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Sammanfattning 
 
Örnsköldsviks kommun påbörjade 2005 ett projekt som kallas Världsklass 2015 bland annat 
med anledning att få bukt med nedåtgående befolkningssiffror. För att nå den vision som 
projektet eftersträvar ligger en viktig del i att stärka stadens varumärke. I problembakgrunden 
har vi sett att det finns mycket kvar att upptäcka inom det teoretiska området city branding. 
Många städer förstår inte fullt ut hur de ska utveckla och kontrollera sina varumärken. Det har 
visats att konventionella teorier från corporate branding området även går att använda för att 
analysera en stads varumärke. Slutligen har det i dagsläget framkommit att det genomförts för 
lite studier med fokus på två intressentgrupper. Av denna anledning har vi i denna studie om 
Örnsköldsviks varumärke valt att undersöka två intressentgrupper: invånare och företag i 
Örnsköldsvik. Problemformuleringen som styrt denna studie är följande: 
 
Hur kan en stads varumärke stärkas genom att undersöka hur dess intressentgrupper 
uppfattar staden i dagsläget?  
 
För att undersöka invånarnas och företagens uppfattning om varumärket har vi genomfört en 
fallstudie med två parallella metoder. En kvantitativ undersökning i form av en enkät för 
invånarna och för att undersöka företagens har vi genomfört en kvalitativ undersökning 
bestående av intervjuer. Populationen i den kvantitativa undersökningen består av invånare i 
åldersgruppen 19-34 år. I den kvalitativa undersökningen har fyra företag intervjuats. Baserat 
på problemformuleringen och syftet har studien genomförts med ett deduktivt angreppssätt 
och kunskapssynen är den hermeneutiska.  
 
Den teoretiska referensramen är uppbyggd för att kunna svara på studiens 
problemformulering och syfte. Inom city branding området har ett antal framework gällande 
städers varumärken utarbetats. Utifrån dessa har vi valt ut 7 faktorer som kan ses som viktiga 
för en stads varumärke. Dessa är, namngivna av oss författare på svenska: ”Omgivningen i 
Örnsköldsvik”, ”Möjligheter i Örnsköldsvik”, ”Nöjes- och fritidsaktiviteter i Örnsköldsvik”, 
”Invånarna i Örnsköldsvik”, ”Grundläggande förutsättningar i Örnsköldsvik”, ”Attityd till 
Örnsköldsviks varumärke”, ”Intresse för Örnsköldsviks varumärke”. Vi har även undersökt 
respektive faktor i förhållande till hur väl den stämmer överens med visionen för projektet 
Världsklass 2015. Att en stads marknadsföring stämmer överens med hur verkligheten 
uppfattas är något som betonats inom city branding litteraturen. Slutligen inkluderar vi även 
corporate branding i undersökningsmodellen som syftar till att undersöka helheten av en stads 
varumärke. 
 
Slutsatserna som kan dras i denna studie är att samtliga faktorer i undersökningsmodellen är 
viktiga för att en stad ska kunna stärka sitt varumärke. Dock har vi ej funnit lika starkt 
empiriskt stöd för faktorn ”Nöjes- och fritidsaktiviteter i Örnsköldsvik” även om den inte kan 
avfärdas som oviktig. Genom att undersöka dessa faktorer har vi funnit förbättringsområden 
som genom att åtgärdas kan stärka Örnsköldsviks varumärke. Vi har även funnit att en stad 
kan stärka sitt varumärke genom att säkerställa att budskap om varumärket stämmer överens 
med den upplevda verkligheten samt att detta budskap är enhetligt. Ytterligare en slutsats vi 
kan dra är att det föreligger skillnader mellan hur Örnsköldsviks invånare och företag 
uppfattar stadens varumärke och att företagarnas uppfattningar generellt sett är mer positiva. 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel avser vi att ge läsaren en bakgrundsförståelse till det problem vi har 

valt att basera denna studie på. Inledningsvis presenterar vi kort det praktiska problemet 

som Örnsköldsviks står inför vilket i sin tur leder vidare till problembakgrunden och 

forskningsgapet. Denna inledning övergår sedan till syftet med studien samt det problem 

som ska undersökas och hur detta problem även avgränsas. I vår studie har vi valt att ej 

översätta engelska begrepp till svenska då vi anser att det inte varit möjligt att översätta 

samtliga. 

1.1 Problembakgrund 
 
En stor del av små och medelstora kommuner i Sverige står idag inför utmaningar som rör 
nedåtgående befolkningssiffror (Hojem, 2010, s. 1). Örnsköldsviks kommun är inget 
undantag. Statisticon (2012) har i sina prognoser för kommunen visat att befolkningsmängden 
kommer att minska under de kommande åren. Det har skett en stadig minskning sedan 1980 
då befolkningsmängden var 60 552. Nuvarande befolkningsmängd är 55 007 och enligt 
Statisticons prognoser kommer befolkningsmängden att minska till 54 594 år 2020. 
(Statisticion, 2012, s, 7) Örnsköldsvik fastställer den minskande befolkningsmängden som en 
av kommunens stora utmaningar för framtiden (Sedin 2012). Vid samtal med representanter 
från kommunen uttrycktes en vilja att vända den nedåtgående trenden genom att öka 
inflyttningen till kommunen (L. Finne Jansson personlig kommunikation, 1 Februari, 2013). 
Vidare är kommunen främst inriktade på att öka befolkningsmängden i åldersgruppen 19-34 
vilket ska möjliggöras genom att skapa en attraktiv miljö för dessa (Sedin 2012). Ytterligare 
en anledning till varför det är viktigt att fokusera på denna grupp är att det är den grupp med 
störst flyttbenägenhet (Statisticon, 2012, s. 20). 
 
