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SAMMANFATTNING 

Titel: Hur uppfattar studenterna staden? 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Lisa Göransson och Erika Jansson  

Handledare: Agneta Sundström 

Datum: 2016 - Maj 

Syfte: Syftet är att beskriva och analysera hur studenter uppfattar en stads image och vilka 

faktorer som utmärker stadens place brand. Delsyftet är att undersöka vilken inverkan stadens 

image har för att attrahera studenter för bosättning.  

Framställning av studiens forskningsfrågor: 

1. Vilka faktorer uppfattar studenter som utmärkande för stadens image? 

2. Vilken inverkan har faktorerna på studenternas val av bosättning?  

3. Hur skiljer sig studenternas uppfattningar? 

Metod: Data till studien har samlats in genom förstudie i form av en intervju med stadens 

ledare. Förstudien samlade data vilket gav underlaget till vår webbaserade enkät som skickades 

ut till campusstudenter på Högskolan i Gävle. Studien blandar därför kvalitativ och kvantitativ 

metod men förhåller sig till kvantitativ forskningsdesign. Insamlad data analyserades genom 

deskriptiv-, faktor-, korrelations-, och klusteranalys i statistik programmet SPSS. 

Resultat & Slutsats: Resultatet visar att aktiviteter, känsla och miljö är de faktorer som 

studenter förknippas starkast med Gävles place brand. De variabler som associeras starkast till 

Gävle och är samtidigt mest betydande för studenternas val av bostadsplats är restauranger, 

idrott, utmaning, platsens läge och karriär. Olika studentgrupper har olika åsikter över vad som 

de förknippar starkast med Gävles place brand och för val av bostadsplats. 

Förslag till fortsatt forskning: Den aktuella studien undersöker till större del fysiska 

aspekter hos en stads place brand vilket skapar möjligheter för framtida forskning att studera 

immateriella faktorer i ett place brand ur ett studentperspektiv. Andra rekommendationer är 

att utföra kvalitativa intervjuer med studenter för att djupare undersöka faktorer som har 
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inverkan på deras val av bosättning. Vi uppmanar även att pröva vår modell på andra 

målgrupper i en stad och ett sista förslag är att testa studiens forskningsdesign och modell på 

andra studentstäder.  

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen framställer studenternas uppfattning om Gävles place brand, 

vilka faktorer som är viktiga ur studenternas perspektiv och presenteras i en teoretisk modell. 

Praktisk användning av uppsatsen ges till stadens ledare genom förståelse för det som 

attraherar mest för studenternas val av bosättning.   

Nyckelord: Place branding, image, bosättning, studenter, Gävle.    

 

 

  



”Hur uppfattar studenterna staden?” L. Göransson & E. Jansson maj 2016 

 

 

ABSTRACT  

Title: Which is the student´s perception of the city? 

Level: Final thesis for Bachelor Degrees in Business Administration 

Author: Lisa Göransson och Erika Jansson 

Supervisor: Agneta Sundström  

Date: 2016 - May 

Aim: The aim is to describe and analyze how students perceive a city's image and the factors 

that characterize the city's place brand. The subsidiary aim is to observe the impact of the city's 

image has to attract students for residence. The research questions are: 

1. What factors do students perceive as characteristic for the city's image? 

2. What impact has the factors on students' choice of residence? 

3. How do the students’ perceptions differ? 

Method: Data for the study were collected through preliminary study, an interview with the 

city's leaders. The pilot study gathered data, which gave basis to our web-based questionnaire 

sent out to the campus students at the University of Gävle. The study therefore mixes 

qualitative and quantitative method but relate to quantitative research design. Collected data 

were analyzed by descriptive-, factor, correlation and cluster analysis in SPSS. 

Results & Conclusions: The result shows that students associate the factors activity, feelings 

and environment as the strongest with Gävle´s place brand. The most significant in students' 

choice of residential location are restaurants, sports, challenge, site location and career. Various 

student groups have different opinions of what they associate most strongly with Gävle´s place 

brand and in their choice of residential location. 

Suggestions for future research: The current research examines the larger part of the physical 

aspects of a city's place brand which creates opportunities for future research to study the 

intangible factors of a place brand from a student perspective. Other recommendations are to 

conduct interviews with students to more deeply investigate the factors that influence their 
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choice of residence. We also urge to test our model developed for other target groups in a city 

and a final suggestion is to test the study's research design and model for other student cities. 

Contribution of the thesis: The study presents the students´ perception of the Gävle´s place 

brand, important factors from the students´ perspective are presented in a new theoretical 

model. Practical use of this paper is given to the cities leaders by understanding what attracts 

student´s to choose residence. 

Keywords: Place branding, image, settlement, students, Gävle.    
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Förord 

Efter vår sista termin på Högskolan i Gävle med en betydande avsättning av tid till vårt 

examensarbete vill vi rikta tack till några betydelsefulla personer. Först vill vi tacka våra 

handledare Agneta Sundström och Zahra Ahmadi vilka bidragit med vägledning och råd under 

uppsatsterminen. Vår examinator Jens Eklinder Frick vill vi rikta ett stort tack till vars 

rådgivning resulterat till denna uppsats. 

Vi vill även tacka samtliga studentföreningar som ställt upp och delat vår enkät flitigt, speciellt 

Gefle Studentkår som nått skolans alla utbildningsprogram. Främst vill vi tacka de studenter 

vid Högskolan i Gävle som medverkat, samtliga deltagare har bidragit till uppsatsens resultat 

vilket vi är tacksamma över. 

Ett extra stort och varmt tack vill vi ge Gävle kommuns varumärkesstrateg och marknadsstrateg 

för information och inspiration om Gävles place branding för vårt arbete. 

Gävle, maj 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________                           ______________________________      

Lisa Göransson                                                           Erika Jansson 
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1. Introduktion 

I följande kapitel presenteras bakgrunden till studien samt det problematiserade fält som 

syftet är knutet till och sedan förklaras undersökningens avgränsning. Kapitlet avslutas med 

definitioner av nyckelbegrepp och slutligen presenteras forskningens disposition.   

1.1 Inledning 

Det har blivit allt viktigare för platser att skapa en egen identitet som ett brand för att stärka sin 

ställning mot andra platser vilket benämns som place branding (Braun, 2008; Kavaratzis & 

Ashworth, 2005; Zenker & Beckmann, 2013). Medskapare i konceptet är platser eller städers 

olika intressenter, ledare, besökare och främst invånare som genom handlingar och åsikter 

tillsammans påverkar stadens place brand (Braun, Kavaratzis & Zenker, 2013). För att städer 

och platser skall vara konkurrenskraftiga och inte gå miste om investeringar och 

affärsverksamhet i en allt mer global marknad har betydelsen ökat för politiker och kommunala 

aktörer att tillämpa place branding för att attrahera, differentiera och marknadsföra platsen 

(Braun, Kavaratzis & Zenker, 2013). Forskning visar att städer och platser som har problem att 

locka till sig personer och företag kan förändra det genom att arbeta med att stärka stadens place 

branding (Cleave & Arku, 2014). Tillämpas place branding på ett seriöst och strategiskt sätt 

ökar platsen eller stadens attraktionskraft, exempelvis med evenemang, vilket gör att staden 

växer och bidrar till politiska, ekonomiska och kulturella fördelar (Ashworth & Kavaratzis, 

2009).  

Forskning visar att det idag är vanligt att städer profilerar sig runt händelser och traditioner eller 

är värdar för stora arrangemang som olympiska spelen i syfte för att stärka platsens place 

branding internationellt (Ashworth & Kavaratzis, 2009). Även om en stad profilerat sig med 

evenemang är de komplexa att beskriva som helhet då platser ser olika ut, har olika 

personligheter och kännetecken att förknippas med (Pino, Guido & Peluso, 2015). De problem 

som kan förekomma inom place branding är om platsen eller staden får ett negativt anseende 

och förknippas med exempelvis fattigdom, föroreningar eller hög kriminalitet går den minste 

om eventuella investerare och besökare (Gilboa, Jaffe, Vianelli, Pastore & Herstein, 2015).  

En faktor som däremot bidrar till stärkt place branding är att framställa platser eller städer med 

positiv image (Eshuis, Braun & Klijn, 2013). Image är en viktig del inom place branding som 

beskriver mottagarens uppfattning, intryck (Gilboa et al., 2015) och känslomässiga 

associationer (Pino et al., 2015) av de uttryck som platsen kommunicerar. Anholts (2006) teori 
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förklarar att om en stad skall uppfattas med positiv image är närvaron, platsen, potentialen, 

pulsen, personerna och förutsättningarna viktiga faktorer. Gilboa et al. (2015) beskriver 

däremot dessa som kommunala anläggningar, fritid och underhållning, säkerhet och offentliga 

tjänster. Det är problematiskt för städer om de kommunicerar en image som inte stämmer 

överens med hur mottagaren uppfattar den. Budskapet blir ineffektivt, speciellt för att 

kommunikationen tolkas individuellt (Kavartzis, 2004). Sänds motstridig kommunikation om 

stadens image kan staden förlora potentiella besökare, företag och framtida invånare (Anholt, 

2006). Forskning redogör däremot att om en stad erhåller en allt för bra image kan landet i sig 

hamna i skymundan i förhållande till stadens image exempelvis Prag vars image inte stämmer 

överens med hela Tjeckiens (Anholt, 2006). 

Forskning i Europa och västvärlden har i huvudsak studerat image av större städer i världen 

vilket innebär att få studier har studerat små och medelstora städer inom place branding 

(Lucarelli & Berg, 2011). Framtida forskning uppmanas därför att undersöka mindre städer med 

mer anpassade mätskalor för att fylla forskningsgapet. De mätskalor som använts har kritiserats 

av forskare med motiveringen att relevanta faktorer möjligen inte tagits med. Kvalitativa studier 

bör därför tillämpas med anledningen att hitta relevanta faktorer och fånga in väsentliga 

aspekter för att öka validiten i studier om städers image (Gilboa et al., 2015). 

Resultat från tidigare forskning har inte bidragit till generalisering när mätningar av en stads 

image nått fler målgrupper än turister och invånare som studier haft i syfte att undersöka (Gilboa 

et al., 2015). Vetenskapligt arbete kräver en uppdelning av de olika marknadssegmenten för att 

kunna göra en rättvisare bedömning om deras åsikter (Zenker & Backmann, 2013). Studier 

inom place branding har i stor utsträckning utförts på invånare och turister (Avraham, 2004; 

Gilboa et al., 2015; & Vanolo, 2008) som har olika åsikter om place branding. Exempelvis är 

invånare inte en homogen målgrupp utan har motstridiga önskemål och attityder till platsen 

vilket ses som utmaning inom forskning (Braun et al., 2013). Forskare uppmanar därför att testa 

validitet hos målgrupper som förknippas med en stad, exempelvis studenter på ett universitet 

där andra uppfattningar finns (Demirbag-Kaplan, Yurt, Generi & Kurtulus, 2010).  

Forskning poängterar vikten av att undersöka specifika målgrupper med speciella 

inkomstnivåer eller grupper med individer som kan tänkas bosätta sig i staden. Exempel på 

dessa är studenter vilka ger ett nytt perspektiv för uppfattningen av en stad. Ett sådant bidrag 

ger ett mer detaljerat resultat av en stads image och hanterbara åtgärder att arbeta med för 

stadens utveckling (Zenker, Eggers & Farsky, 2012). Flera forskare inom området menar att 
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det generellt finns en tro att place branding ska tillfredsställa samtliga målgrupper på samma 

sätt. Detta är problematiskt eftersom en stads image uppfattas olika beroende på mottagarens 

perspektiv och intresse. Tillgodose samtliga behov och förväntningar är en stor utmaning, place 

branding måste lämpas och kommuniceras anpassat för att tillfredsställa olika målgrupper vilket 

i längden gynnar stadens ledare (Zenker & Beckmann, 2013). 

På grund av att place branding måste anpassa kommunikation till respektive målgrupp för att 

nå ut framgångsrikt motiveras denna studie till att fördjupas inom segmentet invånare. I 

segmentet invånare finns undergruppen studenter som tidigare forskning inom place branding 

utelämnat att studera (Demirbag-Kaplan et al., 2010). I praktiken har fokus riktats mot att 

attrahera turister till städer men platsens invånare och deras sociala behov behövs visas hänsyn 

till för att nå framgång (Zenker & Rütter, 2014). Unga personer är kompetenta tillgångar för 

aktörer inom place branding och bör vårdas eftersom de medverkar till stadens framtid 

(Demirbag-Kaplan et al., 2010). Studenter är därför intressanta att undersöka eftersom gruppen 

är betydelsefulla invånare. Gruppen är annorlunda att studera eftersom de är i ett speciellt stadie 

i livet i jämförelse med andra invånare. Utbildning ger studenter akademisk kunskap och andra 

värderingar (Zenker, 2009), de har en särskild livsstil och intressen där aktiviteter är generellt 

viktigare för dem än för andra invånare (Zenker & Beckmann, 2013). Detta stärker motivet att 

studera place branding utifrån ett studentperspektiv för att utveckla förståelsen av studenternas 

uppfattning av en stads place brand till dess ledare.  

1.2 Syfte 

Syftet är att beskriva och analysera hur studenter uppfattar en stads image och vilka faktorer 

som utmärker stadens place brand. Delsyftet är att undersöka vilken inverkan stadens image har 

för att attrahera studenter för bosättning.  

1.3 Frågeställningar  

1. Vilka faktorer uppfattar studenter som utmärkande för stadens image? 

2. Vilken inverkan har faktorerna på studenternas val av bosättning?  

3. Hur skiljer sig studenternas uppfattningar? 
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1.4 Avgränsning  

Då platser är komplexa och personliga (Eshuis et al., 2013) avgränsas studien till Gävle och hur 

studenter uppfattar stadens image vilket kompletterar forskningen på fältet. Anholt (2006) 

redogör faktorer som tillämpas för mätning av städers image vars modell vi använt stärker vår 

uppsats kumulativt. Tidigare forskning studerar betydelsefulla faktorer hos städer inom place 

branding och vi väljer att undersöka en stads image. Studiens ger därför ett praktiskt bidrag, 

stadens aktörer som exempelvis Gävle kommun erhåller värdefull information om vilka 

uppfattningar studenterna har om stadens image. 

1.5 Definiering av begrepp  

Avsnittet definierar centrala begrepp studien för att ge läsaren bättre insikt i området samt 

underlätta förståelsen av uppsatsen. Vi har genomgående valt att använda engelska begrepp 

inom place branding då litteraturen är skriven på språket och en svensk översättning enligt oss 

inte ger samma innebörd. Nedan presenteras studiens begrepp och hur vi tolkat dem.  

Brand: Är den engelska översättningen av ett varumärke vilket är en kombination av symbol, 

design och namn som syftar till att skapa mervärde för kunder och urskiljas mot konkurrenter. 

Branding: Betyder på svenska utvecklingen av ett varumärke och omfattar processen som 

uppstår mellan varumärkets ägare och konsument med målsättningen att skapa eller stärka ett 

varumärke.  

City branding: Betyder stadsvarumärkning vilket innebär att konceptet place branding 

appliceras på städer för att de ska differentieras sig mot konkurrerande städer. 

Image: Betyder bild och definieras som den mentala uppfattningen en individ har om ett objekt. 

Place branding: Översätts på svenska som platsvarumärkning och är tillämpningen av 

varumärkesstrategier och marknadsföringsmetoder för att utmärka en plats. 

Place image: Beskriver en individs mentala bild och uppfattning av en plats. Image är en 

komponent i place branding.  

Place marketing: Syftar till att marknadsföra en plats genom olika kommunikationskanaler 

och benämns på svenska som platsmarknadsföring. 
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Plats: Är ett begrepp i teorin som beskriver ett land, en region, en kommun eller en stad. När 

vi använder begreppet place är det synonymt till stad. 

Stadens ledare: Begreppet hänvisar till personer som har inflytande över stadens styrande och 

framtid exempelvis kommunens ledning.  

1.6 Bakgrundsfakta Gävle 

Gävle är residensstad i landskapet Gästrikland. Staden har länssjukhus, högskola, länsstyrelse 

samt tillhör Gävleborgs län. (Gävle Kommun, 2015). Gävle är Sveriges 16:e största stad och 

hade den 31 december 2015, 98 877 invånare (SCB, 2016) med en befolkningstillväxt under 

2015 på 563 personer. På Högskolan i Gävle studerar cirka 14 500 studenter (Högskolan i 

Gävle, 2016) varav 3650 är campusstudenter. Gävles största privata arbetsgivare är 

BillerudKorsnäs Skog och Industri AB med 925 anställda (Ekonomifakta, 2015a) och den 

största offentliga arbetsgivaren är Gävle kommun med 8125 anställda (Ekonomifakta, 2015b). 

Gävle har arbetat med att stärka sitt place brand och år 2013 skapades en g-formad bock vilket 

alla organisationer som vill marknadsföra Gävle kan använda (Hanérus, 2013, 27 augusti). 

Politiker i Gävle vill att staden åter skall bli en industristad vilket den traditionellt har varit, 

men konfektyrtillverkaren Läkerol flyttade produktionen från Gävle till Slovakien på grund av 

höga löner i Sverige (Carlsson, 2015, 7 oktober).  Kommunen har i sitt näringslivsprogram 

2014-2016 målet att kommunicera Gävles geografiska läge (Gävle kommun, 2014) för att 

attrahera investerare och invånare.  

Flyttningsnettot under 2014 visar att många i 20 års ålder flyttar in och ut ur Gävle vilket 

troligtvis påverkas av högskolan. Grupper med personer i 60 års ålder och äldre påvisar ett 

flyttningsnetto som är negativt och barnfamiljer bidrar med ett positivt flyttningsnetto 

(Boverket, 2015). Vid mätning av utbildningsnivån ligger Gävle 2,5 procent under rikssnittet 

för antalet högskoleutbildade invånare 2014. Staden har 23,3 procent högskoleutbildade medan 

Riket i snitt har 25,8 procent. En låg utbildningsnivå har varit en trend de senaste 30 åren 

(Ekonomifakta, 2015c). Andel företagare i kommunen 2014 var 4,8 procent vilket ligger under 

rikssnittet som hade ett snitt på 6,6 procent (Ekonomifakta, 2015d).   

1.7 Disposition  

I nedanstående figur (se modell 1) redogör vi arbetets disposition från inledning till slutsats 

samt presenterar vad de olika kapitlen innehåller.  



”Hur uppfattar studenterna staden?” L. Göransson & E. Jansson maj 2016 

6 

 

 

 

 

Modell 1: Arbetets disposition (egen) 

 

 

  

Inledning

• I följande kapitel presenteras bakgrunden till studien samt det problematiserade fält som syftet 
är knutet till och sedan förklaras undersökningens avgränsning. Kapitlet avslutas med 
definitioner av nyckelbegrepp och slutligen presenteras forskningens disposition.

Teori

•Kapitlet tar upp bakgrund till begreppet place branding och definierar nyckelbegrepp inom 
forskningsområdet. Därefter presenteras den teori studien stödjer sig på och avsnittet 
avrundas med en övergripande samanställning av forskningen inom området.

Metod

•Följande avsnitt förklarar studiens genomförande samt redogör för de analysmetoder som 
valts. Val av forskningsdesign inleder kapitlet med en övergripande förklaring av hur vi gått 
tillväga som beskrivs mer i detalj. Kapitlet avrundas med en kvalitetsdiskussion som visar 
vilken hänsyn som tagits till validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.

Resultat & 
Analys

•Kapitel presenterar studiens resultat som analyseras i statistik programmet SPSS vilket sker 
via en deskriptiv-, faktor-, korrelations- och klusteranalys som efter varje analys summeras. 
Avsnittet avslutas med ett summerat resultat.  

