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Sammanfattning 
 

Titel: Stadsdelen som varumärke - Invånares uppfattningar om Gävles stadsdelar 

 

Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Martina Engebretzen Jonsson & Josefin Lundström 

 

Handledare: Jonas Kågström 

 

Datum: 2013 - Augusti 

 

Syfte: Syftet med detta examensarbete är att analysera hur varumärket för en stadsdel 

uppfattas i en medelstor stad och om undersökningar som tidigare gjorts på länder och städer 

kan appliceras och tas ned till stadsdelsnivå. 

 

Metod: I den här studien kommer en kvantitativ metod med en deduktiv ansats att användas. 

Vidare kommer det positivistiska synsättet att ligga till grund för utformandet av studien. En 

enkät har utformats, utifrån en modifiering av City Brands Index, anpassad för stadsdelar. 

Resultatet på enkäten har sedan sammanställts och analyserat i statistikprogrammet Minitab 

samt Excel där ett nytt index tagits fram. 

 

Resultat och slutsats: Vi kan se att det föreligger uppfattningar som gör stadsdelarna till ett 

varumärke. Det finns tydliga indikationer på vad som utgör en populär stadsdel och till en 

önskvärd plats att bo på. Ryktet har stor påverkan för såväl den positiva som negativa 

uppfattningen om stadsdelar som varumärken. Detta är något som både allmännyttan, 

fastighetsmäkleri, privata fastighetsbolag samt kommunens stadsplanering kan ha intresse av 

vid utvecklande av områden. 

 

Förslag till fortsatt forskning:  

Studien kan göras om efter ett par år för att se förändringen av uppfattningen kring 

stadsdelarna, och sedan jämföra med hur lång tid som krävs för stadsdelar gentemot den tid 

det tar för länder och huvudstäder att ändra sin brand image internationellt. 

 

Uppsatsens bidrag: 

Studien bidrar till den forskning som finns inom områdena för place branding och city 

branding. Detta då det testas om tidigare forskning kring länder och/eller städer som 

varumärken även går att applicera på dimensionen stadsdelsnivå, samt att fokus läggs på 

invånarnas perspektiv.  

 

Nyckelord: City Branding, City Brands Index, Place Branding, platsmarknadsföring, 

stadsdelar  
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1. Inledning  
I inledningen presenteras bakgrunden och tanken bakom studien. Även syftet och den valda 

avgränsningen beskrivs. Detta följs av en kort förklaring över viktiga begrepp, slutligen så 

visar vi hur arbetet kommer att disponeras.  

 

1.1 Bakgrund 

Ett varumärke behöver inte vara en produkt eller tjänst som ett företag marknadsför, ett land 

eller en stad kan också verka som ett varumärke. Med nation branding marknadsförs 

varumärket Sverige internationellt, vilket bland annat har till syfte att stärka bilden av Sverige 

och därmed öka antalet besökare, exportsamarbeten och investeringar (visitsweden.com). 

Genom city branding kan städer och kommuner marknadsföras eller profileras för att locka 

människor att bosätta sig i staden och attrahera företag till att etablera sin verksamhet på orten 

(Kotler 1999; Kavaratzis, 2004).  Denna marknadsföring görs oftast med kommunen eller 

stadens namn som själva varumärket. Det finns även olika studier som går ut på att jämföra 

länders eller storstäders olika varumärken globalt. Gävle kommun har bland annat gjort en 

undersökning angående Gävles varumärke och hur Gävle som stad upplevs som när det gäller 

etablering, besök och även som bostadsort (gavle.se). Årligen gör tidningen Fokus en 

undersökning där Sveriges 290 kommuner rankas utifrån fyra kategorier baserat på statistiska 

siffror inhämtat från diverse myndigheter. År 2013 erhöll Gävle plats nummer 145 som den 

bästa kommunen att bo i (fokus.se; arbetarbladet.se). Hur städer fungerar som varumärken 

och fenomenet platsmarknadsföring överhuvudtaget tycker vi som författare är intressant, 

varför valet till uppsatsämne slutligen föll på det.   

 

Gävle har bland annat Gävlebocken som byggs upp varje jul, vilken har blivit världskändis 

genom att den även oftast också brinner ner. Även de som inte är bosatta i Gävle känner till 

att staden har det elitseriespelande ishockeylaget Brynäs IF och att kaffet Gevalia tillverkas i 

staden. Bland annat tack vare detta finns en bild och en syn på hur Gävle som stad uppfattas, 

samt vad Gävles varumärke förknippas med nationellt. Men hur ser uppfattningen ut för de 

som redan bor i staden? Efter att denna fråga väcktes läste vi in oss mer på det teoretiska fältet 

och fann där inte så mycket forskning som behandlar city branding på stadsdelsnivå. Därmed 

kände vi att vi ville göra en undersökning kring de olika stadsdelarna, finns det enskilda 

varumärken i varje stadsdel att urskilja? Vilka faktorer gör att vissa stadsdelar har ett starkare 

varumärke än andra? 

 

Vi kände att en medelstor stad som inte har för många stadsdelar men ändå tillräckligt många 

för att kunna se klara skillnader mellan dem vore ett passande val för undersökningen. Då 

tyckte vi att Gävle var ett utmärkt objekt att undersöka eftersom vi själva anser att det finns 

stora olikheter i stadsdelarna. Det finns till exempel både stadsdelar med nybyggda hus såväl 

som tidigare miljonprogramsområden. Gävle har både mer centrala stadsdelar men även 

stadsdelar som ligger ett par kilometer utanför stadskärnan. Stadsdelen Brynäs är dessutom 

starkt förknippat med ett varumärke till skillnad från resterande stadsdelar. 
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Från perioden 1988 till 2009 finns det 217 studier som på ett eller annat sätt behandlar city 

branding (Lucarelli & Berg, 2011). Det finns ytterst få forskningsrapporter, artiklar eller 

uppsatser som har undersökt branding av stadsdelar. Vi har under litteraturgenomgången sett 

att den forskning som finns i huvudsak behandlar länder, städer och destinationer, men inte så 

mycket om stadsdelar. 

 

I tidigare litteratur har invånare, företag och besökare identifierats som de tre viktigaste 

målgrupperna för place branding och platsmarknadsföring (Braun, Kavaratzis & Zenker, 

2013). Vidare konstaterar Braun et al. (2013) att det i tidigare forskning, både teoretiskt och 

praktiskt, finns stora brister i hänsynstagandet till den roll som invånarna spelar i processen att 

marknadsföra platser och städer, fokus ligger istället på potentiella invånare och besökare. 

Även i de studier som behandlar destinationsmarknadsföring med fokus på attraktiva platser 

inom turism, redogör flertalet för turisters uppfattningar av platsen de besöker, medan ett fåtal 

studier behandlar invånarnas uppfattning. Braun et al. (2013) hävdar att befintliga invånare 

bör prioriteras som viktiga intressenter då de är den mest framträdande målgruppen, detta 

genom att de är en integrerad del av platsen, verkar som ambassadörer och är medborgare. 

 

Detta ledde till att vi kände att det vore lämpligt att undersöka vad invånarna själva tycker om 

sin stad och sina stadsdelar. Vi vill i och med detta titta närmare på hur stadens olika 

stadsdelar kan fungera som ett varumärke internt för de bosatta i staden. 

 

1.2 Frågeställning och syfte 

Ett syfte är att se om etablerad forskning om city branding kan tas ned på stadselsnivå. 

Huvudsyftet med denna studie är att analysera vilka faktorer som gör att vissa stadsdelar är 

mer populära än andra. Syftet bygger vidare på tidigare forskning om städer som varumärke 

och dess attraktivitet.  

 

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa studien till Gävles mest centrala stadsdelar. Stadsdelarna har vi valt 

efter Gävle kommuns planeringsområden (gavle.se), men med några ändringar. Anledningen 

till att vi valt att göra en del ändringar är den att vi anser att vissa stadsdelar borde stå för sig 

själva, såsom till exempel Hemsta och Söder, samt Nordost, Norr och Öster som var 

hopslagna till ett område. Vi anser att dessa områden står för en egen del av Gävles stadsdelar 

och således bör de enligt oss inte vara sammanslagna. Vi har även valt att lägga till den 

relativt nybyggda stadsdelen Gävle Strand och ta bort Alderholmen. 

 

För att kunna koppla samman till ett varumärkesperspektiv har denna studie city branding och 

place branding som teoretisk utgångspunkt. I studien kommer vi inte gå in på aspekter som är 

psykologiska och sociala såsom exempelvis urbanforskning. Vi kommer heller inte att 

diskutera om eller hur, kommunens arbete med marknadsföring för Gävle ser ut i praktiken. 
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1.4 Definitioner och begrepp 

Detta avsnitt är till för att förklara en del begrepp som är essentiella i denna studie och som 

kommer att genomsyra hela arbetet. Vi anser att de engelska begreppen ibland passar bättre 

att använda i arbetet, då litteraturen som används är skriven på engelska och det inom det 

svenska språket inte finns någon översättning som vi bedömer passa tillräckligt bra. Nedan 

följer våra tolkningar av begreppen för att underlätta förståelsen av studien. 

 

Brand – Varumärke 

Den upplevda och mentala bilden av någonting baserat på namn, identitet, känslor och 

föreställningar. 

Branding – Varumärkesutveckling 

Med detta menas de kommunikativa processerna som skapar ett varumärke. 

Place branding – Platsmarknadsföring 

Utvecklingen av en geografisk plats varumärke baserat på de värderingar och 

kommunikationer som finns hos platsers intressenter. 

City branding – Stadsmarknadsföring 

Städers varumärkesbyggnad som syftar till att differentiera sig från andra platser och städer. 

Brand image – Varumärkesbild 

Den bild människor har i sinnet av ett varumärke. 

 

1.5 Bakgrundsinformation om Gävle 

Hamnstaden Gävle är residensstad i Gävleborgs län och belägen cirka 18 mil från Stockholm 

(gavle.se). Med sina dryga 96 000 invånare 2012 återfinner vi Gävle på sjuttonde plats på 

Statistiska Centralbyråns lista över de femtio mest befolkade städerna i Sverige (scb.se).  

Gävle kommun framhåller den kända Gävlebocken, elitseriehockeylaget Brynäs och 

nöjesparken Furuvik som sina främsta attraktioner. Dessutom framhåller staden  

Högskolan i Gävle som har cirka 14 000 studenter och ligger intill Boulongerskogen. I 

dagsläget har det utvecklas och håller fortfarande på att utvecklas ett nytt bostadsområde runt 

havet, ute vid Alderholmen (gavle.se). Största privata arbetsgivaren i staden är 

BillerudKorsnäs som är verksamma inom pappersindustrin (ekonomifakta.se). Andra stora 

företag är kartongtillverkaren Smurfit Kappa Sverige, AQ ParkoPrint som tillverkar 

parkeringsautomater samt Kraft Foods som producerar Gevaliakaffe (gavle.com). Enligt en 

varumärkesundersökning som har genomförts så anser omvärlden att Gävles främsta styrkor 

ligger i närheten till havet, rikligheten av parker och grönområden och stadens historia. Staden 

har ett stort utbud av restauranger, kultur och friluftsaktiviteter att erbjuda såväl invånare som 

besökare. Gävles uppfattas även som en trygg stad att leva i och förknippas med elitidrott och 

attraktiva bostäder (gavle.se). För kortare beskrivning av Gävles olika stadsdelar se bilaga 1. 
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1.6 Disposition 

För att skapa en övergripande struktur och klarhet kommer upplägget för uppsatsen att 

disponeras enligt följande: 

 

 

Figur 1 – Disposition av arbetet(Engebretzen Jonsson & Lundström, 2013) 
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2. Teoretisk referensram 

I teorikapitlet kommer en beskrivning av vad city branding och place branding innebär och 

vad tidigare forskning och aktuell litteratur säger om ämnet. 

 

2.1 Marknadsföring av en plats 

Branding är processen bestående av utformning, planering och kommunicering av ett namn 

och en identitet, i syfte att bygga och lyckas etablera ett gott rykte och ett starkt varumärke 

(Anholt, 2007a s. 3-4). Detta är något som har tillämpats på konsumentprodukter i årtionden. 

Begreppen place branding och destination branding började dyka upp först under 1990-talet, 

där ett strategiskt förhållningssätt till en destination först infördes på nationell nivå (Baker, 

2012 s. 18). Marknadsföring av länder, städer, regioner och byar har egentligen pågått i 

århundraden på ett mer omedvetet plan. Förr i tiden marknadsfördes platser på ett sätt som 

faktiskt fortfarande gäller, genom att resenärer och invånare pratade om platserna och 

berättade om dem för andra människor (Kotler i Moilanen & Rainisto, 2009, viii). Detta var 

början på den informella marknadsföringen av platser, den formella marknadsföringen av 

platser är en något nyare företeelse. Professorerna Irving Rein, Donald Haider och  

Philip Kotler publicerade år 1993 boken Marketing Place vilken enligt Kotler (i Moilanen & 

Rainisto, 2009, viii) var den första boken som öppnade upp för ämnet att aktivt marknadsföra 

en plats. Historiskt sett har det inte skrivits särskilt mycket om marknadsföring av platser, och 

att marknadsföra en plats är en helt annan sak än att marknadsföra en produkt, vara eller tjänst 

(Moilanen & Rainisto, 2009, s. 1). Många har ansett att place branding inte varit någonting att 

ha då de hävdat att en plats är alltför komplex för att marknadsföra. Detta eftersom platser inte 

är lika kontrollerbara som produkter och varor men även för att allmänheten kan ha svårt att 

uppfatta en plats som ett varumärke (Morgan et al., 2002 i Moilanen & Rainisto, 2009, s. 4). 

Men på senare år har intresset för platsmarknadsföring ökat och särskilt gällande städer, vilket 

benämns som city branding (Braun et al., 2013, s. 19). Det innebär att staden eftersträvar att 

vara en attraktiv plats för företag att driva och starta sin verksamhet i, för invånare att bo kvar 

och för andra att vilja bosätta sig i staden. Samt att staden genom ett varumärke kan 

differentiera sig från andra platser eller städer (Kotler 1999; Kavaratzis 2004). De nationer 

som var innovatörer för place branding var Hong Kong, Spanien och Australien vilket sedan 

vidare även anammades av större städer runt om i världen för att kunna konkurrera mer 

effektivt i en alltmer konkurrensutsatt värld (Baker, 2012 s. 18).  

 

Vi tror att det oftast är så att en plats varumärke inte utvecklas och samordnas åt ett enda håll 

eftersom det är så många skilda saker att ta hänsyn till, såsom turism, teknologi och affärer, 

varför det är viktigt att marknadsföra sig på så många sätt och på så många plan som möjligt. 

Att bygga en bra place branding kan ses som en investering, då det bland annat bidrar till att 

företag och investerare blir lockade till platsen. Likväl bidrar det till att turismen och i sin tur 

handeln ökar och att invånarna kan identifiera sig med platsen och vara stolta över den. 
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2.2 Branding och city branding 

En stads varumärke kan användas som ett effektivt verktyg för städer att kunna utmärka sig 

från andra städer och stärka sin position på en konkurrensutsatt global marknad (Ashoworth & 

Kavaratzis, 2009 s. 1). Över åren i takt med ett mer globaliserat och tekniskt samhälle har 

konkurrensen om invånare ökat mellan städer på ett påtagligt vis. Med nutidens uppkoppling 

och möjligheter till att arbeta på distans behöver en person inte arbeta i samma stad eller 

kommun som denne bor i. Tillverkningsföretag och industrier kan lägga sin verksamhet 

utomlands och vissa städer har inte längre en stor arbetsgivare som attraherar folk till att 

bosätta sig i staden (ibid., 2005, s. 11). 

