriva de olika delarna av begreppet Storytelling.  
 
Därefter följer “Teoretiska utgångspunkter” där vi redogör för de teorier som kan 
åskådliggöra det som undersökts i studien. 
 
I avsnittet ”Undersökningen” har vi sammanfattat de intervjuer som vi gjort med Marie-
Louise Andersen (Informationschef) och Maria Nässert (Marknadsstrateg). Båda 
verksamma inom Gävle kommun. Detta för att man på ett enkelt sätt ska få en överblick 
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över vad som sagts under intervjuerna. 
 
I delen “Gävle kommuns välkända varumärken och kärnvärden” kommer vi att beskriva 
Gävles kommuns internt och externt etablerade varumärken; Gevalia, Brynäs IF (Hockey) 
och Gävlebocken. Vidare tar vi upp de kärnvärden som kommunen jobbar och utgår ifrån i 
sitt varumärkesarbete. 
 
Under rubriken ”Resultat” sammanflätar vi empirin med teorin för att analysera och tolka 
materialet. Efter “Resultat” redovisas slutsatserna som framkommit genom analysen och 
teori varpå kontentan av det diskuteras. 
 
Efter ”Diskussionen” redogör vi för de fortsatta förslag på forskning, som vi anser vara 
intressanta. 
 
 

2 Metod 
 
Här kommer metodvalet att beskrivas samt hur arbetet har gått till gällande insamling av 
material. Vidare går vi in på hur studien förhåller sig till validitet, reabilitet och källkritik. 
 
 

2.1 Tillvägagångssätt 
Denna studie är utförd genom fyra kvalitativa intervjuer med två personer på Gävle 
Kommun, Informationschef Marie-Louise Andersen och Marknadsstrateg Maria Nässert.  
Utöver intervjuerna införskaffade och förkovrade vi oss i de böcker som vi ansåg vara inom 
studiens område. Därefter kopplades informationen från böckerna ihop med informationen 
som framkom genom intervjuerna, detta för att då bringa kunskap i processen gällande 
etableringen av nya varumärken inom kommunen. Men även om och hur ovanstående 
begrepp och arbetsmetoder används. 
 

Till en början vad vi inte helt säkra på exakt vad vi ville inrikta oss på, bara att det var något 
gällande Gävle kommun. Av den anledningen bokades det in två intervjuer. En med Marie-
Louise Andersen som genomfördes den 22 mars, och en med Maria Nässert som 
genomfördes den 23 mars 2012. Båda intervjuerna genomfördes på personernas 
arbetsplats. Vi hade förberett frågor gällande deras arbetsuppgifter, och kampanjer som 
genomförs eller har genomförts inom Gävle kommun.  Dessa intervjuer blev ett hjälpmedel 
för oss, eftersom vi ville se vad för information det fanns att tillgå.  Det bör även tilläggas 
att vi fick bra kontakt med båda och mailadresser om vi hade fler funderingar. Efter att läst 
igenom intervjuerna och svaren insåg vi att kampanjer inte var något vi ville undersöka. Vi 
hade vid det här laget hittat bra böcker och tidigare forskning gällande marknadsföringen 
av en kommun där begrepp som Storytelling, kärnvärden och varumärkesorientering dök 
upp.  Detta ledde till att tankar gällande de varumärken som vi förknippade med Gävle, det 
vill säga Gävlebocken, Brynäs IF och Gevalia, dök upp.  
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Det blev dags för en till intervju. Under de föregående intervjuerna framkom det att 
Andersen arbetade mer lokalt och Nässert mer nationellt. Eftersom en stads varumärken 
oftast riktas utåt så valdes det att göra ytterligare intervjuer med Nässert. Utifrån 
informationen från den nästkommande intervjun insåg vi att vi hade fått den 
informationen vi ville ha och började inhämta med teori. Ganska snabbt insåg vi dock att 
det krävdes mer för att fylla ut studien, som nu var ämnad att undersöka - Varumärken 
inom Gävle kommun. Detta gjorde att en fjärde (tredje med Nässert) intervju 
genomfördes.  Här hade vi dock ändrat oss lite från tidigare information och ställde frågor 
gällande framställningen av Gävle som kust- och havsstad. Detta med anledning av att det 
nämnts i tidigare intervjuer och för att få ett större helhetsgrepp på kommunens 
arbete.   Det är då främst utifrån den andra och tredje intervjun med Nässert som 
informationen om Gävle kommun och dess marknadsföring framkom. I och med detta 
kändes det som om vi hade mycket information att använda oss av men ju mer tiden gick 
och ju mer vi fokuserade på att sammanställa Resultatet insåg vi att så var dock inte fallet. 
Det låg som förslag att intervjua andra människor men eftersom studien ämnar att 
undersöka Gävle kommuns marknadsföring kändes det rätt att fokusera och hämta 
information från de som arbetar med ämnet studien behandlar.  
 
 

2.2 Urval 
 
Vi har använt oss av ett strategiskt urval. Valet motiveras av att intervjupersonerna genom 
sina positioner förväntas omfatta ett koncentrat av kunskap som är nödvändigt för att 
exempelvis belägga ett visst förlopp.12 Det här kallas för informantundersökning. Man ska 
kunna ge den bästa möjliga skildringen av hur det fungerar i en organisation.13  
 
Vi har även använt oss av en kvalitativ metod och då ett kvalitativt perspektiv.  I en 
kvalitativ metod undersöks processer, relationer och kvalitativa egenskaper mer 
ingående.14 Det är även så att den vanligaste metoden inom det kvalitativa perspektivet 
utgörs av en eller flera intervjuer. Vilket är något som styrker denna kvalitativa metod som 
används eftersom intervjuer är den främsta kunskapskällan för denna studie.15 
 
 

2.3 Intervju 
Det sägs att inför en intervju bör man ha strukturerat upp och även genomgått olika faser 
för att få fram bästa möjliga resultat. Den första fasen, eller snarare det första steget, i 

                                                             
12 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud Lena. Metodpraktikan - 
Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Upplaga 3:1 Författarna och Nordstedts 
Juridik AB, 2007, 292. 
13 Ibid, 258. 
14 Ekström, Mats och Larsson L-Å, Metoder i kommunikationsvetenskap.. Studentlitteratur 
AB, Lund, 2000, 17. 
15 Backman, Jarl. Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur, Lund. 1998, 53. 
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forskningsprocessen är tematisering. Det handlar om att bestämma och beskriva studiens 
ämne, problematisera ämnet och formulera dess syfte.16 Vi har genom våra informanter 
samlat in information och därefter valt ut ett specifikt ämne, problematiserat det och 
formulerat syftet. För oss blev detta det bästa alternativet då vår främsta kunskapskälla är 
verksamma individer inom kommunen. 
 
Att vi valde just intervjuform som den största informations- och kunskapskällan beror på 
att våra informanter arbetar inom det ämne som studien behandlar och att de därför bör 
ha stor kunskap inom det.  
 
Marie-Louise Andersen och Maria Nässert har varit både informanter och respondenter i 
dessa intervjuer. De har alltså både gett sak- och bakgrundsupplysningar med värde för 
forskningsuppgiften samtidigt som de har avgett sin egen syn och uppfattning kring en viss 
fråga.17 Vi har i texten valt att kalla dem informanter, eftersom deras främsta uppgift ändå 
varit att ge oss användbar information.  
 
När vi i studien skriver Gävle kommun refererar vi till de intervjuer som gjordes med våra 
informanter. 
 
 

2.4 Intervjuformer 
De första två intervjuerna som gjordes med ett personligt möte var semistrukturerade. En 
semistrukturerad intervjuform är 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. Om man ser på frågorna vi hade var det en strukturerad intervju 
men just eftersom det var personliga möten kunde vi ställa, bredare och öppnare frågor 
men även motfrågor som gjorde att en dialog och ibland även en diskussion skapades. 
Detta gjorde att det under intervjuns gång ibland blev en öppen intervjuform.18 Risken med 
att ha en personlig och därigenom även en nära på konstruerad intervju är att intervjuaren 
och den intervjuade faller in i en egen pseudovärld. De kan skapa en egen händelse, där 
samtalet och samvaron påverkar vad som sägs och ger upphov till yttringar som den 
intervjuade eljest inte skulle uttrycka.19 Detta var något som märktes då våra personliga 
intervjuer tog sig från intervjuformen till att snarare likna ett samtal och även en 
diskussion kring intervjufrågorna. Detta var också en av de största anledningarna till att 
nästkommande intervjuer var via e-post. 
 
Mailintervjuerna det talas om ovan gjordes med marknadsstrategen Maria Nässert. Att 
skicka intervjufrågor via mail blir en strukturerad intervjuform. Den intervjuade, i detta fall 
Nässert, får konkreta frågor i ett e-post meddelande som hon ger konkreta svar till. Vi är 

                                                             
16 Ekström och Larsson, Metoder i kommunikationsvetenska, 59. 
17 Ibid, 57. 
18 Ibid, 60. 
19 Ibid, 66. 
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väl medvetna om att detta inte är den mest rekommenderade intervjuformen. Men efter att 
ha transkriberat de första intervjuerna insåg vi att för att lyckas få mer konkreta svar 
kombinerat med den tidsbrist som uppstod blev mailintervjuer ett mer lämpligt alternativ.  
 
Eftersom vår studie främst grundar sig på intervjuer är det värt att nämna att dessa så 
kallade källor, våra respondenter, inte är källor för sanning. Främst på grund av att 
respondenterna är verksamma inom organisationen studien undersöker. Respondenternas 
svar utger information som bearbetas för att skapa ett resultat för denna studie. 
 
 

2.5 Validitet och Reliabilitet 
Gällande validitet så har det stärkts ju längre fram arbete har gått. Till en början såg vi 
intervjuerna som en möjlighet till att få fram mer information inom ämnet. Ju mer kunskap 
vi fick, tack vare intervjuerna och litteraturen, desto mer konkreta frågor framkom vilket 
ledde till att de sista intervjuernas validitet är hög. Om en studie har en avsaknad av 
systematiska fel har studien undersökt det den haft som syfte att undersöka. Den så kallade 
interna validiteten handlar om att studien ska lyckas med det som den är tilltänkt att göra. 
Den externa validiteten handlar om att resultatet ska kunna gälla för en större grupp. 
Utifrån detta kan vi då säga att denna studie har en hög intern validitet men mindre extern 
eftersom studien endast gäller för en specifik kommun. 20 
Den interna validiteten är även hög eftersom vi har använt bandspelare under de 
personliga intervjuerna. Detta för att på ett enkelt sätt spara informationen och ha den 
lättillgänglig men även för att säkerställa och skydda informationen som finns. Eftersom 
det är inspelat, finns det sparat vilket gör att vi har svart på vitt hur våra informanter har 
besvarat våra frågor. Självklart bad vi om informantens tillstånd innan vi spelade in 
eftersom många kan känna sig obekväma. Våra personliga möten för de två första 
intervjuerna är gjorda på informanternas arbetsplats, en plats där de känner trygghet 
vilket hjälper dem att känna sig bekväma och avslappnade. 
 
Reliabilitet handlar om hur grundligt undersökningen är gjord. Det gäller alltså att 
resultatet ska kunna kontrolleras genom att upprepa undersökningen och få samma 
resultat. Hur trovärdig undersökningen är. Gällande just denna studie och undersökning 
anser vi att reliabiliteten är hög just eftersom vi har gjort intervjuer och våra informanter 
är personer som är väl insatta i det ämne studien behandlar. 21 
 
 

2.6 Källkritik 
Källkritik är en uppsättning metodregler som används för att värdera sanningshalten och 
bedöma trovärdigheten i såväl påståenden om historiska förlopp och omständigheter som 

                                                             
20 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud. Metodpraktikan - Konsten att studera 
samhälle, individ och marknad, 63-64. 
21 Ibid, 70-71. 
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nutida uppgifter om sakliga förhållanden.22 Genom att göra så kallad Informantintervjuer 
som denna studie grundar sig på är det svårt att bedöma tendensen. Det är även svårt att 
veta hur tillförlitlig källan är på grund av att man är beroende av den kunskap som 
informanten har, samtidigt är man orolig för att informanten känner för stor lojalitet mot 
den verksamhet intervjun gäller. Det är alltså risk att det blir partiska källor, det vill säga 
att de berättar och framhäver vissa förhållanden, delar och visioner som kommunen har. Vi 
anser dock att de frågor som ställts har varit så pass konkreta att det blivit svårt för 
respondenten att säga något som ligger långt från sanningen. Informanterna som valts ut är 
även de som innehar bäst kunskap inom ämnet, det är något de arbetar med varje dag på 
olika sätt så om svaren skulle vara långt ifrån sanningen skulle det inte bara drabba denna 
studie utan även deras eget arbete. 23 
 
 

3 Bakgrund 
 
För att få en bättre inblick i vår studie kommer vi i detta avsnitt presentera en kort 
beskrivning av vad en varumärkesorienterad organisation är. 
 