Slutsats

•Det avslutande kapitlet inleds med en presentation av det bidraget uppsatsen tillför. Vidare 
redogörs uppsatsens teoretiska och praktiska bidrag. Avslutningsvis presenteras förslag till 
vidare forskning inom området.
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2. Teoretisk referensram  

Kapitlet tar upp bakgrund till begreppet place branding och definierar nyckelbegrepp inom 

forskningsområdet. Därefter presenteras den teori studien stödjer sig på och avsnittet 

avrundas med en övergripande samanställning av forskningen inom området.  

2.1 Brand 

Brand kan förklaras vara en kombination av ett namn, design och symbol som syftar till att 

identifiera nyckelfaktorer som skapar mervärde för en kund (Kavaratzis & Ashworth, 2005). 

Syftet med ett brand är att det skall väcka reaktioner och känslor för att kunden ska kunna 

särskilja produkter mot rivalernas vid ett köp av en produkt eller tjänst (Kotler & Gertner, 

2002), vilket visar att ett brand står för mer än ett namn.  

Forskning visar att ett brand innehåller unika kombinationer av funktionella egenskaper och 

symboliska värden (Hatch & Schultz, 1997) i syfte att skapa associationer till produkten eller 

tjänsten som produceras (Kavaratzis & Ashworth, 2005). Första steget (se modell 1) i arbetet 

med ett brand är dess identitet, hur ett brands ägare vill att andra skall uppfatta det. Brand skall 

ge en differentierad positionering i förhållande till konkurrenterna i syfte att konsumenten ska 

erhålla ett mervärde när de köper produkten eller tjänsten vilket stärker organisationens 

(Hankinson, 2001). Forskningen beskriver att ett brand kan liknas med en flerdimensionell 

konstruktion som innehåller värderingar och egenskaper vilket konsumenter ska känna igen sig 

i för att vilja konsumera brandet (Kavaratzis & Ashworth, 2005).  

 

Modell 2: Brand komponenter (Kavaratzis & Ashworth, 2005) 
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Studier visar att kända brand värderas högre av konsumenter och att de objekten som brandet 

associeras med har hög inverkan på hur värdet uppfattas då konsumenten är villig att betala ett 

högre pris för kända brand (Kotler & Gertner, 2002). En metod för att skapa ett framgångsrikt 

brand är att använda ett genomtänkt namn i nya lanseringar av produkter vilket är av stor vikt 

då ett brand genererar och förmedlar känslomässiga och sociala värden för kunden (Kotler & 

Gertner, 2002).  

2.1.1 Branding 

Konstruktionen ett brand har delar en organisations verksamhet och konsumentens uppfattning, 

vilket gör att ett brand blir gränsytan mellan parterna och på varje sida av gränsen finns ett antal 

element. Elementen hos ägaren till ett brand kan vara företagets produkt, dess funktioner och 

attribut. Emotionella, sociala och symboliska värden kan appliceras på ett brand av dess 

marknadsförare. Ur konsumentens perspektiv är ett brands image (se modell 1) ett centralt 

begrepp vilket inrymmer associationer, kvalité, värde och känslor som skapas hos 

konsumenten. Branding är positionen mellan ägaren till ett brand och intressenten vilket hjälper 

till att bygga ett brand. Branding hjälper till att bygga en organisations brand genom att sända 

kommunikation som kommuniceras mellan parterna (Kavaratzis & Ashworth, 2005). 

I begreppet branding ingår försäljning, kommunikation, marknadsföring, reklam, tillverkning, 

förnyelse och omvandling av ett brand (Lucarelli, Berg, 2011) som används i olika 

kombinationer beroende på vilka mål som skall uppfyllas. Begreppet branding beskrivs som en 

sändare i en process där det slutliga resultatet beskriver kvalitén och karaktären på upplevelsen 

av brandet och mottagaren är målgruppen (Kavaratzis & Hatch, 2013).  

Branding används som en strategisk marknadsföringsaktivitet för att utveckla och förbättra ett 

brand vilket gjort att traditionella marknadsföringsåtgärder riktade mot produkter och tjänster 

har övergått till att riktas mot strategisk utveckling (Hankinson, 2001). Effektiv branding 

lämnar avtryck hos mottagaren och medverkar till en förändrad uppfattning hos konsumenten 

när meningsfullhet av ett brand skapas (Kavaratzis & Hatch, 2013). Praktiskt används branding 

mellan platsens ledare vilka samordnar och avgör vilka komponenter som skall användas och 

vilka som ska reduceras i ett brand. Organiserad branding är överlägset den mest effektiva 

metoden för att förändra eller förbättra organisationens image (Hildreth, 2008). 
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2.1.2 Image 

Hur ett brand uppfattas kallas för image och är en del av branding, det är av stor vikt att ha en 

attraktiv image för platser och städer vilket förklaras i studien (se avsnitt 2.3). Image definieras 

som en huvudkomponent av ett brands externa uppfattning, den interna delen beskrivs som 

identitet (Cleave & Arku, 2014). Image beskrivs som en mottagares uppfattningar, intryck och 

idéer om ett objekt (Gilboa et al., 2015) och komponenten innehåller fördomar, känslomässiga 

tankar och fantasi som en grupp eller individ uppfattar (Pino et al., 2015). Image tolkas som 

resultatet av flera olika sända budskap, ofta motstridigt kommunicerade vilka tolkas individuellt 

av mottagaren (Kavartzis, 2004).  

2.2 Konceptet place branding 

Begreppet place branding härstammar från place marketing och på senare år benämner flertalet 

studier detta som place branding. Denna typ av marknadsföringsstrategi ses som ett modernt 

tillvägagångssätt att framhäva en plats som ett brand (Kavaratzis och Ashworth, 2005). 

Användningen av att marknadsföra en plats är lika gamla som platsen själv, det vill säga inget 

nytt fenomen. Samband finns mellan begreppen vilka är likartade, komplexa och har tendens 

att blandas ihop (Kavaratzis & Ashworh, 2008). Forskare förklarar begreppet place branding 

som användningen av att tillämpa strategier för branding och andra marknadsföringsmetoder 

och discipliner till ekonomisk, politisk, social och kulturell utveckling av städer, regioner och 

länder (Ashworth & Kavaratzis, 2007). 

Ytterligare en förklaring på vad det centrala begreppet place branding är att tillämpa 

produktbranding på en plats (Kavaratzis & Ashworth, 2005; Zenker & Bekmann, 2013; Braun, 

2008) men platser är komplexa och svåra att jämföra mot andra på grund av personliga 

egenskaper (Eshui et al., 2013; Pino et al., 2015). Place branding innehåller målsättningen att 

med information skapa förväntningar och associationer till en plats genom medvetna och 

symboliska genomföranden. Place marketing består däremot av utvecklingen från att sälja, 

distribuera och främja platsen, produkten eller tjänsten med marknadsföring (Giovanardi, 

Lucarelli, & Pasquinelli, 2013).  

Användning av place branding har från början av 2000-talet ökat markant och konceptet bidrar 

idag till att bygga upp kapital för ett brand i relation till platsen (Wæraas, Bjørnå & Moldenæs, 

2015). Påståendet styrks och organisationer har idag blivit bättre på att profilera platser från 

ostrategisk marknadsföring till utarbetade planer via place branding. Detta är anledningen till 
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att begreppet vuxit fram och en plats står idag för mycket mer än bara ett ortsnamn eller en 

slogan (Kavaratzis & Ashworth, 2005). 

2.2.1 Place branding och syfte 

Målet med place branding är att locka affärsverksamheter till platsen, nya potentiella invånare, 

stärka anseendet hos lokala medborgare samt få människor att ändra uppfattning om platsen 

(Gilboa et al., 2015; Kotler & Gertner 2002; Moilanen & Rainisto, 2009) för att nå ekonomiska, 

socialkulturella eller politiska målsättningar (Kavaratzis & Ashworh, 2005). Arbetet med place 

branding används för att urskilja platser mot andra för att utmärkas och differentieras i en 

konkurrenskraftig värld (Kavaratzis & Ashworth, 2005).  

Framgångsrik place branding leder till att olika aktörer flyttar till platsen som gynnas av de 

ekonomiska fördelar som skapas från bland annat ökade skatteintäkter (Zenker, 2013). 

Forskning visar att platsens medborgare och deras sociala behov bör visas mer hänsyn till då 

fokus rent praktiskt har varit riktad mot turister (Zenker & Rütter, 2014). Samverkan och 

samarbete mellan platsens intressenter och deras tillfredställelse är ett av de viktigaste målen 

inom place branding (Zenker & Rütter, 2014). 

Ett framgångsrikt place brand skapar karriärmöjligheter för stadens invånare (Zenker et al., 

2013) vilket bland annat sker genom att stora evenemang som konferenser, sportevent och att 

huvudkontor etableras och attraheras till platsen (Avraham, 2004; Rainisto, 2003). Inkomster 

från investeringar är viktiga tillgångar som bidrar till platsens förmån vilket resulterar i att 

kompetent arbetskraft lockas till platsen som i sin tur stärker offentlig diplomati (Moilanen & 

Rainisto, 2009). Genom att nå kompetenta och kreativa talanger som studenter ökar 

attraktionskraften ytterligare för att investerare ska etablera sig på platsen (Zenker, 2009).  

2.2.2 Place branding och städer 

Användningen av place branding som tillämpas på städer kallas för city branding. Historiskt 

sett började begreppet city branding att nämnas och studeras på sent 1980-tal (Lucarelli & Berg, 

2011). Syftet med city branding kommer från place brandings, att stärka stadens ekonomiska 

värde, både som destination och stad men även för dess intressenter (Braun, 2008) Arbetet med 

city branding strävar efter att inge en positiv image till staden (Cleave & Arku, 2014; Eshuis et 

al., 2013). En positiv image skapas genom hjälpmedel som bland annat marknadsföring av 

staden för att synas och att inge en attraktiv image vilket stärker stadens ställning i världen 
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(Hildreth, 2011). City branding inkluderar logotyper och slogans som ofta förekommer i 

reklamkampanjer och på webbplatser både nationellt och internationellt (Ashworth & 

Kavaratzis, 2009). Detta ger möjligheter till stadens ledare att omprofilera stadens uppfattning 

(Gilboa et al., 2015).  

Städer strävar efter att vara kända för något, märka ut sig i förhållanden till andra konkurrerande 

städer samt vilka känslor och tankar staden inge när någon hör talas om stadens namn (Baker, 

2007). Detta möjliggörs när städer vill associeras till händelser och traditioner eller vara värdar 

för evenemang i syfte för att identifiera sig internationellt. Exempel på detta är städer som 

förknippas med festivaler, vin, film, musik, mode eller profilerar staden som en kul stad. 

Motsatsvis får städer runt om i världen negativ association om fattigdom, föroreningar eller hög 

kriminalitet finns i staden (Gilboa et. al., 2015). För att städer ska associeras som framgångsrika 

bör de vara kundfokuserade, fördomsfria, taktiska och på kreativa sätt skapa positiva känslor, 

lojalitet samt inge respekt till stadens brand. Städer ska tydligt visa vad de står för och önskan 

staden strävar efter att vara för att kunna marknadsföra sig lyckosamt (Baker, 2007). 

2.2.3 Place branding och medskapare 

Konceptet place branding är en social konstruktion där flera aktörer är medskapare. 

Medlemmarna kan generellt delas in i fyra grupper utifrån Kotlers definition vilka är besökare, 

invånare och arbetande, affärsverksamhet och industrier samt externa exportmarknader (Braun, 

2008). Majoritet av den litteratur som behandlat konceptet delar in fältet i tre områden, 

besökare, företagande samt invånare (Avraham, 2004). Samtliga medskapares handlingar och 

åsikter, skapar konceptet genom processen place branding, där speciellt platsens invånare är 

den mest betydelsefulla gruppen (Braun et al., 2013). När ett place brand förändras och 

utvecklas genom användarna, ökar mervärdet för dem vilka tenderar att de bli ambassadörer för 

platsen i sociala nätverk och genom word-of-mouth (Braun, Kavaratzis & Zenker, 2013).  

Invånare utgör inte en homogen grupp individer utan omfattar flera undergrupper med 

sinsemellan varierade och ofta motstridiga behov, önskemål och attityder vilka beror på olika 

kulturella bakgrunder och värderingar (Braun et al., 2013). Exempelvis har lokala entreprenörer 

inte samma förväntning på place branding som arbetslösa. De attribut en student önskar skiljer 

sig från en invånares önskan då denne befinner sig i en annan livssituation och livsstil (Braun 

et al., 2013).  Studenter kompetenta tillgångar för stadens framtid (Demirbag-Kaplan et al., 

2010) och befinner sig i ett speciellt stadie i livet i jämförelse med andra invånare, de är 
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utbildade, har andra intressen och värderingar (Zenker & Beckmann, 2013). Genom att lyssna 

på önskemål, visioner samt engagera och integrera de olika medskaparna blir stadens place 

brand framgångsrikt (De Chernatony, 1999).  

2.2.4 Place branding och aspekter för bosättning 

Det är en utmaning att anpassa kommunikation av ett place brand till flera målgrupper för att 

tillfredsställa samtliga grupper (Braun, 2008; Zenker, 2009). Det finns flera viktiga 

beslutsfaktorer i en stad som skall tillfredsställas och påverkar valet för att en person, 

exempelvis en student ska bosätta sig där (Zenker et al., 2012). Olika grupper har olika behov 

och intressen för att bosätta eller etablera sig på en specifik plats beroende på vad platsen 

erbjuder och därför måste kommunikation nischas mot riktade målgrupper för att attrahera till 

bosättning. Platser rustade med attribut som hög tillgänglighet, goda klimat förhållanden, 

gästvänlighet, natur attraktioner, historiska områden samt utbud av goda turistfaciliteter 

karaktäriseras starkt med att locka turistströmmar till platsen. Platser innehållande resurser och 

tillverkningstraditioner, teknisk infrastruktur, goda förbindelser med globala och nationella 

marknader samt arbetskraft har förmågan att attrahera investeringar av industrier (Pino et al., 

2015).    

För att en individ ska känna tillhörighet till en plats är inte födelseorten den viktigaste aspekten 

utan om individen känner sig tillfredsställd på platsen. Om personerna tillfredsställs minskar 

avsikter att lämna platsen kraftigt vilket är en effekt av individens platstillhörighet och den 

attityd stadens place brand förmedlar har en positiv inverkan på invånarna (Zenker & Rütter, 

2014). Är platsens personer nöjda med bostadsorten är det större chans att de rekommenderar 

och sprider positiva rykten om platsen till andra potentiella invånare genom att vara goda 

ambassadörer (Florek, 2008) och risken minskar för att de ska lämna platsen (Zenker & Rütter, 

2014). Är personen missnöjd med sin bostadsplats kan den skada uppfattningen om stadens 

place brand genom att sprida dåligt rykte (Zenker & Rütter, 2014). Ett gott rykte får en stad inte 

endast från marknadsföring utan det måste platsen förtjäna, ett starkt brand image påverkas av 

människors beteenden och konkurrenterna hotar brandets tillgångar (Anholt, 2006). När 

platsens personlighet återspeglar individens behov påverkar det avsevärt individens beslut att 

flytta till platsen och vilja leva där, besöka eller investera resurser på platsen (Pino et al., 2015). 

Forskning visar att studenter anser att det är viktigare med aktiviteter som barer och 

restauranger än övriga invånare då det återspeglar deras levnadssätt och behov (Zenker & 

Beckmann, 2013).  
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Andra faktorer som gör platser tilltalande är bland annat platsens miljö både den naturliga och 

bebyggda, tillgängligheten och utbudet av transport, platsens gemenskap, delaktighet och 

mångfald, hälsa och säkerhet, kultur och konst, fritidsaktiviteter, samt platsens styrning. 

Livstillfredsställelsen platsen ger är enligt forskning är betydelsefullt för att individer ska vilja 

bo eller flytta till en plats (Florek, 2008) vilket stämmer in på studenter (Zenker & Beckmann, 

2013). En annan betydande faktor för bosättning på en plats är karriärmöjligheter som platsen 

erbjuder som har störst inverkan på val av bostadsplats i jämförelse med platsens kvalité och 

miljö. Högre löner attraherar invånare från att bosätta sig i en stad framför en annan stad med 

lägre lönebild (Zenker et al, 2013). 

2.3. Place image 

Personer tolkar och uppfattar image individuellt på grund av individens tidigare erfarenheter 

när interaktion med stadens skapas (Ashworh & Voogd, 1988; Kavaratzis, 2004). 

Uppfattningen kan skilja sig på grund av stadens tidigare historia, geografi, kultur och kända 

personer från platsen. Yttre faktorer som media och underhållningsindustri har stor inverkan på 

hur människor tolkar place image och större delen av dessa tolkningar bygger på stereotyper 

som inte alltid stämmer överens med den förmedlade image som staden önskar inge. 

Mottagaren vill gärna förlita sig på gamla kunskaper och därför kan det vara svårt och 

tidskrävande att ändra uppfattning om platsens image (Kotler & Gertner, 2002).  

Place image karaktäriseras både av en visuell, materiell tolkning av stadens attribut och en 

mental tolkning och element som ger känslan av en stad (Vanolo, 2008; Zenker, 2011). Den 

visuella uppfattningen om en stads image består av materiella komponenter som byggnader, 

monument, infrastruktur samt symboliska kännetecken (Vanolo, 2008). De immateriella 

komponenterna innehåller förutfattade meningar om befolkningens attityd, levnadsmönster och 

rutiner. Marknadsföringskampanjer med slogans, turistinformation och påverkande media är 

också immateriella komponenter som organisationer och intuitioner sänder om platsen (Vanolo, 

2008). En kombination av platsens fysiska aspekter och den mentala representationen som en 

stads place image inger, skapar en helhetsbild och förståelse för platsen som ett place brand 

(Zenker, 2011).  

En stads ledare och allmänheten delar sällan samma uppfattning om en stads image (Avraham, 

2004) och forskning beskriver att uppfattningen även skiljer sig åt mellan invånare och 

besökande (Zenker et al., 2012). Place image kan därför delas i två perspektiv, den interna 
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bilden tolkas och reproduceras av stadens befolkning och de aktörer som identifierar sig rent 

geografiskt med platsen. Extern place image uppfattas av personer och organisationer som är 

främmande för staden och är vanligtvis enkla och skapar antingen en positiv eller negativ 

association till staden (Vanolo, 2008).  

2.3.1 Place image och kommunikation mellan stadens aktörer 

Den kommunikation ett place brand sänder har både en funktionell och en symbolisk innebörd 

vilket sker genom att lämpliga variabler förmedlas med stadens image. Tre distinkta typer av 

kommunikation förmedlas och kallas för omedveten, medveten och informationsutbyte 

(Kavaratzis, 2004).  Image kommuniceras mot stadens invånare, mottagare och syftar till att 

genom kommunikationsåtgärder mellan sändare och mottagare överföra komponenter i stadens 

place brand för att förvalta och utveckla dem.  

Omedveten kommunikation förmedlas från en stads place brand och kallas primär 

kommunikation och består av fyra olika områden vilka är effekter av stadens ledares agerande 

men är inte kommunikationens huvudsyfte (Kavaratzis, 2004). Första delen heter landskap och 

innehåller strategier för landskapsplanering som stadens grönområden och arkitektur. 

Kategorin infrastruktur beskriver stadens grundläggande uppbyggnad, utmärkande drag och 

syftar till att förbättra stadens tillgänglighet. Struktur innehåller administration och organisering 

vilket förmedlar stadens styrande där invånarnas deltagande har stor betydelse. Sista området 

beteenden avser strategier och visioner för stadens olika intressenter, vilka tjänster som 

tillhandahålls, kulturella och idrottsrelaterade evenemang. 