Bland annat med anledning av ovanstående problematik påbörjade Örnsköldsviks kommun 
2005 fas 1 i ett projekt som kallas Världsklass 2015, 2011 inleddes den andra fasen som skall 
avsluta projektet. Projektet syftar till att utveckla Örnsköldsvik till att bli en attraktiv kommun 
av världsklass att leva i, arbeta i samt besöka (Sedin 2012). För att kunna skapa denna 
attraktiva miljö som ska bidra till att lösa befolkningsfrågan står Örnsköldsvik inför fem 
utmaningar. Dessa är: 
 

• Realisera arbetsmarknadsregionen 
• Skapa större attraktionskraft i en global värld 
• Utveckla klimat, råvaror och energifrågor 
• Stimulera förnyelse och innovation 
• Fortsätta utvecklingsarbetet 

 
Utmaningen som handlar om att öka attraktionskraften i en global värld innehåller flera 
aspekter såsom att öka arbetskraft och kompetensförsörjning, förbättra företagens 
konkurrenskraft samt utveckla turistbranschen. (Westberg 2012) Grunden för att lyckas med 
förbättringen av dessa aspekter ligger i att stärka Örnsköldsviks varumärke och genom detta 
öka attraktionskraften. Att stärka Örnsköldsviks varumärke är något som kommunen själv är 
intresserade av. Av denna anledning har de vänt sig till Umeå universitet och på detta vis har 
vi kommit i kontakt med Örnsköldsviks kommun och fått i uppdrag att undersöka 
Örnsköldsviks varumärke. 
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1.1.1 Corporate branding 

 
Marknadsföring handlar om att tillfredsställa kundernas behov. Detta kan ske genom “the 
marketing mix” som består av de fyra p:a vilka är place, promotion, price och product. 
(Jobber, 2004, s. 16) Generellt sett ses varumärken som en viktig grund för att skapa stabila 
företag (Kavaratzis, 2004, s. 65). Kavaratzis (2004, s. 65) lyfter även fram vikten av corporate 
branding för att lyckas skapa lönsamma företag. Corporate Branding är ett koncept som har 
utvecklats från de mer traditionella marknadsföringsteorierna som exempelvis ”the marketing 
mix”. I slutet av 90-talet växte det fram kritik mot de traditionella marknadsförningsteorierna 
och vissa menade att dessa var inaktuella med tanke på hur ekonomin i samhället hade 
kommit att utvecklas. Det gjordes även försök att utveckla nya tillvägagångssätt och se på 
marknadsföring från nya perspektiv. (O´Malley & Patterson, 1998, s. 839) Corporate branding 
är en utveckling av den traditionella synen på marknadsföring av produkter. Tillsammans med 
koncept som corporate image och corporate identity bidrar det till att ge en bredare och mer 
överskådlig bild av marknadsföring inom ett företag. (Kavaratzis, 2004, s. 63) Fokus har legat 
på att addera värde till en produkt och genom detta skapa lojalitet och goda relationer till 
kunder (Knox & Bickerton, 2003, s. 999). Vidare har fokus även kommit att hamna på att 
varumärken skall symbolisera mer än bara en produkt. Psykologiska och psykiska faktorer 
skall symboliseras och goda värderingar skall omge produkten. (Simoes & Dibbs, 2001, s. 
217) Ett corporate brand kan ses som det beteende en organisation har samt det visuella och 
verbala som en organisation sänder ut för att differentiera sig och vara unik (Knox & 
Bickerton, 2003, s. 999-1000). Corporate branding är ett mer komplext begrepp som 
innefattar mycket mer än bara marknadsförningen av en produkt (Ashworth & Kavaratzis, 
2007, 524-527) . Det är en hel organisations verksamhet som står bakom varumärket, inte 
bara produkten. Likt corporate branding är city branding ett komplext och fundamentalt 
begrepp, vars hela organisations verksamhet står bakom varumärket vilket gör det högst 
aktuellt att använda corporate branding i denna studie (Ashworth & Kavaratzis, 2007, s. 524-
525; Kotler & Lee, 2007, s. 11). 

 

1.1.2 Från företag till städer 

 
Enligt Ashworth and Kavaratzis (2007, s. 524) är det ej möjligt att se på en stad på samma sätt 
som ett varumärke eller ett företag kan ses på. Däremot finns det ett antal likheter mellan 
dessa som gör det möjligt att behandla en stad likt ett företag utifrån ett 
marknadsföringsperspektiv (Balmer & Grey, 2003, s. 973-977). Enligt Balmer & Greyser 
(2006, s. 734-737) kan dessa likheter ses utifrån hur företag bygger relationer, hur företag 
arbetar med kommunikation och hur de arbetar med identitetsbyggande faktorer. Städer 
likaväl som företag har ett antal olika intressenter att ta hänsyn till vid beslutsfattande 
(Ashworth & Kavaraztis, 2007, s. 524) och både en stad och ett företag har ofta ett långsiktigt 
fokus (Kavaraztis, 2004, s.70). Som vi kan se enligt ovan finns det en rad likheter mellan 
företag och städer och möjligheten att använda samma verktyg som vid marknadsföring av 
”vanliga” företag är stor. För att kunna använda dessa verktyg måste de dock anpassas till 
städer och det karaktäristika som är typisk för en stad då det i slutändan ändå finns en del 
olikheter mellan hur ett företag och en stad kan arbeta med marknadsföring. (Ashworth & 
Kavaratzis, 2007, s. 525) 
 
För att lyckas med anpassningen från företag till städer är det även av yttersta vikt att få en 
förståelse för på vilket sätt en stad kan ses som ett varumärke. För att få denna förståelse 
föreslår Hankinson & Cowking (1993, s. 10) följande definition för vad ett varumärke kan ses 
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som; ”En produkt eller service som differentierar sig gentemot liknande produkter och service 
genom att erbjuda unika funktionella attribut och genom att addera värde till produkten.” 
Vidare menar författarna att för att nå framgångsrika varumärken bör en relation mellan 
kunder och varumärket skapas och att varumärket bör stämma överens med vad 
konsumenterna efterfrågar i form av funktionalitet och attribut (Hankinson & Cowking, 1993, 
s. 10). Likt varumärken bör städer uppfylla vissa funktionella, symboliska och emotionella 
kriterier (Rainisto, 2003, s. 12-14). Dessa kriterier bör dessutom synligöras i en stads 
marknadsförning för att på vis synliggöra vad som gör denna stad unik jämfört med andra 
städer (Ashworth & Voogd, 1990, refererad i Kavaratzis, 2004, s. 66).  
 