 

3.1 En varumärkesorienterad organisation 
I dagens samhälle är många högt uppsatta inom den offentliga sektorn rörande överens om 
att varumärken är något bra och som kan bidra till att etablera och främja en organisations 
utvecklingskraft.24 Detta har då lett till att fler talar om behovet att utveckla varumärken. 
Dock verkar det tyvärr vara på det sättet att det är få som egentligen vet vad det innebär att 
bli varumärkesorienterad, eftersom det är ett förhållandevis nytt begrepp. “Med 
varumärkesorientering avses ett medvetet förhållningssätt till att arbeta med varumärken, 
såväl internt som externt.” 25 Det påstås att genom användandet av detta förhållningssätt 
accepterar man att varumärket är i mitten, det centrala, i en organisation och att allt annat 
kretsar runt omkring. Man menar även att detta då blir ett förhållningssätt där 
varumärkesstrategi är intimt förknippat med verksamhetsutveckling. Utan ett väletablerat 
varumärke förlorar företaget eller organisationen kunder, blivande kunder eller andra 
intressenter. 
 
Inom offentlig sektor finns det många som har goda intentioner gällande 
varumärkesorientering. Dock är det väldigt lätt att stanna vid eleganta broschyrer. Det är 
svårt att få till det där lilla extra och kanske våga något nytt. Det är förhållandevis få som 
faktiskt lyckats gå från ord till handling, det vill sägs omsätta varumärkesstrategin (som de 

                                                             
22 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud. Metodpraktikan - Konsten att studera 
samhälle, individ och marknad 313. 
23  Ibid, 321-322. 
24 Dahlqvist och Melin, Varumärken i offentlig tjänst, 26. 
25 Ibid, 26-27. 
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flesta inom offentlig sektor bör ha) i praktiken. Enligt boken Varumärken i offentlig tjänst26 
beror detta på att en utveckling av starka varumärken kräver en varumärkesorienterad 
organisation. De påstår att det inte finns några genvägar i detta hänseende för att skapa 
varumärken.27 Det vill säga att man inte kommer någon vart om man inte har en bra grund 
att stå på, oavsett om det gäller varumärkesorientering eller att starta ett företag.  
 
Det har diskuterats hur nyttigt och viktigt det är med ett varumärkesorienterat 
förhållningssätt. Det har lett till att varumärkesorientering inte har blivit prioriterat som 
exempelvis Ekonomie doktor Frans Melin28 anser att det borde ha blivit. Han säger att “En 
förklaring till detta är att det inte - förrän relativt nyligen - funnits övertygande 
forskningsresultat som kunnat visa att de resurser som satsas på ökad varumärkesorientering 
är väl investerade” 29  Av dessa forskningsresultat framgår dock att verksamheter med den 
högsta graden av varumärkesorientering varit de som lyckats skapa störst värde för den 
egna organisationen.30 
 
 
Figur 1: 

31 

                                                             
26 Dahlqvist och Melin, Varumärken i offentlig tjänst. 
27 Ibid, 28. 
28 Melin, Frans. Ekonomie doktor i varumärkesstrategi och författare till boken Varumärken 
i offentlig tjänst, 2010. 
29 Dahlqvist och Melin, Varumärken i offentlig tjänst, 28. 
30 Ibid, 28. 
31 Ibid, 28, Figur 1.4. 
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Enligt boken Varumärken i offentlig tjänst finns det fyra förhållningssätt till varumärken. De 
nya forskningsrönen visar att man kan urskilja fyra olika grupper av organisationer med 
varierande grad av varumärkesorientering, vilka speglar skilda förhållningssätt till 
varumärken. Grupptillhörigheten tar sin utgångspunkt i om varumärkesutvecklingen har 
ett internt eller externs fokus. (Detta visas på bild ovan) Det bör dock påpekas att ett 
internt fokus inte utesluter ett externt fokus, eller vice versa, utan endast beskriver var 
tyngdpunkten i varumärkesarbetet ligger. Detta framgår av karakteristiken av de fyra 
grupperna som kallas för: Ledarna, Informatörerna, Försäljarna och Skeptikerna.32 
 
Dessa fyra grupper kommer att förklaras här nedan och är direkt citerat från boken för att 
det inte ska bli några missförstånd med vad de olika grupperna står för. Vi vill även med 
dessa citat tydligöra motsättningar som kan uppkomma genom användandet av dessa fyra 
förhållningssätt.  
 

● “Ledarna - varumärket som nav för verksamheten 
Inom gruppen Ledarna finnas man organisationer som prioriterar varumärkesfrågor 
mycket högt. Dessa organisationer utmärker sig genom en förmåga att kombinera 
både ett internt och ett externt fokus. Hos Ledarna är varumärket det som binder 
samman strategi, organisation och verksamhetsutveckling. Ledningen för denna typ 
av organisationer gör ingen skillnad mellan verksamhetsutveckling och 
varumärkesutveckling. Engagemanget för varumärken genomsyrar därför hela 
organisationen och är tydligt på högsta nivå. Ledarna är betydligt bättre än övriga 
grupper på att utnyttja kärnvärdena i verksamhetsutvecklingen. Här är kärnvärdena 
inga tomma ord som det ibland kan vara, utan viktiga redskap som utnyttjas av 
samtliga medarbetare i organisationen. I denna typ av organisation utvärderas 
beslutsunderlag reflexmässigt utifrån hur de kommer att påverka varumärket.”33 

 
● “Informatörerna - varumärket som kulturbärare 

Informatörerna som arbetar efter antagandet att engagerade medarbetare ger nöjda 
kunder. Som ledstjärna för detta arbete utgår Informatörerna från varumärket och 
vad det står för. Förmågan att implementera varumärkesstrategin internt är 
Informatörernas relativt sett starkaste sida, i jämförelse med övriga grupper. 
Informatörerna ser en tydlig koppling mellan en stark organisationskultur och ett 
starkt varumärke. Samtidigt har Informatörerna i allmänhet en mindre engagerad 
ledningsgrupp än övriga grupper. Då ansvaret för varumärkesarbetet är delegerat 
förhållandevis långt ner i organisationen skapas sämre förutsättningar för att 
varumärket ska bli navet som verksamhetens strategier kretsar kring. Hos 
Informatörerna saknas därför det genomslag som varumärkesfrågor hos Ledarna har 
på alla nivåer i organisationen.”34 

 

                                                             
32 Dahlqvist och Melin, Varumärken i offentlig tjänst, 28. 
33 Ibid, 29. 
34 Ibid, 29. 
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● “Försäljarna - varumärket som taktiskt hjälpmedel 
Försäljarna betraktar varumärket som ett taktiskt hjälpmedel i 
marknadsföringsarbetet, som ju ytterst syftar till att “sälja in” ett budskap - att 
påverka och övertyga de prioriterade målgrupperna. Denna typ av organisationer är 
duktiga på “traditionellt” varumärkesarbete, det vill säga de externt fokuserade 
processerna, samt på att bevaka att varumärkets grafiska riktlinjer följs i 
marknadsföringen. Bland Försäljarna är varumärket ett ansvar för dem som 
“marknadsför” verksamheten, varför ledningen och andra avdelningar (exempelvis 
planering, administration och personal) spelar en mindre framträdande roll i 
varumärkesarbetet. Försäljarna tycks sakna en intern implementeringsprocess som 
syftar till att skapa delaktighet och träna medarbetarna att leverera i enlighet med 
varumärkets löften. Detta leder ofta till att dessa organisationer inte prioriterar 
verksamhetens övergripande varumärke, utan lägger sin energi på att skapa 
varumärken kring projekt, evenemang och tjänster.”35 

 
● “Skeptikerna - varumärket som logotyp 

Skeptiker är, precis som namnet antyder, organisationer som har en avvaktande 
inställning till varumärkesfrågor. Orsaken är till stor del bristande förståelse för och 
samsyn kring varumärket som verktyg för verksamhetsutveckling. Följaktligen saknas 
en insikt i och en övertygelse om att varumärken är viktiga. Det pågår naturligtvis 
varumärkesbyggande aktiviteter även bland Skeptikerna, men dessa är inte initierade 
av ledningen och lever därför sina egna liv. Precis som i alla organisationer finns här 
eldsjälar som driver förändringsarbete. Men utan genuint stöd från ledningen riskerar 
varumärkesarbetet att reduceras till ett “projekt”, det vill säga något som man blir 
färdig med och därefter lägger till handlingarna. Skeptikerna är också den grupp som 
är minst inriktad på mål och uppföljning. Inom dessa verksamheter saknas därmed en 
tydlig riktning i varumärkesarbetet, vilket också leder till avsaknad av mätpunkter 
som anger vad arbetet ska resultera i. Detta förstärker i sin tur den grundläggande 
skepsis till varumärken som finns i denna grupp.”36 

 
Även fast det i texten påstås att dessa fyra förhållningssätt visar fyra olika grupper av 
organisationer anser vi att inom Gävle kommun finns det en blandning av dessa. Vi påstår 
alltså att alla fyra förhållningssätt som boken menar representerar olika organisationer kan 
finnas i en organisation.  
 
Ledarna skulle kunna vara politikerna. De prioriterar varumärkesfrågor mycket högt 
eftersom de vill att Gävle kommun ska ha ett starkt varumärke så att Gävle fortsätter vara 
en välkänd stad, kommun och region.37 Informatörerna kan ses som de som bedriver och 
pushar på för att ständigt arbeta med, i det här fallet, staden och kommunens varumärke, 
vad det står för idag och i framtiden. Informatörerna arbetar efter antagandet att 

                                                             
35 Dahlqvist och Melin, Varumärken i offentlig tjänst, 29-30. 
36 Ibid, 30. 
37 Ibid, 29. 
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engagerade medarbetare ger nöjda kunder.38 Lyckas informatörerna med detta stärks 
varumärket, det når ut till kunderna som i det här fallet kan vara politiker och ledare i 
andra städer eller människor i andra städer vilket leder till att fler uppmärksammar Gävle 
och kanske flyttar till staden. Det gör då att Ledarna/politikerna blir nöjda och får det 
bekräftat att varumärkesorientering är något som bör prioriteras. Försäljarna skulle kunna 
ses som Informatörer på ett mer praktiskt plan. Det kan exempelvis i Gävle vara ett fortsatt 
utbyte och/eller sponsring av Brynäs. Vilket då påverkar och övertygar de prioriterade 
målgrupperna som i det här fallet skulle kunna vara hockeyintresserade och människor 
som främst då brinner för hockeylaget Brynäs. Det sista förhållningssättet, Skeptikerna 
skulle dels kunna vara de som inte ännu har förstått hur stor betydelse 
varumärkesorientering kan ha idag och hur viktigt det kan vara för en organisation inom 
offentlig sektor. Och även de som inte förstår vikten av varumärkesorienteringens 
implementeringsarbete och omfattning. 
 

4 Teoretiska begrepp 

 
Här kommer en förklaring till de begrepp som flertalet gånger dyker upp i studien. Detta 
görs för att förenkla så att läsaren har en klar bild av vad begreppen innebär.  
 