Den sekundära kommunikationen som förmedlas är medveten och formell. Användningen sker 

genom klassiska marknadsföringsverktyg som reklam och logotyper som tillämpas från stadens 

aktörer. Den sista kommunikationen kallas tertiär, forskarna beskriver att det är hur stadens 

förmedlade image når invånarna. Kommunikationen innehåller deras åsikter, rykten, hur de 

talar om staden samt hur invånarna uppfattar stadens place brand. Kommunikation sprids 

mellan invånarna och kan inte kontrolleras av stadens aktörer och innehåller informationsutbyte 

från platsens konkurrenter, word-of-mouth samt uppfattningar som förstärks genom media 

(Kavaratzis, 2004). Därför är det nödvändigt att differentiera och anpassa kommunikation om 

platsens image till olika målgrupper (Zenker & Petersen, 2014). Problemet med anpassad 

kommunikation är att det är dyrt, budgetar är ofta snäva och marknadsföringsaktiviteter blir 
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ofta obesvarade då samma budskap försöker förmedlas och tilltala flera målgrupper (Zenker, 

2013).  

2.3.2 Mäta place image   

Forskning presenterar olika sätt som kan användas för att studera image inom place branding 

och vilka attribut som stärker en stads place brand. Brand ser olika ut från stad till stad och är 

därför svåra att sätta ett exakt finger på vilka faktorer som utgör stadens brand. Dessa bör dock 

vara användbara, kunna mätas och utvärderas för att jämföras mot andra städer. Tillgången av 

exempelvis livligt kulturliv och berömd arkitektur tenderar att stärka ett place brand automatiskt 

(Hildreth, 2008).  

Gilboa et al. (2015) har undersökt städers image och sammanställt de 36 mest använda och 

betydande dimensioner för en stad genom att summera 39 studier på forskningsfältet. De 

dimensioner som undersökts frekvent i behandlad litteratur är kultur, nöje, infrastruktur, 

shoppingcentrum, säkerhet, tjänster och service samt sportutbud vilka samtliga är framstående 

inom place branding och för bosättning i staden. Området har summerats till att: kommunala 

anläggningar, fritid och underhållning, säkerhet och offentliga tjänster är enligt invånarna de 

mest betydande faktorerna för place image (Gilboa et al., 2015). Ur litteraturen finns det flera 

sätt att mäta städers image. En modell som tar upp både materiella och immateriella 

uppfattningar av en stads image studeras genom ett ranknings index som jämför stadens brand 

i förhållande till andra städers (Anholt, 2006) (se modell 3). Modellen innehåller betydande 

komponenter som kan beskriva ett city brand och genom modellen kan stadens image studeras. 

Komponenterna i Anholts (2006) city brand hexagon är: närvaro, platsen, potentialen, pulsen, 

personerna och förutsättningarna vilka forskaren anser har inverkan på individens uppfattningar 

av en stad.  

Första hörnet i modellen, närvaron (The presence) representerar stadens internationella 

ståndpunkt och status och tar upp hur bekant staden är i mottagarens ögon, vad staden är känd 

för, vilket kulturellt och vetenskapligt bidrag som finns samt styrningen över staden (Anholt, 

2006). Hörnet platsen (The place) förklarar platsens fysiska aspekter, hur behaglig staden är att 

vara i både genom att vistas utomhus och att resa runt i samt platsens klimat och utseende. 

Tredje kanten potentialen (The potential) är stadens ekonomiska- och utbildningspotential samt 

möjligheter som erbjuds till invånare, företag och turister. Hörnet innehåller jobbmöjligheter, 

hur aktörer tror det skulle vara att etablera sig i staden samt om staden ger möjligheter att nå 
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högre utbildningsnivåer (Anholt, 2006). Hörnet pulsen (The puls) inkluderar stadens 

utstrålning, urban image och om staden erbjuder invånarna att leva en urban livsstil. Hur 

spännande staden är, finns det intressanta saker att göra både för de bosatta i ett långsiktigt 

perspektiv och för besökare på kort sikt är centrala områden i faktorn (Anholt, 2006). Modellens 

hörn personerna (The people) står för vad invånarna gör i staden, vilka egenskaper och attityder 

de har i förhållande till varandra och gentemot omvärlden. Om personer kan passa in i staden 

med kultur och språk samt hur säkerheten är i staden. Sista kanten på modellen 

förutsättningarna (The prerequisites) består av stadens grundläggande egenskaper och 

tillgångar till sportfaciliteter, service, boenden och allmänna offentliga inrättningar (Anholt, 

2006).  

 

Modell 3: The Anholt-GMI City Brands Index (Anholt, 2006) 

Ett annat synsätt med andra betydelsefulla faktorer för stadens image som engagerar och 

tillfredsställer stadens invånare är natur och rekreation, jobbmöjligheter, urbanitet och 

mångfald samt kostnadseffektivitet (Zenker, 2009). Urbanitet och mångfald beskriver stadens 

tolerans och öppenhet som visar hur stadens energi är, vilken urban bild som inges samt 

innehåller kultur och subkulturer. Kategorin innehåller stadens möjligheter till shopping, 

kulturella aktiviteter som exempelvis uteliv och teater. Natur och rekreation innehåller stadens 

utbud av parker och grönområden, vilket tempo staden har, tillgång till sjöar eller hav, hur 

miljöpåverkan ser ut samt utbud av utomhusaktiviteter. Jobbmöjligheter beskriver stadens 

nätverk med professionella yrkesmän, den ekonomiska tillväxten som finns på platsen, 

jobbutbud samt möjligheter till karriär och stadens allmänna lönenivå. Sista faktorn är 

kostnadseffektivitet som beskriver stadens allmänna prisnivå, hur bostadsmarknaden ser ut i 
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staden, vilket utbud och efterfrågan som finns samt förklarar stadens levnadskostnader (Zenker, 

2009).   

2.4 Summering av studiens forskningsfält  

Studiens summering av den mest framträdande forskningen redogörs i en tabell (se tabell 1). 

Olika perspektiv presenteras som beskriver hur städers image och uppfattade place brand kan 

mätas och studeras. Studien har inspirerats av samtliga forskares synsätt men främst har Anholts 

(2006) faktorer används, forskaren beskriver utförligt i modellen hur en stads brand kan mätas 

och studerats. Anholt kommer fram i sin forskning att ett gott rykte får en stad inte från 

marknadsföring, det måste platsen förtjäna för att ha en stark image påverkas av människors 

beteenden och konkurrenter hotar brandets största tillgångar. Städer med en positiv image är 

förvånansvärt immuna mot katastrofala händelser som kan kopplas till platsen vilket 

överskuggar det dåliga, samtliga av faktorerna från forskningen är av betydelse för att framställa 

en positiv image (Anholt, 2006).  Privat service, kommunala anläggningar och säkerhet är 

betydande faktorer summerar Gilboa et al. (2015). Invånare är också intresserade av stadens 

läge, attraktioner och kulturella aktiviteter. Urbanitet, mångfald, natur och rekreation 

överensstämmer med alla dimensioner för invånare men forskningen visar att stadens 

intressenter har olika åsikter beroende på målgrupp och intresse (Gilboa et al., 2015; Zenker, 

2009). För att invånare ska vara engagerade och tillfredsställa med stadens place brand redogör 

Zenker (2009) att natur och rekreation, jobbmöjligheter, urbanitet och mångfald samt 

kostnadseffektivitet är betydande faktorer.  

Anholt (2006) Gilboa et al. (2015) Zenker (2009) 

Närvaron Kommunala anläggningar Urbanitet och mångfald 

Platsen Fritid och underhållning Natur och rekreation 

Potentialen Säkerhet Jobbmöjligheter 

Pulsen Offentliga tjänster Kostnadseffektivitet 

Personerna   

Förutsättningar   

Tabell 1: Sammanställning av vårt forskningsfält (egen)  



”Hur uppfattar studenterna staden?” L. Göransson & E. Jansson maj 2016 

18 

 

3. Metod 

Följande avsnitt förklarar studiens genomförande samt redogör för de analysmetoder som 

valts. Val av forskningsdesign inleder kapitlet med en övergripande förklaring av hur vi gått 

tillväga som beskrivs mer i detalj. Kapitlet avrundas med en kvalitetsdiskussion som visar 

vilken hänsyn som tagits till validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

3.1 Val av forskningsdesign 

Studien utförs genom att blanda kvalitativ och kvantitativ metod med förslag från tidigare 

forskning (Zenker, Knubben, & Beckmann, 2010), vi anser att det är ett bra tillvägagångssätt 

och upplever brist på studier som gör detta (Gilboa et al., 2013).  Detta motiverar därför vårt 

val att göra en kvantitativ enkätundersökning med hjälp av kvalitativ datainsamling om Gävles 

place brand. Argument för att använda kvalitativa metoder är att med öppna frågor kan studien 

utforska speciella delar som en stad förknippas med men det gör att det finns svårigheter att 

jämföra olika platser eller målgrupper.  

Kvantitativ data har brister då den utelämnar viktiga dimensioner vilka kan ha betydelse för 

studien eller att frågor tolkas fel på grund av fördomar som gör att en blandad metod bidrar med 

fördelar (Zenker et al., 2010) då dessa studier ger djupare förståelse i ämnet (Arora & Stoner, 

2009). Blandade metoder används inte i så stort utsträckning inom place branding (Zenker et 

al., 2010) och med detta argument gör vi en intervju som förstudie för att varje stads place brand 

är unikt och vi vill hitta Gävles variabler för att skapa underlag till enkäten. Förstudien gav 

specifika variabler som Gävle kommun marknadsfört mot studenter vilket gör att studien endast 

undersöker variablerna utifrån det stadens ledare vill att Gävle ska förknippas med. Enkäten vi 

utformat samlar in empirisk data för att undersöka Gävles place brand vilket ökar studiens 

validitet (Gilboa et al., 2013) som ger en djupare förståelse för variablernas betydelse (Zenker, 

Petersen & Anholt, 2013).  

Vår studies design liknas med en fallstudie, vilket är en populär och vanlig forskningsdesign 

inom det företagsekonomiska området (Bryman & Bell, 2013). Designen karaktäriseras genom 

att vi studerar ett specifikt fall noggrant och detaljerat i vårt fall en plats, Gävle. Studiens 

metodval gör det möjligt att blanda metoderna, vilket är positivt med fallstudier (Bryman & 

Bell, 2013). För att besvara studiens forskningsfrågor har vi utgått från Anholts (2006) faktorer 

som tydligt beskriver ett place brand vilket gör arbetet kumulativt. Vi studerar stadens place 

brand utifrån forskarens teori och kopplar dem till våra variabler från Gävle kommun (se modell 
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4). Faktorerna har undersökts och använts genom att utforma frågeställningar (se bilaga 1) till 

en intervju med Gävle kommuns varumärkesstrateg och marknadsstrateg. Intervjun gjordes för 

att identifiera de variabler Gävle kommun vill att studenter ska förknippa stadens place brand 

med. Svaren från intervjun bekräftade de ansatser som finns inom forskningen då många 

variabler Gävle kommun tog upp som viktiga även diskuterats teoretiskt tidigare. Svaren 

operationaliserades till mätbara variabler i en enkät (se bilaga 4) som skickades till studenter. 

Enkätsvaren analyseras genom deskriptiv-, faktor-, korrelations- och klusteranalys för att 

besvara forskningsfrågorna. Analyserna från studenternas uppfattning om Gävles image ger 

resultatet, de mest betydelsefulla faktorerna i Gävles förmedlade place brand.  

 

Modell 4: Presentation av uppsatsens resultat från studenternas perspektiv (egen) 

 

3.2 Population 

Population förklaras som den grupp som forskningen avser att undersöka och uttala sig om 

(Eliasson, 2013). Undersökningens population består av manliga och kvinnliga 

campusstudenter vid Högskolan i Gävle. Antalet campusstudenter i Högskolan i Gävle uppgick 

till 3650 personer (personlig kommunikation, 22 mars 2016). En student är en person som läser 

vid en Högskola eller ett Universitet som genomgått en gymnasial utbildning (NE, 2016). 

Studien exkluderar distansstudenter då vi anser att gruppen inte har någon fysisk anknytning 

till staden och kan därför inte uttrycka sig på samma sätt om Gävles place brand.  
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3.3 Urval 

Vi önskade att undersöka hela populationen men på grund av resurs- och tidsbrist har en 

totalundersökning inte kunnat genomföras (Patel & Tebelius, 1987) och därför har vi gjort ett 

urval vilket rekommenderas vid kvantitativa studier (Trost, 2012). Ett slumpmässigt obundet 

urval har utförts vilket innebär att varje respondent har samma sannolikhet att delta i studien 

och ger en hög trovärdighet för ett uttalande om populationen (Eliasson, 2013).  Storleken och 

tekniken för urvalet har betydelse för om studien kan generaliseras för samtliga 

personlighetstyper inom populationen (Moore, 2006). Studiens population är 3650 

campusstudenter och vi har begränsat oss till att slumpmässigt välja 1 av 5 från urvalsunderlaget 

vilket summeras till 730 studenter (Bryman & Bell, 2013).  

För att få en mer preciserad bild över en populations typiska drag är större urval att föredra, för 

vår studie är det av större betydelse att få en indikator över situationen i dagsläget vilket vi 

anser att urvalsstorleken är representativ för. Vårt mål var att få in 300 enkätsvar från studenter 

men vi, utifrån Pallants (2013) argument, ansåg att 150 enkätsvar är tillräckliga för valet av 

analyser. Studiens urval syftar till att kunna använda insamlad data för att uttrycka något om 

hela populationen på ett rättvisande sätt (Trost, 2012) och urvalet kan ha andra karaktärer än 

populationen vilket gör att undersökningen tillåter en sannolikhetsgrad (Moore, 2006). Därför 

har vi varit mån om att enkäten skall nå studenter från olika fakulteter för att ta hänsyn till hela 

populationen.  

3.4 Studiens variabler  

För att mäta image hos ett place brand som är av komplex natur krävs enligt oss ett brett utbud 

av variabler, därför har dessa begränsats i studien och valts med omsorg. En variabel är ett 

individuellt element eller en egenskap av den data som den blivit insamlad till (Saunders, Lewis 

& Thornhill, 2012). Undersökningens variabler utgörs av de svar som vi fick fram efter 

intervjun med Gävle kommun angående stadens place brand. Studien använder oberoende 

variabler som stadens place brand blir påverkade av (Saunders et al., 2012). Vår studie omfattar 

totalt 12 oberoende variabler och de är: Gävlebocken, platsens läge, grönområde, havsläge, 

karriär, restauranger, fritidsaktivitet, idrott, kultur, industri, trygghet och utmaning vilka 

kopplas med Anholts (2006) teori för place branding (se modell 5). Variabler har specifika 

anspråk vilket påverkar relevansen av det som skall mätas (Eliasson, 2012). Variabler ska 

omfatta studiens frågeställningar, ha relevans och vara valida för undersökningen. Utifrån det 
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Gävle vill förknippas med, har variablerna formulerats till indikatorer (skalor) som 

operationaliseras och gör dem till mätbara i skalor. En variabel skall undersökas med flera 

frågeställningar för att testa om de fungerar vilket är ett forskningskrav (Eliasson, 2012). 

Studiens indikatorer är enkätfrågor vilka syftar till att besvara våra frågeställningar. Variablerna 

mäter två aspekter vilket gör att samma variabel ställs i två utföranden vilket följer Zenker et 

al., (2013) forskning som vi inspirerats av.  

 

Modell 5: Variabler kopplade till teori (egen) 

3.5 Bakgrundsvariabler  

I undersökningen ingår fem demografiska frågor som undersöker respondentens ålder, kön, 

civil status och fakultet som är uppgifter vi ansåg relevanta. Den sista bakgrundsfrågan är en 

oberoende variabel (Saunders et al., 2012) och undersöker relationen respondenten har till 

Gävle. Frågan ställs i syftet att studera om studenters uppfattning om stadens place brand skiljs 

åt och vi anser att bakgrundsvariablerna är betydelsefulla för studiens frågeställningar och 

resultat.  

3.6 Operationalisering av mätinstrument 

Begreppet operationalisering innebär att nyckelbegrepp identifieras utifrån det teoretiska fält 

studien berör och tilldelas en ny innebörd (Eliasson, 2013) (se tabell 2). Kvantitativ forskning 

ställer krav på operationella definitioner vilket innebär att mätbara kriterier av ett begrepps 

innebörd bestäms (Eriksson & Weidersheim, 2013). Studiens variabler omvandlas till mätbara 

indikatorer, enkätfrågor som syftar till att besvara studiens forskningsfrågor och begreppen ska 

kunna tolkas och förstås av andra (Eliasson, 2013). Vi har operationaliserat begrepp som 
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härstammar från bland annat Anholts (2006) teori samt de variabler staden vill förknippas med 

och gjort dem skattningsbara.  

Variabler Operationalisering Enkätfrågor  Litteraturkoppling 

Gävlebocken Slogans och symboler är 
användbara verktyg vid 
varumärkning av en stad.  

6. Gävle associeras med symbolen Gävlebocken. 
7. Att Gävle associeras med symbolen Gävlebocken, 
är betydelsefullt för mitt val av bostadsplats. 

Anholt (2006) 
Kavaratzis & Ashworth 
(2005) Gävle kommun 
(2016) 

Platsens läge Är det fysiska aspekten av 
staden, om den uppfattas som 
strategiskt belägen.  

8. Gävle har ett strategiskt läge vilket erbjuder goda 
pendlingsmöjligheter 
9. Att Gävle har ett strategiskt läge vilket erbjuder goda 
pendlingsmöjligheter är betydelsefullt för mitt val av 
bostadsplats. 

Anholt (2006) 
Gilboa et al., (2015) 
Gävle kommun (2016) 
Zenker et al. (2013) 

Grönområde Stadens tillgångar av 
utomhusmiljöer, grönområden 
och parker.  

10. Gävle är en grön stad med många parker och 
grönområden. 
11. Att Gävle är en grön stad med många grönområden 
och parker är betydelsefullt för mitt val av bostadsplats. 

Anholt (2006) 
Gilboa et al., (2015) 
Gävle kommun (2016) 
Zenker et al. (2013) 

Havsläge Stadens belägenhet i närheten av 
vatten.  

12. Gävle är en havsstad med en aktiv hamn 
13. Att Gävle är en havsstad med en aktiv hamn är 
betydelsefullt för mitt val av 
bostadsplats. 

Anholt (2006) 
Gilboa et al., (2015) 
Gävle kommun (2016) 
Zenker et al. (2013) 

Karriär Stadens möjligheter till 
arbetstillfällen och karriär.   

14. Gävle erbjuder goda karriärmöjligheter för mig som 
student. 
15. Att Gävle erbjuder goda karriärmöjligheter för mig 
som student är betydelsefullt för mitt val av 
bostadsplats 

Anholt (2006) 
Gilboa et al., (2015) 
Gävle kommun (2016) 
Zenker et al. (2013) 

Restauranger Staden tillgång av restauranger 
och nöjesliv. 

16. Gävle förknippas med mat och smak samt erbjuder 
ett brett utbud av 
restauranger. 
17. Att Gävle förknippas med mat och smak samt 
erbjuder ett brett utbud av restauranger är 
betydelsefullt för mitt val av bostadsplats. 

Anholt (2006) 
Gilboa et al., (2015) 
Gävle kommun (2016) 
Zenker et al. (2013) 

Fritidsaktivitet Stadens utbud av fritidsaktiviteter 
för olika målgrupper.  

18. Gävle associeras med fritidsaktiviteter som 
Furuviksparken och Getaway Rock Festival. 
19. Att Gävle associeras med fritidsaktiviteter som 
Furuviksparken och Getaway Rock Festival är 
betydelsefullt för mitt val av bostadsplats 

Anholt (2006) 
Gilboa et al., (2015) 
Gävle kommun (2016) 
Zenker et al. (2013) 

Idrott Tillgångar i staden av 
sportevenemang och motion.  

20. Gävle är en utpräglad idrottsstad som erbjuder ett 
brett utbud av sportevenemang och 
träningsmöjligheter. 
21. Att Gävle är en utpräglad idrottsstad som erbjuder 
ett brett utbud av sportevenemang och 
träningsmöjligheter är betydelsefullt för mitt val av 
bostadsplats. 