1.1.3 City branding 

 
Marknadsföring av städer och regioner är inget nytt fenomen, så länge det har funnits 
möjligheter att profitera på aktiviteten har det förekommit. Det är först på sent 90-tal som 
städer mer medvetet har börjat använda sig av marknadsföringstekniker för att stärka sitt 
varumärke. (Gold & Ward, 1994, s. 39) Marknadsföring av platser innebär en applicering av 
varumärkesstrategier och andra marknadsförings tekniker på städers ekonomiska, politiska 
och kulturella utveckling. (http://www.palgrave-journals.com/pb refererad i Ashworth & 
Kavaratzis 2007 s.521) Intresse för detta forskningsområde uppstod kring 1960 och den 
inledande forskningen har främst fokuserat på city brand images. (Merrilees et al., 2009, s. 
363) City brand image beskrivs som en planerad och medveten bild vars avsändare är 
städerna själva. Detta meddelande kan ofta vara tvetydigt vilket innebär att det kan uppfattas 
olika av de olika mottagarna. (Kavaratzis, 2004, s. 62) Det är generellt accepterat att 
människor upplever platser genom bilder och perceptioner. Det är i människors mentala 
kognitions process som bilden av en plats eller en stad formas. Det blir därför kritiskt att 
denna information processeras rätt av mottagarna. Perception är en slags mental karta skapad 
av en individ som hjälper denna att tolka och förhålla sig till verkligheten. Sådana mentala 
bilder används framförallt vid marknadsföring av varumärken som då uppfattas av 
konsumenter som skapar sig en bild av varumärket. Vid marknadsföring av en stad läggs stort 
fokus på att utnyttja faktumet att individer faktiskt skapar och använder sig av dessa mentala 
kartor. Därför försöker städer skapa bilder som ger positiva associationer i invånarnas mentala 
processer. (Kavaratzis & Ashworth, 2005, s. 507) 
 
Forskning inom city branding har under tidigt 2000-tal bytt inriktning från att ha fokuserat på 
bilden av städer till att undersöka hur städer faktiskt marknadsför sig (Merrilees et al., 2012 s. 
1033). Enligt Hankinson (2001, s. 129) är det dock relativt få artiklar som behandlar detta 
ämne utifrån ett varumärkes perspektiv samtidigt som konceptet branding används mer och 
mer i praktiken av städer enligt media. Utifrån den existerande litteraturen sammanfattar 
Hankinson (2001, s. 139) fortsättningsvis att appliceringen av branding till städer och regioner 
är väldigt komplext och i värsta fall omöjligt. Hankinson ämnade i sin studie undersöka vilken 
roll branding spelar i marknadsföringen av städer. Den visade att avdelningar i olika städer 
fann konceptet varumärken relevant även fast det inte förstods fullt ut. De tekniker som 
användes var oftast fokuserade på att utveckla visuella hjälpmedel såsom logotyper och 
symboler. Städernas handlingar speglades av de små budgetallokeringar som getts för 
ändamålet och reflekterade därmed den bristfälliga politiska viljan som fanns. Sammantaget 
konkluderas det emellertid att det faktiskt är möjligt att applicera konceptet branding på 
städer. (Hankinson, 2001, s. 139). Detta resultat är viktigt för framtida forskning och visar att 
det finns ett behov av att fortsätta satsa på området.  
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I ytterligare en studie gjord av Hankinson (2004, s. 11) ligger fokus på branding i kontexten 
städer som turistorter. Det visas att brand images kan dra nytta av att omfatta arv, historia och 
kultur. Hankinsons studie är en av många med inriktning på marknadsföring av städer som 
destinationer. Det har även framkommit i litteraturen kring destinations marknadsföring att 
det är nödvändigt att ha ett strategiskt tillvägagångssätt för att kunna marknadsföra städer 
framgångsrikt (Buhalis, 2000, s. 113-114; Uysal, 2000, s. 94-96). Detta visar på vikten för 
städer och därmed en stad som Örnsköldsvik att ha en strategisk plan när de marknadsför sitt 
varumärke. Vidare har forskning av Trueman et al. (2004, s. 328) visat vikten av att städers 
varumärken är ärliga, vilket innebär att den kommunicerade identiteten måste stämma överens 
med den upplevda identiteten. Detta faktum stärks ytterligare av Ashworth & Kavaratzis 
(2007, s. 528) som menar att processen city branding kan ses som att staden skapar 
förväntningar hos potentiella och nuvarande intressentgrupper. Det viktiga är sedan att 
försäkra sig om att förväntningarna möts i dessa människors upplevelser av staden (Ashworth 
& Kavaratzis, 2007, s. 528). Med andra ord måste den kommunicerade identiteten stämma 
överens med den upplevda. Det här indikerar att fokus bör läggas på hur stadens varumärke 
uppfattas av de som varumärket kommuniceras ut till. Med tanke på Örnsköldsviks kommuns 
projekt Världsklass 2015 som skapar förväntningar hos stadens intressentgrupper är detta en 
aspekt att ta i beaktning.  
 
Vidare förs en mer generell diskussion kring städers varumärken och dess komplexitet av 
Trueman et al. (2004, s. 328). Städers varumärken är i konstant förändring och kan därför ses 
som svårare att kontrollera än traditionella varumärken i företagssektorn. Författarna till 
denna studie drar emellertid slutsatsen att det går att undersöka en stad utefter dess varumärke 
genom att använda sig av konventionella marknadsföringsverktyg för analysen. Det är dock 
under förutsättningen att det ges nog stor vikt åt olika intressentgrupper. (Trueman et al., 
2004, s. 328) Enligt Merrilees et al. (2012, s. 1032) har city branding litteraturen utvecklats 
under de senaste åren vilket har lett till att många städer nu förstår värdet av deras varumärken 
men inte fullt ut hur de ska hanteras och hur de kan utveckla dem. Stakeholder teori har en 
betydligt längre historia, men det som är intressant är att forskare nyligen har börjat 
kombinera dessa två teoretiska områden. (Merrilees et al., 2012, s. 1032) Vikten av att förstå 
sina intressentgrupper som grund för att kunna kommunicera med dem påvisas, denna gång i 
kontexten städer. (Merrilees et al., 2012, s. 1033) 
 