 

4.1 Kärnvärden 
Kärnvärden har som ambition att fungera som ledstjärnor i den varumärkesuppbyggande 
processen och därigenom bidra till att stärka varumärkets långsiktiga attraktionskraft och 
konkurrensförmåga. För att fungera optimalt bör ett kärnvärde vara värdefullt för och 
kommunicerbart till de prioriterade målgrupperna. Det bör även vara unikt och svårt att 
imitera för andra konkurrerande verksamheter. Kärnvärdena är vad som utmärker 
kommunen från konkurrenterna, genuina värden som bygger på kommunens identitet. Det 
är först när kärnvärdena blir levande och genomsyrar hela organisationen som de kan 
påverka medarbetarnas attityder och beteende.39 Kärnvärdesarbetet initieras och drivs i 
allmänhet av informations- eller kommunikationschefen.40  
 
I boken Kommunikationsplanering - En handbok på vetenskaplig grund41 skriven av Lars 
Palm förklaras kärnvärden på följande sätt: Varumärken definieras i allt högre grad genom 
“kärnvärden”, ett begrepp som fått stor spridning de senaste åren. Kärnvärden är 
egenskaper som myndigheten, företaget eller organisationen gärna vill bli förknippad med. 
42 Exempelvis har Gävle stad ledande välkommande och inspirerande som kärnvärden.43 

                                                             
38 Dahlqvist och Melin, Varumärken i offentlig tjänst. 
39 Dahlqvist, Melin, Varumärken i offentlig tjänst, 101. 
40 Ibid, 136. 
41 Palm, Kommunikationsplanering - En handbok på vetenskaplig grund. 2006. 
42 Ibid, 86. 
43 Nässert, Maria; Marknadsstrateg vid Gävle Kommun. Intervju 2012-04-13  
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4.2 Varumärkesorientering 
Med varumärkesorientering avses ett medvetet förhållningssätt till att arbeta med 
varumärken, såväl internt som externt. Detta förhållningssätt präglas av att varumärken är 
det nav kring vilket en organisations strategiska processer kretsar.44 
 
 

4.3 Platsmarknadsföring 
Med begreppet 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.45 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 
kan vara väldigt olika gör presentationen till ett problem då det är omöjligt att 
kommunicera effektivt med flera målgrupper samtidigt.46 Platsmarknadsföring handlar 
även om att designa en plats för att tillfredsställa målgruppens behov.47 
 
 

4.4 Corporate Storytelling 
Corporate Storytelling är mer specifikt definierat som, berättande om en organisation eller 
ett företag både internt och externt. Det finns två huvudinriktningar, de som bygger på en 
sann historia och de som bygger på fiktiva.48 Storytelling handlar om hur man plockar upp 
en berättelse i företaget/organisationen och förmedlar innebörden på ett enkelt men 
pedagogiskt och begripligt sätt som tilltalar många sinnen vilket ger 
företaget/organisationen ett mervärde.49 Man måste dock vara försiktig för kunder kan 
redan ha en uppfattning om det som förmedlas via Storytelling vilket gör att man måste 
vara vaksam och lyhörd i det som man vill förmedla. Detta är en svaghet med Storytelling.50 
Av den anledningen bör man inte se Storytelling som ett enskilt verktyg utan som ett 
komplement till de värden som företaget/organisationen står för.51 

                                                             
44 Dahlqvist, Melin, Varumärken i offentlig tjänst, 27. 
45 Hultman, Johan (2007) Klibbiga landskap – Platsens kommersialisering och rörlighetens 
koreografi, i Plats som produkt, red. Richard Ek, Johan Hultman. 1:1 uppl. Lund: 
Studentlitteratur, 147. 
46 Stigel, Jørgen, Frimann, Søren (2006) City Branding – All smoke, no fire? Nordicom 
Review., 249. 
47 Kotler, Philip, Haider, Donald H, Rein, Irving (1993) Marketing Places – Attracting 
investment, industy and tourism to cities, states and nations. New York: The Free Press, 99. 
48 Dennisdotter, Emma & Axenbrant, Emma, Storytelling: ett effektivt 
marknadsföringsgrepp, 1. uppl., Liber, Malmö, 2008 s.13  
49 Ibid, 12. 
50 Ibid, 14. 
51 Ibid, 14.  
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4.5 Storytelling som destinationsutveckling 
En plats kan beskrivas och förpackas på olika sätt. Vissa platser kan bli attraktiva genom en 
bok eller film, men även genom årligen återkommande evenemang. Andra kan få sin ort 
placerad på kartan genom en olycka eller att någon har avlidit. Här kan det handla om 
någon känd persons hus/begravningsplats eller olycksplats. Vidare finns det Museum som 
inbjuder till en annan tidsrymd. Sist har vi ”riken” som det tydligaste exemplet är Glasriket 
i Småland.52 
 

4.5.1 Bokturism 

Bokturism handlar om böcker som har hjälpt till att skapa ett stort attraktionsvärde för en 
stad. Några exempel på detta är bland annat Da Vincikoden (som utspelar sig i Paris), 
bokserien om Wallander (som utspelar sig i Ystad) och Astrid Lindgrens böcker som har 
skapat en hel värld i Vimmerby.  
 

4.5.2 Filmturism 

Detta handlar om att intresset för en plats ökar i och med att en film, tv-serie/program har 
spelats in där. För en stad eller en kommun är detta ett lysande hjälpmedel i att bygga upp 
sin attraktionskraft. Det kan bli en relativ låg reklamkostnad i förhållande till om man 
skulle välja andra medier och om filmen blir populär når man dessutom en stor exponering 
under en lång tid.  
 Exempel här är Oxford där tv-serien Kommissarie Morse, Harry Potter och James Bond 
filmerna spelades in. Andra välkända platser är Tunisien och inspelningsplatsen för Star 
Wars och Nya Zeeland där större delen av Sagan om Ringen-trilogin spelades in. Svenska 
exempel är Ystad och filmerna om Wallander och även Grundsund där tv-serien Saltön 
utspelar sig.53 
 

4.5.3 Evenemangsturism 

Under denna kategori ryms allt från ett olympiskt spel till en liten körstämma. Det är en 
händelse som är avgränsad i tid och rum, med en arrangör och ett antal deltagare och där 
man kan se ett fast program. För att dessa evenemang ska nå ut genom mediebruset 
behöver arrangören skapa en bra bild av händelsen. Även dess innehåll ska vara av högt 
underhållningsvärde, detta är speciellt viktigt då antalet evenemang ökar. Vissa evenemang 
är återkommande vilket leder till att de har en större möjlighet att nå ut med en bra image 
då medvetenheten om evenemanget ökar för varje år. Vasaloppet och rockfestivalen i 
Roskilde är exempel på evenemang som satt sig i människors medvetande och är speciellt 

                                                             
52 Mossberg, Lena & Nissen Johansen, Erik, Storytelling: marknadsföring i 
upplevelseindustrin, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006, 129. 
53 Ibid, 134. 
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förknippade med en stad eller ett område. Andra exempel är Hova som i övrigt är ganska 
okänd men under Riddarveckan är det en välbesökt destionation.54 
 

4.5.4 Morbidturism 

Detta är en annan del av turism som inriktar sig på att besöka kända personers gravar/hus 
eller där olyckor ägt rum. Därav namnet Morbidturism. Exempel på minnesplatser är John 
Lennons Strawberry Field i Central Park på Manhattan, Althorp i England som är 
prinsessans Dianas födelsehem och begravningsplats, Elvis Presleys hus i Graceland och 
Auschwitz-Birkenau.55 
 

4.5.5 Museum 

Det här bygger på någon form av historier, ger en upplevelse och skapar en känsla för 
besökaren att den förflyttas i tid och rum. Exempel på detta är Fotvikens museum utanför 
Höllviken, som är ett som är ett vikingareservat med ett museum och en vikingaby, krog 
och konferens som byggts upp kring berättelser runt om vikingatiden. Här har besökaren 
möjlighet att vara viking för en dag med tidstypiska aktiviteter.56 
 

4.5.6 ”Riken” 

“Riken” handlar om olika verksamheter som går ihop. Man gör det för att dels få större 
uppmärksamhet omkring en produkt eller flera produkter, men även för att attrahera 
besökare till en specifik destination. De bygger på historia runt produkten eller runt 
tillverkningsindustri. Exempel på produkt är Västerbottensost (Ostriket) och järn inom 
tillverkningsindustri (Järnriket Gästrikland).57  
 
 

                                                             
54 Mossberg och Nissen Johansen, Storytelling: marknadsföring i upplevelseindustrin, 136. 
55 Ibid, 137-139 
56 Ibid, 139. 
57 Ibid, 141-142. 
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5 Teoretiska utgångspunkter  
 
Nedan kommer vi att ta upp Teoretiska begrepp för att visa hur de kan och bör användas i 
praktiken.  
 
Den grundläggande uppgiften som varumärket har är att skilja ut och visa på differenta 
bilden av vad varumärket representerar. Om inte målgruppen förstår skillnaden på olika 
kommuner eller företag har varumärket ingen funktion.58 När varumärken diskuteras 
används ofta begrepp som mental bild, bild, image och med dessa menas de bilder, känslor, 
tankar, idéer som förknippas när man exempelvis hör namnet på en kommun.59 Bilder kan 
vara helt missvisande i jämförelse med vad avsändaren vill förmedla. För anstränger sig 
inte avsändaren med att skapa en riktig bild av det som den vill förmedla kommer bilden 
att vara skev, missvisande och felaktig.60 Bilder är något vi alla använder, medvetet eller 
omedvetet. Som individer skapar vi ständigt bilder av andra människor eller företeelser. Vi 
förstärker eller vill tona ner bilden om oss själv men vill ändå påverka andra om vilken bild 
de ska få om oss. Är vi medvetna och lyfter fram oss själva på ett bra sätt och uppfattar det 
som trovärdigt och sant så är det en förutsättning till framgång. Detta kan överföras rakt av 
till företag eller kommuner. För att uppfattas på önskat sätt måste organisationen arbeta 
medvetet, strukturerat och planerat.61 
 
Ulf Dahlqvist och Frans Melin skriver i boken Varumärken i offentlig tjänst att det idag är en 
självklarhet att ett starkt varumärke kan vara en organisations mest värdefulla tillgång. 
Både inom privat- och offentlig sektor har intresset för varumärken ökat kraftigt under 
senare år. Faktum är att idag arbetar många stater, regioner och kommuner aktivt med att 
profilera sina varumärken.62 
 
Det sägs även att ett starkt varumärke inte är något man får, utan något man förtjänar. 
Detta leder till att hur man ska gå tillväga för att bygga upp varumärken är en fråga av hög 
prioritet. Det är svårt att finna ett svar som är rätt eller fel, på grund av att det är en stor 
variation mellan olika organisationer. Vissa organisationer anser att det viktigaste vid 
varumärkesuppbyggnad är att ha en tydlig visuell identitet. Genom att vara tydlig blir man 
naturligtvis synlig, dock är detta ingen garanti för att bli intressant eller attraktiv. Andra 
organisationer menar dock att kommunikation har en avgörande betydelse för en 
framgångsrik varumärkesuppbyggnad. Kommunikation är förvisso nödvändigt, men långt 
ifrån tillräckligt för att utveckla starka varumärken. Det räcker inte med att vara synlig, ha 
ett namn som många känner igen, eller vara aktiv genom att kommunicera genom många 
medier. Komponenterna måste kombineras och börja med en styrka som kommer från 
organisationens inre. Förmågan att utveckla starka varumärken betraktas därför i allt 

                                                             
58 Spjuth, Kommunen som varumärke: att stärka kommunens profil, 8. 
59 Ibid, 8. 
60 Ibid, 9. 
61 Spjuth, Kommunen som varumärke: att stärka kommunens profil. 
62 Dahlqvist och Melin, Varumärken i offentlig tjänst, 21. 
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större utsträckning som en kärnkompetens, helt enkelt som en nyckel till framgång i 
morgondagens samhälle.63 
 