 

En framgångsrik branding kan göra staden till en attraktiv och önskvärd plats att besöka och 

bo i, på samma sätt kan en dålig branding av staden ge motsatt effekt. Det finns en anledning 

till att folk väljer att flytta till en viss stad. Men vad är det då som säger att en stad är ett 

varumärke och ett bra sådant?  

 

För att en stad ska betraktas som ett varumärke bör den till att börja med uppfylla några 

kriterier, dess grundläggande egenskaper. Det är genom city branding som stadens egenskaper 

och kvaliteter projiceras till allmänheten, antingen genom word-of-mouth, PR och i vissa fall 

reklam. Kriterierna innefattar bland annat att en bra stad ska kunna erbjuda attraktiva 

arbetstillfällen, att levnadskostnaderna i förhållande till lönerna inte ska vara för höga. Staden 

ska också sörja för goda och prisvärda bostäder. En punkt som dessutom är av vikt är att det 

finns en fungerande kollektivtrafik i staden. Vidare bör staden kunna erbjuda ett utbud av 

skolor, fritids och kulturella sevärdheter, samt ha ett behagligt klimat (Winfield-Pfefferkorn, 

2005, s. 10). 

 

Bill Baker (2012, s. 17) beskriver fyra grundläggande frågor som står i centrum för branding:  

 Vad vill vi vara kända för? 

 Hur kan vi sticka ut från mängden för att bli mer konkurrenskraftiga? 

 Vilka tankar och känslor vill vi förmedla när någon hör vårt namn? 

 Hur kan vi nå bättre resultat med våra resurser? 

Vidare menar Baker (2012, s. 17) att det för att marknadsföra en stad på ett lyckat sätt krävs 

klara svar på dessa frågor. Det ska inte heller råda några tvivel om vilka de är och vad de som 

stad vill. För att en stad framgångsrikt ska kunna besvara detta måste den vara kundfokuserad, 

strategisk, fördomsfri och på ett fantasifullt vis framföra varumärket på ett sätt som genererar 

positiva känslor, respekt och lojalitet (ibid., s. 17). 

 

I Julia Winfield-Pfefferkorns (2005) studie över starka och svaga städer visade det sig att  

New York, San Fransisco och Paris var populära städer med starka varumärken. Hennes 

slutsats är att de framgångsrika städernas styrkor ligger i att de har en intressant historia där 

förändringar, framsteg och mångfald välkomnas, samt att relationen mellan kommunstyrelse 

och invånarna är god. En annan sak som var utmärkande för städerna med starkt varumärke 

var invånarnas inställning. Då varje invånare kan ses som en levande reklampelare för sin stad 

så framgick det att det är viktigt att invånarna själva stödjer och tror på staden som det 
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positiva varumärke som förmedlas. Vidare är det även en fördel om staden har något mer att 

erbjuda än bara arbetstillfällen. Sammanfattningsvis kännetecknas en stad med ett starkt 

varumärke av att den har en stark identitet, och lyckas erbjuda något som inte finns någon 

annan stans. Så länge städerna är öppna för att utvecklas och förändras kommer de även 

behålla sitt starka varumärke (ibid., 2005, s. 133-135). 

 

Ett bra varumärke måste kunna leverera ett mervärde för kunden, vilket kan ske antingen på 

ett funktionellt eller emotionellt sätt. Winfield-Pfefferkorn (2005, s. 23-25) tar i sin studie upp 

fyra olika mervärden som en stad bör kommunicera för att lyckas med sin branding. Det 

första är människors upplevelse av staden, hon menar att city branding ofta är baserat på folks 

negativa eller positiva erfarenheter. Vidare anser hon att även om det går att förmedla sitt 

budskap och nå människor genom teknik och reklam så är det ändå det gamla hederliga word-

of-mouth som är den vanligaste källan till information. Även Braun et al. (2013) håller med 

om detta, då han anser att word-of-mouth upplevs som en äkta och tillförlitlig källa, vilket 

även markerar invånarnas viktiga roll i kommunikationsprocessen. Externa målgrupper kan 

uppfatta invånarnas åsikter som informella, autentiska och som en källa till insiderinformation 

om platsen (Braun et al., 2013, s. 21). 

 

Nästa punkt Winfield-Pfefferkorn (2005) skriver om är uppfattningen om populationen och 

här ställs frågan vad staden kan erbjuda invånarna och besökarna? För att staden ska kunna 

kommunicera sitt varumärke väl måste den även stå för något, vad människors tilltro till 

staden är, vilken är den tredje punkten. Det kan exempelvis vara om staden har en känd 

kulturhistoria, stark ekonomi eller har ett stort företag som grundats där. Vilket är själva 

nyckelordet som staden kan förknippas med? Den fjärde punkten är hur staden ser ut, stadens 

faktiska utseende och dess fysiska egenskaper. Vad finns det för arkitektur, natur eller innehas 

några kulturella egenskaper? Finns det nybyggda eller gamla historiska byggnader? (ibid., 

2005, s. 133-135). 

 

2.3 Place branding och människor 

Tidigare marknadsfördes områden med att människor där kunde förverkliga sina drömmar om 

att ha en egen mark med ett eget hus. Ett exempel på detta är då det i USA under denna tid 

sålde ut stora områden med mark. Nu för tiden handlar det mer om att få folk att flytta till 

staden och få dem att arbeta och etablera företag och att få turister att besöka staden och 

genom detta få skatteintäkter (Liljankoski, 2012). En stad marknadsförs bäst genom att en del 

grundläggande behov tillgodoses, det är samma behov som gör en stad till en bra stad. I 

staden ska det finnas jobb, det ska finnas möjligheter till utbildning, attraktiva och prisvärda 

boenden och det ska även finnas möjligheter till kultur och liknande (Winfield-Pfefferkorn, 

2005). Med detta sagt är det inte så att det endast är dessa saker som är av betydelse för om 

människor väljer att bosätta sig eller besöka en stad utan det är även, som både Molianen och 

Rainisto (2009) och Baker (2012) påpekar, mycket som styr människor genom deras 

uppfattningar och tankar om platser. 
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Braun et al. (2013) skriver att det finns behov av en effektivare place branding som även tar 

hänsyn till boendes invändningar och önskemål i brandingprocessen. De har identifierat tre 

olika roller som invånarna spelar i en brandingprocess: som en integrerad del av platsens 

varumärke genom dennes beteende och egenskaper. Vidare verkar de som ambassadörer och 

förmedlar trovärdigheten i vad som kommuniceras om staden. Invånarna ska även ses som 

medborgare och väljare för vad som är avgörande för den politiska legitimeringen av place 

branding. Rollen som medborgare är den som är mest försummad inom både teori och praktik 

enligt Braun et al. (2013 s. 21). Därmed menar Braun et al. (2013) att invånarna är en viktig 

men komplicerad målgrupp i place branding. Utmaningen ligger i att invånarna inte utgör en 

enhetlig grupp, utan består av flertalet grupper av individer med varierande och motstridiga 

preferenser, önskningar och attityder. Beroende på den ekonomiska ställningen kommer 

förväntningarna på platsen skilja sig åt, exempelvis har företagare andra förväntningar än vad 

studenter har (Braun et al., 2013). 

 

En plats varumärke består av ett nätverk av associationer i individens sinne som är baserad på 

platsens eller stadens visuella, verbala och beteendemässiga uttryck (Braun et al., 2013, s. 19 

som refererar till Braun & Zenker, 2010). Hur en plats varumärke kan uppfattas kan därmed 

också skilja sig rejält mellan olika individer beroende på varierad kunskapsnivå (ibid., 2013, 

s. 19).  Människor har ofta en egen uppfattning och bild av platsen eller området utan att 

överhuvudtaget ha besökt stället (Echtner & Ritchie, 2003, s. 39). Dessa uppfattningar 

existerar utan att personen undersökt för att se om de faktiskt stämmer med verkligheten.  

Exempelvis anser många att Paris är staden för mode, att Japan är staden för teknologi och att 

det i många av de afrikanska länderna endast finns fattigdom, sjukdomar, krig och svält 

(Anholt, 2007a s. 1). Charlotte M. Echtner och J.R. Brent Ritchie (2003, s. 39) menar att för 

att lyckas med marknadsföringsstrategin måste man ta reda på hur den här bilden ser ut då 

besökarens beslut av att komma till en plats grundas i dennes mentala och förutfattade bild. 

Anholt (2007b, s. 3) menar att de flesta människor är alldeles för upptagna för att bry sig om 

att undersöka vidare om vad som stämmer om andra platser. Oftast är människan nöjd med att 

lyssna eller läsa om sammanfattningar om länder eller städer istället för att själv besöka 

platsen. Detta faktum påverkar våra uppfattningar om andra länder eller städer och deras 

invånare och produkter, även om produkten är platsen i sig. 

 

Vidare menar Anholt (2007b, s. 4) att det tar väldigt lång tid för en stad att förändra sin brand 

image. Att länder som numera ligger i framkant och har vänt sin situation till det bättre har 

svårt att vända folks negativa uppfattningar och förändra sitt rykte då det kan ta år att nå en 

internationell medvetenhet. Vilket även betyder att städer med ett positivt varumärke är 

relativt immuna till händelser som skulle kunna rubba denna bild. Ett land som var 

framgångsrikt för tio, kanske till och med hundra år sedan drar fortfarande nytta av det trots 

att de kanske inte ens förtjänar det längre (Anholt, 2006b s. 30). Detsamma gäller för städer 

och regioner, alla platser med gott rykte anser sig ha lättare att ta för sig både nationellt och 

internationellt medan det är tvärtom för länder med ett lite sämre rykte. Detta visar att det är 

viktigt med ett gott rykte, med en identitet. Ett land, en stad eller en region måste kunna 

identifiera sig med någonting och det är just vad detta handlar om, att konkurrera med andra. 
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Att kunna framhålla sig själv och sin plats som en bra plats, trots andras fördomar och 

uppfattningar (Anholt, 2007b s. 4). 

 

2.4 Competitive Identity 

Simon Anholt är forskaren och författaren som 1996 myntade begreppet nation branding och 

gjorde platsmarknadsföring till ett fenomen inom marknadsföring. Ursprungstanken var att ett 

lands varumärke och image är lika viktigt som det är för ett företag eller produkt. Anholt 

(2007a, s. 3) har senare valt att utveckla begreppet till Competitive Identity - 

konkurrenskraftig identitet, då han anser att det har mer att göra med länders konkurrenskraft 

av nationell identitet, politik och ekonomi, än med branding. Det är fler skillnader än likheter 

mellan företag och länder, men vissa teorier och tekniker från brand management kan fungera 

som ett starkt och representativt verktyg för nation branding om de appliceras på ett smart och 

ansvarsfullt vis. Denna metod kan förstärka nationell konkurrenskraft i en global värld, och 

har redan givit utdelning för ett antal länder, städer och regioner, såväl rika som fattiga 

(Anholt, 2007a, s. 3).  

 

Idag är världen en marknad vilket gör att varje land, varje stad och varje region blir tvungna 

att konkurrera med varandra. Allt för att få sin del av jordens befolkning såsom konsumenter, 

turister, studenter, investerare och inte minst att få invånarna att trivas (Anholt, 2007a, s. 1). 

Även Teemu Moilanen och Seppo Rainisto menar att konkurrensen mellan länder, städer och 

regioner hela tiden ökar och att även en plats måste marknadsföras (Moilanen, Rainisto, 2009, 

s. 3). Städers konkurrens sinsemellan och urbaniseringen som sker allt mer är en viktig 

drivkraft till marknadsföringen. Allt fler städer vill vinna större andelar besökare och 

investerare och skapa en bättre miljö för invånarna i staden (su.se). För att kunna ta en positiv 

plats i intressenternas medvetande anser Echtner och Ritchie (2003, s. 37) att det är av stor 

vikt att platsen eller destinationen differentierar sig gentemot sina konkurrenter. Över hela 

världen tävlas det på något sätt om att vinna fördelar. Detta gör att det alltså ligger i allas 

intressen att framställa sin plats som en bra plats. Ofta har platser som redan har en positiv 

brand image lättare att lyckas med vad helst de tar sig an (Anholt, 2007b, s. 4). För att lyckas 

med marknadsföringen bättre än sina konkurrenter måste platsen även vara utmärkande på 

något vis för att locka intressenter och skapa attraktion (Echtner & Ritchie, 2003, s. 37). 

 

De flesta länder kommunicerar med omvärlden genom sex naturliga kanaler; turismen som är 

den största kanalen, varumärken för exportprodukter, politiska beslut, landets 

investeringskraft, kulturen och slutligen med invånarna själva. Anholt menar att om ett lands 

aktörer, såsom regering, företag och invånare som kommunicerar genom dessa kanaler har en 

gemensam vision om vad landet står för, skapas en konkurrenskraftig identitet. Vilket sedan i 

sin tur kommer att gynna alla typer av internationella relationer och de intressenter som berörs 

av det. Om alla aktörer försöker förmedla sin egen bild av landet oberoende av varandra så 

kommer resultatet för omvärlden bli rörigt och osammanhängande, och att förändra landets 

brand image blir svårt. Utan det måste finnas en klar, trovärdig och positiv bild av hur landets 

identitet ser ut och hur den ska förmedlas till omvärlden. (Anholt 2007a s. 25-26) 
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Nationer, regioner och städer har brand images, men de kan inte marknadsföras på samma 

sätt som en produkt, tjänst eller företag kan (Anholt, 2007a, s. 5). 

Varumärkesmarknadsföring, brand management, omfattar ett antal mer viktiga aspekter. Det 

är varumärkets kärnmening, rykte, värdet i att ha ett bra rykte, och makten som ligger i att 

företaget präglas av gemensamma mål. Detta är något som även är viktiga källor till 

inspiration för regering som vill arbeta med nation branding för sitt land (ibid., s. 7). 

 

Anholt (2007a, s. 4) menar att det även är viktigt att klargöra fyra olika aspekter för själva 

varumärket: Brand Identity är kärnkonceptet av produkten, klart och distinkt uttryckt. För 

kommersiella produkter är det vad vi ser, logon, slogan, förpackning eller design. Vilket inte 

är så relevant för länder, eftersom länder inte kan bli ”branded” i den här bemärkelsen. 

Brand Image är uppfattningen som existerar i konsumentens sinne, virtuellt detsamma som 

rykte, som kan eller inte kan matcha identiteten (Brand Identity). Den här uppfattningen 

inkluderar en hel rad av associationer, minnen, förväntningar och andra känslor kopplade till 

produkten, tjänsten eller företaget. Känslorna är viktiga drivkrafter för människors beteende 

och därmed svåra begrepp när vi talar om nationer och städer (ibid., s. 5). Även om företaget 

påverkar sitt varumärkes identitet är det svårare att påverka imagen. 

 

Brand Purpose, varumärkets mening, kan ses som en inre motsvarighet av brand image. 

Bolag som har starka varumärken talar ofta om den inre aspekten av varumärket, som att leva 

i ”organisationens anda” i enighet med varumärket med delade värderingar och gemensamma 

mål. Tanken bakom detta är att det externa löftet har en liten mening om den inte följs inom 

organisationen och inte är delad av företagets anställda och ägare. Imagen ska efterlevas inom 

organisationen, i dess struktur, processer och kultur. Vilket är viktigt för alla typer av grupper, 

även för länder att ha en intern styrka i sin kultur. Om det finns delade värderingar och mål är 

det troligare att företaget når sitt mål om hur de vill uppfattas. Vilket också är av stor vikt när 

vi tänker på länder och städers branding. Brand Equity är termen som summerar idén om att 

företaget eller produkten bör ha ett positivt, kraftfullt och starkt rykte. Att ha ett välkänt 

varumärke blir en viktig tillgång för företaget både finansiellt och vad gäller kundbas. 