Att ha fokus på stadens intressenter (Ashworth & Kavaratzis, 2007, s. 528; Merrilees et al., 
2012, s. 1033; Trueman et al., 2004, s. 328) i kombination med att ha ett strategiskt 
tillvägagångssätt (Buhalis, 2000, s. 113-114; Uysal, 2000, s. 94-96) i arbetet med en stads 
varumärke har betonats. För att lyckas med en god varumärkesstrategi är det tydligt att städer 
måste ta dess intressenters uppfattningar av varumärket i beaktande. Eftersom vi ämnar anta 
ett intressentperspektiv i vår undersökning om Örnsköldsviks kommun gör det vår studie 
särskilt relevant. Fortsättningsvis framhäver Merrilees et al. (2012 s. 1034) att fokus i tidigare 
forskning har varit att endast fokusera på en intressentgrupp, vilket gör deras studie där fokus 
legat på två intressentgrupper (invånare och företag), banbrytande. Detta visar på ytterligare 
ett gap i den befintliga teorin. Vi ämnar i vår undersökning av Örnsköldsviks varumärke 
fokusera på samma intressentgrupper som Merrilees et al. vilket medför att vår studie kommer 
att bidra till den befintliga teorin kring området city branding. 
 
För att kunna utvärdera och se hur effektiva städers varumärken är har Anholt (2006, s. 18-19) 
utvecklat ett framework, “ The city brand hexagon”. Det framhålls hur viktigt det är för 
kommuner att förstå stadens varumärke samt att få kunskap kring hur det uppfattas av olika 
intressentgrupper. Frameworket består av sex olika faktorer som Anholt (2006, s. 19) har låtit 
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undersöka för detta ändamål. “The presence” är den första faktorn som ämnar undersöka en 
stads internationella status samt hur välkänd staden är. Andra faktorn är “The place” som ser 
till hur tilltalande stadens yttre är. Den tredje faktorn är “The potential” vilket undersöker 
vilka möjligheter en stad har att erbjuda med avseende på utbildning, arbete och företagande. 
Fjärde faktorn är “The pulse” som fokuserar på att undersöka hur spännande staden upplevs 
samt vilka aktiviteter som erbjuds. Femte faktorn är “The people” som undersöker hur 
invånarna i en stad upplevs i avseende på öppen- och gästvänlighet. Den sjätte och sista 
faktorn är “The prerequisites” som ämnar undersöka hur väl en stad erbjuder grundläggande 
kvalitéer i avseende på bostäder och infrastruktur. Detta framework kan även användas för att 
ta reda på hur en stad kan arbeta med sitt varumärke för att uppnå goda resultat. (Anholt, 
2006, s. 19-20) Det har även utvecklats framework av andra forskare i syftet att undersöka 
städers varumärken som kan ses som relevanta för denna studie (Merrilees et al., 2012, s. 
1038 & 2009, s. 364; Kavaratzis 2004, s. 67 & 2007, s. 34).  
 

1.2 Forskningsgap 
 
City branding är ett område det har forskats en del på under de senaste åren, men det är tydligt 
att det fortfarande finns mycket kvar att upptäcka eftersom många städer inte fullt ut förstår 
hur de ska kunna utveckla deras varumärke (Merrilees et al., 2012, s. 1032). Området är heller 
inte nog utforskat för att kunna utveckla och kontrollera en stads varumärke till fullo. Mycket 
kan åstadkommas genom att fokusera på en stads intressentgrupper och deras förväntningar, 
men ytterligare forskning måste utföras på fler städer för att testa appliceringen av konceptet 
branding. (Trueman et al., 2004, s. 328) I den bearbetade litteraturen har det framkommit att 
det är möjligt att använda sig utav konventionella marknadsföringsverktyg från corporate 
branding området för att analysera och arbeta med en stads varumärke (Balmer & Grey, 2003, 
s. 973-977). Detta är en viktig förutsättning för att kunna gå vidare med vår studie om 
Örnsköldsviks varumärke. Ytterligare ett viktigt konstaterande som gjorts är vikten av att ha 
fokus på stadens intressenter (Ashworth & Kavaratzis, 2007, s. 528; Merrilees et al., 2012, s. 
1033; Trueman et al., 2004, s. 328). Det har till och med visats att detta var ett krav för att 
kunna applicera konventionella marknadsföringsverktyg på städer (Trueman et al., 2004, s. 
328). Eftersom det är viktigt att den kommunicerade bilden som sänds ut av städerna stämmer 
överens med den upplevda bilden krävs det att städer skaffar sig kunskap om dess 
intressentgrupper.  
 
Då den befintliga teorin främst har fokuserat på endast en intressentgrupp blir det därför 
möjligt att bidra till det teoretiska området genom att utföra en studie med fokus på två 
intressentgrupper (Merrilees et al., 2012 s. 1034). Fortsättningsvis har vi i vår genomgång av 
forskningen kring city branding inte stött på en enda studie som är gjord i Sverige vilket 
ytterligare gör att vår studie kommer att bidra till detta teoretiska gap. För att samla in 
kunskap om en stads intressenters preferenser har det betonats vissa faktorer i teorin som är 
möjliga att undersöka (Anholt 2006, s. 18-19; Kavaratzis, 2007, s. 34 & 2004, s. 67; Merrilees 
et al., 2012, s.1038 & 2009, s.364). Det är faktorer som är utvalda av forskarna eftersom de 
påverkar hur en stads varumärke uppfattas vilket gör att vi ser dessa som viktiga för att få 
ökad kunskap kring hur en stads varumärke kan stärkas. Genom att undersöka dessa kommer 
det även att bidra med praktisk kunskap till Örnsköldsviks kommun. I de artiklar där dessa 
framework har använts har syftet varit något skilt från vad vi ämnar göra. Fokus har bland 
annat varit på vilka skillnader det föreligger mellan olika intressentgruppers uppfattningar 
kring städers varumärken (Merrilees et al., 2012, s. 1038-1039) till att skapa ett index för att 
utvärdera en stads varumärke genom att mäta utomståendes uppfattningar om staden (Anholt 
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2005, s.18-20). Fokus har inte legat på huruvida en stad kan stärka sitt varumärke och i sådana 
fall på vilket sätt. Eftersom dessa framework ej har haft den inriktning vi ämnar ta an, 
motiverar det denna studies teoretiska och praktiska relevans även i detta avseende. Vi vill i 
vår undersökning ta reda på hur dessa faktorer uppfattas i dagsläget av Örnsköldsviks 
intressentgrupper vilket kommer att ge ett praktiskt bidrag till Örnsköldsvik. Det teoretiska 
bidraget ges genom att vi undersöker huruvida faktorerna i tidigare framework anses vara 
viktiga för en stads varumärke. Då vi som tidigare nämnt undersöker detta utifrån två 
intressentgrupper gör det även att vi kan jämföra uppfattningarna vilket ytterligare bidrar till 
forskningsgapet.  
 