Anholt (2006) 
Gilboa et al., (2015) 
Gävle kommun (2016) 
Zenker et al. (2013) 

Kultur  Det kulturella utbudet staden har 
att presentera.  

22. Gävle har ett rikt kulturellt utbud med Sveriges 
Järnvägsmuseum, teater, 
symfoniorkester samt kulturområdet Gasklockorna. 
23. Att Gävle har ett rikt kulturellt utbud med Sveriges 
Järnvägsmuseum, teater, 
symfoniorkester samt kulturområdet Gasklockorna är 
betydelsefullt för mitt val av bostadsplats. 

Anholt (2006) 
Gilboa et al., (2015) 
Gävle kommun (2016) 
Zenker et al. (2013) 

Industri Den industriella och tekniska 
skepnad staden har. 

25. Gävle associeras med teknik, logistik och industri. 
26. Att Gävle associeras med teknik, logistik och 
industri är betydelsefullt för mitt val av bostadsplats. 

Anholt (2006) 
Gilboa et al., (2015) 
Gävle kommun (2016) 
Zenker et al. (2013) 

Trygghet Den känsla staden inger 
invånarna i form av trygghet.  

27. Gävle är en trygg stad. 
28. Att Gävle är en trygg stad är betydelsefullt för mitt 
val av bostadsplats. 

Anholt (2006) 
Gilboa et al., (2015) 
Gävle kommun (2016) 
Zenker et al. (2013) 

Utmaning Den känsla staden inger i form av 
utmaning. 

29. Gävle är en utmanande och stimulerande stad. 
30. Att Gävle är en utmanande och stimulerande stad 
är betydelsefullt för mitt val av bostadsplats. 

Anholt (2006) 
Gilboa et al., (2015) 
Gävle kommun (2016) 
Zenker et al. (2013) 

Tabell 2: Operationalisering av variabler (egen)  

3.7 Enkätutformning  

Vi har intervjuat Gävle kommuns varumärkesstrateg samt marknadsstrateg och utifrån erhållen 

data 30 stycken frågor (se bilaga 4) formulerats vilka undersöker de 12 variabler studien 

innehåller. Variablerna är oberoende variabler som undersöker relationen till Gävles place 

brand och är uppdelade i 24 frågor. De fem första frågorna i enkäten undersöker 
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respondenternas demografiska variabler. Enkätfrågan angående kön valde vi att dela upp i tre 

svarsalternativ för att få svar från samtliga respondenter, kvinna, man samt vill ej uppge gavs 

som alternativ.  

En av enkätfrågor är en kontrollfråga i syfte att säkerställa att respondenten är uppmärksam och 

seriös när de besvarar enkäten. En webbaserad enkät är utformad för att de är lättillgängliga, 

kan nå ett stort geografiskt urval och ger hög säkerhet att de besvarats (Saunders et al., 2012). 

Vi har utformat en internetbaserad enkät för att enkelt nå ut till urvalsgruppen, spara på miljön 

och vår tid. Den webbaserade enkäten är skapad i Google Forms och vi valde att dela enkäten 

via Facebook.  

Enkäten delades på Högskolans studentföreningars Facebooksidor samt på Gefle Studentkårs 

Facebooksida som är en studentförening för skolans samtliga studenter för att nå varierade svar 

från Högskolans fakulteter. Motivet för delningen av enkäterna via Facebook är att det på ett 

enkelt och snabbt sätt når Högskolan i Gävles studenter då vi av erfarenhet vet att information 

som går ut där når fram till gruppernas medlemmar. Med egna erfarenheter var detta ett 

självklart val och välja bort mail-kontakt på grund av tidsbrist och vetskap att många studenter 

inte använder den mailen dagligen. Syftet med studien ska förklaras i frågeformuläret, gärna 

med ett medföljande intresseväckande brev (Saunders et al., 2012) bör inledningen sitta ihop 

med enkätfrågorna för att undvika att information försvinner (Trost, 2012). Enkät inleds därför 

med dessa råd med studiens syfte som introduktion samt presenterar vilka vi är, vad vi studerar 

och varför respondenternas svar är av betydelse.  

Efter introduktionen förklarar vi att erhållna svar behandlas konfidentiellt och att ingen av de 

medverkande studenterna kommer att kunna identifieras vilket är ett etikkrav (Patel & 

Davidson, 2011). I enkätens har vi uppgett våra namn och telefonnummer om funderingar finns 

gällande formuläret och dess innehåll och vi tackar för respondentens medverkan och 

delaktighet (Saunders et al., 2012). Vi informerar även om att kontakta oss eller vår handledare 

Agneta Sundström om några synpunkter finns.  

3.7.1 Omfattningen av enkäten 

Vi har formulerat sammanlagt 30 frågor till enkäten som delades in fyra sektioner då flera sidor 

är att rekommendera eftersom långa frågeformulär reducerar antalet svar och är tidskrävande 

(Eriksson & Weidersheim, 2013; Saunders et al., 2012). Fem bakgrundsfrågor placerades på 

första sidan varav de två följande sidor innehöll 15 frågor vardera för att enkäten inte skulle 
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upplevas för omfattande och lång i förväg. Webbaserade enkäter ger möjligheten att skapa 

bland annat varierad design angående färgval och typsnitt för att ge ett professionellare intryck 

(Saunders et al., 2012). Vi använde därför en internetbaserad enkät med ambitionen att skapa 

en stilrent och enkelt layout på formuläret. 

3.7.2 Frågeformulering  

Vid formuleringen av enkätens frågor har vi utgått från den information angående de variabler 

som marknadsfördes mot stadens studenter. De frågor vi ställde hos Gävle kommun var 

hämtade från tidigare forskning med inspiration från Gilboa et al. (2015), Anholt (2006) och 

Zenker (2011) och samtliga frågor ställs i två utföranden (se bilaga 4) för att besvara studiens 

frågeställningar. Internetbaserade frågeformulär karaktäriseras genom användandet av slutna 

frågor (Saunders, et al., 2012) för att kunna mäta svaren, då öppna frågor är tidskrävande att 

sammanställa (Eriksson, & Weidersheim, 2013). Vi har medvetet formulerat frågorna tydligt 

för att minska missuppfattningar eftersom respondenter har olika synsätt och beteende (Trost, 

2012).  

Enkätens språkval är anpassat till mottagaren, komplicerade formuleringar har reducerats och 

vi har lagt stor vikt på ordval och meningsuppbyggnad. Vi har även tänkt efter vid utformning 

av frågorna som är formulerade till påståenden vilket respondenten får ta ställning till så att de 

inte går att besvara med ett ja eller nej som är viktigt vid attitydfrågor (Eriksson, & 

Weidersheim, 2013). Efter rekommendationerna har vi formulerat frågorna så noggrant som 

möjligt. 

3.7.3 Skalutformning 

Våra inledande bakgrundsfrågor är vertikalt placerade och den första frågan har en så kallad 

intervallskala (Patel & Davidson, 2012), där respondenterna kryssar i det alternativ som passar 

deras ålder. De fyra följande frågorna består av en nominal skala (Patel & Davidson, 2012) som 

delar in mätvärdena i kategorier. Eftersom vår enkät delades in i flera sidor blandas inte olika 

placeringsalternativ och förvirrar inte respondenten. Resterande 25 frågor undersöker Gävles 

image och de är placerade horisontellt och mäts genom en Likertskala för att ge respondenter 

tillräckligt stort utrymme att uttrycka sina åsikter angående ett speciellt ämne (Matell & Jacoby, 

1972). Syftet med en bedömningsskala är att respondenten ska kunna hålla med eller ta avstånd 

från ett påstående samt ranka det på en skala för analys och därför valdes metoden då den 

frekvent använts i tidigare studier (Saunders et al., 2012).  
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Ett jämnt antal nummer i en skala leder till att respondenter tendera att välja det mer positiva 

svaret på skalan när en mittpunkt utelämnas och därför utgår enkäten från ett ojämnt antal 

nummer för att ge ett mer rättvist utfall (Garland, 1991). Vi beslutade att en sjugradig skala var 

lämplig då den anses bidra till optimal tillförlitlighet (Matell & Jacoby, 1971). En Likertskala 

ska placeras i en rak linje med samma längd på samtliga påståenden för att inte respondenten 

ska bli förvirrad vilket ger enkelhet (Saunders et al., 2012). Vi använde därför samma längd på 

skalan i samtliga frågor och har placerat dem strukturerat under varandra för att rangordningen 

skulle uppfattas som logik. Längst till vänster ovanför siffran ett valde vi att använda “stämmer 

inte alls” och i slutet av skalan över den sjunde siffran “stämmer mycket bra”. Enkäten erbjuder 

inte ett svarsalternativ ”vet ej” som påstående eftersom vi anser att alternativet skapar en enkel 

utväg för respondenterna att inte behöva ta ställning. En neutral mittpunkt ges istället för att 

den ger ett mindre skrämmande intryck än vid en jämnt utformad skala (Saunders et al., 2012).  

Samtliga frågor består av svarsalternativ formade i så kallade “alternativ knappar” vilka är 

diskret utformade skattningsskalor med rutor där respondenten lätt markerar sitt svarsalternativ 

genom att markera en av dem. Internetanvändning anser vi är en fördel och därför har vi 

utformat enkäten så respondenten enkelt kan besvara den på samtliga webbläsare, pekskärmar 

och mobiltelefoner. Vi vet att flertalet respondenter äger en smarttelefon och troligtvis besvarar 

frågorna via dem vilket ger undersökningen en högre svarsfrekvens (Funke, 2015).  

3.7.4 Pilotstudie 

När enkäten färdigställts kontaktade vi vår handledare för att få synpunkter varefter vi testade 

frågornas formulering genom att göra en pilotstudie vilket är ett hjälpmedel för att säkerställa 

frågornas reliabilitet och validitet (Saunders et al., 2012). En pilotstudie genomförs i en mindre 

skala på en grupp individer vilka motsvarar den primära urvalsgruppen (Patel & Davidson, 

2011) eller kan testas av en expert på området (Eriksson & Weidersheim-Paul, 2013). Vi valde 

att be vår handledare som vi anser är en expert på området samt vår urvalsgrupp av 

klasskamrater att testa frågeformuläret.  

För att testa frågornas relevans, erhålla feedback och få konstruktiv kritik på formuleringar 

testades pilotstudien på 15 klasskamrater vilka valdes dels genom ett bekvämlighetsurval, dels 

för att de ingår som respondenter i vår egentliga undersökningsgrupp (Eliasson, 2013). 

Testpiloterna ombads att notera tiden när de fyllde i enkäten samt kritiskt granska frågorna för 

att kunna ge information om hur lång tid det tog att besvara enkäten och för att hjälpa oss att 
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justera frågebildningar som kan uppfattas diffusa. De tips vi fick var att förtydliga frågorna då 

vi använt svåra begrepp för en person som inte är insatt och att lägga till antalet frågor i 

introduktionsbrevet. Utifrån synpunkterna omformulerades enkäten enligt förslagen och vi 

omarbetade följebrevet för att beskriva studien mer utförligt i förhoppning om att få ökad 

svarsfrekvens (Eriksson & Weidersheim, 2013). 

3.8 Datainsamling 

För att samla in data började vi med att dela enkäten på Högskolan i Gävles studentföreningars 

Facebookgrupper. Studentföreningarna på skolan är; Gavlecon som har 1123 medlemmar, PA-

gubben 379 medlemmar, Kalle Cult 248 medlemmar, Pedagogerna i Gävle 311 medlemmar, 

Vård och omsorg i X-län 265 medlemmar, Gefle Studentkår 1306 medlemmar och Trivsel 

Hälsopedagogerna 87 medlemmar. En förening avstod att dela enkäten då föreningen hade en 

egen enkät som skulle publiceras kommande vecka. Innan delning fick vi ett godkännande från 

varje förenings ordförande som kontaktats och tillfrågats i förväg med ett förklarande mail om 

studiens syfte. 

När empirisk data samlades in beaktade vi etisk försiktighet, forskningsprocessen ska präglas 

av etikkrav som bör tillämpas. Samtyckeskravet betyder att en deltagare i undersökningen har 

rätt att själv bestämma över sin medverkan i studien (Patel & Davidson, 2011). Dessa etiska 

krav har vi tagit hänsyn till under hela vår forskningsprocess genom att låta de studenter som 

vill medverka göra det. Speciellt beaktade vi en av de tillfrågade ordförande i studentföreningen 

som inte ville dela enkäten på deras Facebooksida, vilket vi respekterade. 

Efter en veckas datainsamling uppmanade vi studentföreningarna att dela vår enkät igen för att 

nå fler studenter. Vi ställde oss i Högskolan i Gävles välkomsthall under lunchtid i två dagar då 

flertalet studenter passerade förbi för att samla ytterligare data. Svarsfrekvensen kan förbättras 

om respondenten belönas med gåvor eller uppmuntras till att medverka i exempelvis ett lotteri 

(Zenker et al., 2013). Tipset användes genom att vi belönade studenternas medverkan med kaffe 

och godis. Metoden gav goda resultat då fler besvarade enkäten och totalt samlades data från 

205 studenter som gav en svarsfrekvens på ((205/730)*100) 28,1 procent. 

3.9 Omkodning 

När datainsamlingen avslutats började vårt arbete med att analysera det empiriska materialet 

vilket vi gjorde med stöd av statistikprogrammet SPSS för analys. Vid omkodning tilldelas en 
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fråga ett siffernummer för att enkelt analysera och jämföra data, bakgrundsfrågorna som gav 

respondenten flera olika alternativ omkodades för att kunna analyseras i SPSS (Saunders et al., 

2012) (se tabell 3).  

Svarsalternativ före kodning Siffernummer efter kodning 

Fråga: Ålder 

18-20 år 1 

21-23 år 2 

24-26 år 3 

27-29 år 4 

30 år eller äldre 5 

Fråga: Kön 

Kvinna 1 

Man 0 

Vill ej uppge 2 

Fråga: Civilstatus 

Singel 1 

Partner 2 

Singel/partner och har barn 3 

Fråga: Fakultet  

Förutbildning (tekniskt basår) 1 

Design 2 

Ekonomi 3 

Hälsa och arbetsliv 4 

Högskoleingengör 5 

Kultur och media 6 

Lärare 7 

Teknik och samhällsbyggnad 8 

Vård och socialt arbete 9 

Fråga: Relation till Gävle 

Jag har bott i Gävle innan jag 
påbörjade mina Högskolestudier 

1 

Jag flyttade till Gävle på grund 
av mina studier 

2 

Jag pendlar till studieorten Gävle 3 

Tabell 3: Omkodning (egen) 

3.10 Analys av data 

Gilboa et al. (2015) har studerat forskares metodval och kritiserar andra forskare som uteslutit 

att analysera data med faktoranalys som testar skalornas reliabilitet och validitet och därför har 

vi valt att göra en faktoranalys. Insamlat material analyseras även genom deskriptiv-, 

korrelations-, samt klusterranalys. Innan analysmetoderna startades sammanställde vi 

enkätundersökningen i ett Excel dokument som exporterades till SPSS vilket är ett förförande 

som rekommenderas för att analysera data (Pallant, 2013). Vi har gjort om studiens frågor till 

förkortningar där frågans nummer kvarstår men beskrivs med F och frågans variabel är 

förkortningen (enkätfrågorna i fullständigt format, se bilaga 2). I samtliga analyser har 

kontrollfrågan uteslutits eftersom dess syfte var att kontrollera studiens trovärdighet.     
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3.10.1 Deskriptiv analys 

Med hjälp av deskriptiv analys har fakta sammanställas, organiserats och presenterats i en 

förklarande tabell (se bilaga 5) som beskriver och summerar undersökningens variabler. 

Statistiken presenterar respondenternas svar via tabellen och visar datas standardavvikelse, 

varians, medelvärde, summa, maximala och minimala värden samt antal svarande beroende på 

den information vi valt ska analyseras (Pallant, 2013).  

3.10.2 Faktoranalys  

Tidigare forskning kritiserat att faktoranalys inte använts inom place branding och därför har 

vi valt att använda denna metod. Faktoranalys är en användbar analysmetod för kategorisering 

av variabler som genom analysen reduceras till ett färre antal faktorer. Detta utförs för att 

identifiera faktorer som kan förklara en korrelation mellan olika variabler (Olsson & Sörensen, 

2011) samt visa mönster som binder dem samman (Trost, 2012). Mönster är svåra att se, om 

inte helt omöjliga för oss att studera vilket är anledningen till att vi använder SPSS (Pallant, 

2013). Faktoranalysen delades i två analyser (se tabell 11 & 13) för att kunna besvara 

frågeställningarna i studien. Första analysen som vi namngett ”Associationer” tilldelades tre 

faktorer och den andra analysen har fått namnet ”Val av bostadsplats” och tilldelades två 

faktorer genom SPSS. 

För att se om insamlad data är lämplig att mätas genom faktoranalys kan ett KMO, Kaiser- 

Meyer-Olkin test utföras vilket visar i vilken utsträckning variablers varians överlappar 

varandra på ett intervall mellan 0 och 1 (Pallant, 2013). Studiens KMO värde är 0,837 (se tabell 

7) för ”Associationer” och 0,915 (se tabell 8) för ”Val av bostadsplats” vilka överstiger 

tumregelns minimumvärde på 0,6, värdena visar att en rättvisande faktoranalys kunde 

genomföras. En faktoranalys ska visa ett lågt signifikansvärde på maximum 0,05 vilket kan 

mätas med ett lämplighetstest, Barletts test (Pallant, 2013). Ett lågt signifikansvärde visar att 

analysens variabler har ett beroende av varandra vilket ställs som ett krav som studien uppfyller 

med signifikansvärdet 0. Testen utförs för att se om faktoranalys är en lämplig metod för fortsatt 

analys och om samband inte finns bör data analyseras med en annan metod eftersom 

faktoranalys föresätter att det ska finnas korrelationer (Pallant, 2013).  

För att få en bra faktorstruktur och reducera faktorer har vi gjort en Virimax rotation för att 

prova lägsta antal faktorer som kan visa ett representativt samband mellan faktorerna (Pallant, 

2013). Vi tolkade och namngav de faktorer som tagits fram genom rotationen och för 
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faktoranalys ett, ”Association” tolkade vi mönster som ”Aktiviteter”, Miljö och Känsla samt 

faktorerna inom faktoranalys två, ”Val av bostadsplats” som Livskvalitet och Tradition.  

3.10.3 Korrelationsanalys  

Korrelationsanalysen valdes då den är användbar för studier som studerar samband mellan 

variabler. Korrelationsanalysen mäter endast studiens kvantifierbara variabler vilket lämpar 

analysen (De Veaux, Velleman & Bock, 2010). Förhållandet mellan de olika variablerna 

uttrycks i ett statistiskt mått, en så kallad korrelationskoefficient (Stukát, 1993) vilket också är 

det vanligaste måttet för mätning av korrelation. Studien använder tekniken Pearsons r vilket 

undersöker relationer mellan kvot- och intervallvariabler (Pallant, 2013).  

Studien innehåller detta mått med motivationen att mäta studiens variabler med intervallskalor 

där avståndet mellan dessa utgör samma avstånd på en linje från -1 till + 1 för att hitta positiva 

samband mellan variablernas korrelation (Saunders et al 2013). Är värdet på Pearsons r däremot 

närmare 0 är det ett perfekt oberoende värde vilket inte är önskvärt (Pallant, 

2013).  Korrelationsanalysens värden skall därför vara i hög utsträckning positiv eller omvänt 

negativ och studien visar till större del positiva värden (se tabell 4).  