(Anholt, 2007a, s. 6). 

 

Ett varumärke måste kunna utvecklas och då krävs det, som det gör för alla produkter, en viss 

konkurrens. Precis som varumärken så reflekterar platser olika känslor hos människor som 

gör att vi hellre väljer något av de som signalerar det varje individ vill ha. Platser kan vara 

internationellt kända, de kan vara kända i en del av världen eller så kan de vara lokalt kända. 

Oavsett så är man tvungen att konkurrera med de som kan ses som ens konkurrenter (Anholt, 

2007a, s. 1). 

 

2.5 City Brands Index  

Anholt (2007a) säger att det inte finns branding som kan upparbetas för en nation eller stad, 

utan att allt handlar om landets identitet och dess image. Att ett land eller stad kan ändra sin 

brand image, men att det tar lång tid. Däremot kan ett land eller en stad mäta hur starkt 

varumärket är och jämföra sig gentemot andra länder med ett Brand Index. Vad Anholt också 
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har kommit fram till är att detta index inte förändras märkbart från år till år. Som vi tagit upp 

tidigare så förändras inte en brand image snabbt. Detta är för att människor inte bryr sig 

speciellt mycket om andra länder och inte lägger stor vikt på att förändra sin uppfattning. 

Anholt (2011, youtube) menar att en person i regel bara tänker på tre länder; det första är det 

egna landet som man bor i. Det andra landet som människor tänker på är USA, detta för att 

alla tänker alltid på USA, och nummer tre är ett ytterligare land. Det tredje landet beror på 

vem personen är, men det kan till exempel vara ett land som personen tänker på eftersom den 

vill semestra där eller släktingar som bor där. 

 

I en modell från Anholt (2007a, s. 26) beskrivs sex nyckelområden för att bestämma ett nation 

brand value där landets varumärke är summan av folkets uppfattningar relaterat till vissa 

faktorer. Författaren har även utvecklat ett Nation Brands Index utifrån denna modell, som 

används för att mäta hur starkt ett lands varumärke är. Detta görs genom de sex olika 

nyckelområden som rör export, landets styrning, kultur och arv, folk, turism, investeringar 

och immigration. Detta har sedan lett till att det vidare utvecklats en ny modell anpassad för 

dimensionen städer och det finns även ett index för USA:s delstater. Anholt (2007a, s. 59) 

menar att när man tänker på städer tänker man mer praktiskt och detaljerat till skillnad från 

när man tänker på länder. Med ett större fokus på klimat, transport och trafik, 

levnadskostnader, fritids- och idrottsanläggningar samt stadens kultur. Anholt (2007a) menar 

även att det är enklare att generalisera staden och se den som en enda enhet. En 

huvudanledning är att städer är mindre än länder. I ett och samma land kan det finnas vida 

skillnader i klimatet, kulturen, folket och infrastrukturen mellan olika regioner inom landet. 

Därför behövs det ett annat verktyg som mäter andra aspekter för städer än den modell som är 

anpassad för länder (Anholt, 2007a, s. 59). 

 

City Brands Index är det enda analytiska rankingsystemet som mäter och ställer världens 

städer mot varandra. Det är ett verktyg som hjälper regeringar, företag och organisationer till 

att bedöma, utveckla och implementera varumärkesstrategier för städerna. Genom att ranka 

städer mot varandra inom olika områden kan jämförelser göras och med det se vilka likheter 

och skillnader det finns mellan de olika städerna. Med det kan man avgöra vilken aspekt som 

gör en stad högre rankad än en annan. Rankingsystemet påvisar människors positiva och 

negativa uppfattningar om staden och man kan även se hur en viss stad uppfattas av invånarna 

i en annan stad. Det bidrar till att förståelse och möjligheten till att kunna utvärdera stadens 

varumärke, för att sedan lättare kunna bygga ett starkare rykte och image för staden. Baserat 

på sex olika dimensioner visar den globala och lokala insikter om stadens rykte och hur staden 

kan öka sin framgång för verksamheter, handel och turism. Dessa viktiga faktorer illustreras i 

en hexagon där varje sida representerar en dimension för City Brands Index. Det är dessa 

faktorer som avgör hur människor uppfattar stadens grundläggande egenskaper.  

 

City Brands Index baseras på svaren från en global enkätundersökning besvarad av 20 000 

människor i 20 olika länder och med 50 frågor om 50 viktiga städer (gfkamerica.com). De 50 

städer som väljs ut att undersökas varje år är både städer från stora industriländer och 

utvecklingsländer varav ungefär hälften är huvudstäder. Vilka städer som väljs ut till att vara 

med i undersökningen kan variera beroende på världshändelser. Men det är städer som på 

http://www.gfkamerica.com/practice_areas/roper_pam/cbi/index.en.html
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något sätt spelar en viktig roll i flödet av affärer, kultur och turism. De väljs utifrån objektiva 

mått såsom infrastruktur, klimat och befolkning men även sådant som politiska, ekonomiska 

och kulturella styrkor påverkar valet. Frågorna i undersökningen handlar om hur 

respondenterna uppfattar de olika städerna baserat på sex olika nyckelområden; Närvaro, 

plats, potential, puls, människor och förutsättningar. Respondenterna betygsätter sedan varje 

stad grundat på dessa frågor och genom detta skapas sedan ett index, dels ett index för varje 

dimension men även ett totaltindex för helheten (mynewsdesk.com). 

 

2.6 City Brand Hexagon 

Beskrivning av City Brand Hexagonens sex nyckelområden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 – City Brand Hexagon (Modell från Anholt , 2007a, s. 60) 

 

The Presence – Närvaron 

Den första punkten handlar om stadens internationella status och vad den är känd för. I den 

frågas hur bekanta människor är med de olika städerna, oavsett om personen besökt staden 

eller ej. Personen får även svara på om de anser att varje stad har bidragit med något till 

världen, exempelvis genom kultur, vetenskap eller politik. 

 

The Place – Platsen 

Här utforskas människors uppfattning om fysiska aspekter av varje stad. Hur trivsamt eller 

obehagligt de tror att det är att vistas i staden och att resa runt i staden. Även frågor om hur 

vacker staden är och deras uppfattning om väderklimatet ställs. 

 

The presence 

The  
prerequisites 

The people The pulse 

The potential The place 
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The Potential – Potentialen 

Under den här punkten ställs frågor om hur de ekonomiska och utbildningsmässiga 

möjligheterna ser ut för varje stad och vad staden kan erbjuda besökare, företag och 

nyinflyttade. Respondenterna får svara på hur lätt eller svårt de tror det är att hitta ett jobb i 

staden eller för företag att etablera sig. Samt om de tror att staden skulle vara ett bra ställe för 

dem eller deras familj att nå en högre examen/utbildningsnivå. 

 

The Pulse – Pulsen  

Hur attraktivt det är att bo i en stad är en viktig del av stadens varumärke. Här frågas hur 

spännande folk upplever städerna är och vad de tror om möjligheterna att kunna hitta på 

intressanta saker att göra, detta både som besökare och som boende i staden. 

 

The People – Människorna 

Staden är folket och frågorna som ställs är hur de tror att invånarna beter sig mot 

utomstående, om de tror att de är varma och vänliga eller kalla och fördomsfulla. Här frågas 

det även om hur lätt de tror att det skulle vara för dem att passa in med sin kultur i staden. 

 

The Prerequisites – Förutsättningarna 

Här blir människorna tillfrågade om hur de tror att det skulle vara att bo där och hur lätt det är 

att hitta tillfredsställande och prisvärda boenden. Vad de tror om standarden och närheten till 

exempelvis skolor, sjukhus, kollektivtrafik, idrottsanläggningar och så vidare. (Anholt, 2007a, 

s. 60-61) 
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2.7 Sammanfattning 

Här presenteras en kort sammanfattning av huvuddragen från teorikapitlet. 

 

Figur 3 – Teorisammanfattning (Engebretzen Jonsson & Lundström, 2013) 

  

Marknadsföring var från början något som framförallt förknippades 

med konsumentprodukter. Först under 1990-talet kom den riktiga 

platsmarknadsföringen, innan dess var det mer omedveten 

marknadsföring såsom ”word of mouth”. Många har ansett att det inte 

fanns något värde i att marknadsföra platser då det är allt för komplext. 

 

Ett mer globaliserat samhälle har senare kommit att kräva en starkare 

konkurrens mellan städer och länder, och funktionen som varumärke 

blir viktigare. Där kriterier måste uppfyllas för att staden ska kunna 

behålla sina invånare, arbetskraft och besökare samt turister. 

 

 

Att en plats status är beroende av människors generella uppfattningar 

och tankar blir allt tydligare samtidigt som invånarna själva är en viktig 

grund till stadens rykte. Forskare menar att det är väldigt svårt att 

förändra sin brand image. City Brand Index är ett verktyg som mäter 

platsers varumärken baserat på människors uppfattningar. 
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3. Studiens tillvägagångssätt 
I det här kapitlet beskrivs den valda metoden. Det kommer även att redogöras för den 

forskningsansats som uppsatsen skrivs inom och på vilket tillvägagångssätt syftet ska 

uppfyllas. 

 

3.1 Forskningsansats 

Antingen kan ett forskningsarbete utformas med empirin som utgångspunkt, att erfarenheter, 

iakttagelser och sannolikheter bygger arbetet, vilket är att använda ett induktivt angreppssätt. 

Allmänna, generella slutsatser dras och detta utifrån empiriska fakta (Molander, 2003, s. 177; 

Thurén, 2007, s. 22, s. 34). Eller så härleds slutsatser ur den teori som redan finns och ur det 

som är logiskt och detta blir då att arbeta med en deduktiv ansats (Molander, 2003, s. 175; 

Thurén, 2007, s. 34). Då denna studie är skriven med en empiri grundad från befintlig teori 

skriver vi med en deduktiv ansats (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 83). 

 

Vidare kan sägas att det i princip finns två olika vetenskapstraditioner som kan användas. Den 

första inriktningen som kan användas är hermeneutiken, vilken kan sägas vara lika med 

tolknings- eller förståelselära (Molander, 2003, s. 167). Inom hermeneutiken kan man sätta 

sig in i andra situationer och verkligen förstå (Thurén, 2007, s. 96). Vetenskap som utgår från 

objektivitetsideal är den andra inriktningen och kallas för positivism. Verkligenheten är 

objektiv och bekräftas av våra sinnen. Inom positivismen är det endast erfarenheter som kan 

ligga till grund för kunskapen (Molander, 2003, s. 178; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, 

s. 81). Torsten Thurén (2007, s. 18) menar att det inom positivismen finns två källor till att 

erhålla kunskap, nämligen iakttagelse och logik. Iakttagelse är den kunskap som fås då 

någonting studeras. Med hjälp av iakttagelser bestäms vad som är fakta. En positivist 

undersöker ett fenomen, granskar alla omständigheter och värderar information för att sedan 

kunna ta ställning till om det som iakttagits är sant eller inte. Vidare menar Thurén (2007, s. 

18) att de logiska sanningarna inte alls är som iakttagelserna. Exempelvis är det sant att en 

människa befinner sig på en viss plats, men det är en logisk sanning att han eller hon inte kan 

befinna sig på två platser samtidigt. Här tänker positivisten alltså till lite mer och behöver inte 

undersöka allt lika noggrant, utan funderar mer på vad som är logiskt. Positivister vill alltså 

skapa kunskap som är så säker som möjligt och anser att det är bättre med lite kunskap som är 

helt säker än med mycket kunskap som bygger på spekulationer och antaganden (ibid., s.21). 

 

3.2 Val av metod 

För att besvara syftet att analysera stadsdelars varumärke har vi valt att efterlikna men 

modifiera Anholts City Brand Hexagon, och utveckla ett eget index för stadsdelar. Vi har 

därmed valt en kvantitativ metod eftersom den lämpar sig bäst för den här typen av 

undersökning, då vi likt Anholt kommer att utföra och samla in data genom en 

enkätundersökning som sedan ska sammanställas och tolkas statistiskt. 

 

För att kunna ge en så giltig bild av kunskapen som möjligt är logiken och tillvägagångssättet 

noggrant undersökt och värderat. Detta gör att det således finns vissa likheter mellan en 

kvantitativ forskning och en naturvetenskaplig forskning vad gäller språk och undersökningar 
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(Bryman 1997, s. 20). Den kvantitativa metoden utgår från teorin och vill nå mätbara resultat, 

(Gillham, 2008, s. 25), till skillnad från den kvalitativa forskningen som Bill Gillham (2008, 

s.25) valt att kalla den mjuka forskningen. Med kvalitativ forskning menas den forskning som 

inte nödvändigtvis behöver utgå från tidigare forskning. Alan Bryman (1997, s.144) beskriver 

den kvantitativa forskningen så att en forskare under lång tid observerar de eller det som ska 

undersökas för att få en mer ingående och djupare bild av de eller det som studeras. En del av 

befolkningen kan undersökas och meningen är att se samband, spridning och variation i det 

insamlade materialet. 

 

3.3 Datainsamling 

Källorna till teorin har i huvudsak inhämtats från litteratur och vetenskapliga artiklar. Dessa 

artiklar har vi sökt reda på genom att använda Google Scholar. Vi har använt sökord som city 

branding, place branding, destination branding och nation branding. Relaterade källor som 

vi har varit i behov av har vi sökt oss till genom Google men även genom hänvisningar från 

litteraturen. Under insamlingen har vi funnit litteratur och artiklar från författaren  

Simon Anholt som utvecklat den modell vi kommer använda oss av för att utforma vår studie. 

 

Detta sätt att arbeta på kallas att använda sekundärdata. Med sekundärdata menas information 

som redan är insamlad och analyserad av andra (Eliasson, 2006, s. 24). Andra sekundärdata 

som kommer att tas med i arbetet är exempelvis fakta och bakgrund om Gävle. Detta kommer 

att höra till det kapitel som har till syfte att ge läsaren en beskrivning och bakgrund till Gävle 

som stad och dess stadsdelar och det är även i det kapitlet som de mest frekvent använda 

begreppen förklaras mer ingående. Källorna till dessa fakta är inhämtade från Gävle kommuns 

hemsida om deras planeringsområden. Där finns områdesfakta publicerat, med en kort 

presentation och karta över området som är densamma som vår definition av stadsdelar, dock 

med några ändringar. Här publiceras även statistik över befolkning, arbetsmarknad, inkomst, 

ohälsa, bilinnehav, utbildning, och lägenheter för var och en av områdena. (gavle.se) 

 

3.4 Utformning av enkät 

Faller valet på att genomföra en enkätstudie ska ett klart syfte finnas och författarna måste 

även veta de vill ha ut av sin enkät (Trost, 2007, s. 16). Vår tanke är att skapa ett eget  

City Brands Index men modifierat på stadsdelnivå och för att lyckas med det bör frågorna 

vara mer anpassade för stadsdelar.  

 

Fokus kommer att ligga på att undersöka och analysera de faktorer som enligt människors 

uppfattning utgör ett populärt område och de faktorer som skapar ett starkt varumärke. 