1.3 Problemformulering 
 
Hur kan en stads varumärke stärkas genom att undersöka hur dess intressentgrupper uppfattar 
staden i dagsläget? 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med studien är att utifrån teorin och valda faktorer kunna identifiera områden som 
Örnsköldsvik bör jobba mer aktivt med för att förbättra men även identifiera områden som 
redan är bra och bibehålla kvalitén på dessa för att på så vis kunna stärka sin stads varumärke. 
Syftet är även att ta reda på hur pass viktiga dessa faktorer är för att de valda 
intressentgrupperna ska uppfatta en stad på ett positivt sätt. Slutligen vill vi undersöka om 
uppfattningarna kring stadens varumärke skiljer sig mellan intressentgrupperna. 
 

1.5 Avgräsningar 
 
För att hålla de valda teorierna relevanta för analysen av denna studie har vi valt att avgränsa 
oss från generella teorier kring varumärken. Vi kommer att använda vissa generella teorier för 
att leda in läsaren på området. Dessa kommer dock ej att inkluderas i studiens undersökning 
då det finns tillräckliga teorier att tillgå inom city brand och corporate brand områdena. 
Detsamma gäller för de teorier som behandlar ämnet city branding utifrån ett turistperspektiv. 
Vi har även valt att avgränsa studien till mindre städer då studien utförs i denna kontext. 
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2. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel avser vi presentera de vetenskapsteoretiska utgångspunkter som ligger till 

grund för denna studie. Vidare följer en redogörelse för studiens perspektiv och studiens 

vetenskapliga förhållningssätt, det hermeneutiska. Genom sammanställande av tidigare 

forskning har vi skapat ett teoretiskt ramverk som utgör grunden för studiens empiriska 

undersökning. Denna studie antar därför en deduktiv forskningsstrategi vilket även utmynnar 

i både en kvalitativ och en kvantitativ undersökningsmetod vilket utvecklas nedan. 

 

2.1 Ämnesval 
 
I den inledande fasen av denna uppsats diskuterade vi kring vilka ämnen vi eventuellt skulle 
vilja undersöka närmare. Då författarna har studerat marknadsföring respektive management 
på D-nivå kom vi tidigt fram till att vi ville undersöka ett område som kan relateras till någon 
av de ovan nämnda områdena.  
 
Båda författarna ville ha en praktisk anknytning till det teoretiska området varför vi började 
söka efter uppdragsgivare som hade ett problematiserat område de ville ha hjälp med. 
Örnsköldsviks kommun hade en problematisering som båda författarna kände var intressant 
och efter att ha gjort en del informationssök inom området som problemet var anknutet till 
bestämde sig författarna för att hjälpa Örnsköldsviks kommun. Problematiseringen hade en 
koppling till författarnas tidigare teoretiska erfarenheter inom marknadsföring vilket gjorde att 
ämnet var passande och relevant för författarna. Då det var marknadsföring inom en kontext 
som ingen av författarna sedan tidigare hade erfarenhet av blev det ändå ett spännande och 
utmanande problem att ta sig an.  
 

2.2 Förförståelse 
 
När forskare formulerar ett forskningsproblem och genomför en studie kommer de alltid att ha 
en specifik förförståelse (omedveten eller medveten) (Bjereld et al., 2002, s. 14). Denna 
förförståelse beror på tidigare kunskaper och erfarenheter inom det valda forskningsområdet. 
Kunskap som en forskare bär med sig påverkas bland annat av praktiska erfarenheter, 
utbildning och andra erfarenheter som en forskare kan ha samlat på sig genom livet. 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 25) För att på ett trovärdigt sätt kunna forska och kritiskt 
granska ett område är det viktigt att författarna är ordentligt pålästa och insatta i befintliga 
teorier och undersökningar som har gjorts sedan tidigare (Bjereld et al., 2002, s. 16) . Då det 
enligt ovan framgår att en forskares förförståelse kan ha påverkan på studien följer nedan en 
beskrivning av vår bakgrund och våra erfarenheter.  
 
Vi läser båda sista året på civilekonomprogrammet med inriktning mot företagsekonomi men 
med olika fördjupningar. En av författarna har läst Handel och logistik med inriktning mot 
marknadsföring och den andra har läst Service management med inriktning mot management. 
Kurser som båda författarna har läst som kan relateras till marknadsföring är marknadsföring 
på A- samt C-nivå, en av författarna har även läst kurser inom detta på D-nivå. Sammantaget 
har båda författarna en god förståelse för ämnet, vilket vi anser kommer fungera som en bra 
grund för vidare forskning inom området. Inom vår akademiska utbildning har vi dock inte 
studerat ämnet marknadsföring inom stadskontexten. På grund av det har vi läst in oss på 
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området i inledningen av arbetet vilket gör att vi nu har större förståelse för och insikter i 
ämnet. Då vi från början läste in oss på detta område har det inneburit att vi valt 
forskningsområde utifrån att vi såg att det fanns ett gap i den aktuella litteraturen inom 
området och inte på grund av den anledningen att förkunskap fanns inom området. Att vi inte 
har någon tidigare kunskap inom området city branding gör att vi ser på området utifrån vårt 
eget perspektiv, vi har ej blivit influerade eller påverkad av tidigare forskning eller kunskap.  
 
Båda författarna har studerat vid samhällsvetenskapliga linjen på gymnasiet vilket har gett oss 
en förståelse för samhället och dess uppbyggnad. Att ha en förståelse för hur samhället är 
uppbyggt tror vi är bra då vi valt att utföra vår studie inom den offentliga sektorn.  
 