För många inom offentlig sektor har begreppet varumärke en dålig klang. Man associerar 
begreppet med organisationer som säljer varor och som är verksamma på en 
konkurrensutsatt marknad. Dessa associationer gör att varumärke som begrepp kan 
kännas främmande, och då även väcka misstänksamhet inom offentlig sektor. 
Misstänksamheten förstärks av att varumärkesutveckling ofta upplevs som synonymt med 
utformning av slogans och logotyper, vilket har bidragit till att trivialisera synen på 
varumärkesarbetet. Denna inställning skapar stora problem för dem som har ambitionen 
att arbeta med varumärkesfrågor på ett professionellt sätt. Upplevs inte 
varumärkesrelaterade frågor som seriösa, uppfattas heller inte de som arbetar med dessa 
frågor som seriösa.64 
 
I boken Varumärket inifrån och ut: en handbok i internt varumärkesarbete skriven av 
Tommy Falonius tas kommuner upp. Det står bland annat att kommuner lever i princip 
under samma villkor som ett konkurrensutsatt företag. Det gäller att attrahera specifika 
målgrupper. Skillnaden är inte stor jämfört med näringslivet. Ofta är det till och med så att 
en kommun har betydligt mer komplex målgruppsbild att ta hänsyn till än vad ett företag 
har. Därför arbetar idag många kommuner målmedvetet och planmässigt med att skapa ett 
attraktivt kommunvarumärke.65 
 
Fortsättningsvis i boken Varumärken i offentlig tjänst skriven av Ulf Dahlqvist och Frans 
Melin talas det om att utveckla ett starkt varumärke. De handlar om mer än att bara 
utforma slogans och logotyper. Varumärkesutveckling är betydligt mer mångfacetterat. 
Något förenklat skulle man kunna hävda att ett professionellt varumärkesarbete syftar till 
att med utgångspunkt från en genomtänkt strategi etablera, förstärka eller förändra bilder i 
människors medvetande. Ett exempel kan vara om någon säger Västindien eller Thailand. 
Då tänker de flesta på glädje, turkost vatten, korallfiskar och palmer. Mungiporna åker upp. 
Om man istället tänker på Polen kanske vi bara tänker på Auschwitz och då åker 
mungiporna ned. Man ser och tänker på tunga industrier, vattenföroreningar och 
fattigdom. Går man därefter in på Polens turistbyrås hemsida kan man dock konstatera att 
det inte säkert att den bild som en del av oss har av Polen stämmer överens med 
verkligheten. Många av oss har aldrig besökt Västindien eller har Polen som förstahandsval 
inför semestern. Trots detta har många en ganska tydlig bild av de båda platserna. Denna 
bild, oavsett om den är sann eller falsk, styr vad man tycker och tänker om de två platserna. 
Eftersom våra attityder styr vårt beteende är det viktigt att förstå hur bilden av ett 
varumärke uppstår och förändras över tiden.66 Ovanstående resonemang är naturligtvis 
även tillämpligt på organisationer. Ty varje organisation inom offentlig sektor är alltså 
mindre förknippad med en lång rad olika associationer. Dessa associationer ger 

                                                             
63 Dahlqvist och Melin, Varumärken i offentlig tjänst, 23-24. 
64 Ibid, 24-25. 
65 Falonius, Varumärket inifrån och ut: en handbok i internt varumärkesarbete, 21. 
66 Dahlqvist och Melin, Varumärken i offentlig tjänst, 24-25. 
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tillsammans upphov till en mer eller mindre synlig bild av en politiskt styrd organisation 
och dess verksamhet. Mungiporna rör sig därför antingen uppåt eller nedåt om man tänker 
på Skatteverket, Försäkringskassan, Skellefteå Kommun eller Gävle Kommun.67 Oavsett om 
man själv vill det eller inte, finns det en bild av den egna verksamheten och vad den kan 
erbjuda. Den centrala frågan för en beslutsfattare i en politiskt styrd organisation är därför 
inte om bilden finns, för det gör den, eller om bilden förändras, för det gör den ständigt. 
Huvudfrågan är istället om, och i vilken utsträckning, man har som ambition att påverka 
och därmed i viss mån försöka kontrollera bilden av den egna verksamheten.68 
 
Många offentliga organisationer har mer och mer börjat förstå hur viktigt det är att 
kontrollera den egna bilden eftersom den bilden i stor grad kan påverka människors 
attityder och beteende. Bilden det talas om är ofta mycket komplicerad och influeras av 
många olika faktorer och aktörer. Detta kräver att ett varumärkesarbete inom offentlig 
sektor kräver att man utgår från ett helhetsperspektiv. Denna insikt kan ses som ett första 
steg på vägen mot ett mer varumärkesorienterat förhållningssätt.69 
 
Någon som styrker texten ovan är Tommy Falonius som anser att på senare år har den 
offentliga sektorn tagit till sig det här synsättet att jobba med varumärken. 70 Många 
kommuner, offentliga organisationer, statliga verk och myndigheter ligger långt framme 
när det gäller att utveckla sitt varumärke eller sin värdegrund, som många föredrar att 
kalla sin strategi. 
 
Det finns flera viktiga punkter som behövs för att bygga ett starkt varumärke inom den 
offentliga sektorn. En förutsättning för att lyckas med byggandet av ett starkt varumärke är 
att det finns tydliga kopplingar mellan uppdrag och erbjudande. När den inte är tydlig blir 
bilden av arbetet lätt spretig och det blir ett otydligt varumärke.71 Det som menas med 
erbjudande är vad kommunen erbjuder sina invånare, detta kan sammanfattas till skola, 
vård och omsorg. Detta är en av anledningarna till varför många kan tyckas att det är 
onödigt med ett starkt varumärke, för kommuner har alltid erbjudit skola, vård och 
omsorg. Detta är något som stämmer, alla kommuner erbjuder detta men idag startar det 
mer och mer friskolor och privata vårdföretag som konkurrerar med kommunens 
verksamheter. På grund av den konkurrensen är viktigt med ett starkt varumärke.  
Här menar Ulf Dahlqvist och Frans Melin72 att när det inte finns någon förståelse för att 
erbjudandet måste uttryckas tydligt blir den mentala bilden endast trygghet och säkerhet 
och inte nytänkande eller utveckling som det bör vara.73 Här kan vi se att kommunen alltid 
har gjort på samma sätt och driver inte på utvecklingen. Med mental bild menar Frans 

                                                             
67 Dahlqvist och Melin, Varumärken i offentlig tjänst, 25-26. 
68 Ibid, 26. 
69 Ibid. 
70 Falonius, Varumärket inifrån och ut: en handbok i internt varumärkesarbete, 21. 
71 Dahlqvist och Melin, Varumärken i offentlig tjänst, 49-50. 
72 Dahlqvist och Melin, Varumärken i offentlig tjänst. 
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Melin att det är likadant för kommunens varumärke, och här ser han att det finns mycket 
mer att önska i hur kommuner driver varumärket. 
 
Forskning visar att värderingar ofta är generationsgemensamma.74 Med det menas alltså de 
värderingar som olika generationer har/haft kommer att ligga kvar år efter år. Nyckeln till 
att bygga ett starkt varumärke är att förstå dessa olika generationsvärderingar för att 
kommunicera på ”rätt sätt” till olika åldersgrupper.75 
 
Genom boken Varumärken i offentlig tjänst som det talas om ovan beskrivs 
varumärkesorientering. Detta är något som även tas upp i boken Kommunikationsplanering 
- En handbok på vetenskaplig grund76  men nu med definitionen varumärken genom 
kärnvärden. Kärnvärden är ett begrepp som har fått stor spridning de senaste åren. 
Kärnvärden är helt enkelt egenskaper som myndigheten, företaget eller organisationen 
gärna vill bli förknippad med. Oftast är kärnvärdena sådana som kan förknippas med: 
 

● “Duktighet”, till exempel effektivitet, innovationskraft, kompetens, ledande inom... 
●  Egenskaper som appellerar till målgruppernas känslor (i synnerhet hos företag och 

andra organisationer som riktar sig till allmänheten) till exempel personlighet, 
ungdomlighet, mod och engagemang. 

●  Egenskaper som har med förtroende att göra: integritet, respekt, pålitlighet, 
säkerhet, trygghet och ansvarstagande.77 

 
Varumärke, definierat genom kärnvärden, betyder i praktiken detsamma som termen profil 
som den används i Sverige - den bild organisationen önskar att omgivningen har av den.  
 
Såsom det står i boken Varumärken i offentlig tjänst är varje organisation förknippad med 
en lång rad olika associationer, som tillsammans ger upphov till en mer eller mindre synlig 
bild av en politiskt styrd organisation och dess verksamhet. Den centrala bilden för en 
beslutsfattare i en politiskt styrd organisation är, som även blivit beskrivet ovan, inte om 
bilden finns, för det gör den, eller om bilden förändras, för det gör den ständigt. 
Huvudfrågan är istället om, och i vilken utsträckning, man har som ambition att påverka 
och därmed i viss mån försöka kontrollera bilden av den egna verksamheten.78 
 
Allt fler organisationer bland myndigheter, kommuner och landsting har insett att detta är 
en mycket viktig fråga, eftersom bilden av verkligheten i hög grad kan påverka människors 
attityder och beteende. Denna bild är ofta mycket komplicerad och influeras av många 
olika faktorer och aktörer. Detta gör att ett varumärkesarbete inom offentlig sektor kräver 
att man utgår från ett helhetsperspektiv genom hela varumärkesuppbyggandet. Denna 
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insikt kan ses som ett första steg på vägen mot ett mer varumärkesorienterat 
förhållningssätt.79  
 
Alltså skulle kärnvärden kunna ses som det allra första delen mot ett mer 
varumärkesorienterat förhållningsätt. Utan kärnvärden är det svårare för ett varumärke 
att definieras. Om ett varumärke inte definieras får man ingen bild av vad omgivningen 
anser om organisationen vilket gör det svårare att utvecklas och skapa ett bra varumärke 
eftersom man inte får någon respons. Som offentlig organisation behöver man en 
kombination av kärnvärden och varumärken för att uppnå ett lyckat resultat.  
 
Tidigare i uppsatsen har det tagits upp vad Storytelling är och, där olika “typer” av 
Storytelling har förklarats ingående. I boken Storytelling - Ett effektivt 
marknadsföringsgrep80 sägs de att Storytelling kan skapa kundnöjdhet då kunder, genom 
att de fått en historia berättad för sig, vet vad de har att vänta av företaget eller 
organisationen. Det är även mycket kostnadseffektivt och ger möjlighet till differentiering 
från konkurrenterna. Storytelling skapar uppmärksamhet kring företaget och genom att 
använda sig av Storytelling kan företaget eller organisationen i fråga erbjuda mervärde. 
Beskrivningen avslutas med att nämna att Storytelling är ett väldigt kreativt arbetsredskap 
och kan stärka företagskulturen.81 
 
Man kan använda Storytelling i ett varumärkesbyggande. Det gäller att varumärket 
förmedlas på rätt sätt, och skapar rätt bild av det man vill marknadsföra. När man besöker 
en stad får man snabbt en bild och en känsla, medvetet eller omedvetet. Detta gör att det är 
väldigt viktigt att varumärket har en identitet som förmedlar rätt information eller 
budskap om vad varumärket har för värderingar och vad det står för. 
Varumärkesstrategerna försöker bygga upp en känslomässig relation mellan kunderna och 
varumärkena, vilket kan kallas “Lovemarks” eller “Love Brands”82 När ett varumärke ska 
marknadsföras mot konsument bör företaget därför göra ett ställningstagande för hur 
detta ska förmedlas till konsumenten. Det är viktigt att både den interna och externa 
marknadsföringen bygger på samma grundvärderingar för att kunden ska känna att 
varumärket är “äkta”. Ett varumärkes identitet, som då formas genom Storytelling, skapar 
ett värde för en konsument genom att denna blir trogen varumärket. När konsumenterna 
blir trogna ett varumärke ökar varumärkets styrka.83 
 
Här ser vi att ett starkt samband med varumärkesorientering är ett lyckat koncept för ett 
starkt och fortsatt väletablerad varumärke.  
 