Undersökningen syftar till att analysera människors uppfattning om områdena. Alltså 

bekräftar inte studien den faktiska verkligheten gällande stadsdelar och det som uppfattas av 

människorna behöver då inte stämma överens med det som är verkligt. Vidare lägger vi inte 

heller några värderingar i om det är rätt eller fel eftersom det är människors uppfattningar som 

undersöks angående stadsdelarnas funktion som ett varumärke. 
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Vid utformandet av enkäterna kom vi fram till att vi skulle ändra den ursprungliga idén om att 

bara gävlebors uppfattning skulle undersökas. Då vi valt att göra ett urval bland människor 

som vistas i stadens centrum kunde vi inte avgöra om personen i förväg var bosatt i staden 

eller ej. Respondenterna måste alltså inte nödvändigtvis själva vara gävlebor för att delta, utan 

undersökningen omfattar även människor som är på besök, arbetar eller studerar på orten. 

Därmed kommer vi att undersöka vilken uppfattning som är den generella om Gävles 

stadsdelar. 

 

3.4.1 VAS-skala 

VAS-skalan, eller Visual Analogue Scale, kan användas vid enkätundersökningar och är ett 

välanvänt verktyg då någonting ska mätas. När en respondent svarar anger denna ett kryss på 

den tio centimeter långa linjen för att beskriva till vilken grad han eller hon anser att ett 

påstående stämmer överens med dennes uppfattning. I båda ändarna finns ord som beskriver 

det maximala och det minimala av det som ska mätas, vi valde att ha ”instämmer inte alls” 

och ”instämmer helt”. Sedan mäts de insamlade svaren med hjälp av en linjal från noll till 

etthundra millimeter (Lingjærde & Føreland, 1998, s. 388). 

 

Det finns flera anledningar till att använda VAS-skalan, varav en är att den är lätt för 

respondenten att förstå och en annan att den inte är särskilt tidskrävande, varken för 

respondenterna eller för författarna (Lingjærde & Føreland, 1998, s 388). Anledningen till att 

vi valt att arbeta med VAS-skalan i enkätundersökningen är just den att vi anser det vara ett 

bättre sätt för respondenten att ange det mått på vilken den anser sig hålla med om 

påståendena, dessutom är den som vi tidigare nämnt inte heller tidskrävande. 

3.4.2 Nominalskala 

Vi har valt att även ha med en så kallad nominalskala. Dessa används ofta i kvantitativa 

studier. Ett exempel på hur nominalskalan kan användas är vid en undersökning inom Norden. 

Då kan en variabel med länder finnas där värdena kan vara Danmark, Estland, Finland, Island, 

Lettland, Litauen, Norge och Sverige (Trost, 2007, s. 19). I en nominalskala ingår variabler 

som inte kan rangordnas (Bryman, Bell & Nilsson, 2005, s. 256). 

Varför vi valde att även använda nominalskalan är på grund av att vi inte kunde nyttja VAS-

skalan fullt ut eftersom vi i enkäten valt att ha med påståenden där stadsdelar är svaren. 

Nominalskalan fungerar i detta fall som så att respondenten får ta ställning till ett påstående 

och svara med en eller flera stadsdelar på vilken den anser påståendet stämmer in. 

 

3.4.3 Avgränsning enkät 

Vi började med att avgränsa undersökningsområdet då hela Gävle skulle bli för omfattande att 

undersöka. Vi inledde avgränsningen med att dela in de stadsdelar som hör till stadskärnan. 

Första steget i urvalet har gjorts med hjälp av Gävle kommuns områdeskarta, men vi har gjort 

lite ytterligare ändringar. Dessa ändringar gjordes på grund av att vi anser att vissa stadsdelar 

är sammansatta med andra. Dessutom har vi varit tvungna att även avgränsa oss här då vi inte 

kunde välja Gävles alla stadsdelar. Till exempel har vi valt bort ytterområden som Forsbacka 
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och Valbo samt stadsdelar som Hagaström, Hille, Stigslund och Strömsbro. Detta för att vi 

tycker att dessa områden ligger utanför kärnan och för att vissa av dem, till exempel Stigslund 

och Strömsbro, har enligt oss en osammanhängande struktur. Kvar har vi sedan sexton 

stadsdelar. Vår första tanke med avgränsningen var att välja ut ett fåtal av dessa sexton 

stadsdelar för att undersökningen inte skulle bli för omfattande. För att hitta en lämplig 

avgränsning började vi med att göra sökningar på Google för att där få sökträffar som ett mått 

på popularitet och utifrån dessa resultat välja ut vilka stadsdelar vi skulle ha med i 

undersökningen (se bilaga 3). Det vi då märkte var att det inte gav en rättvis bild, då fyra av 

stadsdelarna visade mycket höga sökträffar. Tre av stadsdelarna har över två miljoner 

sökträffar, vilket bland annat kan bero på att namnen på dessa stadsdelar är detsamma som 

väderstreck och det tredje är namnet på ett ishockeylag. Sökningarna anser vi visar träffar som 

alltså inte har den anknytning till stadsdelen i sig som vi avser undersöka. Därför ställde vi oss 

kritiska till detta och valde istället att fokusera på antalet invånare per stadsdel och välja ut de 

stadsdelar med flest antal invånare. Detta visade sig vara: Bomhus, Brynäs, Norr-Nynäs, Sätra 

och Söder-Hemsta som är de stadsdelar med flest invånare (se bilaga 4). Som vi såg här är 

Bomhus den stadsdel där flest av Gävles invånare är bosatta, men den kom ganska långt ner 

på resultaten på Google. 

 

När vi påbörjade arbetet med utformande av enkäten insåg vi att trots att vi valde ut fem eller 

sex stadsdelar skulle det fortfarande bli för omfattande om vi skulle fråga flera saker om varje 

stadsdel.  I Anholts City Brands Index är frågorna ställda för varje stad, och varje respondent 

svarar inte på frågor om alla städer, som består av femtio frågor med en blandning av öppna 

och slutna frågor. Vi har inte resurser till att göra en sådan genomgående och omfattande 

studie varför vi valde att istället utforma enkäten med tjugofyra frågor vilket vi presenterar i 

kommande avsnitt. Vi valde slutligen att ta med sexton stadsdelar i undersökningen och för att 

effektivisera besvarandet lade vi upp stadsdelarna som svarsalternativ. Dessutom skulle vi 

inte kunna ge ett giltigt resultat i studien om vi skulle utesluta många stadsdelar. Trots detta 

har vi ändå uteslutit vissa stadsdelar då vi koncentrerat undersökningen till de mest centrala 

stadsdelarna i Gävle enligt Gävle kommuns planeringsområden. Dock med vissa tillägg och 

ändringar vilket resulterade i att vi valde ut de sexton stadsdelar som ingår i undersökningen. 

 

När vi hade fått in cirka femton svar på enkäterna märkte vi att ”Centrum” var en stadsdel 

som efterfrågades bland respondenterna som ett svarsalternativ, vilket saknades i den 

ursprungliga versionen. Anledningen till att det inte var med i första enkätversionen var den 

att ”Centrum” inte utgör ett område enligt Gävles planeringsområden. Utan centrala delen av 

staden indelas antingen i Norr eller Söder. Trots att vi gjorde en pilotundersökning med tre 

personer som fick besvara frågorna och ge oss feedback och synpunkter innan vi gick ut i fält 

missades alltså detta. Efter att vi uppmärksammade att gävleborna anser att ”Centrum” i sig är 

en stadsdel och bör finnas med bland svarsalternativen så beslutade vi att skriva ut en ny 

version och lägga in alternativet ”Centrum” för resterande 85 respondenter. Enligt vår 

bedömning anser vi att denna miss inte påverkade resultatet och det kan ses längre fram i 

arbetet. I den nya versionen lade vi även in svarsalternativet ”saknar uppfattning” för att 

minska risken att respondenten svarar ”ingen av dessa” när den egentligen inte vet. 
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3.4.4 Utformning av frågor 

Vi valde att använda slutna frågor, vilket är den vanligaste typen av frågor i enkäter. Med det 

menas att respondenten ges flera svarsalternativ och alltså inte själv kan skriva in några egna 

kommentarer eller tankar. Det blir mycket lättare att analysera svaren då slutna frågor 

används istället för öppna frågor (Gillham, 2008, s. 157). 

De totala 50 frågor som ställs för att mäta City Brands Index är inte publicerade för 

allmänheten. Det finns dock frågor som grundarna är villiga att dela med sig av, vilka är 

följande (Anholt, 2006a): 

 

“-Think about how people in general would behave towards you – about whether for 

example they might be warm and friendly, cold or show prejudice towards you. 

-How welcome do you think people in general would make you feel in the city? 

-Do you think you would find a community of people who share your language and 

culture, and with whom you could easily fit in? 

-Thinking about the climate in the city throughout the year, how would you assess it in 

general? 

- Thinking in particular about the buildings and parks, how physically attractive do you 

think the city is? 

- The environments of cities vary in terms of air, visual and other types of pollution. 

How clean or dirty do you think the city is? 

- How easy do you think it would be to find satisfactory, affordable accommodation in 

the city? 

- What do you think the general standard of public amenities – schools, hospitals, 

public transport, sports facilities – is like? 

- How safe would you feel in the city? 

- If you had a week of free time in the city, how easy do you think it would be to find 

interesting things to fill that time? 

- If you lived in the city, do you think there would always be new things to discover or 

would you become bored with it after a time?  

- If you had a business, how good of a place would the city be to do business in? 

- If you or a member of your family wanted to go abroad to get a good higher 

educational qualification, how good a city do you think it would be for that?” 

 

Dessa frågor har vi sedan modifierat och vi har även skapat egna enkätfrågor som är mer 

lämpade för vår studie, men vi har behållit hexagonens sex dimensioner som utgångspunkt; 

närvaron, platsen, potentialen, pulsen, människorna och förutsättningarna. I valet av hur vi 

skulle utforma frågorna utgick vi även från de aspekter som tagits upp i teorin som viktiga 

punkter för en stads varumärke. Frågorna i City Brands Index kan vi inte använda rakt av då 

vissa frågor inte är lämpliga, exempelvis är inte vädret speciellt utmärkande mellan olika 

stadsdelar i samma stad, och därför har vi valt att inte ta med den frågan. Vidare tycker vi inte 

att frågor om utbildningsnivå är relevanta, därför har vi istället ställt frågor om uppfattningen 

kring arbetsmöjligheterna i de olika stadsdelarna och närheten till offentlig service som 

exempelvis skolor. Vi har inte heller ställt några frågor kring uppfattningen av kultur och 

språk i och med att undersökningen sker i en och samma stad.  
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Enkäten besvaras anonymt men det är för respondenten frivilligt att lämna epostadress om han 

eller hon vill vara med i utlottningen om att vinna biobiljetter. Vi börjar enkäten med att fråga 

efter kön och ålder på den som svarar, sedan får de svara på var de bor (fråga 1) och i vilka 

stadsdelar de har bott i tidigare (fråga 2). Detta för att vi vill ta reda på om uppfattningen 

skiljer sig åt beroende på om personen bor eller har bott där tidigare. Vi vill även veta om 

uppfattningen kan vara baserad på hur väl de känner till stadsdelen, därav efterfrågas det på 

fråga 19 var respondentens umgängeskrets bor. På fråga 9 vill vi veta var de helst vill bo om 

de fick välja fritt och här är endast ett svarsalternativ möjligt. 

 

9. Om jag kunde välja så skulle jag helst bo i: (endast ett svar möjligt) 

19. Dessa stadsdelar bor min huvudsakliga umgängeskrets i: 

  

Fråga 3-8 är värderingsfrågor där vår tanke är att ta reda på hur pass viktiga de olika nämnda 

aspekterna är och därför har vi valt ut en huvudfråga från varje punkt ur hexagonen. Här har 

vi valt att använda oss av VAS-skalan. Respondenten får göra ett kryss på en 10 centimeter 

lång linje i vilken mån den instämmer med påståendet: 

 

3. Jag bryr mig om hur bra rykte stadsdelen jag bor i har (Närvaron) 

4. Jag tycker det är viktigt att bo i ett vackert område (Platsen) 

5. Jag tycker det är viktigt att jag arbetar/går i skolan i samma stadsdel som jag bor i 

(Potentialen) 

6. Jag tycker det är viktigt att det finns intressanta saker som jag kan göra på min fritid i 

samma område som jag bor i (Pulsen) 

7. Jag tycker det är viktigt att passa in med människorna som bor i samma område som jag 

bor i (Människorna) 

8. Jag tycker det är viktigt att bo med närhet till offentlig service (tex 

sjukhus/skolor/lekparker osv) (Förutsättningarna) 

 

På fråga 9-24 är svarsalternativen de olika stadsdelarna, varav på fråga 10-24 har 

respondenterna möjlighet att lämna flera svar. Om respondenten saknar uppfattning finns 

även det svarsalternativet, likaså kan de välja ”ingen av dessa” om de inte tycker påståendet 

stämmer in med någon av stadsdelarna. Här har vi valt ut fjorton frågor som vi anser är 

viktiga och relevanta för en stadsdel och sedan placerat in dessa under varje nyckelområde. 

Närvaron: 

10. Dessa stadsdelar förknippar jag med kultur (tex konst, museum, sevärdheter): 

11. Dessa stadsdelar förknippar jag med sport (tex se/utöva sportaktiviteter): 

 

Platsen: 

12. Dessa stadsdelar tycker jag är trevliga att besöka och vistas i: 

13. Dessa stadsdelar förknippar jag med natur (tex friluftsområde, havsnära, utflyktsplatser): 

14. Dessa stadsdelar tycker jag har vackra omgivningar (tex arkitektur, parker):  

 

Potentialen: 
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15. Dessa stadsdelar tycker jag att det finns bäst jobbmöjligheter i:  

16. Dessa stadsdelar tycker jag att en ny företagare har bäst chanser att starta sin verksamhet 

i:  

 

Pulsen: 

17. Dessa stadsdelar tycker jag har ett tilltalande uteliv med restauranger/barer: 

18. Dessa stadsdelar tycker jag har ett bra utbud av fritidsaktiviteter att erbjuda:  

 

Människorna: 

20. Dessa stadsdelar skulle jag vantrivas i: 

21. Dessa stadsdelar skulle jag känna mig otrygg i:  

 

Förutsättningarna: 

22. Dessa stadsdelar tycker jag har en bra kollektivtrafik: 

23. Dessa stadsdelar tycker jag att närheten till offentlig service (tex 

skola/förskola/lekparker) är bra: 

24. Dessa stadsdelar tycker jag har prisvärda boenden: 

 

 

3.5 Urval respondenter 

Om det är en liten grupp som ska undersökas menar Annika Eliasson (2006, s. 45) att man 

kan göra en så kallad totalundersökning och alltså undersöka hela gruppen. Detta blir 

självklart svårare ju större populationen är och därför kan en generalisering göras. City 

Brands Index är generaliserat på hela världens population. Resultaten från denna 

undersökning vill vi kunna generalisera till en större population vilken är Gävles befolkning, 

som sedan ska ses som ett representativ urval (Bryman 1997, s. 47). Bryman (1997) menar att 

ett representativt urval endast kan uppkomma om man gör slumpmässiga undersökningar och 

inte grundar sin undersökning på ett eller två enstaka fall. Detta gör vi lättast med ett 

sannolikhetsurval, vilket enligt Bryman et al., (2005, s. 121) är en viktig teknik. Ett 

sannolikhetsurval talar om hur stor sannolikhet varje person har att bli utvald till att delta i 

undersökningen (Eliasson, 2006, s. 47). 