Vid starka korrelationer mellan två variabler har båda höga värden och står i relation med 

varandra. I omvänd riktning där variabler har låga värden rör de tillsammans sig i samma 

riktning. Genom att studera signifikansnivån kan vi studera om relationen mellan variabler är 

trovärdiga och vilken inverkan studiens frågor har på varandra. Syftet är att kunna generalisera 

studiens resultat på den totala populationen och för att garantera att samband finns. I SPSS 

markeras starka korrelationer (se tabell 4) med två asterisker, ** och innebär att 

signifikansnivån är en på hundra. Korrelationsanalysen visar att endast variabeln Gävlebocken 

har en svag korrelation utan två asterisker. Exempelvis om ett stickprov utförs på 

undersökningsgruppen kan ett av hundra prov (p < 0,01) accepteras som fel vilket är en hög 

godtagbar nivå vilket studiens värden visar (Pallant, 2013).  
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Tabell 4: Variabelns korrelation ”Associationer” mot ”Val av bostadsplats” (egen) 

3.10.4 Klusteranalys 

Klusteranalysen utfördes för att reducera information från den uppsättning variabler studien 

undersöker till ett mindre antal, i grupperingar (Olsson & Sörensen, 2011) och är primära 

undersökningsenheter som används vid urval (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

Skillnaden mellan faktor- och klusteranalys är att i klusteranalys sorteras grupper ut efter 

studiens respondenter i jämförelse med en faktoranalys som sorterar data efter variabler (Olsson 

& Sörensen, 2011).  Klusteranalys har utförts för att hitta mönster, likartade beteenden mellan 

respondenter samt intressanta olikheter att studera. Den variant av klusteranalys vi valt att 

använda benämns som en icke-hierarkisk, vilket betyder att data som samlats in, på förhand 

väljs i ett antal kategorier (Ketchen och Shook, 1996). Analysmetoden ska omfatta 

kontinuerliga, normaltfördelade grupper utan att innehålla större onormala avvikelser (Olsson 

& Söremsen, 2011). Vi har med forskarnas rekommendation valt ut antal klustergrupperingar 

genom tester i SPSS. Kombinationen av antal kluster (se tabell 4) är fem och har relativt jämn 

och analyserbar variation.  

Kluster 

 1 43,000 

2 45,000 

3 56,000 

4 37,000 

5 24,000 
Giltiga 205,000 

Saknade ,000 

Tabell 5: Antal respondenter i varje kluster (egen) 
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3.11 Reliabilitet 

Vid en kvantitativ forskningsansats bör krav uppfyllas angående studiens reliabilitet vilket är 

en synonym till tillförlitlighet. En mätning ska vara stabiliserad och situationen ska vara samma 

för alla respondenter (Trost 2012). Koefficienten reliabilitet återspeglar kvaliteten på de skalor 

som används i kvantifierbar utsträckning samt redovisar om skalan påverkats av mätfel vilket 

är ett huvudindex (Raykov, 2009). Studiens data ska kunna kontrolleras noggrant för att 

minimera risken att forskningens resultat ifrågasätts. Reliabilitet indikerar konsekvenser från 

skalmätningar och är en egenskap som skalan måste ha och värden från mätningar ska kunna 

upprepas vid ett senare tillfälle under samma omständigheter och vara lika tillförlitliga (Ercan, 

Yazici, Sihirli, Ediz & Kaan, 2007). Vi anser att studien uppfyller kraven vid eventuell 

omprövning, då uppsatsens resultat efter analyser blir lika om inte staden ledare ändrar 

kommunikationen av dess place brand mot studenter.  

Kvalitetskravet reliabilitet innehåller fler komponenter som vi tagit hänsyn till då vi gjort en 

enkätundersökning. Kongruens är en komponent studiens frågor har beaktat vilket innebär att 

frågorna är likartade och har för avsikt att mäta samma saker, rörande samma företeelser. 

Komponenten precision är hur studenterna kryssar frågorna, ju enklare enkätfrågor desto lättare 

att fylla i därför är frågorna placerade i logisk ordning. Bakgrundsfrågorna är ställda horisontellt 

och skalfrågorna är vertikalt placerade, vilket ger enkäten en hög precision och tydlig struktur. 

Komponenten objektivitet ställer kravet att enkätsvar ska registreras lika vilket studien 

uppfyller genom att frågorna omkodats på samma sätt oavsett skala (Trost, 2012). 

För att öka studiens reliabilitet har frågorna formulerats med enkla satser och vi har använt 

frågeställningar med begripbara ord för att de ska vara lättförståeliga (Trost, 2012). För att höja 

studiens reliabilitet och kvalitetskrav samt säkerställa frågornas utformning utfördes en 

pilotstudie på studenter i Gävle. En kontrollfråga (se avsnitt 3.7) ingår i studien vilket innebär 

att en av våra enkätfrågor är likartat formulerad med en annan frågeställning. Syftet är att 

säkerställa respondenters ärlighet, uppmärksamhet och kontrollera att enkäten besvarades 

seriöst. Vi anser kontrollfrågan har bidragit positivt till studiens resultat då frågan besvarades 

likartat med originalfrågan. Resultatet är att uppriktiga svar har analyserats vilket vi anser 

stärker studiens trovärdighet oavsett om tillvägagångssättet använts i teori vi behandlat eller i 

metodlitteratur.  
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För att mäta reliabiliteten har vi använt oss av måttet Cronbach alfa som mäter den interna 

reliabiliteten och är vanligt förekommande (Bryman & Bell, 2013) för bland annat Likertskalor 

som studien använder (Ercan et al., 2007). Cronbach alfa används för att beräkna genomsnittet 

av samtliga troliga reliabilitetskoefficienter (Cronbach, 1951). Variationen av alfakoefficienten 

kan vara mellan 0 ingen reliabilitet och 1, perfekt inre reliabilitet. En accepterad nivå på intern 

reliabilitet är 0,6 och för att få ett så rättvisande resultat som möjligt bör den interna 

reliabiliteten vara hög (Cronbach, 1951) vilket studien uppfyller.  

3.12 Validitet 

Validitet eller giltighet som begreppet definieras som är ett kvalitetskrav för god forskning 

(Saunders et al., 2012). Validitet handlar om studiens frågeställningar, hur de uppfattas vara 

sanna (Sohlberg & Sohlberg, 2013) och är mätinstrumentets förmåga att mäta det studiens 

forskare syftar till att mäta (Eriksson & Weidersheim, 2013). Vi har flertalet gånger bearbetat 

teorin efter våra frågeställningar till studenterna innan den empiriska insamlingen av data 

började för att öka studiens validitet. Det finns det inte någon tumregel för giltigheten på en 

skala (Pallant, 2013) men vi ser att vårt resultat indikerar på att våra variabler har blivit korrekt 

och rättvist mätt för Gävles place brand. Validitet är lämpligt att använda tillsammans med 

begreppet reliabilitet då kvalitetskriterierna handlar om studiens trovärdighet och giltighet 

(Trost, 2012). Förhållandet innebär att en studie inte kan koncentreras på ett begrepp och 

utesluta det andra (Eliasson, 2012). Hög reliabilitet kan inte garantera hög validitet, men 

reliabiliteten hos en studie måste vara hög för att validiteten skall kunna vara det (Eliasson, 

2012). För att öka studiens validitet har krångliga meningsuppbyggnader, ordval och satser 

reducerats eftersom det ger låg validitet (Trost, 2012). Vi har därför i högsta grad lagt betoning 

på våra frågeställningar, vilka formulerats med enkla satser och begripbara ord så dessa lätt kan 

tolkas av studenterna. 

3.13 Generaliserbarhet 

Ytterligare ett kvalitetskrav inom forskning är generaliserbarhet vilket står för att studiens 

resultat skall kunna appliceras i ett bredare perspektiv utanför den undersökta populationens 

ram (Olsson & Sörensen, 2011). Ett stickprov skall kunna representera populationen (Patel & 

Davidson, 2011) och motstridiga röster inom forskning vi behandlat sammanfattar att studier 

på området generellt har en låg generaliserbarhet då platser har en unik karaktär. 
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Studiens population består av 3650 studenter och studiens svarsfrekvens är 28,1 procent. Vid 

en population på 3500 undersökningsenheter ska svar från 346 personer nås för att resultatet 

ska vara generaliserbart för den totala populationen (Krejcie & Morgan, 1970). Våra svar är 

inte fullständiga med forskningskravet som ställs och är inte helt tillräckliga för att kunna svara 

för den totala populationens åsikter.  

Balansgången för generaliserbarhet är svår att uppfylla vid samtliga kvantitativa studier som 

fallstudier, då kriteriet är beroende av den specifika studiens syfte som kan vara precist (Olsson 

& Sörensen, 2011). Eftersom ett place brand är av en komplex natur och har en egen karaktär 

anser vi det är svårt att generalisera fallstudiens resultat på studenter vid ett annat lärosäte än 

från Högskolan i Gävle. Studiens bidrag är av stor vikt för staden i ett förbättringsarbete om 

deras place brand. Meningsfulla åsikter erhålls från studerad målgrupp vilka ger insikt i vilka 

attribut som når fram från Gävle kommuns förmedlade uppfattning om stadens place brand. 

Med dessa argument anser vi att resultatet bidrar till forskning på andra sätt, vårt 

tillvägagångssätt kan appliceras på undersökningar inom place branding som vill undersöka 

uppfattning om specifika variabler från en målgrupp. 

3.14 Metodkritik 

Arbetet har kritiskt analyserats och vi har funnit utvecklingspotential. Det totala antalet 

medlemmar på studentföreningarnas Facebookgrupper är 3719 personer och siffran överstiger 

studiens population. Många studenter är medlem i flera av de olika Facebookgrupperna 

samtidigt och tillgängligheten på internet gör det möjligt för utomstående och examinerade 

studenter som fortfarande är medlem i en grupp att svara. Möjligheten till detta anser vi inte 

skadar enkätens trovärdighet eftersom de har kännedom och åsikter om staden då de studerat i 

Gävle.  

En artikel (Gilboa et al., 2015) vi använt och inspirerats av är publicerad i februari 2015 och 

har endast en citering på Google Scholar. Vi är väl medvetna att artikeln kan ses som en dålig 

källa men publikationen undersöker nästintill det vi studerat och har gett ett stort bidrag till 

tillvägagångssättet. Ytterligare ett motiv till att använda artikeln är för att författarna summerar 

forskning från välkända forskare inom place branding och artikeln är peer reviewed vilket visar 

att den är väl granskad samt har publicerats i en journal som vi använt. 

I efterhand har vi noterat att vi inte följt samtliga etiska forskningskrav då alla enkätfrågor 

skapats obligatoriskt i Google Forms som tvingar respondenterna att svara på alla frågor. Vi 
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var inte medvetna om detta när enkäten utformades och följden är att vi inte har något internt 

bortfall. Vi anser däremot att om någon respondent ansett att en fråga varit obekväm har 

möjligheten funnits att inte slutföra enkäten genom att stänga ner den. Därför presenteras ingen 

tabell för valid och missing från SPSS under analyskapitlet då samtliga enkäter var 

analyserbara.  
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4. Resultat och analys 

Kapitel presenterar studiens resultat som analyseras i statistik programmet SPSS vilket sker 

via en deskriptiv-, faktor-, korrelations- och klusteranalys som efter varje analys summeras. 

Avsnittet avslutas med ett summerat resultat.   

4.1 Deskriptiv analys  

Den första analysen vi utförde i SPSS var en deskriptiv analys för att visa enkätfrågornas 

medelvärden (se tabell 6) som ger en indikation på forskningsfrågan för vilka faktorer uppfattar 

studenter som utmärkande för stadens image. Svaren påvisar att totalt 205 personer har svarat 

enkäten vilket påvisar att vi inte har något bortfall i studien. Från svaren kan vi utläsa att 

majoriteten är i åldrarna mellan 21-26 år och 62 procent är kvinnor, resterande är män. Vi anser 

att fördelningen är godtagbar mellan könen eftersom vårt mål var att svaren skulle fördelas 

40/60 procent. Fördelningen av civil status var relativt jämt fördelad mellan singel och partner, 

endast ett mindre antal respondenter hade barn. Samtliga fakulteter har besvarat enkäten vilket 

vi hade som målsättning. Tillhörigheten av fakultet var svårutläst genom denna statistik och 

därför har vi inte analyserat detta ytterligare. De flesta som besvarat enkäten har flyttat till Gävle 

på grund av sina studier. 
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Tabell 6: Deskriptiv statistik (egen) 

För resterande enkätfrågor har samtliga besvarats med ett minimum värde på 1 samt ett 

maximumvärde på 7, förutom fråga 7 där maximumvärdet ligger på 6. Resultatet påvisar att 

samtliga respondenter har skilda uppfattningar om Gävles place brand. Den fråga som har högst 

medelvärde är fråga 6, “Att Gävle associeras med symbolen Gävlebocken” med ett medelvärde 

på 6,11. Analysen visar att den enskilda variabeln som associeras starkast med Gävles 

förmedlade place brand och har enligt studenter störst igenkänningsfaktor är Gävlebocken. 

Detta visar att användningen av symboler är av stor vikt inom place branding för att nå ut med 

önskat budskap till mottagarna, vilket Gävlebocken bekräftar. Samtidigt är Gävlebocken den 

som har minst inverkan på studenternas val av bosättning, med medelvärdet 1,52 vilket inte är 

så förvånande då symboler ska inge andra typer av värden som känslor och kännetecken för 
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stadens place brand (Vanolo, 2008). Standardavvikelsen för skalfrågorna ligger mellan 1,0 och 

1,9 vilket påvisar att svaren är relativt lika besvarade.  

4.2 Faktoranalys 

Vi har utfört två faktoranalyser för att besvara studiens två frågeställningar: vilka faktorer 

uppfattar studenter som utmärkande för stadens image och vilken inverkan har faktorerna på 

studenters val av bosättning. Då resultatet för faktorindelningen inte blev relevant och 

analyserbar när samtliga frågor analyserades tillsammans. Fråga 6 fick för lågt värde, under 

rekommenderat 0,5 och plockades därför bort från faktoranalys ”Associationer” (Pallant, 2013). 

Vi testade antal lämpliga faktorer för båda analyserna och kom fram till att tre faktorer passade 

faktoranalys ett ”Associationer” med KMO värdet 0,837 (Se tabell 7). Faktoranalys två 

reducerades till två faktorer ”Val av bostadsplats” med KMO värdet 0,915 (se tabell 8).  

Kaiser-Meyer-Olkin  ,837 

Bartletts test Approx. Chi-Square 614,450 

Df 66 

Sig. ,000 

Tabell 7: KMO och Barletts test för associationer (egen) 

 

Kaiser-Meyer-Olkin  ,915 

Bartletts test  Approx. Chi-Square 934,270 

Df 66 

Sig. ,000 

Tabell 8: KMO och Barletts test för val av bostadsplats (egen) 

Den procentuella fördelningen av hur mycket faktorerna kan förklaras genom varians, redovisas 

nedan (se tabell 8 & 10). Faktor ett förklarar 34,4 procent, faktor två 44,5 procent och faktor tre 

53,3 procent av total varians efter rotation i faktoranalysen för ”Associationer”. Faktoranalysen 

för ”Val av bostadsplats” har två faktorer med en varians där faktor ett förklarar 45,3 procent 

och faktor två 54 procent av total varians. Samtliga faktorer påvisar godtagbara värden, efter 

rotationen blir förklaringsgraden jämnare och har en accepterad nivå.   
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Faktor 

Initiala egenvärden Summa efter rotation 

Totalt 

% av 

varians 

Kumulativ 

% Totalt 

% av 

varians Kumulativ % 

1 4,133 34,442 34,442 2,860 23,834 23,834 

2 1,208 10,066 44,508 2,107 17,556 41,390 

3 1,051 8,754 53,262 1,425 11,873 53,262 

Tabell 9: Totalt förklarad varians associationer (egen) 

 

Faktor 

Initiala egenvärden Summa efter rotation 

Totalt 

% av 

varians 

Kumulativ 

% Totalt 

% av 

varians Kumulativ % 

1 5,439 45,324 45,324 4,261 35,508 35,508 

2 1,042 8,683 54,007 2,220 18,498 54,007 

Tabell 10: Totalt förklarad varians val av bostadsplats (egen) 

4.2.1 Faktoranalys 1: Associationer 

Faktor 1: “Aktiviteter” 

Denna faktor är den mest framträdande och mest dominerade som vi namngett ”Aktiviteter” 

eftersom frågorna berör olika typer av händelser och evenemang som staden erbjuder. Faktorns 

Cronbach alfa ligger på 0,775 (se tabell 11) vilket överstiger tumregeln och har en förklarande 

varians på 23,8 procent (se tabell 9). Denna faktor består av följande frågor:  

 Fråga 16: “Gävle förknippas med mat och smak samt erbjuder ett brett utbud av 

restauranger”.  

 Fråga 18: “Gävle associeras med fritidsaktiviteter som Furuviksparken och Getaway 

Rock Festival”.  

 Fråga 20: “Gävle är en utpräglad idrottsstad som erbjuder ett brett utbud av 

sportevenemang och träningsmöjligheter”.  

 Fråga 22: “Gävle har ett rikt kulturellt utbud med Sveriges Järnvägsmuseum, teater, 

symfoniorkester samt kulturområdet Gasklockorna”. 

 Fråga 25: “Gävle associeras med teknik, logistik och industri”. 
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Frågorna 16, 18, 20 och 22 är samtliga förknippade med aktiviteter studenter gör på fritiden 

och mäter stadens puls, urbanitet och mångfald. Frågorna förklarar stadens kulturella utbud, 

möjlighet till att göra aktiviteter för besökare och boende vilket är viktiga faktorer inom place 

branding (Anholt, 2006; Zenker et al., 2013). Forskarna menar även att personer värderar städer 

med brett kulturellt utbud och spännande aktiviteter att göra. Faktor ett bedöms bekräfta Gävles 

aktiva sida, med stöd i teorin och med egna erfarenheter är dessa element viktiga för en stads 

place brand. 

Fråga 25 mäter om studenterna förknippar staden med teknik, logistik och industri. Det finns 

flera variabler som är viktiga att mäta i en stads place brand är denna fråga av betydelse, 

specifikt för Gävle kommun då staden vill förknippas med det. Teorin styrker påståendet genom 

att forskning visar att arbetsmöjligheter (Zenker et al., 2013) och potential (Anholt, 2006) är 

viktiga dimensioner för platsens invånare vilket vi anser synonymt förknippas med 

industrier.      

Faktor 2: “Miljö” 

Denna faktor har namngetts ”Miljö” då frågorna beskriver en plats fysiska- och 

arbetsmiljöaspekter. Cronbach alfa har en intern reliabilitet på 0,609 (se tabell 11) och variansen 

ligger på 17,6 procent (se tabell 9) och innehåller frågorna nedan: 

 Fråga 8: “Gävle har ett strategiskt läge vilket erbjuder goda pendlingsmöjligheter”. 

 Fråga 10: “Gävle är en grön stad med många parker och grönområden”. 

 Fråga 12: “Gävle är en havsstad med en aktiv hamn”. 

 Fråga 14: “Gävle erbjuder goda karriärmöjligheter för mig som student”. 

Fråga 8, 10 och 12 syftar samtliga att bedöma stadens fysiska aspekter, platsen (Anholt, 2006) 

hur staden ser ut rent fysiskt, grönområden och antal parker (Zenker et al., 2013) samt vad 

staden erbjuder. Dessa undersöks för att se vad studenterna anser viktigt i en stads place brand. 

Fråga 14 mäter vilka förutsättningar (Anholt, 2006) staden erbjuder invånarna och hur 

möjligheterna till arbete är i staden (Zenker et al., 2013). Frågan bidrar till mätningen av Gävle 

kommuns påstående att Gäve skall förknippas med karriärmöjligheter. Frågorna i faktorn 

redovisar att fysiska variabler är viktiga för att städer skall inge en positiv image. Välutbyggd 

infrastruktur och väl tilltagna grönområden påverkar upplevd image av en stad (Kavaratzis, 

2004). Gävles utseende bedöms ha stor relevans för att positivt associeras med stadens place 

brand.  
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Faktor 3 “Känsla” 

Den sista faktorn heter ”Känsla” och frågorna nedan mäter studenternas attityd till stadens place 

brand. Variansen är 11,9 procent (se tabell 9) och Cronbach alfa är 0,606 (se tabell 11) för 

variablerna i denna faktor och innehåller dessa frågeställningar: 

 Fråga 27: “Gävle är en trygg stad”. 