Det är inte lätt för ett företag som aldrig arbetat med Storytelling att veta var de ska börja. 
Självklart finns det flera vägar att gå men samtidigt också vissa skillnader på hur en 
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historia bör berättas beroende på om det är den interna eller externa marknadsföringen 
som företaget vill arbeta med. Det viktigaste är dock att veta vilket problem som företaget 
vill lösa med hjälp av en historia. Olika berättelser har olika byggstenar och arbetar mot 
olika mål. Storytelling är ett kraftfullt verktyg och till stor nytta när företaget vill utveckla 
sin verksamhet, sin personal och sina affärer. Så, hur går man då till väga? Enligt 
Storytelling - Ett effektivt marknadsföringsgrepp gäller det först att vara lyhörd för vad som 
händer i företaget eller organisationen och leta efter personer eller platser som har något 
att berätta, där det finns en historia bakom. Genom att hitta kärnvärdet är det inte svårt att 
utifrån det bygga en historia.84 Corporate Storytelling, som beskrivs under Teori, handlar 
om att hitta företagets kärnvärde/n, skapa en historia och använda detta till företagets eller 
organisationens behov.  
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6 Undersökning  
 
Här sammanfattas de intervjuer som gjorts i kronologisk ordning.  
 
 

6.1 Sammanfattning av intervju med Marie-Louise Andersen  
Den här intervjun genomfördes den 22 mars på Marie-Louise Andersens kontor. 
 
Marie-Louise Andersen är informationschef för Kultur och Fritid på Gävle kommun. 
Hennes arbete innebär alltifrån att planera strategiska kommunikationsplaner till att 
arbeta med webb, sociala medier och annonser. Under denna intervju fick vi reda på att 
man inom Kultur och Fritid i Gävle främst arbetar med lokala kampanjer. De ansvarar 
bland annat för våra bad, bibliotek, konserthuset och Hemlingby friluftsområde. 
 
Andersen berättar att de har strategidokument som de arbetar utefter. Inom offentliga 
organisationer och i det här fallet, en kommun, finns det många dokument man ska hålla 
sig till. Först finns det en vision för hela Gävle som man övergripande ska tänka på, och 
utöver det om man arbetar inom Kultur och Fritid är det politiker i kultur- och 
fritidsnämnden som styr och tar fram mål som de ska arbeta mot.   
 
Andersen nämner kampanjen ”Ådraget” som en lyckad kampanj som görs första helgen i 
september, där Gävle visar upp kultur- och fritidsupplevelser längs med Gavleån. Man 
tänder 5000 marschaller efter Gavleån och det är massvis av aktörer som finns längs med 
ån, eller i anslutning till vattnet. Det är ett sätt för gävleborna att visa upp saker för andra 
gävlebor, skapa en sorts stolthet och delaktighet.  
 
En undran om hur man mäter resultat på kampanjer dök upp och fick följande svar: Det 
beror på vad det är för typ av kampanj. Men i stora drag så mäter man i efterhand hur stort 
genomslaget blev. Det vill säga hur många artiklar som skrev om den kampanjen som 
gjordes, hur många radio- och TVinslag. Därefter sätter man en prislapp på detta och ser 
vad det skulle kostat för kommunen själva att köpa det medieutrymmet som blev. 
Exempelvis om man får en helsida i Gävle Dagblad, och om vi säger att den helsidan är 
positiv, då kan man omsätta det, till värde av 60 000 kronor. Man kan även se på webben, 
där man ser besöksströmmarna och se hur många besökare som har gått in på sidan. 
Eftersom kommunen nu börjat använda sig av sociala medier kan man även se på de 
Facebookgrupper som finns, där man dels kan se till antalet anhängare men även om det 
som skrivs både innan och efter evenemanget/kampanjen har genomförts. Gävle kommun, 
främst Kultur och Fritid, har använts sig av sociala medier sedan 2008. 
 
Det Andersen menar att de vill uppnå med den marknadsföring som görs idag är enligt 
henne väldigt enkelt förklarat. “Alla här i Gävle betalar skatt och de pengarna läggs i våra 
verksamheter, därför blir vi då skyldiga att berätta vad pengarna används till och vad man 
kan göra med dem.“  Hon menar även att det är viktigt att Kultur och Fritid visar att det 
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finns mycket att göra i staden, för att då locka människor. Självklart spelar det in var 
jobben finns, men finns det inget annat att göra i staden kanske man tänker om. 
 
Just idag finns det inga speciella typer av kampanjer som prioriteras. Detta beror till största 
delen på att inom Kultur och Fritid finns det konkreta uppdrag som ska göras; de ska 
marknadsföra bad och konserter och liknande, alltså Kultur och Fritid påverkas inte om det 
händer andra saker i staden. 
 
 

6.2 Sammanfattning av intervju med Maria Nässert 
Den här intervjun genomfördes den 23 mars på Maria Nässerts kontor. 
 
Nässert jobbar med att stärka bilden av Gävle, genom att locka och attrahera Gävlestad. 
Hon jobbar med att locka målgrupperna; besökare, inflyttare och etableringar till staden. 
Hon säger att det idag finns ett problem nämligen i att ”Sveriges städer ser något så när lika 
ut, det finns det där stortorget, det finns handel i affärer, det finns de där stadsbussarna osv.” 
Därför anser Nässert att det viktigt för Gävle att hitta det som särskiljer staden från de 
andra städerna.  
 
Som en del i det arbetet tog Gävle kommun 2008 fram en varumärkesplattform som är det 
övergripande dokumentet och som innehåller kärnvärden som är ledande, inspirerande 
och välkomnande. Dessa ska passa in i att leda stadens kommunikation. Tyvärr stannade 
arbetet upp vilket har gjort att de idag har börjat om. En förhoppning med denna nystart är 
att den kommer mynna ut i ett attraktionsindex. Men innan det kan avläsas, måste 
kommunen hitta de särskiljande konkreta uddar som ska presenteras och som kan stärka 
Gävle som stad.  
 
Detta ska konkretiseras med uppföljningsbara mål i en marknadsplan som ska presenteras 
för kommunstyrelsen i slutet på 2012. När man jobbar efter den planen kan man sedan 
göra mätningar på bland annat kampanjer, besökare och etableringar som mynnar i Gävles 
attraktionsindex, vilket pekar om Gävle kommun är på rätt spår. 
 
Som Nässert säger att det är ”platsen Gävle som är tillsammans men gävlebor och näringsliv 
och det och det är det jag pratar om, det är det vi ska jobba med nu” Sen fortsätter hon ”Vi 
kommunicerar Gävle jätte mycket nationellt och internationellt /…/ men vad är det vi ska ta 
med när vi åker på en företagsmässa i Cannes vad är det vi ska ta med när vi åker på 
studentmässa i Stockholm? Vad ska Gävle vara då? Det ska utmynnas under året” 
 
Genom att använda sig av ett verktyg som attraktionsindex kan Gävle kommun mäta sig 
med andra städer, och få svar på frågor som; “Varför ska man etablera sig i Gävle och inte 
Eskilstuna? Hur välkända är vi? Om vi är jätte kända men ändå ingen som vill flytta hit, men 
varför vill man inte flytta hit då? Vad måste vi jobba på hemmaplanen med först då för att vi 
ska bli attraktiva även där.” 
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Fokus gällande kampanjer och profileringar idag ligger dels på att Gävle ska växa vid 
vattnet, komma närmare vattnet och ses som en kuststad. Men även på att Gävle stad har 
pendlingsavstånd både till Arlanda och Stockholm, 60 respektive 80 minuter med tåg. En 
kampanj som har funnits och varit lyckad i många år är “Mer jul i Gävle”, som använder 
bland annat Gävlebocken för att attrahera besökare. Bocken skapar enorm publicitet, 
främst tack vare webbkameran som gör att över 120 länder har möjlighet och faktiskt även 
tittar på Gävlebocken.   
 
Under intervjun tas det upp hur farligt det är att bygga en stad på andras varumärken. 
Nässert pratar om det senaste exemplet, Cloetta, som ska sluta tillverka Ahlgrens bilar och 
Läkerol i Gävle. ”Ett jätte tydligt exempel, det har också varit en bild som vi har 
kommunicerat ”Vi har varit världens största biltillverkare”.” och hon fortsätter ”man kan inte 
bygga en stad på andras varumärken.” 
 
 

6.3 Sammanfattning av första mailintervjun med Maria Nässert 
Att det blev en mailintervju handlade dels om tidsbrist, dels om att vi inte ville riskera att 
komma ifrån ämnet utan att få klara och raka svar, och även en önskan om att få snabbare 
svar via mail än att bestämma tid för ett möte. Mailet skickades den 5 april och vi fick svar 
den 13 april, ungefär en vecka senare. 
 
Utifrån denna intervju fick vi reda på att Gävle kommun har använt sig av sociala medier 
sedan 2008 och att de sociala medierna som används är fem stycken bloggar, 24 
Facebookgrupper, tre Twitter-konton, ett Flikr-konto och ett Vimeo-konto. Anledningen till 
att Gävle kommun började arbeta med sociala medier handlade dels om att man har olika 
engagemang i olika förvaltningar men även att man hade en önskan om att nå ut till fler och 
olika målgrupper på olika sätt. Med hjälp av dessa sociala medier får kommunen inte bara 
ut budskap utan skapar även en relation och en möjlighet till kommunikation mellan 
medborgare och tjänstemän. 
 
När denna intervju genomfördes var vi väldigt fokuserade på begreppet 
varumärkesorientering och vi visste att detta var något vi skulle ha stor användning av i 
vår studie. För Nässert handlar varumärkesorientering om att varumärket ska vara en del 
av ett mål. Det är något som genomsyrar en hel organisation. Det handlar om uppföljning, 
relationer, verksamhetsutveckling och även ledningens delaktighet och förhållningssätt. 
Det finns dock inte nedskrivet någonstans exakt vad varumärkesorientering är för Gävle 
kommun. Idag sker inte varumärkesorientering inom Gävle kommun strategiskt eller 
konsekvent vilket är en av de stora anledningarna till varför kommunen tar nytt grepp om 
varumärket Gävle. Det finns inte heller någon vision i användandet av 
varumärkesorientering. Det finns istället en vision som alla ska arbeta med. En vision som 
innefattar en mängd olika profileringar, bland annat en vid namn ”Gävle Strand” som 
nämns nedan.  
 
Storytelling är ett begrepp som kan användas flitigt för att marknadsföra en plats i en stad. 
I Gävle har man använt sig av Storytelling vid två tillfällen de senaste åren. Det första 
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exemplet som ges är Gävlebocken med historien och mystiken kring den. Bocken Twittrar 
också och bloggar om sitt liv på Slottstorget. Det andra exemplet som gav är den relativt 
nya profileringen “Gävle Strand” och historien om platsen där Gävle Strand byggs. Här 

“mixar” man historia och nutid. Det handlar då om seglande skepp till moderna städer. 
 

Under intervjun pratas det om Gävles redan väletablerade varumärken såsom Läkerol, 
Gevalia, Brynäs IF och Gävlebocken. Nässert menar att dessa har höga exponeringsvärden 
för Gävle som stad. Alla dessa är profiler och/eller produkter som är PR för Gävle. När det 
talas om att exponera och marknadsföra Gävle får vi också reda på vilka kärnvärden som 
finns för Gävle kommun. Dessa kärnvärden är ledande, inspirerande och välkomnande. 
 
 

6.4 Sammanfattning av andra mailintervjun med Maria Nässert 
Denna intervju skickades 18 april och vi fick svar 4 maj. 
  
Genom denna intervju fick vi reda på att när det gäller att marknadsföra Gävle idag ligger 
fokus på att få fram ett attraktivt Gävle för målgrupperna inflyttare, besökare och 
etableringar. Enligt Nässert är Gävles geografiska läge en stor fördel och bara det i sig en 
attraktionskraft.  
 