Vi har båda sedan tidigare praktisk erfarenhet av att arbeta inom den offentliga sektorn, för en 
kommun i liknande storlek som Örnsköldsvik. Det tror vi har bidragit till att vi har en viss 
förståelse för en kommuns verksamhet i stort vilket vi tror kan ha en positiv påverkan för 
denna studie. Ingen av oss har dock arbetat med en kommuns marknadsföring tidigare vilket 
vi anser är bra eftersom vi då har en neutral syn på hur detta kan ske i en kommun. Båda 
författarna har även erfarenhet av att uppleva en kommun och dess varumärke i egenskap av 
invånare. I vår undersökning kommer vi att fokusera på bland annat invånarnas upplevelser av 
en stad. De faktorerna vi kommer undersöka är bekanta och har upplevts av oss i olika 
sammanhang sedan tidigare. Vi är medvetna om att detta faktum kan komma att påverka 
studien genom att vi kan ha vissa förutfattade meningar gällande exempelvis faktorerna som 
kan komma att påverka oss vid utformning av enkät och intervjuguide samt vid tolkning av 
datan. Därför kommer vi göra vårt yttersta för att vara objektiva.  
 

2.3 Perspektiv 
 
Här ämnar vi redogöra för denna studies perspektiv av anledningen att undvika missförstånd 
mellan författaren och läsaren (Bjereld et al., 2002, s. 17). Syftet med denna studie är att 
undersöka hur en kommun kan stärka sitt varumärke genom att undersöka Örnsköldsviks 
intressentgruppers uppfattningar kring varumärket. Resultatet som framkommer är menat att 
gagna kommunens verksamhet då det kan bidra med kunskap kring hur de kan stärka 
Örnsköldsviks varumärke. Perspektivet i denna studie utgår därmed från kommunens sida. 
Undersökningen kommer dock att genomföras på invånare och företag i Örnsköldsvik vilket 
medför det att det är deras synpunkter om Örnsköldsviks varumärke som synliggörs. 
 

2.4 Kunskapssyn 
 
Kunskapssyn kan beskrivas som den verklighetsuppfattning en forskare har. Denna beskrivs 
även som att den påverkar hur en forskare tolkar och uppfattar verkligheten som studeras samt 
hur verkligheten faktisk bör studeras. (Johansson Lindfors, 1993, s. 10) Det finns två stora 
kunskapssyner vilka är positivismen och hermeneutiken. Vi kommer i vår studie undersöka 
hur en stads varumärke kan stärkas genom att kolla på vissa specifika faktorer som är 
relevanta för detta ändamål. Då vi kommer att undersöka Örnsköldsviks invånare och företags 
uppfattningar om dessa faktorer gör detta att denna undersökning lutar åt det hermeneutiska 
synsättet. Enligt Wallén (1996. s. 28) är det positivistiska synsättet ej lämpat för att undersöka 
människors upplevelser, känslor eller uppfattningar kring saker vilket gör att det 
hermeneutiska synsättet lämpar sig bättre för den undersökning vi tänkt genomföra i det 
avseendet.  
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Då båda författarna har studerat samhällsvetenskapliga linjen på gymnasiet samt studerar sista 
terminen på civilekonomprogrammet har det i grunden genererat ett samhällsvetenskapligt 
hermeneutiskt perspektiv på kunskapssyn. Våra tidigare erfarenheter kan vara en av 
anledningarna till att vi funnit stadskontexten som i stort speglar samhället intressant samt att 
vi valt att undersöka människors uppfattningar om ett visst fenomen. Som vi redogjort för i 
förförståelsen har båda författarna erfarenhet av att uppleva en stads varumärke i egenskap av 
invånare samt erfarenhet av att arbeta inom kommunal verksamhet, vilket kan ha påverkan för 
forskningsprocessen och därmed objektiviteten. Då det hermeneutiska synsättet förespråkar 
att forskarna använder sin tidigare erfarenhet vid forskning är detta något vi tror att vi 
kommer ha nytta av vid exempelvis utformningen av enkäten och intervjuguiden. Vid 
intervjuerna kommer vi även att använda oss av vår tidigare erfarenhet när vi tolkar 
informationen från dessa. Därmed går dessa delar i linje med vad hermeneutiken förespråkar 
(Patel & Davidson, 2011, s. 29). 
 

2.5 Angreppsätt  
 
Denna studie utgår från ett uppdrag vi fått av Örnsköldsviks kommun. I samråd med 
representanter från kommunen har vi utarbetat en frågeställning kring Örnsköldsviks 
varumärke. Närmare bestämt hur en kommun kan stärka sitt varumärke genom att undersöka 
dess intressentgruppers uppfattningar kring varumärket. Då studien genomförs som en 
fallstudie ger detta även praktisk kunskap till den specifika kontexten i Örnsköldsviks 
kommun. Under vår litteratursökning har vi stött på befintlig litteratur inom ämnet city 
branding vilket har fungerat som en utgångspunkt för denna studie. Eftersom vi vill ta reda på 
hur Örnsköldsviks varumärke uppfattas i dagsläget är det viktigt att utifrån teorin veta hur en 
stads varumärke är uppbyggt, vilket sedan möjliggör att vi i vår undersökning kommer kunna 
ställa rätt frågor angående detta. Vi har valt ut relevanta framework som är skapade för 
ändamålet att undersöka städers varumärken. I dessa har vissa faktorer betonats som vi har 
utvärderat utifrån relevans mot vårt syfte. Teorikapitlet mynnar ut i en undersökningsmodell 
där 7 av faktorerna ingår. Syftet är att mäta dessa faktorer i kontexten Örnsköldsviks 
kommun. Enligt Saunders et al. (2012, s. 145) antar forskare en deduktiv ansats genom att 
utifrån befintlig teori testa den i empirin. Då vi kommer att utgå ifrån valda faktorer från 
befintliga framework i city branding litteraturen och mäta dessa i Örnsköldsvik medför det att 
vi i vår studie antar en deduktiv ansats. Den deduktiva ansatsen är dessutom det vanligaste 
arbetssättet inom samhällsvetenskaplig forskning (Bryman och Bell, 2005, s. 23-25). 
Fortsättningsvis är syftet med den deduktiva ansatsen att analysera studiens empiriska 
material med hjälp av den befintliga teorin som fungerat som utgångspunkt och utifrån det 
arbeta för att ta fram nya förklaringar (Bryman och Bell 2005, s. 23-25). Detta står i kontrast 
till det induktiva arbetssättet där strävan istället är att generera ny teori (Arbnor & Bjerke, 
1994, s.190). Eftersom det finns befintlig teori att tillgå inom detta område som ej har blivit 
testad i Sverige tedde det sig naturligt för oss att utgå från den teorin och därmed arbeta med 
en deduktiv inriktning. 
 