 Fråga 29: “Gävle är en utmanande och stimulerande stad” 

Fråga 27 och 29 mäter studenternas känslomässiga uppfattning av staden vilket Gävle kommun 

vill förmedla med Gävles place brand och med deras G formade bocksymbol. Organisationer 

som använder place branding lägger mycket pengar på att framhäva städer med symboler 

(Cleave & Arku, 2014), därför undersöks om de ansträngningar stadens ledare gör för arbetet 

med symboler ger resultat. Om Gävle saknat dessa värdefulla egenskaper finns risken att 

studenter inte hade trivts lika bra och att de sprider dåligt rykte som kan skada uppfattningen 

om stadens place brand (Zenker & Rütter, 2014).  

 
Komponenter 

 Faktorladdning  Cronbach alfa  % av varians 

AKTIVITETER  0,775 23,8 

F16_RESTAURANG ,654   

F18_FRITIDSAKTIVITET ,667   

F20_IDROTT ,773   

F22_KULTUR ,605   

F25_INDUSTRI ,673   

MILJÖ   0,609 17,6 

F8_PLATSENS LÄGE ,634   

F10_GRÖNOMRÅDE ,671   

F12_HAVSLÄGE ,562   

F14_KARRIÄR ,663   

 KÄNSLA  0,606 11,9 

F27_TRYGGHET ,848   

F29_UTMANING ,510   

Tabell 11: Faktoranalys 1 “Associationer” (egen)  

4.2.2 Faktoranalys 2: Val av bostadsplats 

Faktor 1 “Livskvalitet” 

Frågeställningarna nedan förknippas med livskvalitet, variablerna som mäts har stor betydelse 

för studenternas val av bostadsplats och framtid, vilket är anledningen till att faktorn fått namnet 
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”Livskvalitet”. Cronbach alfa är 0,879 (se tabell 12) och variansen är 35,5 procent (se tabell 

10):  

 Fråga 9: “Att Gävle har ett strategiskt läge vilket erbjuder goda pendlingsmöjligheter 

är betydelsefullt för mitt val av bostadsplats”. 

 Fråga 11: “Att Gävle är en grön stad med många grönområden och parker är 

betydelsefullt för mitt val av bostadsplats”. 

 Fråga 13: “Att Gävle är en havsstad med en aktiv hamn är betydelsefullt för mitt val 

av bostadsplats”. 

 Fråga 15: “Att Gävle erbjuder goda karriärmöjligheter för mig som student är 

betydelsefullt för mitt val av bostadsplats”. 

 Fråga 17: “Att Gävle förknippas med mat och smak samt erbjuder ett brett utbud av 

restauranger är betydelsefullt för mitt val av bostadsplats”. 

 Fråga 21: “Att Gävle är en utpräglad idrottsstad som erbjuder ett brett utbud av 

sportevenemang och träningsmöjligheter är betydelsefullt för mitt val av 

bostadsplats”. 

 Fråga 23: “Att Gävle har ett rikt kulturellt utbud med Sveriges Järnvägsmuseum, 

teater, symfoniorkester samt kulturområdet Gasklockorna är betydelsefullt för mitt val 

av bostadsplats”. 

 Fråga 28: “Att Gävle är en trygg stad är betydelsefullt för mitt val av bostadsplats” 

 Fråga 30: “Att Gävle är en utmanande och stimulerande stad är betydelsefullt för mitt 

val av bostadsplats”. 

Fråga 9, 11 och 13 mäter platsens karaktär, (Anholt, 2006) vad staden erbjuder i form av 

grönområden och hur många parker staden innefattar (Zenker et al., 2013) samt betydelsen av 

vattenläge för studenternas val av bostadsplats. Fråga 15, 17, 21 och 23 undersöker vad staden 

tillhandahåller i form av arbete och fritidsaktiviteter. Livskvalité, framåtanda och händelser i 

staden (Zenker et al., 2013) indikerar om det finns en framtid för studenterna i staden.  

Fråga 28 och 30 mäter immateriella element hos stadens place brand och betydelsen för 

studenternas val av bostadsplats. Gävle kommun har utmanande och tryggt som ledord för 

känslan de vill förmedla med Gäves place brand, därför undersöks vilken inverkan variablerna 

har för studenternas val av bostadsplats. Faktor ett summeras till livskvalité, driv och händelsers 

betydelse för valet av bostadsplats. Resultatet i ”Livskvalité” kopplas till forskning som 

bekräftar att livstillfredsställelse är en viktig faktor för att personer ska trivas på en plats (Florek, 
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2008). Med egna erfarenheter som studenter tolkas det att många studenter strävar efter 

innehållet av faktorn vilket gör det viktigt för Gävles ledare att erbjuda livskvalité för att behålla 

studenter i staden.  

Faktor 2 “Tradition”  

Faktor två har namngetts ”Tradition”, frågorna beskriver Gävle ur traditionell syn och 

presenteras nedan. Cronbach alfa har ett värde på 0,613 (tabell 12) samt variansen överlappar 

med 18,5 procent (se tabell 10): 

 Fråga 7: “Att Gävle associeras med symbolen Gävlebocken, är betydelsefullt för 

mitt val av bostadsplats”. 

 Fråga 19: “Att Gävle associeras med fritidsaktiviteter som Furuviksparken och 

Getaway Rock Festival är betydelsefullt för mitt val av bostadsplats”. 

 Fråga 26: “Att Gävle associeras med teknik, logistik och industri är betydelsefullt 

för mitt val av bostadsplats”. 

Fråga 7 bedömer hur väl studenter känner igen Gävlebocken för att se om den når ut till 

målgruppen. Fråga 19 mäter stadens evenemang, arrangemang och fritidsaktiviteter som är 

dimensioner Gävle kommun marknadsfört mot studenter. Fråga 26 mäter om studenter anser 

att teknik, logistik och industri är av relevans för valet av bostadsplats. Faktorn anses ge en 

både som en modern och en gammal bild av staden. Faktorn bedöms innefatta variabler vilka 

anses traditionella i Gävle vilket är anledningen till namnet. Därför ökar vikten av studenternas 

word-of-mouth, hur de pratar om staden med andra för att sprida en positiv syn av stadens place 

brand (Kavaratzis, 2004).   
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Komponenter  

 Faktorladdning Cronbach alfa  % av varians 

LIVSKVALITET   0,879 35,5 

F9_PLATSENS LÄGE BO ,592   

F11_GRÖNOMRÅDE BO ,708   

F13_HAVSLÄGE BO ,584   

F15_KARRIÄR BO ,696   

F17_RESTAURANG BO ,709   

F21_IDROTT BO ,576   

F23_KULTUR BO ,593   

F28_TRYGGHET BO ,770   

F30_UTMANING BO ,755   

TRADITION  0,613 18,5 

F7_GÄVLEBOCKEN BO ,788   

F19_FRITIDSAKTIVITET BO ,592   

F26_INDUSTRI BO ,744   

Tabell 12: Faktoranalys 2 ”Val av bostadsplats” (egen)  

4.2.3 Sammanfattning av faktoranalyserna med ny utvecklad modell  

Den första faktoranalysen utfördes för att besvara forskningsfrågan vilka faktorer uppfattar 

studenter som utmärkande för stadens image och gav tre faktorer som resultat, ”Aktiviteter”, 

”Miljö” och ”Känsla”. Faktorerna representerar olika typer av händelser och evenemang som 

staden erbjuder vilket bekräftar Gävles aktiva sida. Faktorn innehåller Gävles fysiska- och 

arbetsmiljöaspekter samt studenternas känsla och attityd till Gävles place brand.  

Från faktoranalys ett har en modell utvecklats för att förklara vilka faktorer som anses viktiga i 

ett place brand ur studentperspektiv. Analysen visar att de viktigaste faktorerna i place branding 

enligt studenterna är ”Aktiviteter”, ”Miljö” och ”Känsla” vilket är vårt teoretiska bidrag (se 

avsnitt 5.2). Modellen har utvecklats från Anholts (2006) sex olika faktorer som är viktiga för 

att mäta uppfattningen av ett place brand. Närvaron, platsen, potentialen, pulsen, personerna 

och förutsättningarna har kopplats och omfördelats till vår egenutformande modell (se modell 

6) där vi kommit fram till att studenterna anser att det är tre framträdande faktorer i stadens 

förmedlade place brand. Studien visar att studenterna endast associerar tre i stället för sex 

framträdande faktorer i en stads place brand. De tre nya faktorerna speglar studenternas 

uppfattning om att vilja att göra stimulerande aktiviteter på fritiden, ha en trivsam miljö att bo 

i med grönområden, möjligheter till karriär och känna att staden är trygg och utmanande. Det 

förvånar oss att det bara blev tre nya faktorer men vi tror att kultur och platsens närvaro inte är 
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så betydande för studenterna. Gammal kultur är inte lika viktigt för studenterna, vi tror att de 

uppskattar att det finns gammal kultur men det är inte en drivande faktor för att en student ska 

vilja flytta till dit. Vi är inte förvånade att en variabel försvann från närvaro då studenter inte 

som studien bekräftar, tar detta som en prioritering vid val av studentstad. Se nedan hur våra 

nya faktorer har utvecklats från Anholts (2006) forskning. 

 

Modell 6: Variabler kopplade från teori till nya faktorer inom place branding (egen)   

Faktoranalys två utfördes för att besvara forskningsfrågan vilken inverkan har faktorerna på 

studenternas val av bosättning resulterade i de två faktorerna ”Livskvalitet” och ”Tradition” 

och är därför för få att göra en egen modell på. Faktorerna beskriver betydande aspekter för 

studenter i val av bostadsplats och kan summeras till livskvalitet samt att studenter har en 

traditionell syn av Gävles place brand som uppfattas viktiga för bosättning.  

4.3 Korrelationsanalys 

Analysen från SPSS redovisade att flertalet frågor har en positiv korrelation med varandra. De 

samband studien lyfts fram, ses intressanta att analysera både för att de visar starka samband 

men även för att besvara studiens frågeställning: vilken inverkan har faktorerna på studenternas 

val av bosättning? Analysen redovisar starka Pearsons r värden som märkts med två asterisker 

(se tabell 4) och är knutna till vår teoretiska referensram.  

Samband 1 
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 Fråga 20: ”Gävle är en utpräglad idrottsstad som erbjuder ett brett utbud av 

sportevenemang och träningsmöjligheter”. 

 Fråga 21: ”Att Gävle är en utpräglad idrottsstad som erbjuder ett brett utbud av 

sportevenemang och träningsmöjligheter är betydelsefullt för mitt val av 

bostadsplats”. 

Korrelation representerar ett positivt samband mellan fråga 20 och fråga 21 med ett värde på 

0,547**. Frågan rörande att Gävle är en utpräglad idrottsstad som erbjuder ett brett utbud av 

sportevenemang och träningsmöjligheter har inverkan i positiv riktning på att Gävle är en 

utpräglad idrottsstad som erbjuder ett brett utbud av sportevenemang och träningsmöjligheter 

är betydelsefullt för mitt val av bostadsplasts. Sambandet i omvänd riktning förklarar samma 

starka positiva korrelation. Frågorna rör samma variabel, idrott och visar den starkaste 

korrelationen mellan hur studenterna uppfattar Gävle som stad och att dimensionen är lika 

betydelsefull vid val för bosättning i Gävle. 

Det intresseväckande att just denna korrelation är starkast mellan samma variabel. 

Korrelationen bekräftar Gävle kommuns målsättning att stadens place brand ska uppfattas med 

idrott och redogör att tillgången på idrott i staden har inverkan för studentens val av bostadsplats 

i Gävle. Forskning förklarar att idrott i form av olika sportarrangemang stärker platsens identitet 

och image (Anholt, 2006; Gilboa et. al., 2015). Korrelationen är relevant utifrån egna 

erfarenheter eftersom många studenter utnyttjar och pratar om stadens sportutbud och 

förknippar staden med idrott.   

Samband 2 

 Fråga 16: ”Gävle förknippas med mat och smak samt erbjuder ett brett utbud av 

restauranger”. 

 Fråga 17: ”Att Gävle förknippas med mat och smak samt erbjuder ett brett utbud av 

restauranger är betydelsefullt för mitt val av bostadsplats”. 

Korrelationen presenterar att fråga 16 och 17 har ett positivt samband mellan variablerna med 

värdet 0,544**. Gävle förknippas med mat och smak samt erbjuder ett brett utbud av 

restauranger har en positiv inverkan på att Gävle förknippas med mat och smak samt erbjuder 

ett brett utbud av restauranger är betydelsefullt för mitt val av bostadsplats. Korrelationen 

stämmer lika väl överens i motsatt riktning. Sambandet visar att Gävle kommun vill att staden 

skall uppfattas med mat och smak vilket också är en betydelsefull dimension för studenter att 
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bosätta sig i Gävle. Korrelationen framlägger bevis för att den image Gävle vill förmedla når ut 

och är en värdefull dimension för studenternas boende. Korrelationen visar att stadens ledare 

arbetat i rätt riktning, eftersom det visar att deras målsättning är av relevans för målgruppen. 

Om korrelationen hade varit negativ hade studenterna associerat Gävle med restaurangliv men 

inte ansett det viktigt vid val av bostadsplats. Restauranger är en viktig del för ett place brands 

attraktionskraft (Gilboa et al., 2015) vilket studenterna håller med om.  

Samband 3 

 Fråga 29: ”Gävle är en utmanande stad”. 

 Fråga 30: ”Att Gävle är en utmanande och stimulerande stad är betydelsefullt för 

mitt val av bostadsplats”. 

De två variablerna, fråga 29 och 30 har den högsta korrelationen med Pearson r värdet 0,509** 

som redovisar ett positivt samband. Studenterna har besvarat frågan att Gävle är en utmanande 

stad som har en inverkan i positiv riktning på frågan att Gävle är en utmanande och stimulerande 

stad vilket är betydelsefullt för studentens val av bostadsplats. Korrelationen kan även studeras 

från motsatt håll och visar att fråga 30 har positiv inverkan på fråga 29. Korrelationen redogör 

att studenter i Gävle upplever att staden är utmanande och det kan utläsas att studenter vill att 

Gävle ska kännas utmanande och stimulerande för att de ska vilja bosätta sig i staden. 

Gävle kommun har variablerna som målsättning över hur stadens place brand ska upplevas 

utmanande vilket resultatet visar att studenterna gör och att det är viktigt för deras val av 

bostadsplats. Vi trodde dock att korrelationen för variabeln trygghet skulle vara starkare än 

utmaning eftersom trygghet har betydelse för att invånare ska känna sig säkra, som är en av de 

viktigaste aspekterna i ett place brand menar forskningen (Gilboa et al., 2015). Studier visar att 

invånare vill stimuleras och studenter har sökt till Högskolan för att få en utbildning och därmed 

utmana sig själva.  

Samband 4 

 Fråga 14: ” Gävle erbjuder goda karriärmöjligheter för mig som student”. 

 Fråga 15: ” Att Gävle erbjuder goda karriärmöjligheter för mig som student är 

betydelsefullt för mitt val av bostadsplats”. 
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Korrelation mellan fråga 14 och 15 visar Pearson r värdet 0,483** och redovisar att ett positivt 

samband finns mellan variablerna. Studenterna har angett att Gävle erbjuder goda 

karriärmöjligheter för mig som student vilket har positiv inverkan på att Gävle erbjuder goda 

karriärmöjligheter för mig som student är betydelsefullt för mitt val av bostadsplats. Korrelation 

visar även samma resultat omvänt, fråga 15 har positiv inverkan på fråga 14. Sambandet är den 

fjärde starkaste korrelationen då vi jämfört variablernas två frågeställningar mot varandra.   

Sambandet visar att stadens ledare vill att staden skall uppfattas med karriär vilket också är en 

betydelsefull dimension för att studenter att bosätta sig i Gäve. Korrelationen framlägger bevis 

på att de faktorer stadens ledare förmedlar till studenter är av relevans för målgruppen. Om 

korrelationen hade varit negativ hade studenterna associerat Gävle med karriär men inte ansett 

det viktigt vid val av bostadsplats. Antagandet hade stridit mot den forskning studien tillämpat 

då flertalet forskare redogör att en plats möjligheter till karriär är en av de viktigaste faktorerna 

för lyckosam place branding (Zenker et al., 2013). 

Samband 5 

 Fråga 8: ”Gävle har ett strategiskt läge vilket erbjuder goda pendlingsmöjligheter”. 

 Fråga 9: ”Att Gävle har ett strategiskt läge vilket erbjuder goda 

pendlingsmöjligheter är betydelsefullt för mitt val av bostadsplats”. 

De två variablerna, fråga 8 och 9 har korrelationen med Pearson r värdet 0,434** som redovisar 

ett positivt samband. Studenterna har besvarat frågan att Gävle har ett strategiskt läge och goda 

pendlingsmöjligheter har en inverkan i positiv riktning på frågan att Gävles strategiska läge och 

goda pendlingsmöjligheter är betydelsefullt för studentens val av bostadsplats. Korrelationen 

kan även studeras från motsatt håll och visar att fråga 9 har positiv inverkan på fråga 8. 

Korrelationen redogör att studenter i Gävle upplever att staden har ett strategiskt läge och att 

det är viktigt för att studenter ska vilja bosätta sig i staden.  

4.3.1 Sammanfattning korrelationsanalys 

De korrelationer som Gävle associeras starkast med och är betydelsefulla vid studenternas val 

av bosättning är idrott, restauranger, utmaning, karriär och platsens läge. Studenterna har svarat 

högst på att Gävle är en utpräglad idrottsstad vilket har en betydelsefull inverkan på deras val 

av bostadsplats. Sambanden summeras vara viktigast för studenterna och när variabler för 
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stadens image är starkt korrelerad med att vara betydelsefull för studenternas val av bostadsplats 

är de tillfredsställda med stadens place brand.  

4.4 Klusteranalys 

För att besvara forskningsfrågan hur skiljer sig studenternas uppfattningar har vi utfört en 

klusteranalys. Analysen har tagit fram fem varierade grupperingar (se tabell 13) för att kunna 

förklara ett representativt urval av de 205 respondenternas åsikter och se om uppfattningen 

skiljer mellan dem. Tolkningen görs att de flesta studenterna flyttat till Gävle på grund av sina 

studier, majoriteten av studenterna är i åldrarna 21-26 år, fördelningen av kön är till en större 

del kvinnor. Tre av fem kluster (se tabell 5) representeras av kvinnor och två av klustren är män. 

I analysen har fråga fyra om studenternas fakultet tagits bort då svårigheter fanns att rättvist 

kunna uttrycka om deras utbildning, då svarsfrekvensen hade dålig spridning mellan 

fakulteterna. Klustren har namngetts “Anti-allt-Allan”, “Positiva Pierre”, “Mellan Malin”, 

“Bestämda Berta” och “Jet set Johanna”.  

Anti-Allt Allan 

Det första klustret har namngetts ”Anti-allt-Allan”, klustret utmärks av män i 21-23 åldern som 

flyttat till Gävle på grund av studierna och är singel. ”Anti-Allt-Allan” är utmärkande då 

samtliga poäng är låga och det är inte många indikatorer i klustret som gruppen förknippar med 

Gävle. Fråga 8, 10 och 27 har samtliga värden över fyra. Det tyder på att klustret håller med 

om den traditionella synen av staden med exempelvis parker, pendlingsmöjligheter och 

trygghet. Resterande frågor har värden under fyra vilket tyder på att klustret inte håller med om 

frågorna som ställts.  