Fokus för Gävle kommun har länge legat på att bygga och utveckla Gävle i olika riktningar 
men det är inte förrän nu som de börjat fokusera på ett Gävle mot havet. Det var även så att 
det fattades ett beslut i kommunstyrelsen om att utveckla Gävle mot havet och Gävle hamn 
för att tillvarata ytorna och koppla Gävle till den historia staden har som sjöfartsstad på 
1800-talet. Det är alltså historien om Gävle som ligger till grund för att man idag väljer att 
prioritera och framhäva Gävle mot havet.  
 
Eftersom det i nuläget ligger stort fokus på Gävle mot havet har det även blivit en stor 
fokusering på Gävle Strand. Detta är ingen separat kampanj enligt Nässert utan en 
profilbärare i sammanhang av typen att de lyfter Gävle som bostadsort med slogan “Gävle - 
Välkommen hem till havet!” 
 
Eftersom vi nu med säkerhet fick reda på att det finns en vision om att föra staden närmare 
vattnet är det inte förvånande att en kampanj och profilering med namn “Gävle Strand” 
framkommit. Detta kampanjarbete började 2005 då man ansåg att Alderholmen, som 
området hette då, inte var tillräckligt säljande för att attrahera inflyttning från andra 
städer. Därav namnbytet som talar mer för det boende det är idag och inget 
industriområde som området är förknippat med tidigare. 
 
Nässert är väl medveten om att varumärken är levande och hela tiden i en 
förändringsprocess. Gävle som plats är just nu i ett utvecklingsskede med varumärket. 
Gävle ägs av ingen men används av alla. Det är en utmaning att kommunicera Gävle 
konsekvent tillsammans med näringsliv, högskola och så vidare. Målet med Gävle 
kommuns varumärkesarbete är: 
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● Gävle behöver tillväxt i form av fler sysselsatta och en ökad befolkning 
● Gävle måste utveckla sin attraktionskraft så att vi kan särskilja oss från andra 

platser. 
● Gävle behöver kompetent arbetskraft, investeringar, företagsetableringar och 

besökare. 
 
Projektet “Gävle Strand” har nu blivit ett av varumärkena som utvecklar Gävle som 
bostadsort och ett viktigt verktyg för att skapa inflyttning till Gävle. 
 
När en kampanj genomförs inom kommunen finns Gävles tre kärnvärden; ledande, 
inspirerande och välkomnande med i processen. Exempel som Nässert gav var: Vad är 
ledande med området Gävle Strand? Vad är välkomnande med Gävle Strand? Vad är 
inspirerande med Gävle Strand? När dessa frågor ”besvarats” lyfts svaren fram i 
kommunikationen. 
 
 

7 Gävle kommuns välkända varumärken och 
kärnvärden 
 
 

7.1 Etablerade varumärken i Gävle 
Varje stad har varumärken. Det kan vara alltifrån händelser till områden staden vill 
framhäva eller företag som placerar ut staden på kartan. Exempelvis kallas Umeå 
Björkarnas stad av den enkla anledningen att det finns mycket björkar i staden, Östersund 
och Göteborg har festivaler och andra städer som exempelvis Karlstad, Skellefteå och 
Ängelholm har etablerade hockeylag i elitserien. 

 
Denna studie riktar in sig på Gävle, Gävle kommun och då självklart Gävles etablerade 
varumärken. De mest nationellt etablerade och välkända varumärkena är Gävlebocken, 
Gevalia och Brynäs IF. Dessa tre kommer kortfattat beskrivas här nedan. 
 

7.1.1 Gävlebocken 

Gävlebocken är kanske Gävles mest kända varumärke utåt, både nationellt och 
internationellt. År 1966 kom Stig Gavlén på idén med halmbocken. Det är världens största 
halmbock som är 13 meter hög, 7 meter lång och väger 3,6 ton (varav halmen står för 1,3 
ton). År 1985 kom bocken med i Guiness rekordbok. Man försöker hålla personer som vill 
bränna upp den borta till efter nyår, men det är inte alltid man lyckas. Det är därför 
julbocken blivit en kändis i hela världen.  Bocken har medverkat i en svensk långfilm 1989 
då regissören Colin Nutley använde den i filmen Black Jack med Helena Bergström i 
huvudrollen och Reine Brynolf som stod på bocken och tände eld på den. Bocken invigs 
varje år på skyltsöndagen och står på Slottstorget mellan slottet och Stadsbiblioteket. 
Gävlebockens webbkameror ses av många runt om i hela världen. Julbocken finns också att 
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köpa både som ljus och choklad i Gävle. Det finns en informationstavla intill Slottstorget 
med bild och information på svenska och engelska.85 

 

7.1.2 Gevalia 

Kaffet kom till Sverige 1685, men ansågs den första tiden mest vara en slags medicin. Inte 
förrän vid mitten av 1800-talet slog det igenom och blev en folklig dryck. Ungefär samtidigt 
registrerade en driftig 26-åring firman “VIctor Th Engwalls Handelshus i Gefle”. Det året, 
1853, hade Gävle 9500 invånare och inte mindre än 80 konkurrerande minuthandelsfirmor 
- ett påtagligt resultat av stadens betydelse som en av landets viktigaste hamnstäder.86 
1905 ombildades företaget till ett aktiebolag. Tre år senare avled Victor Engwall och sonen 
Ernst Engwall tog över.87 1913 köpte Engwall sin första egna rosterianläggning för att 
erbjuda kunderna kaffe med en bättre och jämnare kvalitet än det man fick när man 
rostade kaffet i butiker eller i hemmen. 1914 registrerades namnet Gevalia, men det var 
först på 1920-talet som namnet verkligen etablerades: då fanns det tryckt på de röda, 
färdigpackade kaffepaketen som började säljas. För att få bättre kontroll på kvaliteten, 
utveckla behandlingen och förvaringen av kaffet inrättade Gevalia ett 
forskningslaboratorium 1948, och fem år senare invigdes ett av Europas största 
kafferosterier i Gävle.88  

 
1957 började man vakuumförpacka kaffet, vilket ledde till att man nu kunde transportera 
och lagra det färdiga kaffet utan att smaken och kvalitén påverkades. Gevalias popularitet 
växte och 1966 blev kaffet från Gävle det mest druckna i landet.89 Vilket självklart har lett 
till att stärka Gävles varumärke och det lever kvar än idag, ungefär 55 år senare. 

 

7.1.3 Brynäs IF 

Brynäs IF är en anrik förening som bildades 1912. De har många medlemmar och 
supporters över hela Sverige och ett välkänt varumärke. Föreningen tillhandahåller en 
mötesplats för alla, där målet är att de ska vårda och utveckla långsiktiga relationer med 
föreningens intressenter.  De vill bygga en professionell organisation som kan möta den 
nya tidens krav och en ekonomi som möjliggör att de kan konkurrera på lika villkor. 
Föreningen, personalen, deras samarbetspartners och deras medlemmar ska i samverkan 
skapa något nytt och fortsätta utveckla och stärka varumärket Brynäs.90 Det man oftast 
kopplar ihop med föreningen Brynäs IF är deras elitseriehockeylag, Brynäs IF. 
 
 

                                                             
85 Andersen, Marie-Louise. Gävle Pocket - Kultur- och fritidsguide A till Ö i Gävleregionen. 
Upplaga 110 000 ex. Kultur & Fritid Gävle kommun, 2008, 76. 
86 Gevalia.se. Om Gevalia - Gevalias historia. 2012. (Hämtad 2012- 04-11) 
87 Gevalia.se. Om Gevalia - Gevalias historia. 2012. (Hämtad 2012- 04-11) 
88 Gevalia.se. Om Gevalia - Gevalias historia. 2012. (Hämtad 2012- 04-11) 
89 Gevalia.se. Om Gevalia - Gevalias historia. 2012. (Hämtad 2012- 04-09) 
90 Brynas.se. Brynäs- Föreningen. (Hämtad 2012-04-11) 
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7.2 Gävle kommuns kärnvärden 
Ledande 
Gävle är en modern handelsstad som representerar nytänkande i alla led. Den svenska 
whiskeyn är bara ett av flera lokala exempel på internationell ryktbarhet. Gävle är också en 
stad som växer mot havet och mot världen. Som etableringsstad för företag med global 
verksamhet blir Gävle stadigt ett allt intressantare alternativ. Staden utvecklas på många 
olika plan samtidigt och utstrålar en självsäkerhet som får andra att vilja följa med.91 
 
Inspirerande 
Gävles nygamla skepnad som levande havsstad/hamnstad, närheten till världens 
möjligheter, det rika kulturlivet, nytänkandet, känslan av handlingskraft och den positiva 
framåtandan inspirerar såväl individer som verksamheter till att växa och utvecklas i 
staden.92 
 
Välkomnande 
En hamn är välkomnande av naturen. Detsamma gäller hamnstaden Gävle. Med vårt ärliga, 
raka och trevliga bemötande, vår samarbetsvilja, vår stads goda kommunikationer med 
övriga Sverige och världen, våra kvaliteter som värdar för möten och evenemang och vår 
förmåga att erbjuda trygghet, livskvalitet och utvecklingsmöjligheter öppnar vi 
famnen/hamnen mot omvärlden.93 
 
 

8 Resultat 
 
Här redovisas resultatet av undersökningen. 
 
Ett varumärke kan vara en organisations mest värdefulla tillgång.  Det påstås även vara 
något som man förtjänar, vilket gör att om en kommun eller annan offentlig organisation 
vet hur man ska gå tillväga gällande varumärkesorientering har de en bra grund för att 
skapa ett starkt attraktionsindex. Detta skapar goda förutsättningar att lyckas med denna 
värdefulla tillgång.94 En grundläggande förutsättning för att den offentliga sektorn ska 
kunna utvecklas och bli mer vital är att politiskt styrda organisationer anammar ett mer 
genomtänkt och ändamålsenligt sätt att leda verksamheten.95 Begreppet varumärke kan ha 
många betydelser. En av dem är att det kan kopplas ihop med organisationer som säljer 
varor och som är verksamma på en konkurrensutsatt marknad. Något som inte gäller i 
samma grad för offentliga organisationer av typen kommuner. De har inget behov av att 

                                                             
91 Nässert, Maria; Marknadsstrateg vid Gävle Kommun. Intervju 2012-04-13  
92 Nässert, Maria; Marknadsstrateg vid Gävle Kommun. Intervju 2012-04-13  
93 Nässert, Maria; Marknadsstrateg vid Gävle Kommun. Intervju 2012-04-13  
94 Dahlqvist och Melin, Varumärken i offentlig tjänst, 21. 
95 Ibid, 13. 
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vara bättre eller större än någon annan. Var stad har ett område eller liknande att fokusera 
på och visa upp vilket gör att varje stad har något olikt en annan.  
 
Gällande Gävle kommun var det svårt att få fram ett klart och tydligt svar på vad ett 
varumärke är.   
Undersökningen har visat att trots avsaknad av ett dokument som fastställer vad 
varumärkesorientering är, finns det kunskap om begreppet. Enligt Nässert handlar 
varumärkesorientering om att varumärket ska vara en del av mål, uppföljning, relationer, 
verksamhetsutveckling och även en del i ansvar och roller men även ledningens delaktighet 
och förhållningssätt. Den kunskapen innebär att varumärkesorientering bör genomsyra 
arbetet vid varje ny profilering eller kampanj. Gävle kommun har mål med sitt 
varumärkesarbete. I dessa mål, som bland annat innefattar att Gävle måste utveckla sin 
attraktionskraft så de kan särskilja sig från andra platser, kan vi hitta det som närmast kan 
likna ett svar till vad ett varumärke är för Gävle kommun. Ett varumärke är något som 
skapar en attraktionskraft vilket gör att staden, platsen eller kommunen kan skilja sig från 
andra städer, platser eller kommuner. Gävle kommun både har och använder sig av redan 
väletablerade varumärken som många känner till, både inom och utanför kommunen. 
Dessa etablerade varumärken är Gävlebocken, Gevalia och Brynäs IF. Dessa tre 
varumärken har höga exponeringsvärden för Gävle som stad. Alla dessa är profiler 
och/eller produkter som är och gör PR för Gävle. 
 