2.6 Undersökningsmetod 
 
Då metodval skall göras med utgångspunkt utifrån den frågeställning en forskare skall 
undersöka (Holme & Solvang, 1997, s. 85) kommer vi anta både en kvantitativ och en 
kvalitativ undersökningsmetod. Då vi har som mål att dels skapa oss en uppfattning om hur 
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invånarna i Örnsköldsvik uppfattar stadens varumärke, något som kan sammankopplas med 
den hermeneutiska kunskapssynen vilket i sin tur kan kopplas till en kvalitativ 
undersökningsmetod gör detta att denna metod lämpar sig att använda. Vi vill dock utifrån 
syftet i denna studie uppnå generaliserbara resultat genom att utföra en enkätundersökning, 
vilket gör att även den kvantitativa undersökningsmetoden lämpar sig att användas. Holme & 
Solvang (1997, s. 85) menar att det i metodsammanhang ej finns något som visar på att ett 
visst forskningsangreppsätt är det enda rätta och att det många gånger kan finnas stora 
fördelar med att faktiskt kombinera olika metoder. En fördel som Holme & Solvang (1997, s. 
86) påvisar är att kombinationen av de olika metoderna kan leda till en stärkt tillit i de resultat 
som forskarna kommer fram till.  
 
I vår studie kommer vi att använda både de kvalitativa och kvantitativa metoderna parallellt. 
Det är ej någon av de två som kommer ligga till grund för den andra. Dock kommer den 
kvalitativa metoden, som Holme & Solvang (1997, s. 86) påpekar ofta är fallet vid 
kombination av dessa två metoder, ha en underordnad karaktär då vi kommer ha ett mindre 
antal intervjuer i förhållande till den enkät som vi ämnar genomföra. 
 
Denna studie kommer att undersöka hur invånarna i Örnsköldsvik uppfattar stadens 
varumärke genom att kolla på ett visst antal noga utvalda faktorer. Vi som författare har dock 
förhoppningar om att det ska gå att applicera och undersöka dessa faktorer på andra städer i 
liknande storlek runt om i världen vilket påvisar en av de viktigaste faktorerna i en kvantitativ 
undersökningsmetod, att den är generaliserbar (Bryman & Bell, 2005, s. 85). Även Holme & 
Solvang (1997, s. 87) menar att en av de främsta styrkorna med den kvantitativa 
undersökningsmetoden är att den är generaliserbar.  
 
Gällande den kvalitativa undersökningsmetoden ses syftet som att skapa en förståelse för det 
problemområde som forskarna arbetar med (Solvang & Holme, 1997, s. 88). Genom att 
kombinera dessa två undersökningsmetoder hoppas vi få en ökad förståelse för det problem 
studien handlar om. Vi hoppas även att kombinationen av dessa två kommer innebär en stärkt 
tillit i vår studie och hjälpa oss vid generalisering av de resultat vi kommer få fram.  
 

2.7 Fallstudie 
 
Denna studie utförs på uppdrag av Örnsköldsviks kommun. Enligt Yin (2007, s. 31) bör en 
fallstudiemetod användas när forskarna vill studera ett fenomen i en specifik kontext på grund 
av att kontexten är av relevans för studieområdet. Då vi vill undersöka hur en stad kan stärka 
sitt varumärke genom att mäta dess intressentgruppers uppfattningar om varumärket är 
stadskontexten av stor relevans för studien. Det hade exempelvis ej gått att svara på 
problemformuleringen om studien genomförts i en företagskontext. Att valet av stad landade 
på just Örnsköldsvik kommer sammantaget inte påverka det teoretiska bidrag vi ämnar göra 
till forskningsområdet. Studien hade kunnat genomföras på någon annan mindre eller 
medelstor kommun i Sverige utan att det påverkar det teoretiska bidraget. Anledningen till 
varför vi valde Örnsköldsvik var för att detta är ett ämne de uttryckligen bett om hjälp med att 
undersöka. Däremot gör valet av Örnsköldsvik som fallstudie att det praktiska bidraget enbart 
gäller för Örnsköldsvik vilket innebär att det inte kommer att kunna generaliseras till andra 
kontexter. En av nackdelarna med att genomföra en fallstudie är just det faktum att studien 
kan få problem med att kunna generalisera resultatet (Bryman & Bell, 2005, s. 501). Eftersom 
syftet med vår studie är att bidra med både specifik praktisk kunskap till Örnsköldsvik och 
mer generell teoretisk kunskap till forskningsområdet anser vi att denna nackdel inte 
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överväger fördelarna med att använda fallstudie som forskningsmetod. En av de stora 
fördelarna är att djupare kunskap kan nås eftersom endast ett fall studeras (Bryman & Bell, 
2005, s. 71). Då vi i vår studie kommer att studera ett specifikt fall i form av Örnsköldsvik 
kommer vi därmed kunna nå denna djupare kunskap. Fortsättningsvis betonar Yin (2007, s. 
17) att det är fördelaktigt att använda fallstudie som metod då frågor som “hur” och “varför” 
skall besvaras. Även detta är något vi ämnar göra vilket ytterligare stärker argumenten om att 
en fallstudie är en lämplig metod för denna studie att nå bästa resultat.  

2.8 Litteratursökning 
 
Enligt Bryman & Bell (2005, s. 581) är litteratursökning en av de viktigaste delarna i 
uppsatsen då det är den som lägger grund till hur teorikapitlet kommer se ut. Bryman & Bell 
(2005. s. 581) menar vidare att en noggrann utförd litteratursökning ökar trovärdigheten i 
avhandlingen.  
 