 

Vi valde från början att göra obundna slumpmässiga urval. Denna metod ger alla chansen att 

vara med i undersökningen eftersom det är slumpen som avgör vem som blir utvald (Eliasson, 

2006, s. 48). Trots detta kom vi ändå att använda bekvämlighetsurval, vilket innebär att 

urvalet koncentreras till respondenter i ens närområde och där endast personer som råkar 

befinna sig på den plats där utfrågningen sker har chans att delta (Trost, 2007, s. 31; Eliasson, 

2006, s. 51). Till exempel att vi som högskolestudenter skulle gå runt på Högskolan i Gävle 

och dela ut enkäter till alla studenter. Ett annat exempel på urval som inte heller är 

slumpmässiga är strategiska urval. Dessa används då man vill försäkra sig om att få den 

variation i svaren som önskas (Trost, 2007, s. 33).  
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3.6 Tillvägagångssätt 

För att få ett obundet slumpmässigt urval som var vår första tanke har vi under utdelandet och 

insamlandet av enkäterna befunnit oss i Gävles stadskärna där vår tanke från början var att 

tillfråga var femte person som passerade förbi. Vi märkte däremot ganska snart, efter cirka 

trettio insamlade svar, att det för oss var en svår metod eftersom de flesta vi frågade inte 

önskade att delta samt att bortfallet skulle bli mycket stort. Redan här noterade vi ett bortfall 

på över 50 %. Eliasson (2006, s. 29) säger att det tillvägagångssätt som kan ge högst antal 

svar i förhållande till de resurser man har till att samla in enkätsvaren ska väljas. Med för få 

svarande är risken även större att ett rättvisande resultat inte erhålls. Detta är någonting som 

även Gillham (2008, s. 21) skriver om. Han menar att en av de saker som är avgörande i valet 

av metod är vilka resurser man har och inom vilken tidsrymd studien kan genomföras på. Då 

vi beslutade att vi inte har den tiden det skulle ta för oss att samla in svar från var femte 

person så var vi tvungna att gå över till att utföra undersökningen med ett bekvämlighetsurval. 

Vi fortsatte att tillfråga människor på stan, men inte längre bara var femte. Till slut hade vi 

lyckats samla in 101 stycken svar på enkäterna som ligger till grund för vår statistik. 

 

Då vi kontrollerat varje enkät direkt när den lämnats in och eftersom vi hela tiden stått intill 

respondenten när denna svarat har vi inte behövt räkna bortfall på någon av de insamlade 

enkäterna. Under tiden då respondenten svarade kunde vi även förtydliga en del saker om det 

behövdes. 

 

3.7 Bortfall 

Bryman et al. (2005, s. 122) menar att det är stor sannolikhet att det uppkommer ett bortfall i 

varje surveyundersökning. Det kommer alltid finnas personer som inte vill besvara frågorna 

och det är dessa personer som utgör bortfallet i undersökningen. Svarsfrekvensen däremot är 

den del av de tillfrågade som besvarat frågorna, detta räknas procentuellt från hela urvalet. 

Det är inte så att bortfallet endast består av de som uttryckligen valt att inte medverka i 

undersökningen, det är även de enkäter som av olika anledningar inte är användbara (ibid., 

2005, s. 122). 

 

Av totalt 154 tillfrågade är antalet som inte ville ställa upp och besvara vår enkät 53 personer. 

Vi beräknar bortfallet genom att först beräkna svarsfrekvensen. Detta gör vi genom att antal 

användbara enkäter divideras med antalet tillfrågade. I vårt fall ser uträkningen ut som följer: 

    101 

 = 0,6658 * 100 =67 % svarsfrekvens 

154 

Svarsfrekvensen är alltså motsatsen till bortfallet och således blir bortfallet: 

 

100 - 67 = 33 % 
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3.8 Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet menas om studien är pålitlig eller inte, alltså om den är utförd på rätt sätt. När 

en undersökning har en hög reliabilitet går studien att upprepa och resultatet blir detsamma. 

Hur hög reliabilitet som uppnås beror på hur mätningarna utförs och hur pass genomarbetad 

mätningarna är. Ett annat begrepp som vi valt att titta på är validitet där det undersöks om 

studien verkligen mäter det som mätas skall. För att få en hög validitet är det därför viktigt att 

veta innan studien påbörjas vad som avses mätas. Under studiens gång är det också viktigt att 

kontrollera att den insamlade informationen är sann, alltså giltig (Eliasson, 2006, s. 15-16; 

Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2006, s. 60-61; Thurén, 2007, s. 26). 

 

Fördelen med att vi har utfört enkätundersökningen bland människor på stan är att vi har varit 

närvarande under tiden de fyllt i svaren. Detta har eliminerat risken att respondenten inte har 

förstått frågan och vi har även kunnat kontrollera att alla frågor är i fyllda när vi tar emot 

enkäten. Ett internt validitetsproblem som vi tror skulle kunna ha uppkommit om vi inte hade 

stått bredvid respondenterna är bland annat frågorna där VAS-skalan används. Det var flera 

respondenter som frågade oss om hur de skulle svara på den frågan, trots att det står tydliga 

instruktioner om att sätta ett kryss på linjen. Ett annat problem som skulle kunnat uppstå är att 

vissa svarat flera alternativ på de frågor där det endast var möjligt med ett svar, men detta har 

vi då kunnat rätta till på en gång. Däremot har många valt att lämna ett svar på 

flervalsfrågorna, det kan vi inte avgöra om det är medvetet eller om det är så att de har missat 

att välja flera alternativ. 

 

3.9 Dataanalys 

Vi kommer till att börja med använda datorprogrammet Excel för att sammanställa det 

insamlade materialet. Där kommer vi att räkna ut ett index som kommer föras in i 

statistikprogrammet Minitab för att sammanställa de data vi har tillgängliga. Vi har valt att 

göra histogram för fråga 3-8 för att vi ska kunna redovisa resultaten på ett lättförståeligt och 

överskådligt sätt. De resterande frågorna kommer att redovisas i tabeller som kommer 

förekomma sorterade efter vilka platser stadsdelarna innehar. 

 

 

  



24 

 

4. Resultat  
Under detta kapitel kommer resultaten från enkätundersökningen redovisas, vi kommer även 

att redovisa vad vi kommit fram till under varje del ur hexagonen. 

 

Illustration av undersökningsfält och de sexton utvalda stadsdelarna som undersökningen 

omfattar: 

 Figur 4 - Modifiering över Gävle kommuns indelning av stadsdelar, se originalbild i bilaga 5 

 

I Gävles stadskärna samlades 101 enkätsvar in, där alla var väl ifyllda och således kan ses 

som giltiga. Könsfördelningen bland respondenterna var 51 % män och 50 % kvinnor. Vad 

gäller åldersfördelningen på de svarande var det 63 personer som befann sig i den första 

åldersgruppen 15-29 år. Vidare var det tio personer som var i den andra åldersgruppen 30-44 

år, sjutton personer i den tredje gruppen med 45-59 år och slutligen elva personer i 

åldersgrupp fyra som var respondenter över 60 år. Att svarsgraden bland åldersgrupp ett blev 

så stor tror vi beror på att det var denna grupp som var mest villiga att svara och att bortfallet 

bestod i huvudsak av de andra åldersgrupperna. 

 
Av de besvarade enkäterna fann vi att 22 personer inte var bosatt i någon av de sexton 

stadsdelarna (se tabell 1 på nästa sida). Vi har sett över dessa svar och det är 6 personer som 

inte bor i närområdena kring Gävle. Bland de övriga 16 personerna förekommer vissa 

stadsdelar som inte omfattas av undersökningen men som ligger i Gävle(se figur 4), samt 

orterna Forsbacka (2), Sandviken (3), Skutskär (2) och Valbo (5). Anledningen till att vi inte 
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valde att göra bortfall på dessa är att vi såg att denna svarsgrupp ändå kunde ge oss vad vi 

anser är tillförlitliga svar. Vi tror att respondenten arbetar eller studerar i Gävle eller att de 

tidigare har bott i staden vilket gör att de har en bra uppfattning och kan räknas som gävlebor 

i denna bemärkelse. Forsbacka och Valbo tillhör dessutom Gävle kommun. 

 

Som vi kan se av tabellen för fråga 19 så är det 11 personer som har svarat ”Ingen av dessa”. 

Av de 11 personerna är 8 personer inte bosatta i någon av de stadsdelar som undersökningen 

omfattar. Alltså innebär det att av de 22 personer som inte bor i någon av de sexton 

stadsdelarna så har 14 personer angivit att de ändå har sin huvudsakliga umgängeskrets i 

någon av de undersökta stadsdelarna. Detta anser vi styrker vårt val av att räkna med dessa 

respondenter i resultatet. Med denna motivering har vi valt att inte räkna in något bortfall från 

de totala erhållna svaren. 

 

Fråga 1 
  

Fråga 2 
 Jag bor:  

  
Jag har även bott i dessa stadsdelar: 

Stadsdel Totalt 

 

Stadsdel Totalt 

Annat 22 

 

Ej bott i någon annan 47 

Brynäs 14 

 

Sätra 15 

Sätra 12 

 

Söder 13 

Bomhus 10 

 

Brynäs 10 

Centrum 9 

 

Bomhus 6 

Söder 9 

 

Hemsta 6 

Norr 7 

 

Öster 6 

Villastaden 5 

 

Sörby 5 

Hemlingby 3 

 

Norr 3 

Andersberg 2 

 

Villastaden 3 

Nordost 2 

 

Centrum 2 

Nynäs 2 

 

Hemlingby 2 

Sörby 2 

 

Nordost 1 

Gävle Strand 1 

 

Fridhem 0 

Hemsta 1 

 

Gävle Strand 0 

Fridhem 0 

 

Nynäs 0 

  101 
 

  130 
Tabell 1   Tabell 2  
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Fråga 9 

  

 
Fråga 19 

   Om jag kunde välja så skulle jag helst bo i: Dessa stadsdelar bor min huvudsakliga umgängeskrets i:  

Stadsdel Totalt 

 

Stadsdel Totalt 

  Villastaden 19 

 

Centrum 36 

  Gävle Strand 18 

 

Sätra 35 

  Ingen av dessa 13 

 

Brynäs 34 
  Centrum 12 

 

Söder 24 

  Hemlingby 7 

 

Bomhus 21 

  Söder 7 

 

Norr 12 

  Sätra 5 

 

Hemlingby 11 

  Saknar uppfattning 5 

 

Ingen av dessa 11 

  Brynäs 4 

 

Gävle Strand 10 
  Norr 4 

 

Villastaden 10 

  Bomhus 3 

 

Andersberg 9 

  Nynäs 3 

 

Nynäs 8 

  Andersberg 1 

 

Fridhem 7 

  Fridhem 0 

 

Öster 4 

  Hemsta 0 

 

Nordost 3 
  Nordost 0 

 

Hemsta 2 

  Sörby 0 

 

Sörby 2 

  Öster 0 

 
  239 

    101 
 

Tabell 4 

   Tabell 3 

    

4.1 Uppfattningar 

Här illustreras resultaten på fråga 3-8 i histogram, svarsalternativen är grupperade i intervall 

om tio för att ge en överskådlig bild. Vidare kommer medelvärde och median samt 

standardavvikelse att redovisas. Med hjälp av VAS-skalan har respondenterna fått svara på en 

skala 0-100 hur mycket de instämmer där 0 är instämmer inte alls och 100 är instämmer helt. 

 

Tanken med dessa frågor var bland annat att vi skulle kunna se om hexagonens 

nyckelområden var relevanta och se om det finns samband som kan förklaras i vår 

huvudsakliga undersökning. På de kommande frågorna kan vi se att svaren vi fått från 

respondenterna inte är några extremvärden totalt sett. Här har vi erhållit medelvärden mellan 

39-74 %, vilket vi inte anser är tillräckligt lågt eller högt för att utesluta någon av frågorna 

från resultatet på vårt index.  
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4.1.1 Fråga 3. Jag bryr mig om hur bra rykte stadsdelen jag bor i har 
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Fråga 3

 
Medelvärde: 65. Median 77. Standardavvikelse: 32 
Diagram 1 

 

Denna fråga kopplas till närvaron och finns till för att se hur mycket respondenten bryr sig 

om ryktet och statusen som stadsdelen de bor i har. Vi kan se att medelvärdet är 65 %, men 

det intervall som har fått flest antal svar från respondenterna är mellan 90-100 %. Då det även 

är personer som inte bryr sig alls om detta så blir ändå medelvärdet inte mer än 65 %. De tolv 

respondenter som har svarat 0-10 % bor i tio olika stadsdelar, därav kan vi inte urskilja något 

samband i att man skulle bry sig mindre i en viss stadsdel. Vad gäller intervallet mellan 90-

100 % är det inte heller så att respondenterna där till övervägande del bor i någon viss 

stadsdel, utan det är jämnt fördelat även där med femton olika områden. 
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4.1.2 Fråga 4. Jag tycker det är viktigt att bo i ett vackert område 
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Fråga 4

 

Medelvärde: 74. Median 80. Standardavvikelse: 24 
Diagram 2 

 

Medelvärdet som vi erhöll på denna fråga blev 74 %, men även här kan vi se att det är en stor 

del av respondenterna som svarat mellan 90-100 %, hela 34 personer. Detta ser vi är en 

huvudsaklig faktor vid uppfattningen av en stadsdel. Denna fråga sätts samman med 

nyckelområdet platsen och fråga 12-14. Vi får här reda på hur viktigt respondenten anser det 

vara att bo i ett vackert område, vilket ger oss en fingervisning om hur pass stor vikt vi kan 

lägga vid fråga 14 som behandlar vilka stadsdelar som anses ha vackra omgivningar. Den 

frågan i sin tur kopplar vi till fråga 13 där frågan vad som förknippas med natur ställs. 

Därifrån får vi veta om det är naturen som gör att stadsdelen anses vacker. Fråga 12 ger oss en 

hänvisning till huruvida man tycker att det är trevligt att besöka en viss stadsdel på grund av 

dess fysiska attribut. 
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4.1.3 Fråga 5. Jag tycker det är viktigt att jag arbetar/går i skolan i samma 

stadsdel som jag bor i 
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Medelvärde: 39. Median 34. Standardavvikelse: 33 
Diagram 3 

 

Här kan vi se att det är en större spridning av svaren med ett medelvärde på 39 %, men en 

större del tycker inte alls att det är viktigt att arbeta eller gå i skolan i samma stadsdel som de 

bor i och har alltså svarat mellan 0-10 %. Denna fråga kan vi sammankoppla med potentialen 

och fråga 15 och 16 som handlar om jobbmöjligheter och chanser att starta en ny verksamhet. 

Härifrån kan vi utröna om anledningen till att folk bor eller har önskemål om att bo i en viss 

stadsdel är om det finns bra jobbmöjligheter eller inte. Eftersom medelvärdet blev så pass lågt 

som 39 % så tyder det på att det inte är någon övervägande anledning till att man vill bo där, 

utan att det mer är andra faktorer som spelar in. 
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4.1.4 Fråga 6. Jag tycker det är viktigt att det finns intressanta saker som jag 

kan göra på min fritid i samma område som jag bor i 
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Medelvärde: 58. Median 56. Standardavvikelse: 29 
Diagram 4 

 

Fråga 6 har vi valt att göra på grund av att vi vill veta hur pass viktigt respondenterna anser att 

det är att i sitt närområde kunna ägna sig åt fritidsaktiviteter. Denna fråga sammankopplas 

med den fjärde dimensionen i hexagonen som är pulsen. Likt fråga fem så ser vi om detta kan 

vara en bidragande faktor till att man har en önskan att bo i en stadsdel beroende på vissa 

faktorer. Såsom dess utbud av uteliv och fritidsaktiviteter vilket behandlas i fråga 17 och 18. 