Utmärkande låga siffror med värden under två har frågorna 13, 17, 19, 21, 23, 26 och 30 

samtliga frågor är ställda om betydelsefulla variabler för val av bostadsplats. Gruppen 

associerar inte havsstad, restauranger, fritidsaktiviteter, idrott, kultur och industri med Gävle 

och faktorerna är inte heller viktiga för klustret i deras val av bostadsplats. ”Anti-Allt-Allan” är 

en grupp studenter som bor i Gävle för att studera och det kan utläsas från svaren att klustret 

planerar att flytta efter examen. Stadens ledare kan vinna mycket på att stärka marknadsföringen 

och kommunikation av stadens place brand till klustret för att få studenterna att uppskatta staden 

mer och välja staden till bostadsplats (Zenker & Petersen, 2014). Klustergruppen består av 21 

procent och är den tredje största gruppen vilket motsvarar en relativt stor andel av studenterna. 
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Positiva Pierre 

Kluster två heter ”Positiva Pierre” och består av ungefär lika många tjejer som killar och det 

kan utläsas att klustret har med stor sannolikhet flyttat till Gävle på grund av sina studier. 

Gruppen utmärker sig starkt mot resterande då ”Positiva Pierre” har besvarat samtliga 

frågeställningar väldigt högt och har högre värden i relation till resterande kluster. Karaktären 

på gruppen är att studenterna är mycket nöjda med Gävle vilket påvisar att många faktorer som 

undersökts är betydelsefulla för att klustret enligt oss kan tänkas bosätta sig i staden efter 

avslutade studier.  

Frågan studentgruppen besvarat lägst är fråga 19 vilket betyder att det fritidsutbud som Gävle 

kommun marknadsför inte har någon betydelse för studenternas val av bostadsplats. ”Positiva 

Pierre” kanske inte upplevt de fritidsaktiviteter Gävle vill förknippas med och är en faktor som 

inte påverkar valet av bosättning i staden. Ytterligare två frågor som besvarats lågt är fråga 13 

och 26 vilka redogör att Gävles tekniska utbud och stadens havsläge inte heller är betydande 

faktorer för ”Positiva Pierre” val av bosättning i Gävle. Frågor ”Positiva Pierre” besvarat högt 

är att Gävle associeras starkt med idrott och att karriär är en betydelsefull faktor för val av 

bostadsplats. Klustret har svarat högt att Gävle associeras med karriärmöjligheter men ännu 

högre på att det är betydelsefullt vid val av bostadsplats, vilket uttrycker att studenterna i 

klustret vill ha mer karriärmöjligheter i staden. Forskningen visar att tillgång till 

karriärmöjligheter ökar inflyttning till en plats (Zenker et al, 2013) och det tolkas som att staden 

erbjuder mer möjlighet till karriär stannar studenter. 

Det som sticker ut i analysen är fråga 28 som besvarats väldigt högt. Frågan undersöker om 

trygghet är en betydelsefull faktor vid val av bostadsplats viket klustergruppen svarat mycket 

högt på. Fråga 27 däremot om staden associeras med trygghet har besvarats relativt lägre, vilket 

är ett annorlunda mönster i analysen. Säkerhet i en stad är en väl undersökt faktor som bidrar i 

positiv riktning till en god känsla av ett platsvarumärke (Gilboa et al., 2015). ”Positiva Pierre” 

anser att trygghet är viktigt för att bosätta sig i Gävle men att staden inte är lika stark förknippad 

med trygghet som klustret önskar. Tolkningen görs att klustret kan tänkas välja Gävle som 

bostadsplats efter sina studier då staden erbjuder viktiga faktorer för studenterna i gruppen. 

Stadens faktorer passar ”Positiva Pierres” önskemål och medverkar till gruppens val för 

bosättning. Klustret är en målgrupp för kommunen där marknadsföring av stadens place brand 
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nått fram och uppskattas. Klustergruppen består av 22 procent och är den näst största vilket 

visar att gruppen motsvarar ett stort antal studenter i undersökningen.  

Mellan Malin 

Det tredje klustret har namngetts till ”Mellan Malin” på grund av att samtliga besvarade frågor 

ligger runt medelvärdet, varken extremt höga positiva värden eller många låga värden vilket 

visades i motpolsklustren ”Anti-Allt-Allan” och ”Positiva Pierre”. Klustret innehåller personer 

i åldrarna 24-26 år, har partner och har flyttat till Gävle på grund av studier. Trots medelmåttiga 

värden ger gruppen ett högre värde på frågorna 8, 10, 14, 15, 28 och 30 vilket indikerar på att 

”Mellan Malin” anser att Gävle har ett bra läge, erbjuder karriärmöjligheter och att det finns 

många grönområden i staden.  

Trygghet, utmaning och karriärmöjligheter vid val av bostadsplats är också viktiga variabler för 

gruppen. Gävle stad uppfyller kravet relativt väl om att upplevas som tryggt, vilket utmanande 

ännu inte gör. ”Mellan Malin” har besvarat frågorna 19, 23 och 26 lågt, samtliga under värdet 

tre vilka är frågor gällande betydelsefulla variabler vid val av bostadsplats. Indikationen av de 

låga värdena är att ”Mellan Malin” inte tänker bo kvar i Gävle efter avslutade studier på grund 

av att gruppen inte upplever tillfredsställelse i staden (Florek, 2008) eftersom alla värden är 

högre för associationer med Gävle än för val av bostadsplats med undantag för fråga 28 och 30. 

”Mellan Malin” är det största klustret och består av 27 procent av studiens urval vilket ger en 

indikator på vad många studenter i Gävle anser om staden och vad som är viktiga variabler vid 

val av bostadsplats. I dagsläget tenderar klustret att lämna staden efter avslutade studier vilket 

ger en indikation på vad staden kan arbeta med för att förbättra place branding mot denna 

målgrupp för att locka dem till att välja Gävle som bostadsplats.  

Bestämda Berta 

Det fjärde och näst minsta klustret innehåller 18 procent av studenterna som fått namnet 

”Bestämda Berta” vilket består av kvinnor i åldrarna 27-30 år och bor i Gävle på grund av 

studier. Karaktären på klustret är att vissa variabler värderas högt som frågorna 8, 10, 18 samt 

20. Gruppen förknippar staden med fritidsaktiviteter, idrott och kultur men det är inte viktigt 

vid val av bostadsplats. Värderingen antyder på att ”Bestämda Berta” trivs som student i Gävle 

men planerar inte att bo kvar i staden efter avslutade studier. Gruppen har gett låga värden på 

frågorna 13, 19, 21, 23 och 26 vilka rör betydelsefulla faktorer vid val av bostadsplats 

”Bestämda Berta” ser inte framtiden i Gävle, marknadsföringen har nått fram men är inte 
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tillräckligt viktig för att studenterna i klustret ska vilja bo i Gävle. Forskning visar att genom 

marknadsföring kan en individs uppfattning av en plats ändras (Gilboa et al., 2015) vilket tyder 

på att det finns chans för det i klustret. En intressant värdering har klustret på fråga 14 då de 

besvarat frågan relativt högt men fråga 15 har fått lägre värde vilket indikerar på att studenten 

redan bestämt sig för att arbeta på en annan ort. Klustret innehåller det äldre spannet av 

studenterna vilket tolkas att personerna i klustret redan har ett ordnat liv utanför Gävle vilket 

gör att de inte ser sig själva bo i staden. Möjligheter finns till bearbeta ”Bestämda Berta” för att 

ändra åsikter om staden.  

Jet set Johanna 

Femte och sista klustret består av ”Jet set Johanna”, gruppen består till större del av tjejer som 

med stor sannolikhet kommer från Gävle. Klustret har svarat väldigt blandat på frågorna i 

förhållande till resterande klustergrupper och har generellt svarat högre på hur väl Gävles image 

når ut. De frågor som märker ut sig, vilket ”Jet set Johanna” besvarat högst är att Gävle 

associeras starkt med restauranger och idrott. Studenterna i klustret tolkas anse att det är 

betydelsefullt att Gävle är en trygg stad för val av bostadsplats och att staden är förknippat med 

det. Motsatsvis har ”Jet set Johanna” besvarat att Gävle anses vara en utmanande stad men att 

det inte är viktigt för klustrets val av bostadsplats.  

Klustret har svarat förvånansvärt lågt på frågorna om Gävle associeras med karriärmöjligheter 

och om det är betydelsefullt vid deras val av bostadsplats. Frågorna har besvarats betydelsevärt 

mycket lägre i förhållande till övriga kluster och är ett tecken på att studenten med stor 

möjlighet kommer att lämna staden efter studierna. Klustret anser även att Gävle har ett bra 

strategiskt läge vilket tyder på att studenten kan pendla i framtiden, då karriärmöjligheter inte 

är betydande för val av bostadsplats eller associeras starkt med Gävle. De lägsta värden ”Jet set 

Johanna” uppgett är på frågorna 23 och 26 vilka redogör att kultur och fritidsaktiviteter är 

variabler som har en liten betydelse för klustrets val av bosättning i staden. Detta är indikatorer 

på att ”Jet set Johanna” inte uppskattar Gävles utbud av faktorerna. Klustret tolkas som 

tillfredsställda av andra variabler i Gävles place brand eller gillar kulturella- och fritidsfaktorer 

i staden som stadens ledare inte förmedlat till studenterna. Klustergruppen ”Jet set Johanna” 

utgör den minsta gruppen studenter på 12 procent beräknat på studiens urval. 
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Tabell 13: Klusteranalys (egen) 

 

Kluster 

Anti-Allt 
Allan 

Positiva 
Pierre 

Mellan 
Malin 

Bestämda 
Berta 

Jet set 
Johanna 

F1_ÅLDER 2,4 2,5 2,7 2,9 2,8 

F2_KÖN ,6 ,6 ,6 ,6 ,7 

F3_CIVIL STATUS 1,5 1,5 1,8 1,6 1,6 

F5_RELATION 1,9 1,9 1,9 1,9 1,7 

F6_GÄVLEBOCKEN 5,6 6,2 6,1 6,3 6,5 

F7_GAVLEBOCKEN BO 1,1 2,0 1,7 1,2 1,5 

F8_PLATSENS LÄGE 4,1 5,6 5,3 5,6 5,0 

F9_PLATSENS LÄGE BO 2,6 5,5 4,7 3,9 4,7 

F10_GRÖNOMRÅDE 4,4 5,5 5,0 5,2 4,8 

F11_GRÖNOMRÅDE BO 2,4 5,4 4,5 2,2 4,5 

F12_HAVSLÄGE 2,7 4,6 3,6 4,3 2,8 

F13_HAVSLAGE BO 1,3 3,5 3,4 1,4 2,0 

F14_KARRIÄR 3,2 5,2 4,4 4,5 2,6 

F15_KARRIÄR BO 2,8 5,6 5,1 3,5 2,6 

F16_RESTAURANG 2,8 5,3 3,8 4,6 5,9 

F17_RESTAURANG BO 1,6 4,9 3,8 2,3 4,5 

F18_FRITIDSAKTIVITET 2,5 5,4 3,5 5,3 4,8 

F19_FRITIDSAKTIVITET 
BO 

1,4 3,2 2,5 1,5 2,6 

F20_IDROTT 3,5 5,6 4,4 4,9 5,4 

F21_IDROTT BO 1,9 4,9 3,7 2,0 4,2 

F22_KULTUR 2,7 5,3 3,9 4,7 3,9 

F23_KULTUR BO 1,4 4,1 2,9 1,4 1,8 

F25_INDUSTRI 2,3 4,6 3,5 3,7 4,6 

F26_INDUSTRI BO 1,3 3,3 2,5 1,5 1,9 

F27_TRYGGHET 4,0 5,6 4,4 4,3 4,8 

F28_TRYGGHET BO 2,7 6,0 5,1 3,1 5,0 

F29_UTMANING 2,2 4,9 3,7 3,9 3,8 

F30_UTMANING BO 1,9 5,3 4,5 2,7 3,0 



”Hur uppfattar studenterna staden?” L. Göransson & E. Jansson maj 2016 

53 

 

4.4.1 Sammanfattning klusteranalys  

Analysen påvisar att studenternas åsikter skiljs åt och Gävlebocken förknippas starkt med 

staden då samtliga klustergrupper besvarat enkätfrågan högst. Därför har det inte diskuterats 

och beskrivits närmre i ovanstående analyser. Det kluster som besvarat fråga 6 högst är ”Jet set 

Johanna” som kan ses indikera på att gruppen kommer från Gävle och symbolen har 

uppmärksammats länge. Det går tydligt att utläsa att Gävlebocken har minst inverkan på 

studenternas val av bosättning. En annan variabel samtliga kluster besvarat högt är 

grönområden och platsens läge, läget vilket Gävle kommunen poängterade som något de länge 

marknadsfört och anser är betydande. Åsikter om vad som är betydelsefullt vid val av 

bostadsplats skiljer sig åt mellan grupperna för bland annat, trygghet, utmaning och restaurang 

där vissa grupper värderar det högt och andra väldigt lågt.  

Tecken finns på att samtliga kluster värderar associationsfrågorna högre medan samma variabel 

har en lägre svarsfrekvens på frågan om faktorn är betydelsefull vid val av bostadsplats. Ett 

exempel att betona är fråga 18 och 19 angående fritid där fråga 18 besvarats betydligt högre än 

fråga 19 av samtliga grupper. Fritidsfaktorerna Gävle kommun marknadsför till stadens 

studenter associeras med staden men har inte betydelse för deras val av bostadsplats. Svaren 

tyder på att marknadsföring av Furuvik nöjespark och Getaway Rockfestival inte är viktigt för 

studenter utan kan riktas mot andra målgrupper, andra fritidsaktiviteter bör framhävas. 

Forskning beskriver det att marknadsföring bör anpassas till målgruppens behov för en 

framgångsrik place branding (Kavaratzis, 2004).  

Karriär som enligt forskning är en viktigt för att en person skall bosätta sig på en plats har i 

analysen fått förvånande värden (Zenker et al., 2013). Fråga 14 och 15 om karriär utgör en 

utmärkande kombination då frågorna besvarats väldigt olika i klustren, vissa respondenter har 

besvarat den ena frågan högre och andra den andra frågan. Det tyder på att klustren ser på 

Gävles karriärmöjligheter varierat, vilket kan bero på utbildning och att studenter som inte ser 

att Gävle erbjuder denna faktor tenderar att lämna staden efter sina avslutade studier. 

4.5 Sammanfattning av studiens analyser 

För att sammanställa de analysmetoder vi valt så vill vi framhäva vår egen utformade modell 

och koppla samman samtliga analyser från studien (se modell 7). Vi har använt vår egen modell 

som grund och knutit samman med studenternas åsikter från de olika analyserna.  Resultat från 

faktoranalysen visar att studenter förknippar tre faktorer med Gävles place brand vilket har 
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utvecklats och redovisas i modellen. De starkaste korrelationerna från korrelationsanalysen är 

inringade i modellen. Samtliga tre faktorer förknippar studenter med Gävles place brand. Från 

klusteranalysen har vi koppat de olika klustergruppernas starkaste associationer med Gävles 

place brand. Samtliga kluster har gett Gävlebocken höga värden men eftersom faktoranalysen 

har reducerat den variabeln presenterar vi andra utmärkande faktorer för Gävles place brands 

image. Resultatet visar att korrelationerna och klustren är spridd fördelade i studiens modell 

och bekräftar faktoranalys ”Associationer” ytterligare. 

Resultatet visar att aktiviteter, känsla och miljö är de faktorer som studenter förknippas starkast 

med Gävles place brand. De variabler som korrelerar högst med association till Gävle och är 

mest betydande för studenternas val av bostadsplats är restauranger, idrott, utmaning, platsens 

läge och karriär. Olika studentgrupper har olika åsikter över vad som de förknippar med Gävles 

place brand. 

 

Modell 7: Sammanfattning av studiens analyser (egen) 
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5. Slutsats 

Det avslutande kapitlet inleds med en presentation av det bidraget uppsatsen tillför. Vidare 

redogörs uppsatsens teoretiska och praktiska bidrag. Avslutningsvis presenteras förslag till 

vidare forskning inom området. 

5.1 Uppsatsens bidrag  

Studiens syfte är att beskriva och analysera hur studenter uppfattar en stads image och vilka 

faktorer som utmärker stadens place brand. Delsyftet är att undersöka vilken inverkan stadens 

image har för att attrahera studenter för bosättning, vilket vi konstaterar har besvarats genom 

de resultat vi erhållit. Resultatet visar att studenter uppfattar stadens place brand starkt med de 

förmedlade faktorerna som framhävs men att de är mindre viktiga för att studenter skall bosätta 

sig i staden.  

Vilka faktorer uppfattar studenter som utmärkande för stadens image? 

Resultatet från uppsatsens studentperspektiv ger en indikator på att faktorerna “Aktiviteter”, 

“Miljö” och “Känsla” är mest framträdande och betydelsefulla för studenterna i Gävles 

förmedlade place brand. Vi drar slutsatsen att studenter behöver tillfredsställas av de faktorer 

som studien tagit fram för att Gävle ska attrahera studenterna. Faktorerna härstammar från 

studiens utvecklade modell (se modell 6) som beskriver viktiga faktorer i Gävles place brand 

enligt studenter vilket är vårt teoretiska bidrag till forskningsfältet (se avsnitt 5.2). Den enskilda 

variabeln som associeras starkast med Gävles place brand är Gävlebocken vilket konstaster att 

symboler är av betydelse stadens image. De nästkommande tre starkaste associationerna med 

Gävles place brand är platsens läge, grönområden och idrott. Vi vill belysa idrott då studenter 

anser att den både associeras starkt med Gävles förmedlade place brand och det mest betydande 

för att studenternas val av bosättning.  

Vilken inverkan har faktorerna på studenternas val av bosättning? 

Uppsatsens resultat visar att studenter uppfattar trygghet, platsens läge och karriär som mest 

betydelsefulla för deras val av bosättning. Att trygghet värderades högt stärks av forskning 

(Gilboa et al., 2015) då studenter i Gävle anser att det är viktigt för sitt val av bostadsplats. 

Trygghet, platsens läge och karriär återfinns i faktorn “Livskvalitet” som är den mest 

framträdande faktorn vid val av bostadsplats ur studenternas perspektiv. Trygghet återfinns 
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också som en framträdande indikator för gruppen ”Positiva Pierre” vilka är positiva till staden. 

Gruppen saknar däremot den viktiga aspekten trygghet i Gävle för att gruppen ska vilja bosätta 

sig i staden. ”Positiva Pierre” anser vi är en god ambassadör och medskapare till stadens place 

brand och för stadens place brands nytta anser vi att de ska fokusera på att få ”Positiva Pierre” 

att stanna kvar i Gävle. Om stadens place brand förmedlar att staden har ett bra läge, är trygg 

och har karriärmöjligheter till ”Positiva Pierre” anser vi att chanserna kommer att öka för att 

gruppen vill bosätta sig i staden. Genom att behålla kompetenta unga talanger som ”Positiva 

Pierre” gynnar staden eftersom det i sin tur lockar företag och gynnar ekonomisk tillväxt till 

stadens fördel (Zenker, 2009; Zenker, Rütter, 2014). 

Hur skiljer sig studenternas uppfattningar? 

Studenternas åsikter skiljer sig markant åt över hur de värderar stadens place brand vilket vi 

anser beror på deras bakgrund och attityd. Det är stor spridning på uppfattningen mellan de 

olika studentgrupperna men en sak är gemensamt, samtliga studenter associerar variablerna 

som stadens place brand framställer starkare än dess betydelse för valet av bosättning i staden. 

Detta indikerar på att studenterna vet vad stadens place brand står för och vilken image som 

förmedlas men att det som framställs inte är av relevans för framtida bosättning. Studenterna 

har relativt lika uppfattning om Gävlebocken, platsens läge samt grönområden. Åsikter som 

skiljer sig åt mellan studenterna är tydligast vid deras val av bostadsplats som är trygghet, 

utmaning samt restauranger där vissa studenter värderar dessa högt och andra väldigt lågt. Den 

image som Gävles place brand förmedlar uppfattas även lika oavsett om studenterna flyttat till 

staden för studier eller härstammar från kommunen. Vilket redogör att de faktorer stadens place 

brand förmedlar snabbt uppfattas och når ut till nyinflyttade studenter.  