I boken Varumärken i offentlig tjänst96  beskrivs varumärkesorientering som ett 
förhållningssätt gällande att arbeta med varumärken, och att det präglas av att man sa se 
varumärken som det nav kring vilket en organisations strategiska processer kretsar. Det 
enda varumärkesarbetet som pågår just nu inom Gävle kommun är profileringen “Gävle 
Strand” och det finns en förhoppning att utifrån det ska även hela Gävle kommun  
uppmärksamma varumärkesorientering och fortsätta arbeta mer varumärkesorienterat. 
Detta arbete gällande varumärkesorientering sker idag inom kommunen inte strategiskt 
och/eller konsekvent. Något det borde göra eftersom ett varumärke är i en ständig 
förändring. Detta är en av anledningarna till varför Gävle kommun idag, år 2012, tar ett 
nytt och mer kraftfullt grepp om varumärket Gävle. 
 
Under hela studien har det framkommit att det är viktigt att ha stor inblick i vad det 
innebär med varumärkesorientering och att det är viktigt för att stärka den 
attraktionskraft man har som företag eller offentlig organisation. Varje företag och offentlig 
organisation har varumärken som går att associera med dem. Det gäller att ständigt vara 
medveten vilken bild andra har av en för att kunna utvecklas. Det gäller att veta vilken 
ambition man har att påverka och då i viss mån kontrollera bilden av den egna 
verksamheten. Begreppet varumärkesorientering är idag relativt nytt och det är, som 
undersökningen visade, ett begrepp som inte riktigt alla har fått grepp om ännu. Det 
kanske finns en bristande kunskap i hur viktigt det kan vara att vara väl insatt i detta ämne, 
och även hur varumärkesorientering bör kopplas ihop med kärnvärden för att uppnå bästa 
möjliga resultat.  

                                                             
96 Dahlqvist och Melin, Frans. Varumärken i offentlig tjänst. 
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Gävle Kommuns kärnvärden är; Ledande, inspirerande och välkomnande. Det påstås att 
kärnvärden ska fungera som ledstjärnor i processen när det gäller att bygga upp och 
etablera ett varumärke. Kärnvärden är också egenskaper som myndigheten, företaget eller 
organisationen gärna vill bli förknippad med. 97 
 
Förklaringen till Gävle kommuns kärnvärden har tidigare tagits upp men är värda att 
nämnas igen.  
Gävle är ledande tack vare att det är en modern handelsstad som representerar 
nytänkande i alla led. Gävle är inspirerande tack vare dess nygamla skepnad som levande 
havs- och hamnstad, det finns en närhet till världens möjligheter, det rika kulturlivet, 
nytänkandet, känslan av handlingskraft och den positiva framåtandan inspirerar såväl 
individet som verksamheter till att växa och utvecklas i staden. Slutligen är staden och 
kommunen välkomnande. Eftersom Gävle är en hamnstad är den välkomnande av naturen. 
När en organisation eller ett företag formulerar sina kärnvärden är det, inte minst av 
pedagogiska skäl, viktigt att leta fram händelser och historier som bekräftar att 
värderingarna överensstämmer med verkligheten. Tack vare att en organisation 
identifierar berättelserna blir kärnvärdena levandegjorda.98 Något som genomsyrar Gävle 
kommuns kärnvärden är att framhäva Gävle som en havs-/hamnstad. Eftersom Gävle 
tidigare har varit en välkänd hamnstad är det starka händelser och historier som bekräftar 
deras kärnvärden. Det här innebär inte att dessa kärnvärden är exemplariska, eftersom 
tiden förändras.  
 
Gävle kommun är väl medvetna om att varumärke är levande och i en ständig 
förändringsprocess. Detta är en oerhört viktig kunskap när det gäller att etablera nya 
varumärken. De har i deras mål gällande varumärkesarbetet och det är dessa mål som finns 
med i processen när man gör en ny profilering och/eller kampanj. Fokus för Gävle kommun 
har legat på att bygga och utveckla Gävle i olika riktningar och i nuläget ligger fokuseringen 
på ett Gävle mot havet. Detta för att ta till vara på ytorna och koppla ihop Gävle till den 
historia Gävle har som en sjöfartsstad på 1800-talet. Kommunen använder sig alltså i 
nuläget av Storytelling för att etablera ett nytt varumärke. Inom Corporate Storytelling99 
finns det två huvudinriktningar, de som bygger på en sann historia och de som bygger på 
fiktiva. Här använder sig Gävle kommun av en sann historia eftersom Gävle faktiskt varit en 
stor sjöfartsstad. Storytelling100 handlar om hur man plockar upp en berättelse i 
organisationen och förmedlar innebörden på ett enkelt men pedagogiskt och begripligt sätt 
som tilltalar många sinnen och som ger organisationen ett mervärde.  
 
 
Det har framkommit i undersökningen att Gävle kommun de senaste åren använt sig av 
Storytelling vid två tillfällen. Gällande Gävlebocken och profileringen “Gävle Strand”. 
 

                                                             
97 Dennisdotter och Axenbrant, Storytelling: ett effektivt marknadsföringsgrepp, 101. 
98 Ibid, 18. 
99 Ibid, 13. 
100 Ibid, 12. 
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 När det talas om Gävlebocken har kommunen byggt upp en historia kring bocken där 
grundtanken är att skapa en närhet med de som intresserar sig för bocken. Gävlebocken 
har även, för att locka andra målgrupper, börjat Twittra och den bloggar också om sitt liv 
på Slottstorget. Kommunen har använt sig av så kallad filmturism,101 genom att bocken har 
medverkat i en svensk långfilm 1989, då regissören Colin Nutley använde den i filmen 
Black Jack. Gällande Gävlebocken finns en del av evenemangsturism,102 det innebär att det 
är en händelse som är avgränsad i tid och rum, med en arrangör och ett antal deltagare och 
där man kan se ett fast program. Bocken finns på plats på Slottstorget från och med 
skyltsöndagen, varje år med en förhoppning om att få stå kvar till julafton. 
 
Gällande profileringen av “Gävle Strand” har de även här skapats en historia, men i detta 
fall om platsen och området. Gävle kommun försöker koppla ihop då- och nutid genom att 
försöka förmedla en syn av seglande skepp till moderna städer. Här används Corporate 
Storytelling.103 Det vill säga att man attraherar besökare, i det här fallet invånare, till en 
specifik destination, i det här fallet en specifik stadsdel. De bygger på historia runt området, 
såsom i det här fallet handlar om seglande skepp som ska hitta tillbaka till hemmahamnen. 
Kommunen har även använt sig av platsmarknadsföring. Eftersom de planmässigt har lyft 
fram en viss del av staden, med anledningen av att locka kunder vilket i det här fallet är 
invånare och inflyttare. De designar en plats för att tillfredsställa målgruppens behov.104 
Detta märks tydligt eftersom områdets tidigare namn, Alderholmen, inte var tillräckligt 
säljande för att attrahera inflyttning. Det tidigare namnet och då även området var 
förknippat med industrier och krävde en förändring.105  
 
År 2008 tog Gävle kommun fram en varumärkesplatsform, ett övergripande dokument som 
innehåller kärnvärden, meningen var att dessa ord ska passa in i att leda stadens 
kommunikation. Dock stannade det arbetet upp men idag, i år 2012, börjar detta arbete ta 
fart igen. Detta har lett till att då det i nuläget genomförs en kampanj eller en profilering 
inom kommunen finns Gävles tre kärnvärden; ledande, inspirerande och välkomnande med 
i processen. Exempel är att vid varje ny profilering eller kampanj ställs följande frågor: Vad 
är ledande med…? Vad är välkomnande med...? Vad är inspirerande med …? När dessa 
frågor ”besvarats” lyfts svaren fram i kommunikationen. Även Storytelling och 
varumärkesorientering är det något som har blivit bortprioriterad de senaste åren. Detta 
gör att även dessa begrepp nu i år får en nystart och en nyprioritering, som innebär att 
Gävle kommun inom de närmsta åren kommer ha en starkare vetskap och ett starkare 
fokus på implementeringen och dessa begrepp.  
 

                                                             
101 Mossberg, Nissen Johansen, Storytelling: marknadsföring i upplevelseindustrin, 134. 
102 Ibid, 136. 
103  Dennisdotter och Axenbrant, Storytelling: ett effektivt marknadsföringsgrepp, 14. 
104 Hultman, Johan (2007) Klibbiga landskap – Platsens kommersialisering och rörlighetens 
koreografi, i Plats som produkt, red. Richard Ek, Johan Hultman. 1:1 uppl. Lund: 
Studentlitteratur, 147. 
105 Kotler, Haider, Rein, Marketing Places – Attracting investment, industy and tourism to 
cities, states and nations, 99. 
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Det märks tydligt i de intervjuer som gjorts att det som undersöks i denna studie inte är det 
enklaste att besvara. Det märks även att Gävle kommun är medvetna om att varumärken är 
levande och hela tiden i en förändringsprocess, vilket är en stor fördel att ha kunskap inom 
när det gäller att arbeta inom offentliga organisationer. Ingenting är enkelt och det är lätt 
att ha en vision och en plan på hur man ska göra men desto svårare att göra det i praktiken. 
 
Målet med Gävle kommuns varumärkesarbete är att;  

● Gävle behöver tillväxt i form av fler sysselsatta och en ökad befolkning 
● Gävle måste utveckla sin attraktionskraft så de kan särskilja sig från andra platser 
● Gävle behöver kompetent arbetskraft, investeringar, företagsetableringar och 

besökare 
 
Detta är alltså tankarna bakom varje ny prioriterad profilering och/eller kampanj, och det 
är alltså detta som finns med i bakhuvudet då det gäller att fortsätta etableringen av 
varumärken för Gävle kommun. Kompetensen finns mer i teorin än i praktiken än så länge. 
Kommunen vet vad som ska göras, och ligger idag i startgroparna för att ta nya mer 
genomtänkta tag om Gävle kommuns varumärkesarbete. 
 
  

9 Diskussion 
 
Här diskuteras de konklusioner som vi har fått ifrån Teorin och Empirin.  
 
De begrepp som tas upp i denna studie är; varumärkesorientering, Storytelling och 
kärnvärden. Alla tre är relativt nya begrepp och det är inte säkert att alla offentliga 
organisationer har fått grepp om dessa. Både gällande innebörden och brukandet. 
 