Medelvärdet är 58 % vilket vi tolkar som att det är relativt viktigt. Staplarna i histogrammet 

ovan är ganska jämna, men som vi kan se så är det några fler som har svarat mellan 50-60 % 

och 90-100 %. 
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4.1.5 Fråga 7. Jag tycker det är viktigt att passa in med människorna som bor i 

samma område som jag bor i 
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Medelvärde: 49. Median 48. Standardavvikelse: 28 
Diagram 5 

 

Den här frågan berör dimensionen människorna och kan sättas i förbindelse med både fråga 9, 

19, 20 och 21. Vår tanke är den att fråga 19 som behandlar var respondentens vänner bor kan 

kopplas samman med fråga 9 som visar var respondenten helst vill bo. Vidare kan dessa två 

frågor i sin tur kopplas samman med fråga 20 och 21 som handlar om var man vantrivs och 

känner sig otrygg. Här kan vi se hur pass viktig faktorn människor är i uppfattningen av en 

stadsdel och i valet av var man helst vill bo. Med ett medelvärde på 49 % och där det är 

väldigt jämnt fördelat mellan skalintervallen så tolkar vi det som att det inte är speciellt viktigt 

och sambandet inte är speciellt starkt. 
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4.1.6 Fråga 8. Jag tycker det är viktigt att bo med närhet till offentlig service 

(t.ex. sjukhus/skolor/lekparker osv.)  
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Medelvärde: 66. Median 68. Standardavvikelse: 26 
Diagram 6 

 

Den sista frågan som har besvarats i den här delen av enkäten berör den punkt som benämns 

förutsättningar i modellen. Medelvärdet på 66 % tyder på att det är av övervägande vikt att bo 

nära offentlig service. Denna fråga har vi sedan kopplat till fråga 23 som behandlar vilka 

stadsdelar som anses ha närhet till offentlig service. 
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4.2 Index per stadsdel 

Här nedan presenteras resultatet av frågorna som har utformats utifrån varje delområde från 

City Brand Hexagon. I och med att det är första gången undersökningen görs så har vi valt 

att sätta den stadsdel som uppvisar högst antal procent som ett indexvärde på 100. 

 

4.2.1 Närvaron        

 

1. Brynäs 100,00 

2. Sätra 92,31 

3. Centrum 82,71 

4. Hemlingby 75,02 

5. Villastaden 53,85 

6. Nynäs 50,00 

7. Gävle Strand 48,10 

8. Söder 48,10 

9. Andersberg 36,56 

10. Norr 23,08 

11. Bomhus 15,38 

12. Sörby 11,54 

13. Öster 11,54 

14. Fridhem 7,69 

15. Hemsta 7,69 

16. Nordost 1,94 

Tabell 5 

 

På de frågor som handlade om närvaron har Brynäs det högsta indexet. 26 % av 

respondenterna angav Brynäs som svar på vilken stadsdel de förknippar med kultur respektive 

sport. Inte långt efter ser vi Sätra med 24 %. I botten har vi Nordost som endast en person 

valde att svara på och det var då kultur som denne förknippade med Nordost. Detta skulle 

kunna vara en misstolkning av frågan då man med begreppet kultur även kan syfta på 

mångkultur. Trots detta tror vi att de flesta har tolkat det med den för undersökningen tänkta 

betydelsen, som innefattar exempelvis konst, museum och sevärdheter. 

 

Centrum hamnar högt upp i indexet på grund av att 35 % har svarat att de förknippar Centrum 

med kultur och endast 8 % förknippar det med sport. Vad gäller Hemlingby så förknippar 9 % 

stadsdelen med kultur och 30 % med sport. 

 

Vi tror att anledningen till att Brynäs och Sätra hamnar så högt upp på listan är den att det 

mest kända hockeylaget i Gävle heter Brynäs och att de spelar sina hemmamatcher i  

Läkerol Arena som ligger i Sätra. Själva stadsdelen Brynäs anser vi i sig inte har ett 

utmärkande utbud av sport, men trots detta svarade 48 % att de förknippar Brynäs med sport. 

Detta tyder på att stadsdelen Brynäs har ett starkt varumärke då namnet är så pass förknippat 

med sport som det faktiskt är. 
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4.2.2 Platsen 

1. Hemlingby 100,00 

2. Gävle Strand 96,88 

3. Centrum 59,38 

4. Villastaden 49,22 

5. Söder 40,63 

6. Bomhus 32,03 

7. Sätra 31,25 

8. Brynäs 24,22 

9. Norr 17,19 

10. Fridhem 16,41 

11. Sörby 12,50 

12. Nynäs 10,94 

13. Andersberg 10,16 

14. Hemsta 9,38 

15. Öster 2,34 

16. Nordost 0,00 

Tabell 6 

 

Dessa frågor handlar om platsen och här kan vi se att Hemlingby och den relativt nybyggda 

stadsdelen Gävle Strand fick de allra högsta indexen. På de frågor som handlar om natur och 

vackra omgivningar har de båda stadsdelarna fått höga procent från respondenterna och under 

friluftsområde fick Hemlingby så mycket som 62 % medan Gävle Strand fick 52 % på frågan 

som berör stadsdelar som är trevliga att besöka. 

 

Att Nordost och Öster fick så låga poäng, Nordost inte ens ett enda, tror vi kan bero på att 

dessa områden faktiskt har en negativ klang hos de flesta människor. Det är tre personer som 

har kryssat för att de förknippar Öster med vackra omgivningar.  
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4.2.3 Potentialen 

1. Centrum 100,00 

2. Söder 59,69 

3. Norr 26,86 

4. Gävle Strand 20,89 

5. Brynäs 19,42 

6. Hemsta 19,42 

7. Bomhus 14,92 

8. Andersberg 8,95 

9. Hemlingby 8,95 

10. Sörby 8,95 

11. Nynäs 7,48 

12. Villastaden 5,97 

13. Sätra 4,49 

14. Öster 4,49 

15. Nordost 2,98 

16. Fridhem 1,51 

Tabell 7 

 

Denna fråga handlar om potentialen och här dominerar Centrum gentemot de andra 

stadsdelarna. Potentialen handlar om vad respondenten tror om sina möjligheter till att få jobb 

eller nå en högre utbildningsnivå. I Centrum verkar våra respondenter anse att det både är 

lättast att få ett jobb och att starta en ny verksamhet. Söder kommer på en andraplats med ett 

index på nästan 60. 

Under denna fråga var det även många, 35 %, som saknade uppfattning, vilket vi tror kan bero 

på att de inte söker eller är behov av ett nytt jobb. Det kan till exempel vara pensionärer, 

studerande eller de som redan har ett arbete.  
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4.2.4 Pulsen 

 

1. Centrum 100,00 

2. Söder 68,76 

3. Hemlingby 58,76 

4. Gävle Strand 48,76 

5. Sätra 32,50 

6. Norr 21,26 

7. Brynäs 20,00 

8. Nynäs 17,50 

9. Andersberg 11,26 

10. Bomhus 8,76 

11. Hemsta 6,26 

12. Villastaden 5,00 

13. Fridhem 2,50 

14. Sörby 2,50 

15. Öster 2,50 

16. Nordost 1,26 

Tabell 8 

 

På frågan som handlar om pulsen kan vi se att Centrum har det högsta indexet och även här 

kommer Söder efter men här med ett index på nära 69. Då det handlar om i vilken 

utsträckning man tror att det finns intressanta saker att göra på sin fritid så är frågorna som är 

kopplade till detta utformade på så sätt att vi ska kunna se om respondenten tycker att det 

finns bra utbud av restauranger, barer och fritidsaktiviteter. De flesta restauranger ligger kring 

Centrum och Söder varför det ter sig naturligt att det var dessa områden som fick flest svar. 

 

Vi kan även se att Hemlingby inte kommer långt efter vilket kan bero på att det där finns 

många fritidsaktiviteter att ägna sig åt då det finns ett stort friluftsområde där. Det var 44 % 

som svarade att de förknippar Hemlingby med fritidsaktiviteter. 
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4.2.5 Människorna 

 

1. Fridhem 100,00 

2. Centrum 99,49 

3. Villastaden 99,49 

4. Nynäs 97,98 

5. Söder 97,98 

6. Hemlingby 96,97 

7. Hemsta 96,97 

8. Gävle Strand 94,44 

9. Norr 94,44 

10. Sörby 93,94 

11. Brynäs 89,39 

12. Bomhus 87,37 

13. Öster 72,73 

14. Nordost 71,21 

15. Sätra 69,70 

16. Andersberg 52,53 

Tabell 9 

 

Frågorna under kategorin människor handlar om uppfattningen om invånarna i stadsdelen och 

hur väl man tror att man skulle passa in med dem. Vi ansåg att det var enklare att fråga 

respondenterna var de inte skulle passa in och sedan därifrån dra omvända slutsatser. För att 

undvika att formulera frågor som skapar negationer och otydlighet så frågade vi var personen 

anser att den skulle vantrivas, istället för ”jag skulle inte trivas i…” Och istället för ”jag 

skulle inte känna mig trygg i…” så frågade vi var personen känner sig otrygg. Detta innebär 

att de stadsdelar som har flest kryss på dessa frågor är negativa till skillnad från resterande 

fem områden i undersökningen. Därmed valde vi att räkna ut detta index med ett omvänt 

värde, vilket betyder att den stadsdel som har fått lägst antal kryss är den som har det högsta 

indexvärdet. 

Som vi kan se ovan har Fridhem det högsta indexet med fyra svar på dessa två frågor varav 

tre på frågan om vantrivsel. Tätt efter kommer Centrum och Villastaden som vardera har fått 

fem svar på frågan om de skulle vantrivas medan ingen skulle känna sig otrygg i någon av 

dessa stadsdelar. Det fortsätter att vara ganska tätt ända ner till plats 13 som innehas av Öster. 

I botten finner vi Andersberg som av det totala hade 50 % som svarade att de skulle vantrivas 

och 48 % att de skulle känna sig otrygga där. 
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4.2.6 Förutsättningarna 

 

1. Centrum 100,00 

2. Brynäs 89,36 

3. Sätra 88,30 

4. Bomhus 81,91 

5. Söder 79,79 

6. Andersberg 61,70 

7. Norr 55,32 

8. Gävle Strand 48,94 

9. Fridhem 38,30 

10. Sörby 37,23 

11. Villastaden 35,11 

12. Hemlingby 34,04 

13. Hemsta 31,91 

14. Nynäs 30,85 

15. Nordost 28,72 

16. Öster 27,66 

Tabell 10 

 

Denna fråga behandlar förutsättningarna där det finns tre frågor som handlar om uppfattning 

kring kollektivtrafik, närhet till offentlig service och prisvärda boenden. Centrum har högst 

index och vad gäller frågan om kollektivtrafiken så tycker 46 % att den är bra, under denna 

fråga kommer Bomhus med 34 % och på tredje plats finner vi Sätra med 33 %. På frågan om 

de tycker stadsdelen har en bra närhet till offentlig service fick Sätra flest svar med 35 %, 

därefter kommer Brynäs med 32 % och Centrum med 31 %. 24 % anser att Brynäs har 

prisvärda boenden och tätt efter kommer Söder med 22 % och Centrum med 17 %. 

 

Nordost och Öster hamnar längst ned på listan, men det var ändå några få som svarade att 

stadsdelarna har bra kollektivtrafik, att de har bra närhet till offentlig service och att de har 

prisvärda boenden.  
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4.3 Totalt index 

 

1. Centrum 100,00 

2. Hemlingby 79,56 

3. Söder 79,04 

4. Gävle Strand 78,13 

5. Brynäs 66,85 

6. Sätra 60,58 

7. Villastaden 58,97 

8. Bomhus 56,62 

9. Norr 55,19 

10. Nynäs 50,54 

11. Fridhem 46,96 

12. Hemsta 45,87 

13. Sörby 44,98 

14. Andersberg 37,45 

15. Öster 32,97 

16. Nordost 30,82 
Tabell 11 

 

Centrum är den enda av stadsdelarna som ligger i topp tre i alla de sex ovanstående 

kategorierna som undersökningen utgår ifrån. Detta leder till att det sammanslagna 

indexvärdet visar att Centrum ligger högst upp. 

 

Något vi kan ha i åtanke när vi studerar resultatet är att Centrum inte fanns med på de första 

15 besvarade enkäterna. Trots detta hamnar Centrum alltså högst upp på det totala indexet och 

hade om något eventuellt kunnat ha en större marginal till stadsdel nummer två på indexlistan. 

 

Återkommande under delfrågorna ser vi att Andersberg, Nordost och Öster hamnar i botten. 

Nordost har under alla områden fått en låg placering och ligger bland de tre sämsta på alla 

under alla sex kategorier, vilket även gäller Öster. Däremot kan vi se att även Andersberg 

håller låga placering men dock lite mer spritt, då de på området om förutsättningar hamnar på 

en sjätteplats. 
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5. Resultatanalys 

5.1 Starka varumärken 

Som vi kan se så har Centrum fått det högsta indexet av stadsdelarna, men vi kan även kan 

konstatera att Villastaden ligger högst upp på listan om var man helst skulle vilja bo. Vi har 

kommit fram till att Centrum är det starkaste varumärket enligt vår modifiering av Anholts 

rankingsystem. I vår undersökning lade vi till frågan var respondenten helst vill bo vilket inte 

gav riktigt samma utfall då Centrum här endast hamnade på plats nummer tre. Indexet är 

framtaget med hjälp av att vi tagit hänsyn till ett flertal olika aspekter i 14 olika frågor. Vi kan 

se att Centrum i stort sett utklassar de andra stadsdelarna och inte konkurrerar, och inte heller 

behöver göra det med andra stadsdelar, utan konkurrenskraften kan därmed ses som väldigt 

stark. Så som beskrivs i teorin så blir det tydligt att Centrum redan har en stark position, detta 

förmodligen på grund av att denna stadsdel har mer att erbjuda än de övriga. Dels så faller det 

sig naturligt då Centrum är kärnan av Gävle och ett ställe som vi antar att alla besöker då och 

då och vistas i – och därmed känner till. Här behövs inga ambassadörer och det spelar inte så 

stor roll vad de som faktiskt bor i Centrum anser om sin stadsdel. Det kan vara svårt att ha en 

åsikt eller uppfattning om en stadsdel man aldrig besöker, men Centrum är inte påverkat av 

rykten eftersom alla kan bilda sin egen uppfattning. Desto mer man känner till en plats desto 

fler bra grejer känner man till, medan en plats man inte kan lika bra kanske man bara har hört 

dåligt om och saknar en egen uppfattning för att kunna omvärdera det negativa. Med detta 

anser vi att precis som Anholt (2007b) nämner att Centrum är ett exempel på en plats med 

positivt varumärke som på grund av detta även blir immun mot rykten och händelser som 

lättare skulle påverka en stadsdel som inte är lika populär. 

 

Vår tolkning är att Villastaden är ett väldigt attraktivt område och en önskvärd plats att bo i, 

trots att det finns brister i vad de egentligen kan erbjuda. Vi har kommit fram till att 

människor värdesätter att bo i ett vackert område då respondenterna instämmer om detta till 

74 %. På fråga 14 frågar vi om vackra omgivningar och resultatet av den frågan tolkar vi är av 

stor vikt då vi kan utläsa ett samband mellan denna fråga och fråga nummer 9. Gävle Strand 

anses ha den vackraste omgivningen med 36 % i svarsgrad. På andra plats kommer 

Villastaden med 31 % och på delad tredje plats kommer Centrum och Hemlingby med 

25 % vardera. Som kan ses i tabellen nedan så är även dessa fyra stadsdelar mest önskvärda 

att bo i. 