Vi har granskat forskningsområdet och funnit att det är brist på studier som berör place branding 

ur studentperspektiv. Därför ger vår undersökning förbättringssynpunkter till städers ledare och 

resultatet kan användas i arbete med att stärka och anpassa stadens place brand för att 

tillfredsställa målgruppen. 
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5.2 Teoretiskt bidrag  

Studien teoretiska bidrag presenteras i en framtagen modell över vad studenterna anser är mest 

framträdande i Gävles förmedlade place brand och besvarar forskningsfrågan vilka faktorer 

uppfattar studenter som utmärkande för stadens image. Gävles image uppfattas av studenterna 

med tre centrala faktorer aktiviteter, miljö och känsla. Faktorerna speglar studenternas vilja att 

göra stimulerande aktiviteter på fritiden vilket är viktigt för målgruppen och omfattar kultur, 

restauranger, teknik och idrott. För att studenter ska tillfredsställas av en stads place brand är 

det betydelsefullt att de har en trivsam miljö att bo i med grönområden och möjligheter till 

karriär. Studenter vill känna sig trygga i en stad och att den skall vara utmanande för dem. 

Studiens tre framträdande faktorer för vad studenter förknippar en stads image med kan 

användas av andra forskare vid undersökningar av studenter vilket är uppsatsens teoretiska 

bidrag.  

 

Modell 8: Betydelsefulla faktorer i Gävles förmedlade place brand (egen)   

5.3 Praktiskt bidrag  

En stads ledare kan praktiskt använda uppsatsens resultat som ett hjälpmedel för att utveckla 

och stärka kommunikation för stadens place brand. Värdefulla åsikter har erhållits från 

studenter och i uppsatsen framkommer det tydligt vad som i stadens förmedlade image är 

betydelsefullt för deras val vid bosättning. Förbättras kommunikationen från stadens ledare så 

att staden framställs med en attraktivare, mer positiv image anser vi att fler studenter kommer 

attraheras av stadens place brand som medverkar till att behålla befintliga studenter efter 

avslutade studier. 
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Under uppsatsens bidrag (se avsnitt 5.1) nämns platsens läge, grönområden och idrott vilka 

uppfattas starkast med stadens förmedlade place brand som förklarar att stadens arbete med 

place branding har förmedlats och nått fram. Gävles ledare kan i framtiden använda dessa i sin 

kommunikation mot studenter för att de ska förknippa staden med dem. Det som har stor 

betydelse för studenternas val av bostadsplats är trygghet, platsens läge och karriär som vi anser 

att stadens ledare borde kommunicera bättre och mer med Gävles place brand. För att skapa 

karriärmöjligheter samt främja studenternas framtid visar forskning att en hög utbildningsnivå 

krävs (Zenker, 2009) som i sin tur attraherar företag och investerare till staden vilket gynnar 

Gävles place brand och skapar arbete för studenter. Därför anser vi att det är av stor vikt att ha 

ett starkt place brand som når fram och tillfredsställer målgruppen för att locka studenter att 

välja Gävle till sin bostadsort.  

Det som är minst associerat med Gävles place brand är industri, fritidsaktivitet och havsläge 

vilka vi anser antingen är oviktiga för målgruppen eller inte når ut till dem. Därför kan 

uppsatsens praktiska bidrag användas för att förbättra och kommunicera de svaga 

associationerna tydligare mot studenter för att öka Gävles attraktion. De kan eventuellt 

reduceras i marknadsföring om stadens place brand för att ge plats åt andra betydelsefulla 

attribut som studenter önskar och ser mer attraktiva hos ett place brand.  

Avslutningsvis vill vi lyfta fram segmentet ”Mellan Malin” som är den största gruppen 

studenter (se avsnitt 4.4). Analysen presenterar att det Gävle kommun vill förmedla med sitt 

place brand når ut till gruppen men att det inte är betydelsefullt för deras val av bostadsplats. 

Gävles ledare får insikten av att många studenter kommer att lämna staden efter sina studier 

och bör därför fokusera på att attrahera ”Mellan Malin” att välja Gävle som sin bostadsplats 

efter avslutade studier. Gruppen är medskapare och ambassadörer i Gävles place brand som 

påverkar uppfattningen om staden beroende på hur studenten pratar om Gävle. Målgruppen 

upplever att Gävle har en tilltalande image och kunskapen om detta anser vi kan användas i 

framtida marknadsföringkampanjer.  

5.4 Fortsatt forskning  

Fältet place branding är stort och kan studeras ur flera perspektiv. De flesta studier undersöker 

fysiska faktorer i städers place brand, även vår studie. Forskning har uteslutit att studera detta 

och därför uppmanar vi att testa vilken inverkan immateriella uppfattningar har inom place 

branding ur ett studentperspektiv. Studiens resultat visar att känslan ett place brand inger är av 
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stor betydelse för studenter och för deras tillfredsställelse i staden. Från intervjun med platsens 

ledare framkom det att trygghet och utmaning är den känsla stadens place brand ska inge som 

också gav höga värden i vår studie.  

Då place brand är av komplex natur och har olika egenskaper, uppmanar vi som författare inom 

place branding att utföra fler kvalitativa studier för att undersöka betydande faktorer för 

studenternas val av bosättning. Vi rekommenderar forskare att intervjua studenter för att få en 

bredare och rättvisare bild över vilka faktorer som är betydelsefulla för bosättning vilket vår 

studie kunnat förbättra. Vårt förslag är att testa vår framtagna modell (se modell 8) på andra 

målgrupper i en stad för att se om andra marknadssegment har samma åsikter om stadens place 

brand som vår undersöka målgrupp. Ett sista förslag till framtida forskning är att testa studiens 

forskningsdesign och modell på andra studentstäder och undersöka om stadens studenter 

värderar och förknippar samma faktorer med den stadens place brand.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor   

 

 

Intervjufrågor om platsvarumärket Gävle 2016-03-10  

med Gävle kommuns varumärkesstrateg och marknadsstrateg 

 

1. Hur vill ni att varumärket Gävle ska uppfattas? 

2. Vilka faktorer vill ni att Gävle skall förknippas med?  

3. Vilka attraktioner vill Gävle identifieras med?  

4. Vilken känsla vill ni Gävle ska inge?  

5. Vilka fritidsutbud finns i Gävle riktat mot studenter? 

6. Vilka kulturutbud finns i Gävle riktat mot studenter? 

7. Hur vill ni att Gävle ska uppfattas om fem år?  

8. Hur marknadsför ni Gävle mot studenter? 

9. Vilka marknadsföringskanaler använder ni er av? 

10. Vad gör Gävle mest konkurrenskraftigt?  

11. Hur marknadsför ni Gävle idag? 

12. Berätta om den G-formade bocken, vad förmedlar den loggan? 
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Bilaga 2: Frågor till enkät 

 

1. Ålder 

2. Kön 

3. Civil status 

4. Fakultet 

5. Relation till Gävle 

6. Gävle associeras med symbolen Gävlebocken. 

7. Att Gävle associeras med symbolen Gävlebocken, är betydelsefullt för mitt val av 

bostadsplats. 

8. Gävle har ett strategiskt läge vilket erbjuder goda pendlingsmöjligheter. 

9. Att Gävle har ett strategiskt läge vilket erbjuder goda pendlingsmöjligheter är 

betydelsefullt för mitt val av bostadsplats 

10. Gävle är en grön stad med många parker och grönområden 

11. Att Gävle är en grön stad med många grönområden och parker är betydelsefullt för 

mitt val av bostadsplats. 

12. Gävle är en havsstad med en aktiv hamn. 

13. Att Gävle är en havsstad med en aktiv hamn är betydelsefullt för mitt val av 

bostadsplats. 

14. Gävle erbjuder goda karriärmöjligheter för mig som student. 

15. Att Gävle erbjuder goda karriärmöjligheter för mig som student är betydelsefullt för 

mitt val av bostadsplats  

16. Gävle förknippas med mat och smak samt erbjuder ett brett utbud av restauranger. 

17. Att Gävle förknippas med mat och smak samt erbjuder ett brett utbud av restauranger 

är betydelsefullt för mitt val av bostadsplats. 

18. Gävle associeras med fritidsaktiviteter som Furuviksparken och Getaway Rock 

Festival. 

19. Att Gävle associeras med fritidsaktiviteter som Furuviksparken och Getaway Rock 

Festival är betydelsefullt för mitt val av bostadsplats.  

20. Gävle är en utpräglad idrottsstad som erbjuder ett brett utbud av sportevenemang och 

träningsmöjligheter. 

21. Att Gävle är en utpräglad idrottsstad som erbjuder ett brett utbud av sportevenemang 

och träningsmöjligheter är betydelsefullt för mitt val av bostadsplats. 

22. Gävle har ett rikt kulturellt utbud med Sveriges Järnvägsmuseum, teater, 

symfoniorkester samt kulturområdet Gasklockorna. 

23. Att Gävle har ett rikt kulturellt utbud med Sveriges Järnvägsmuseum, teater, 

symfoniorkester samt kulturområdet Gasklockorna är betydelsefullt för mitt val av 

bostadsplats. 

24. Gävle erbjuder många restauranger.  

25. Gävle associeras med teknik, logistik och industri.  

26. Att Gävle associeras med teknik, logistik och industri är betydelsefullt för mitt val av 

bostadsplats 

27. Gävle är en trygg stad. 

28. Att Gävle är en trygg stad är betydelsefullt för mitt val av bostadsplats. 

29. Gävle är en utmanande och stimulerande stad. 

30. Att Gävle är en utmanande och stimulerande stad är betydelsefullt för mitt val av 

bostadsplats. 
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Bilaga 3: Teoretisk bakgrund till enkätfrågor 

 

Nummer Frågeställning Källa  

1. Ålder Zenker, S., Petersen, S., & Aholt, A. 

(2013). The Citizen Satisfaction Index 

(CSI): Evidence for a four basic factor 

model in a German sample. Cities 31 

156–164.   

 

2. Kön Gilboa, S., Jaffe, E. D., Vianelli, D., 

Pastore, A., & Herstein, R. (2015). A 

summated rating scale for measuring city 

image. Cities, 44, 50-59.  

3. Civil status  Zenker, S., Petersen, S., & Aholt, A. 

(2013). The Citizen Satisfaction Index 

(CSI): Evidence for a four basic factor 

model in a German sample. Cities 31 

156–164.   

 

4. Fakultet Zenker, S., Petersen, S., & Aholt, A. 

(2013). The Citizen Satisfaction Index 

(CSI): Evidence for a four basic factor 

model in a German sample. Cities 31 

156–164.   

 

5. Relation till Gävle  Gilboa, S., Jaffe, E. D., Vianelli, D., 

Pastore, A., & Herstein, R. (2015). A 

summated rating scale for measuring city 

image. Cities, 44, 50-59.  

6. Gävle associeras med symbolen 

Gävlebocken. 

Kavaratzis & Ashworth (2005); Gävle 

kommun (2016)  

7. Att Gävle associeras med symbolen 

Gävlebocken, är betydelsefullt för mitt 

val av bostadsplats. 

Zenker et al. (2013); Egen (2016) 

8. Gävle har ett strategiskt läge vilket 

erbjuder goda pendlingsmöjligheter 

Gilboa et al. (2015); Gävle kommun 

(2016) 

9. Att Gävle har ett strategiskt läge vilket 

erbjuder goda pendlingsmöjligheter är 

betydelsefullt för mitt val av 

bostadsplats 

 

Zenker et al. (2013); Egen (2016) 
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10. Gävle är en grön stad med många 

parker och grönområden.  

Gilboa et al. (2015); Gävle kommun 

(2016)  

11. Att Gävle är en grön stad med många 

grönområden och parker är 

betydelsefullt för mitt val av 

bostadsplats. 

Zenker et al. (2013); Egen (2016) 

12. Gävle är en havsstad med en aktiv 

hamn. 

Gävle kommun (2016) 

13. Att Gävle är en havsstad med en aktiv 

hamn är betydelsefullt för mitt val av 

bostadsplats. 

Zenker et al. (2013); Egen (2016) 

14. Gävle erbjuder goda karriärmöjligheter 

för mig som student.  

Anholt (2006); Egen (2016) 

15. Att Gävle erbjuder goda 

karriärmöjligheter för mig som student 

är betydelsefullt för mitt val av 

bostadsplats. 

Zenker et al. (2013); Egen (2016) 

16.  Gävle förknippas med mat och smak 

samt erbjuder ett brett utbud av 

restauranger. 

Gilboa et al. (2015); Gävle kommun 

(2016) 

17.  Att Gävle förknippas med mat och 

smak samt erbjuder ett brett utbud av 

restauranger är betydelsefullt för mitt 

val av bostadsplats. 

Zenker et al. (2013); Egen (2016) 

18.  Gävle associeras med fritidsaktiviteter 

som Furuviksparken och Getaway 

Rock 

Festival. 

Gilboa et al. (2015); Gävle kommun 

(2016) 

19.  Att Gävle associeras med 

fritidsaktiviteter som Furuviksparken 

och Getaway Rock Festival är 

betydelsefullt för mitt val av 

bostadsplats.  

 

Zenker et al. (2013); Egen (2016) 

20.  Gävle är en utpräglad idrottsstad som 

erbjuder ett brett utbud av 

sportevenemang och 

träningsmöjligheter. 

Gilboa et al. (2015); Gävle kommun 

(2016) 

21.  Att Gävle är en utpräglad idrottsstad 

som erbjuder ett brett utbud av 

sportevenemang och 

träningsmöjligheter är betydelsefullt för 

mitt val av 

bostadsplats. 

Zenker et al. (2013); Egen (2016) 
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22. Gävle har ett rikt kulturellt utbud med 

Sveriges Järnvägsmuseum, teater, 

symfoniorkester samt kulturområdet 

Gasklockorna. 

Gilboa et al. (2015); Gävle kommun 

(2016) 

23. Att Gävle har ett rikt kulturellt utbud 

med Sveriges Järnvägsmuseum, teater, 

symfoniorkester samt kulturområdet 

Gasklockorna är betydelsefullt för mitt 

val av bostadsplats. 

Zenker et al. (2013); Egen (2016) 

24.* Gävle erbjuder många restauranger. Gilboa et al. (2015); Gävle kommun 

(2016) Kontrollfråga 

25. Gävle associeras med teknik, logistik 

och industri. 

Gävle kommun (2016) 

26. Att Gävle associeras med teknik, 

logistik och industri är betydelsefullt 

för mitt val av bostadsplats. 

Zenker et al. (2013); Egen (2016) 

27. Gävle är en trygg stad. Gilboa et al. (2015); Gävle kommun 

(2016) 

28.  Att Gävle är en trygg stad är 

betydelsefullt för mitt val av 

bostadsplats. 

Zenker et al. (2013); Egen (2016) 

29. Gävle är en utmanande och 

stimulerande stad. 

Gävle kommun (2016) 

30. Att Gävle är en utmanande och 

stimulerande stad är betydelsefullt för 

mitt val av bostadsplats. 

Zenker et al. (2013); Egen (2016) 

 

*Kontrollfråga: Se avsnitt 3.11 om reliabilitet för förklaring.  
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Bilaga 4: Enkätens utformning 

För att se fullständig enkätutformning se länk: Enkätutformning  

  

file:///C:/Users/Lisa%20Göransson/Downloads/ENKÄTUNDERSÖKNING%20-%20Google%20Formulär.pdf
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Bilaga 5: Deskriptiv statistik  
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Bilaga 6: Faktoranalys 

Faktoranalys 1: Associationer  

 

 

Komponent 

Faktorladdning Cronbach alfa % av varians 

AKTIVITETER  0,775 23,834 

F16_RESTAURANG ,654   

F18_FRITIDSAKTIVITET ,667   

F20_IDROTT ,773   

F22_KULTUR ,605   

F25_INDUSTRI ,673   

MILJÖ   0,609 17,556 

F8_PLATSENS LÄGE ,634   

F10_GRÖNOMRÅDE ,671   

F12_HAVSLÄGE ,562   

F14_KARRIÄR ,663   

 KÄNSLA  0,606 11,873 

F27_TRYGGHET ,848   

F29_UTMANANDE ,510   

Faktoranalys 2: Val av bostadsplats 

 

Komponent  

 Faktorladdning Cronbach Alfa % av varians 

LIVSKVALITET   0,879 35,508 

F9_PLATSENS LÄGE BO ,592   

F11_GRÖNOMRÅDE BO ,708   

F13_HAVSLÄGE BO ,584   

F15_KARRIÄR BO ,696   

F17_RESTAURANG BO ,709   

F21_IDROTT BO ,576   

F23_KULTUR BO ,593   

F28_TRYGGHET BO ,770   

F30_UTMANING BO ,755   

TRADITION  0,613 18,498 

F7_GÄVLEBOCKEN BO ,788   

F19_FRITIDSAKTIVITET BO ,592   

F26_INDUSTRI BO ,744   
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Bilaga 7: Korrelationsanalys 

För fullständig tabell se länk: Korrelationsalanys  

  

file:///D:/Korrelationsanalys.xlsx
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Bilaga 8: Klusteranalys   

 

 

Kluster 

Anti-Allt 
Allan 

Positiva 
Pierre 

Mellan 
Malin 

Bestämda 
Berta 

Jet set 
Johanna 

F1_ÅLDER 2,4 2,5 2,7 2,9 2,8 

F2_KÖN ,6 ,6 ,6 ,6 ,7 

F3_CIVIL STATUS 1,5 1,5 1,8 1,6 1,6 

F5_RELATION 1,9 1,9 1,9 1,9 1,7 

F6_GÄVLEBOCKEN 5,6 6,2 6,1 6,3 6,5 

F7_GAVLEBOCKEN BO 1,1 2,0 1,7 1,2 1,5 

F8_PLATSENS LÄGE 4,1 5,6 5,3 5,6 5,0 

F9_PLATSENS LÄGE BO 2,6 5,5 4,7 3,9 4,7 

F10_GRÖNOMRÅDE 4,4 5,5 5,0 5,2 4,8 

F11_GRÖNOMRÅDE BO 2,4 5,4 4,5 2,2 4,5 

F12_HAVSLÄGE 2,7 4,6 3,6 4,3 2,8 

F13_HAVSLAGE BO 1,3 3,5 3,4 1,4 2,0 

F14_KARRIÄR 3,2 5,2 4,4 4,5 2,6 

F15_KARRIÄR BO 2,8 5,6 5,1 3,5 2,6 

F16_RESTAURANG 2,8 5,3 3,8 4,6 5,9 

F17_RESTAURANG BO 1,6 4,9 3,8 2,3 4,5 

F18_FRITIDSAKTIVITET 2,5 5,4 3,5 5,3 4,8 

F19_FRITIDSAKTIVITET 
BO 

1,4 3,2 2,5 1,5 2,6 

F20_IDROTT 3,5 5,6 4,4 4,9 5,4 

F21_IDROTT BO 1,9 4,9 3,7 2,0 4,2 

F22_KULTUR 2,7 5,3 3,9 4,7 3,9 

F23_KULTUR BO 1,4 4,1 2,9 1,4 1,8 

F25_INDUSTRI 2,3 4,6 3,5 3,7 4,6 

F26_INDUSTRI BO 1,3 3,3 2,5 1,5 1,9 

F27_TRYGGHET 4,0 5,6 4,4 4,3 4,8 

F28_TRYGGHET BO 2,7 6,0 5,1 3,1 5,0 

F29_UTMANING 2,2 4,9 3,7 3,9 3,8 

F30_UTMANING BO 1,9 5,3 4,5 2,7 3,0 