Det har framkommit att Gävle kommun inte har exakt nedpräntat vad 
varumärkesorientering är, men att det ändå är någonting som de har kunskap inom och 
som finns och genomsyrar beslutandet av en ny profilering och/eller kampanj. Under de 
intervjuer som gjordes fick vi vaga, utsvävande svar vad varumärkesorientering var. Man 
fick känslan att det är ett begrepp som de har hört men inte riktigt satt sig in i fullt ut. Man 
märker att våra informanter har stor kunskap om sådant som i den här studien klassas som 
exempelvis varumärkesorientering, men att de inte har ett samlat begrepp för det. Det talas 
om att kommunen har mål med sitt varumärkesarbete, något som skulle kunna kallas 
varumärkesorientering, som innefattar tre punkter som kan påstås vara de tre budorden 
när det gäller Gävle kommun och marknadsföring. Men som det har snuddats vid tidigare 
känns det för luddigt. Gävle kommun som är en offentlig organisation bör ha klarare, mer 
synliga och mer direkta direktiv främst gällande varumärkesorientering och även finna 
kopplingen mellan varumärkesorientering och varumärkesarbete och framhäva detta. 
Eftersom ett varumärke kan vara ett så viktigt attraktionsindex är det logiska att prioritera 
detta, även om kommunen i sig redan har väletablerade varumärken. Det är det som är det 
svåra inom detta ämne. Det gäller att alltid vara i framkant, att alltid hänga med. Och det 
verkar som att Gävle kommun idag, just är i en förändringsprocess gällande detta. 
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Gällande kärnvärden är detta något som Gävle kommun verkligen har kunskap inom. Vi 
fick snabbt reda på att deras kärnvärden är; Ledande, Inspirerande och Välkomnande och 
även en förklaring till varför just dessa tre ord är de egenskaper som kommunen gärna vill 
bli förknippad med. 
Förklaringen som gavs är logisk. Det handlar om att staden är ledande tack vare att det är 
en modern handelsstad, inspirerande tack vare dess nygamla skepnad som levande havs- 
och hamnstad och välkomnande tack vare att Gävle har en historia som en väletablerad 
hamnstad. Det man reagerar på är att Gävle som hamnstad kanske inte är det första man 
tänker på när man tänker på staden. Oavsett om man är utomstående, nyinflyttad eller är 
född och uppvuxen. Likt andra havs- och hamnstäder som exempelvis Malmö, Luleå och 
Göteborg finns en annan sorts närhet till havet och en annan, för oss, mer logisk förklaring 
till att använda sig av hamnen och havet för att marknadsföra staden. Även om Gävle har 
Gavleån som rinner genom staden och en bra förbindelse med öar i havet utanför känns det 
inte som samma närhet. Söker man på Gävle på internet för att få en karta över staden ser 
man havet som en närhet men det är inget som genomsyrar känslan staden har att erbjuda. 
Något som är en prioriterad profilering idag är ”Gävle Strand”, där de lyfter fram Gävle som 
bostadsord med slogan ”Gävle – Välkommen hem till havet!”. Området Gävle Strand ligger 
jättevackert längs med Gavleån, men när man upptäcker bostadspriserna är det inte vem 
som helst som kan känna sig välkommen. I ett försök att frambringa en gemenskap mellan 
havs- och hamnstaden Gävle och invånarna skapas istället ett stup. Nu är denna profilering 
inte helt klar utan det byggs fortfarande, och om några år då fik och småbutiker influerar 
området kanske detta förändras och det skapas en gemenskap med området och centrala 
Gävle men i nuläget känns det väldigt uppdelat och det finns ingen glimt av denna 
gemenskap som det talas om. 
 
Vi får känslan av att de kärnvärden som Gävle kommun använder sig av idag är värden som 
skulle behöva en modernisering. De bör se till vilken stad Gävle är idag, och vilka 
egenskaper de vill förmedla med det. Eftersom undersökningen visade att arbetet med 
varumärkesorientering, kärnvärden och Storytelling stannade upp några år kanske det 
bästa vore att börja om från noll. Att tänka: Vilken stad vill vi att Gävle ska vara? Vilken bild 
vill vi att andra ska få av staden och vilken bild är det egentligen som sänds ut? 
 
Storytelling är inget som måste användas, men som är ett exceptionellt bra verktyg när det 
gäller att skapa ett attraktionsvärde för staden. Detta är något som Gävle kommun redan 
har och använder sig av, främst i form av Gävlebocken. Det mest kända exemplet på 
Storytelling gällande Gävlebocken är att den medverkade i en svensk långfilm 1989 då 
regissören Colin Nutley använde den i filmen Black Jack med Helena Bergström i 
huvudrollen och Reine Brynolf som stod på bocken och tände eld på den. Under våra 
intervjuer framkom det att bocken är en 45-årig whiskydrickande man som använder sig 
av många sociala medier. Detta är något som bygger på Storytelling och är gjort enligt 
kommunen för att nå ut till fler målgrupper. Dock känns detta svagt. Hur många tänker på 
Gävlebocken som en 45-årig whiskeydrickande man? Och vilken är den tilltänkta 
målgruppen som ska gå in på Twitter och läsa om mannens bravader? Nja, det här är ett 
koncept som inte riktigt köps. Tanken är god, men för att lyckas riktigt med detta föreslås 
att gå hela vägen. Kanske göra något mer av det. Ett evenemang exempelvis; att då bocken 
brunnit ned skrivs det en krönika om det i GD som då är skriven av denna 45-årige man där 
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han tackar för tiden han fick på Slottstorget? Eller kanske ett samarbete med Mackmyra 
(Världens nordligaste whiskeydestilleri som ligger mellan Gävle och Sandviken)106 som ett 
erbjudande för turisterna – Njut av Gävlebockens favoritwhiskey? Nu skriver bocken en del 
på bloggen, men det är inte många som vet om att den finns. En stor krönika i GD kanske 
vore något? Kort och gott; vi tror att det finns mer att mjölka från Gävlebocken! 
 
 

9.1 Fortsatt forskning 
Utifrån Resultat kommer här förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 
 
Vi ser möjligheterna att fördjupa sig ytterligare i hur processen går från politiskt beslut till 
de som ska utföra arbetet. Att man då exempelvis går in på det implementeringsarbete som 
Gävle kommun nu har påbörjat för att därefter djupdyka i vad kommunen tar fram. Alltså 
analysera det implementeringsarbetet som kommunen ska jobba med/mot de närmaste 
åren framöver, för att skapa ett underlag som man senare kan undersöka och se hur 
arbetet förändrats. Här kan man även se möjligheten i att använda sig av lokala 
företag/föreningar såsom Gevalia och Brynäs IF för att få deras syn på samarbetet och 
varumärkesarbetet med kommunen, och om det finns något samarbetet. Men att även 
undersöka vad de som bir i Gävle tycker om kommunens tankar/arbete om hur de ska 
marknadsföra Gävle som stad. 
 
Eftersom denna studie inriktat sig på det interna vore det intressant att fortsätta forska i 
hur det ser ut externt. Om Gävle kommun lyckas uppnå det som de i denna studie påstår att 
de ska arbeta mot och för dvs. att främst utveckla sin varumärkesorientering. 
Det vore även intressant att se hur de som inte arbetar inom detta ämne märker av 
kommunens varumärkesarbete. Ett förslag till detta är att göra en enkätundersökning som 
både de verksamma inom och utanför ämnet besvarar och därefter jämföra om det 
genomförda arbetet och förhoppningen om ett visst resultat överensstämmer med 
verkligheten. Respondenterna i detta fall bör alla vara verksamma inom kommunen. 
 
Ett tredje alternativ skulle vara att undersöka av vilken anledning som förra 
implementeringens arbete stannade upp? Vad kunde Gävle kommun gjort annorlunda för 
att det skulle slagit ut bättre? 

                                                             

106 Andersen, Marie-Louise. Gävle Pocket - Kultur- och fritidsguide A till Ö i Gävleregionen. 
Upplaga 110 000 ex. Kultur & Fritid Gävle kommun, 2008. 
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11 Bilagor 
 
 

11.1 Intervju med Marie-Louise Andersen 22 mars 2012 
1. Namn 
 
2. Vad är det du arbetar med? 
 
3. Ligger din tyngdpunkt på nationell marknadsföring eller lokal? 
 
4. Har du något strategidokument som du arbetar utefter? 
 Finns det någon skillnad på strategiplanen för lokalmarknadsföring eller nationell? 
 
5. Hur mäter ni resultat? 

Har ni några redovisnings krav? 
 

6. Vad är den huvudsakliga poängen med en lokal/nationell kampanj? Vad vill man uppnå? 

 
7. Vad är det för typer av kampanjer som prioriterars idag? Utveckla 
 
8. Nämn exempel på kampanjer som kan göras inom ditt arbetsområde? 
 
9. Hur riktar ni era kampanjer? (Ålder, etnicitet, klass) Vilka svårigheter dyker upp vid 
riktade  
kampanjer? 
 
10. Om möjlighet finns, ge även information om en speciell lyckad kampanj inom 
arbetsområdet? 
 
11. Har Gävle någon förebild i sättet som ni marknadsför staden? (eller samarbetspartner) 
 
12. Har kommunen något samarbete med lokala företag? om ja vilka? om nej av vilken 
anledning? 
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11.2 Intervju med Maria Nässert 23 mars 2012 
1. Namn 
 
2. Vad är det du arbetar med? 
 

3. Ligger din tyngdpunkt på nationell marknadsföring eller lokal? 
 
4. Har du något strategidokument som du arbetar utefter? 
 Finns det någon skillnad på strategiplanen för lokalmarknadsföring eller nationell? 
 
5. Hur mäter ni resultat? 

Har ni några redovisnings krav? 
 
6. Vad är den huvudsakliga poängen med en lokal/nationell kampanj? Vad vill man uppnå? 
 
7. Vad är det för typer av kampanjer som prioriterars idag? Utveckla 
 
8. Nämn exempel på kampanjer som kan göras inom ditt arbetsområde? 
 
9. Hur riktar ni era kampanjer? (Ålder, etnicitet, klass) Vilka svårigheter dyker upp vid 
riktade  
kampanjer? 
 
10. Om möjlighet finns, ge även information om en speciell lyckad kampanj inom 
arbetsområdet? 
 
11. Har Gävle någon förebild i sättet som ni marknadsför staden? (eller samarbetspartner) 
 
12. Har kommunen något samarbete med lokala företag? om ja vilka? om nej av vilken 
anledning? 
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11.3 Intervjufrågor med Maria Nässert 5 april 2012 
1. När och hur började Gävle Kommun använda sig av sociala medier? Och vilka används 
idag? Twitter, Facebook, bloggar? 
 
- Hur länge har Gävle kommun använt sig av sociala medier? 

 
- Hur kommer det sig att Gävle kommun började arbeta med sociala medier? 
- Vilka sociala medier använder Ni er av? 
- Hur använder Ni er av sociala medier? 

- Varför använder Ni er av sociala medier? 

 
2.Vad är varumärkesorientering för dig? 
 
3. Vad är varumärkesorientering för Gävle kommun? Finns det skrivet någonstans? 

 

4. Hur arbetar Gävle kommun med varumärkesorientering? 
 
5. Hur har Gävle Kommun använt sig av redan etablerade företag och organisationer såsom 
Läkerol, Gevalia, Brynäs och bocken för att marknadsföra Gävle stad? 
 
6. Vad har Gävle kommun för vision i användandet av varumärkesorientering? 
 
7. Vilka kärnvärden har Gävle kommun? 
 
8. Arbetar Gävle kommun med Storytelling? Om ja, hur? 
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11.4 Mailintervju med Maria Nässert 18 april 2012 
1. Var ligger fokus när det gäller att marknadsföra Gävle nationellt? 
 
2. Vad är det som har gjort att ni fokuserar på Gävle och vatten? (Att föra staden närmare 
vattnet?) 
 
3. Har ni gjort någon undersökning omkring detta? Om ja, vadå för undersökning? Och vad 
gav den för resultat? 
 
4. Såsom vi uppfattat det från en tidigare intervju är er målgrupp främst “DIK-are” och 
barnfamiljen stämmer detta? 
 
5. Finns det någon koppling mellan vattenfokuseringen och den målgruppen som ni söker? 
(DIK & Barnfamiljer) 
 
6. Såsom vi har förstått det är kampanjen “Gävle Strand” högt prioriterat hos er just nu, 
stämmer det? 
 
7. Kan du beskriva kampanjen? Gärna från tanke till handling. 
 
8. Eftersom det finns en vision om att föra staden närmare vattnet är det inte förvånande 
att en 
kampanj med detta namn och inom detta område framkommit. Vi undrar vilka faktorer 
som ligger bakom detta. Varför just Gävle Strand? Varför just nu? 
 
9. Är Gävle kommun i behov av att prioritera ett “nytt” varumärke? Om ja, varför? Om nej, 
varför görs detta? Vad är målet? 
 
10. Som vi förstår det så är redan Gevalia, Brynäs och Gävlebocken etablerade varumärken 
för Gävle kommun och Gävle stad. Vi får känslan av att kampanjen “Gävle Strand” är nästa 
försöka att stärka en befintlig del av Gävle stad och prioritera det som ett blivande starkt 

varumärke för staden och kommunen? 
 
11. Hur mycket av Gävle kommuns kärnvärden finns i bakhuvudet då en kampanj av denna 
typ presenteras och genomförs? 
 
12. Har ni tagit hjälp av något företag vid framställandet av kampanjen Gävle strand? 
 
13. Hur ska ni gå vidare efter kampanjen “Gävle Strand”? 
 
 
 
 