 

Trots att Villastaden och Gävle Strand hamnar högst upp på listan nedan anser vi inte att de 

konkurrerar med varandra då det är två helt olika stadsdelar som till ytan egentligen inte 

liknar varandra. Villastaden ligger intill Gävles centrum och har fin natur och fina, gamla 

villor medan Gävle Strand är en nybyggd stadsdel vid havet som har moderna boenden i 

radhus och lägenheter. 
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Fråga 9 
 Om jag kunde välja så skulle jag helst bo i: 

        Stadsdel         Totalt 

1. Villastaden 19 

2. Gävle Strand 18 

3. Centrum 12 

4. Hemlingby 7 

5. Söder 7 

6. Sätra 5 

7. Brynäs 4 

8. Norr 4 

9. Bomhus 3 

10. Nynäs 3 

11. Andersberg 1 

12. Fridhem 0 

13. Hemsta 0 

14. Nordost 0 

15. Sörby 0 

16. Öster 0 
Tabell 12 

 

 

5.2 Svaga varumärken 

Andersberg, Nordost och Öster är enligt det framtagna indexet de stadsdelar som har det 

sämsta varumärket. Till exempel så har respondenterna aktivt valt att svara dessa stadsdelar 

som de ställen där de skulle vantrivas och känns sig otrygga. Enligt fråga 9 är det inte heller 

några större önskemål om att bo där i någon av stadsdelarna. Vidare ser vi inte heller att de 

svarande anser att någon av dessa stadsdelar är utmärkande i positiv bemärkelse under någon 

av de andra dimensionerna Detta ser vi ett exempel på i det vi beskrivit om word-of-mouth, 

där rykten och uppfattningar sprids genom människor och där invånarna blir tillförlitliga 

källor.  

 

Att vissa stadsdelar präglas av ett dåligt rykte kan dels bero på medias negativa 

rapporteringar, exempelvis om anlagda bränder, misshandel och rån. Visserligen förekommer 

även Centrum bland dessa negativa rapporteringar men trots det har de inte ett dåligt rykte. 

Det beror på som vi nämnde ovan att Centrum har så pass mycket att erbjuda så den negativa 

klangen kan övervinnas medan andra stadsdelar kanske inte har särskilt mycket som väger 

upp det negativa. Sedan kan vi även ta i beaktande storleken på stadsdelarna. Till exempel är 

Nordost och Öster små stadsdelar både till ytan och till befolkningen, till skillnad från 

Centrum och Söder. Detta tycker vi är ett lysande exempel på det som beskrivits i teorin där 

Echtner och Ritchie (2003) och Anholt (2007a och 2007b) menar att människor har en 

förutfattad bild om platser och att det kan ta lång tid för ett område att förändra sitt rykte. 

Öster har sedan 2001 till 2010 genomgått en upprustning och stadsdelen har förnyats, både 

bostäder och kringområden har fått en uppfräschning. Trots detta har Öster fortfarande ett 
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sämre rykte och det är, som vi kan se av vår undersökning, väldigt många som fortfarande 

förknippar ”det nya Öster” med hur det en gång var. Även om nu de som bor i Öster upplever 

en förändring och förbättrad bild av Öster så kan de vara för få ambassadörer för att sprida 

detta. 

 

Stadsdelen Fridhem hamnar ganska långt ner på totalindexet, med ett index på dryga 47, men 

detta tror vi beror på att det är ett område som är inte har några tydliga gränser på var 

stadsdelen ligger eftersom den är placerad bredvid andra mindre stadsdelar, såsom Höjersdal 

och Olsbacka. Detta medför att Fridhems identitet som ett varumärke är svag och vi uppfattar 

det inte heller som speciellt omdiskuterat. Baserat på de andra frågorna tror vi att det kan vara 

så att Fridhem är en stadsdel som man kanske inte riktigt tänker på, utan att det för den sakens 

skull har en negativ klang.  Till exempel har ingen av respondenterna svarat att de bor eller 

har bott i Fridhem vilket kan ha varit orsaken till att det är så få svar. Om vi däremot jämför 

med Gävle Strand där endast en person bor och ingen har bott så är ändå Gävle Strand så pass 

attraktivt och har relativt höga siffror på alla nyckelområden. Gävle Strand är dessutom den 

stadsdel efter Villastaden som respondenterna helst skulle vilja bo i medan ingen av 

respondenterna har svarat att de skulle välja att bo i Fridhem om de fick välja. Detta tyder på 

att Fridhem, till skillnad från Gävle Strand, har ett väldigt svagt varumärke. 

 

Inte heller Sörby kan ses som ett starkt varumärke eftersom stadsdelen inte hamnar högre än 

på plats 10 på någon av delindexen. På det totala indexet ser vi Sörby på plats 13 och det är 

heller inte någon av respondenterna som helst önskar bo där. Det är endast 9 % som svarat att 

de skulle vantrivas i Sörby och 7 % har svarat att de skulle känna sig otrygga där, därför anser 

vi att deras svaga varumärke inte beror på det. Inte heller på någon annan fråga har Sörby 

särskilt höga procent, med undantaget att man anser att de har bra kollektivtrafik. Detsamma 

gäller för Hemsta som inte heller innehar några höga placeringar på indexlistorna, förutom på 

det index som behandlar människor där de hamnade på en sjundeplats. Detta leder oss in på 

att det kan vara så att man kanske inte riktigt tänker på Sörby eller Hemsta när man tänker på 

någon av de ställda frågorna. Alltså behöver det inte vara så att man inte förknippar de med 

bra saker, utan mer att man inte har någon särskild uppfattning om någon av de två 

stadsdelarna. 

 

6. Slutsatser 
Vi har lärt oss att ett svagt varumärke både kan bero på att det är negativt och att människor 

inte känner till det. Vi kan även se att ett varumärke kan vara starkt i den bemärkelsen att alla 

känner till det men i en negativ aspekt. Alltså välkänt men negativt, som till viss del kan bero 

på att rykten lever kvar och det som vi tagit upp tidigare med svårigheter för människor att 

ändra sin uppfattning. Det man kan fundera på är om stadsdelar verkligen förtjänar eller inte 

förtjänar sitt rykte och den status dess varumärke har. Vad säger de personer som bor i 

Centrum och Gävle Strand om sina egna stadsdelar exempelvis. De stadsdelar som har rykte 

av sig att vara exklusiva är de som tilltalar de flesta men när människor besvarar detta har de 

kanske inte alltid alla viktiga kriterier i åtanke. Det blir lite av att man vill ha det ouppnåeliga 
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men betyder inte praktiken att det är det bästa eller mest lämpliga stadsdelen att bosätta sig i 

för personen. 

 

Vidare tror vi även att ett välkänt företag eller såsom i det här exemplet, ett hockeylag kan 

höja status och även kännedomen om stadsdelens namn. Brynäs är egentligen medelmåttig 

och vinner endast sporten, men faktum är att hockeylagets hemmarena ligger stadsdelen Sätra, 

och inte i Brynäs (se bilaga 2). Här tror vi att många av respondenterna kopplar ihop Brynäs 

med sport på grund av hockeylaget och inte med anledning av det utbud som finns för att se 

eller utöva sport i stadsdelen. 

 

Vi har med den här studien kommit fram till att konkurrens inte är speciellt relevant på 

stadsdelsnivå, stadsdelarna är så pass olika och erbjuder olika saker. Stadsdelars utbud är 

begränsat likaså deras möjlighet att utvecklas på det sätt som skulle skapa en konkurrens. 

 

Men i huvudsak är det svårt att avgöra en stadsdels popularitet för den viktigaste punkten är 

ändå vad människor själva tycker och föredrar. Vilket är svårt för en stadsdel att tilltala alla 

och det finns inget allmängiltigt krav på vad en bra stadsdel helhetligt ska erbjuda. Detta beror 

lägets förutsättningar och då det inom en stad av den här storleken inte finns längre 

geografiska avstånd så ser inte personer det som ett större hinder om allt som önskas inte 

finns i just den stadsdel man bor i, detta till skillnad från städer i helhet. Förändras en stadsdel 

för mycket så kan de som uppskattar stadsdelen som den är idag bli besvikna. Därför måste 

man hitta de allmänna aspekterna, som exempelvisa det fysiska som går att förbättra. Det som 

kan förändras för att öka popularitet är att man ser till att det är välskött och vackert område 

med trevlig och trygg miljö. Det är något som vi tror bostadsbolag kan lägga sitt fokus på när 

det gäller att förbättra ett bostadsområde. Men det är inte bara en marknadsföring som är 

viktig utan att förändringen även upplevs av invånarna i och med att det är på det sättet även 

ryktet om stadsdelen eller bostadsområdet kommer förändras.   

 

Fördelen med en sådan här undersökning är att man på ett tydligt sätt kan se vad som skiljer 

de olika stadsdelarna åt, samt människors allmänna uppfattningar kring dessa. Om man ser att 

det finns en potential en stadsdel så kan man se till att framhålla detta men även upptäcka 

brister. Vi tror dock att det skulle uppkomma svårigheter om man skulle utföra 

undersökningen på större städer, men det behöver inte nödvändigtvis vara så om man lyckas 

med sin avgränsning. Då det i större städer kan det finnas ännu fler stadsdelar som kommer i 

skymundan och uppfattningen kring vad olika stadsdelar erbjuder blir sämre. De sex olika 

övergripande nyckelområdena från hexagonen upplever vi som relevanta även för en stadsdel, 

trots att vissa punkter inte gäller för alla, så gör det ingenting att den tas med. 

 

6.1 Avslutande kommentarer 

Vi tycker Anholts modell med vår modifiering med hjälp av annan litteratur fungerade bra för 

genomförandet av undersökningen. Fråga 3-8 kände vi var viktiga för analysen trots att de 

inte var tyngdpunkten i undersökningen. Alla frågor upplevdes som relevanta och vi erhöll ett 

intressant resultat. 
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För att kritisera vår studie tror att vi hade kunnat göra en bättre undersökning med fler 

respondenter. Det skulle även vara kul att se resultaten om vi lyckades få in ett jämnt fördelat 

antal respondenter över de olika stadsdelarna, samt en jämnare åldersfördelning. Hade vi 

lyckats med det tror vi att vår undersökning hade blivit ännu bättre och öppnat upp för fler 

analysmöjligheter. Med ett högre urval hade vi även kunnat göra generaliseringar om olika 

grupper, åldersgrupper eller kluster, vilket vi nu anser oss begränsade till att göra. Hur de 

olika stadsdelarnas invånare ser på andra stadsdelar och om det finns några allmängiltiga 

uppfattningar beroende på var man kommer ifrån. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att göra om undersökningen om ett par år för att se hur bilden av 

stadsdelarna förändras. Att göra om undersökning efter ett år tror vi dock inte skulle visa så 

stora förändringar. Utan vi tror som Anholt (2007) menar att det tar tid att förändra sin brand 

image, men en jämförelse skulle kunna göras med skillnaden från hur en stadsdel gentemot ett 

land har möjligheter att internt förändra sin brand image under en viss tid. Då människor har 

den största påverkan på en stadsdels rykte skulle det vara intressant att göra studier på 

människor och ryktesspridning, både hur detta påverkar place branding men även varumärken 

i allmänhet. Vi tror även att det kan vara geografiska skillnader i mentaliteten och 

inställningen till en plats. Man skulle kunna undersöka skillnader i hur en människa betraktar 

staden i sin helhet och hur samma människa ser på stadens stadsdelar och kopplingar mellan 

detta. 

 

Vidare tror vi att det skulle finnas möjligheter att utveckla studien och sälja in den till företag 

så de kan använda sig av den i sin marknadsföring eller prissättning. Det kan till exempel vara 

till fastighetsbolag eller mäklarfirmor. 
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Hämtad: 2013-08-29 

 

gavle.se 

http://www.gavle.se/Bygga-bo--miljo/Flytta-till-Gavle/Stadsdelar-omradesfakta/Gavle-

Strand/  

Hämtad: 2013-04-20 

 

http://www.gavle.se/Bygga-bo--miljo/Flytta-till-Gavle/Stadsdelar-omradesfakta/Gavle-

Strand/Framtidsvision  

Hämtad: 2013-04-20 

 

http://www.gavle.se/Kommun--politik/Press-och-

informationsmaterial/Pressmeddelanden/Pressmeddelandemapp/Varumarkesundersokning-

visar-Gavles-styrkor-och-utvecklingsomraden/  

Pressmeddelande: 2012-09-04 

 

http://www.gavle.se/Kommun--politik/Press-och-

informationsmaterial/Pressmeddelanden/Pressmeddelandemapp/Varumarkesundersokning-

utvecklar-det-attraktiva-Gavle/  

Pressmeddelande: 2012-03-27 

 

http://www.gavle.se/Kommun--politik/Kommunfakta/ 

Hämtad: 2013-04-20 

 

http://www.gavle.se/PageFiles/4168/cX%20Karta%20planeringsomr%c3%a5den%20centrala

%20kommunen.pdf  

Planeringsområden: Gävle kommun 2005 

 

ekonomifakta.se 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Regional-statistik/Alla-lan/Gavleborgs-

lan/Gavle/?var=17258 

Hämtad: 2013-08-29 
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fokus.se 

 http://www.fokus.se/2013/05/har-ar-det-bast-att-bo-2013/  

Publicerad: 2013-05-16 

 

gavlegardarna.se 

http://www.gavlegardarna.se/student/vara-studentbostader/Campus-Satra/  

Hämtad: 2013-04-19 

 

gfkamerica.com 

http://www.gfkamerica.com/practice_areas/roper_pam/placebranding/cbi/index.en.html 

Hämtad: 2013-04-05  

http://www.gfkamerica.com/practice_areas/roper_pam/cbi/index.en.html 

Hämtad: 2013-04-05  

Liljanoski, 2012 

http://stadsplanering.se/destinationsmarknadsforing-historia-ekonomiska-faktorer-del-1-763/ 

Liljankoski, U,. 2012-03-11, Hämtad: 2013-04-11 

 

ne.se 

http://www.ne.se/lang/kvantitativ-metod Hämtad: 2013-04-30 

 

mynewsdesk.com 

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/gfk-roper-and-anholt-city-brands-index-

287066 Pressmeddelande: 2009-04-14 

scb.se 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____228197.aspx Publicerad: 2013-02-20 

 

su.se 

http://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter/pressrum/china-symposium-med-fokus-pa-

kinesiska-megastader-i-global-konkurrens-1.98632  

Hämtad: 2013-04-10 

 

sverigesradio.se 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=845339 2006-04-26 - Radio 

 

visitsweden.com 

http://partner.visitsweden.com/Startsida/Vart-arbete/Varumarket-Sverige/  

Hämtad: 2013-04-02 

 

youtube.com 

http://www.youtube.com/watch?v=baxr9Ie0zqg&playnext=1&list=PLB03B35F216AB038F&

feature=results_main  

2011-10-20 EuroPCom 2011 - Keynote speech by Simon Anholt   
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8. Appendix 

8.1 Bilaga 1 

Nedan följer en kort presentation av varje delområde och de stadsdelar som undersöks i 

denna uppsats. Stadsdelar som ej tas med är Hagaström, Hedesunda, Hille, Stigslund och 

Strömsbro.  

 

Andersberg 

Andersberg uppfördes under 1970-talet och är belägen cirka 2,5 kilometer söder om Gävle 

Centrum. Det finns såväl flerbostadshus som radhus och villor. Flerbostadshusen återfinns i 

området kring Andersbergs Centrum. År 2012 var folkmängden i Andersberg 4993 personer 

(gavle.se, planeringsområden, s. 5). 

 

Bomhus 

Bomhus centrum ligger fyra kilometer från centrala Gävle. Företaget Korsnäs AB hade stor 

inverkan på stadsdelen under 1950-talet och under 1970- och 1980-talen etablerades Södra 

Bomhus där det byggdes radhus, villor och höghus. Befolkningen i stadsdelen var år 2012 

11261 personer. Därmed utgör Bomhus den mest befolkade stadsdelen i Gävle (gavle.se, 

planeringsområden, s. 7). 

 

Brynäs 

Brynäs ligger ungefär 1,5 kilometer från Gävle Centrum. Under 1960-talet förändrades 

stadsdelen från att ha varit starkt påverkad av industrin till att även inneha bostäder. Det finns 

både höghus, villor och radhus på Brynäs och folkmängden var under 2012 7967 personer 

(gavle.se, planeringsområden, s. 9). 

 

Hemlingby 

Stadsdelen är belägen cirka tre kilometer söder om Gävle Centrum och består av Hemlingby 

som har utvecklats till en stadsdel, och Järvsta som fortfarande ses som en jordbruksby trots 

att det även där finns villor. I Hemlingby finns radhus och villor och det finns även en 

motionsanläggning med möjligheter till löpning, skid- och pulkaåkning och diverse andra 

friluftsaktiviteter. År 2012 var befolkningen 1779 personer (gavle.se, planeringsområden, s. 

19). 

 

Gävle Strand  

På Alderholmen finns hamnmagasinen och numera finns Gävles nyaste stadsdel Gävle Strand 

även där, detta område med radhus och flerbostadshus började etableras under 2006 

(sverigesradio.se). Visionen är att Gävle Strand kommer bli ett av de mest attraktiva 

bostadsområden i staden. Gävle Strand erbjuder moderna boenden nära havet och 

byggnationen sker i olika etapper och pågår fortfarande. Det utbyggda Gävle Strand beräknas 

kunna erbjuda bostäder till 2500-3000 personer när det är klart (gavle.se). 
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Nynäs-Norr, Nordost 

Norr och Nynäs omfattar själva Centrum, men det finns även bostäder. Stadsdelen anlades 

efter den stora branden som skedde 1869. År 2012 var antalet invånare på Nynäs-Norr 8100 

personer (gavle.se, planeringsområden, s. 25). Nordost ligger i centrala Gävle och här finns 

endast höghus som byggdes på 1970-talet (gavlegardarna.se). 

 

Sätra 

Sätra ligger ungefär tre kilometer norr om centrala Gävle. Stadsdelen byggdes under 1960- 

och 1970-talen, men kompletterades under 1990-talet. Det finns såväl flerbostadshus som 

villor och radhus i stadsdelen. Under 2012 var antalet invånare 9944 (gavle.se, 

planeringsområden, s. 29). I Sätra ligger elitseriespelande ishockeylaget Brynäs IF:s 

hemmarena Läkerol Arena, intill finns även travbana och friidrottsanläggning. Det bor många 

studenter i stadsdelen och det finns cirka 450 studentlägenheter på Campus Sätra. 

(gavlegardarna.se) 

 

Söder-Hemsta 

Söder är en del av Centrum och under 1950- och 1960-talen byggdes på Söder nya hus men 

man lät Gävle slott och Gamla Gefle stå kvar. Hemsta var länge en stadsdel med industrier 

och än idag finns det många arbetsplatser kvar där även om det nu finns bostadsområden 

också som uppfördes på 1980-talet. Söder och Hemsta ligger nära varandra men Hemsta 

ligger inte i stadskärnan på samma sätt som Söder gör. Under 2012 bodde det omkring Söder 

och Hemsta 9116 personer (gavle.se, planeringsområden, s. 31). 

 

Sörby 

Sörby är belägen cirka två kilometer söder om centrala Gävle. Här finns flerbostadshus, 

radhus och villor som främst byggdes under 1950- och 1960-talen. Det finns även ett 

vårdboende här som byggdes på 1980-talet. Under 2012 bodde det 2628 personer i Sörby 

(gavle.se, planeringsområden, s. 33). 

 

Villastaden-Fridhem 

Villastaden-Fridhem omfattar även Kungsbäck, Olsbacka och Höjersdal som alla återfinns 

sydväst om Centrum. Under 1900-talets början byggdes Villastaden och Kungsbäck och det 

finns där många stora hus som fungerar både som enfamiljs- och flerfamiljshus. Olsbacka, 

Fridhem och Höjersdal byggdes under 1950-, 1960- och 1970-talen. Den stora delen av dessa 

områden innehar villor och radhus. Folkmängden år 2012 var här 4382 personer (gavle.se, 

planeringsområden, s. 37). 

 

Öster-Alderholmen 

Öster-Alderholmen ligger öster om centrala Gävle bakom järnvägen. Öster var från början 

byggd med trähus men under 1970-talet blev de ersatta med höghus(gavle.se, 

planeringsområden, s. 39). Efter dessa byggnationer som skedde inom miljonprogrammet 

utvecklades stadsdelen till ett socialt instabilt område med typiska förortsproblem. Öster har 

en historia av att ha varit stadsdelen för ”de mindre bemedlade” och området har länge haft ett 

väldigt dåligt rykte.(Öresjö, 2011 s. 7) Stadsdelen Öster har under 10 år med start 2001 ingått 
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i en förändringsprocess genomfört av bostadsbolaget Gavlegårdarna tillsammans med 

kommunen för att rusta upp stadsdelen.(Öresjö, 2011. s. 8) Under 2012 bodde det 1803 

personer kring Öster-Alderholmen(även Gävle Strand är inräknat i denna siffra) (gavle.se, 

planeringsområden, s. 39). 
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8.2 Bilaga 2 

Jag är: Man □ Kvinna □ Ålder: 15-29 □  30-44 □   45-59 □  60< □ 

1. Jag bor:  
□ Andersberg  □ Bomhus □ Brynäs □ Centrum 

□ Fridhem □ Gävle Strand □ Hemlingby □ Hemsta 

□ Nordost □ Norr □ Nynäs □ Sätra  

□ Söder □ Sörby □ Villastaden □ Öster  

□ Annat: ………….. 

(om annat fyll i var) 

 

2. Jag har även bott i dessa stadsdelar: (flera svarsalternativ möjliga)  

□ Andersberg  □ Bomhus □ Brynäs □ Centrum 

□ Fridhem □ Gävle Strand □ Hemlingby □ Hemsta 

□ Nordost □ Norr □ Nynäs □ Sätra  

□ Söder □ Sörby □ Villastaden □ Öster  

□ Har ej bott i någon annan av ovanstående stadsdelar 

 

Sätt ett kryss på linjen i den mån du instämmer: 

3. Jag bryr mig om hur bra rykte stadsdelen jag bor i har 

Instämmer Instämmer  

 inte alls   helt 

 

4. Jag tycker det är viktigt att bo i ett vackert område 
Instämmer Instämmer  

 inte alls   helt 

 

5. Jag tycker det är viktigt att jag arbetar/går i skolan i samma stadsdel som jag 

bor i 
Instämmer Instämmer  

 inte alls   helt 

 

6. Jag tycker det är viktigt att det finns intressanta saker som jag kan göra på 

min fritid i samma område som jag bor i 
Instämmer Instämmer  

 inte alls   helt 

 

7. Jag tycker det är viktigt att passa in med människorna som bor i samma 

område som jag bor i 
Instämmer Instämmer  

 inte alls   helt 

 

8. Jag tycker det är viktigt att bo med närhet till offentlig service (tex 

sjukhus/skolor/lekparker osv) 
Instämmer Instämmer  

 inte alls   helt 
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9. Om jag kunde välja så skulle jag helst bo i: (endast ett svar möjligt) 

□ Andersberg  □ Bomhus □ Brynäs □ Centrum 

□ Fridhem □ Gävle Strand □ Hemlingby □ Hemsta 

□ Nordost □ Norr □ Nynäs □ Sätra  

□ Söder □ Sörby □ Villastaden □ Öster  

□ Ingen av dessa □ Saknar uppfattning 

 

 

På fråga 10-24 är flera svarsalternativ möjliga: 

 

 

10. Dessa stadsdelar förknippar jag med kultur (tex konst, museum, 

sevärdheter):  

□ Andersberg  □ Bomhus □ Brynäs □ Centrum 

□ Fridhem □ Gävle Strand □ Hemlingby □ Hemsta 

□ Nordost □ Norr □ Nynäs □ Sätra  

□ Söder □ Sörby □ Villastaden □ Öster  

□ Ingen av dessa □ Saknar uppfattning 

 

11. Dessa stadsdelar förknippar jag med sport (tex se/utöva sportaktiviteter):  

□ Andersberg  □ Bomhus □ Brynäs □ Centrum 

□ Fridhem □ Gävle Strand □ Hemlingby □ Hemsta 

□ Nordost □ Norr □ Nynäs □ Sätra  

□ Söder □ Sörby □ Villastaden □ Öster  

□ Ingen av dessa □ Saknar uppfattning 

 

12. Dessa stadsdelar tycker jag är trevliga att besöka och vistas i:  

□ Andersberg  □ Bomhus □ Brynäs □ Centrum 

□ Fridhem □ Gävle Strand □ Hemlingby □ Hemsta 

□ Nordost □ Norr □ Nynäs □ Sätra  

□ Söder □ Sörby □ Villastaden □ Öster  

□ Ingen av dessa □ Saknar uppfattning 

 

13. Dessa stadsdelar förknippar jag med natur (tex friluftsområde, havsnära, 

utflyktsplatser):  

□ Andersberg  □ Bomhus □ Brynäs □ Centrum 

□ Fridhem □ Gävle Strand □ Hemlingby □ Hemsta 

□ Nordost □ Norr □ Nynäs □ Sätra  

□ Söder □ Sörby □ Villastaden □ Öster  

□ Ingen av dessa □ Saknar uppfattning 
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14. Dessa stadsdelar tycker jag har vackra omgivningar (tex arkitektur, parker):  

□ Andersberg  □ Bomhus □ Brynäs □ Centrum 

□ Fridhem □ Gävle Strand □ Hemlingby □ Hemsta 

□ Nordost □ Norr □ Nynäs □ Sätra  

□ Söder □ Sörby □ Villastaden □ Öster  

□ Ingen av dessa □ Saknar uppfattning 

 

15. Dessa stadsdelar tycker jag att det finns bäst jobbmöjligheter i:  

□ Andersberg  □ Bomhus □ Brynäs □ Centrum 

□ Fridhem □ Gävle Strand □ Hemlingby □ Hemsta 

□ Nordost □ Norr □ Nynäs □ Sätra  

□ Söder □ Sörby □ Villastaden □ Öster  

□ Ingen av dessa □ Saknar uppfattning 

 

16. Dessa stadsdelar tycker jag att en ny företagare har bäst chanser att starta sin 

verksamhet i:  

□ Andersberg  □ Bomhus □ Brynäs □ Centrum 

□ Fridhem □ Gävle Strand □ Hemlingby □ Hemsta 

□ Nordost □ Norr □ Nynäs □ Sätra  

□ Söder □ Sörby □ Villastaden □ Öster  

□ Ingen av dessa □ Saknar uppfattning 

 

17. Dessa stadsdelar tycker jag har ett tilltalande uteliv med restauranger/barer:  

□ Andersberg  □ Bomhus □ Brynäs □ Centrum 

□ Fridhem □ Gävle Strand □ Hemlingby □ Hemsta 

□ Nordost □ Norr □ Nynäs □ Sätra  

□ Söder □ Sörby □ Villastaden □ Öster  

□ Ingen av dessa □ Saknar uppfattning 

 

18. Dessa stadsdelar tycker jag har ett bra utbud av fritidsaktiviteter att erbjuda:  

□ Andersberg  □ Bomhus □ Brynäs □ Centrum 

□ Fridhem □ Gävle Strand □ Hemlingby □ Hemsta 

□ Nordost □ Norr □ Nynäs □ Sätra  

□ Söder □ Sörby □ Villastaden □ Öster  

□ Ingen av dessa □ Saknar uppfattning 

 

19. Dessa stadsdelar bor min huvudsakliga umgängeskrets i:  

□ Andersberg  □ Bomhus □ Brynäs □ Centrum 

□ Fridhem □ Gävle Strand □ Hemlingby □ Hemsta 

□ Nordost □ Norr □ Nynäs □ Sätra  

□ Söder □ Sörby □ Villastaden □ Öster  

□ Ingen av dessa □ Saknar uppfattning 
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20. Dessa stadsdelar skulle jag vantrivas i:  

□ Andersberg  □ Bomhus □ Brynäs □ Centrum 

□ Fridhem □ Gävle Strand □ Hemlingby □ Hemsta 

□ Nordost □ Norr □ Nynäs □ Sätra  

□ Söder □ Sörby □ Villastaden □ Öster  

□ Ingen av dessa □ Saknar uppfattning 

 

21. Dessa stadsdelar skulle jag känna mig otrygg i:  

□ Andersberg  □ Bomhus □ Brynäs □ Centrum 

□ Fridhem □ Gävle Strand □ Hemlingby □ Hemsta 

□ Nordost □ Norr □ Nynäs □ Sätra  

□ Söder □ Sörby □ Villastaden □ Öster  

□ Ingen av dessa □ Saknar uppfattning 

 

22. Dessa stadsdelar tycker jag har en bra kollektivtrafik:  

□ Andersberg  □ Bomhus □ Brynäs □ Centrum 

□ Fridhem □ Gävle Strand □ Hemlingby □ Hemsta 

□ Nordost □ Norr □ Nynäs □ Sätra  

□ Söder □ Sörby □ Villastaden □ Öster  

□ Ingen av dessa □ Saknar uppfattning 

 

23. Dessa stadsdelar tycker jag att närheten till offentlig service (tex 

skola/förskola/lekparker) är bra:  

□ Andersberg  □ Bomhus □ Brynäs □ Centrum 

□ Fridhem □ Gävle Strand □ Hemlingby □ Hemsta 

□ Nordost □ Norr □ Nynäs □ Sätra  

□ Söder □ Sörby □ Villastaden □ Öster  

□ Ingen av dessa □ Saknar uppfattning 

 

24. Dessa stadsdelar tycker jag har prisvärda boenden: 

□ Andersberg  □ Bomhus □ Brynäs □ Centrum 

□ Fridhem □ Gävle Strand □ Hemlingby □ Hemsta 

□ Nordost □ Norr □ Nynäs □ Sätra  

□ Söder □ Sörby □ Villastaden □ Öster  

□ Ingen av dessa □ Saknar uppfattning 

 

Tack för din medverkan! Svaren behandlas anonymt. Ange e-postadress för 

att vara med i dragning om att vinna biobiljetter.  

 

 

e-post: ………………………………………………………………………………. 

(Saknar du e-postadress kan du istället uppge telefonnummer)
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8.3 Bilaga 3 

 

Resultat Googlesökningar 2013-04-20.  

Sökord: Gävle stadsdelens namn” exempelvis ”Gävle Sätra” 

 

Stadsdel 

Antal 

sökträffar 

Alderholmen 28 900 

Andersberg 88 900 

Bomhus 156 000 

Brynäs 987 000 

Fridhem 38 300 

Gävle Strand 42 500 

Hemsta 20 000 

Nordost 74 400 

Norr 2 690 000 

Nynäs 68 500 

Sätra 206 000 

Söder 2 410 000 

Sörby 147 000 

Villastaden 29 000 

Öster 2 150 000 

 

 

8.4 Bilaga 4 

Stadsdel 

Antal 

invånare 

(2011) 

Andersberg 4 993 

Bomhus 11 239 

Brynäs 7 967 

Norr-Nynäs 8 100 

Sätra 9 944 

Söder-Hemsta 9 116 

Sörby 2 628 

Villastaden-Fridhem 4 382 

Öster-Alderholmen 1 960 
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8.5 Bilaga 5 

Originalkarta över Gävle kommuns planeringsområden 

 
Figur 5 – Planeringsområden i Gävle kommun 