Då vi hade ett ungefärligt område specificerat från Örnsköldsviks kommun inledde vi arbetet 
med denna studie att söka i databaser för att få fram information om det tänka området. Det 
var främst bibliotekets databaser som Business source premier och Emerald som vi använde 
oss av. Sökord vi använde var branding in cities, city marketing, marketing in cities. Snabbt 
stötte vi på begreppet city branding, ett begrepp som vi fann intressant och som kunde 
kopplas till det område som Örnsköldsviks kommun hade specificerat. Efter att ha funnit detta 
begrepp och kunde använda sökordet city branding fann vi ett flertal vetenskapliga artiklar 
som ligger till grund för vår studie. Allt eftersom vi läste fler artiklar blev sökorden fler då vi 
fann andra intressanta och relevanta begrepp som kunde kopplas till vår studie. Exempel på 
detta är corporate branding, brand trust och brand honesty. För att även få grundläggande 
information om det område som studien skulle komma att handla om har vi sökt på ord som 
varumärken och marknadsföring. Alla dessa sökord har dessutom kombinerats för att få fram 
ytterligare information kring området. Med hjälp av den omfattande litteratursökning som har 
gjorts kunde även artiklar med samma referenser identifieras och genom det kunde vi få en 
inblick i vilka författare som var viktiga i den pågående forskningen i området. De tre 
författare vars forskning vi har byggt den största delen av denna studie på är Michalis 
Kavaratzis, Simon Anholt och Bill Merrilees et al.  
 
Det är främst vetenskapliga artiklar som ligger till grund för vår studie och dessa är som 
tidigare nämnt, funna i skolans databaser. Vi har även använt oss av databasen Google 
Scholar och gjort sökningar i Digitala vetenskapliga artiklar (DIVA) för att finna 
avhandlingar som berör det relevanta området samt för att finna inspiration till ytterligare 
sökord. För att få en grundläggande inblick och även för att förklara grundläggande begrepp 
som har visat sig vara relevanta i denna studie har vi dels använt kurslitteratur och dels annan 
litteratur som båda kan relateras till området. Den litteratur som vi ej själva har ägt har vi 
lånat av Umeå universitets bibliotek.  
 

2.9 Källkritik  
 
Arbeten som är gjorda på en vetenskaplig nivå bör enligt Ejvegård (2009, s 17) vara sakliga, 
objektiva och balanserat. Att ett arbete bör vara sakligt innebär att det uppgifter som användas 
skall vara riktiga och sanna, författaren bör alltid kontrollera det uppgifter som används, något 
som kan göras genom att använda primärkällor. Objektivitet är inte alltid det lättaste att 
uppnå, att upptäcka förutfattade meningar och fördomar hos en själv kan vara svårt men som 
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forskare bör målet alltid vara att vara objektiv. (Ejvegård, 2009, s. 17) Författarna i denna 
studie har i den mån det varit möjligt försökt hålla sig objektiva. Ett sätt att försöka överbygga 
objektivitet är enligt Ejvegård (2009, s. 19) genom att tydliggöra vad som är författarnas egna 
åsikter och vad som är taget material från andra källor. Detta är något som författarna till 
denna studie har försökt vara tydlig med, alltid när författarnas har uttryckt sina egna åsikter 
har detta skett i form av “vi anser” eller “ författarna anser”. Vidare menar Ejvegård (2009, s. 
71) att de källor som används måste granskas utifrån ett saklighetsperspektiv och 
objektivitetsperspektiv för att på så vis kunna se tillförlitligheten i dessa. För att kunna 
säkerställa tillförlitligheten i de använda källorna i denna studie har författarna granskat 
källorna utifrån ett antal kriterier. Dessa är äkthet, färskhet, samtidighet och oberoende 
(Ejvegård, 2009, s. 72-72; Thurén, 2005, s. 13).  
 
Äkthetskrav innebär att den källan som används är riktig och sann samt att den är äkta och ej 
en förfalskning (Thurén, 2005, s. 13). Då vi till stor del har använt vetenskapliga artiklar tagna 
från databaser som Business source premier och Emerald anser vi att dessa bör uppfylla 
kravet om att vara äkta. Att de artiklar vi använt även har varit peer reviewed anser vi torde 
öka äktheten i dem ytterligare då peer review innebär att artiklarna har blivit noga granskade 
sen tidigare. Ytterligare en faktor som stärker att de källor vi använt uppfyller äkthetskravet är 
att de artiklar vi använt är skrivna av författare som hela tiden återkommer inom det studerade 
ämnet samt att författarna till de olika artiklarna refererar till varandra. Att de artiklar som vi 
använt även har varit citerade ett visst antal gånger har varit en viktig faktor som vi har varit 
noga att se till för att på så vis stärka trovärdigheten och äktheten i vår studie.  
 
Färskhetskravet innebär att de källor som används bör vara de nyaste som finns inom det 
valda forskningsområdet. Att använda nya källor minskar riskerna för missvisande fakta då 
äldre källor kan innehålla information som kan ses som missvisande i förhållande till de 
förändringar som skett i samhället. (Ejvegård, 2009, s. 72) Forskningsområdet som vi valt är 
relativt lite forskat inom och de mest framstående forskarna inom området efterfrågar mer 
forskning inom området. Med anledning av detta har det varit relativt lätt att få tag i den 
forskning som finns inom området. Då de flesta artiklar som vi använt är publicerade under 
2000-talet anser vi att dessa är den nyaste forskningen som finns inom området. För att 
ytterligare säkerställa att det är den nyaste forskningen som använts i denna studie är en av de 
huvudartiklar vi byggt studien på från 2012.  
 
Samtidighetskravet har många likheter med färskhetskravet och innebär att trovärdigheten i en 
källa minskar med tiden (Ejvegård, 2009, s. 73). Därför menar Ejvegård (2009, s. 73) att det 
är viktigt att använda källor som är relativt uppdaterade och ligger inom en rimlig tidsrymd i 
förhållande till uppsatsen. Författarna till denna studie anser att de källor som har använts 
uppfyller kravet om samtidighet. Som nämnt i tidigare stycke om färskhetskrav är de flesta 
källor som använts publicerade under 2000-talet. Dessa anser vi vara inom en rimlig tidsrymd 
i förhållande till denna studie och då vi dessutom har kompletterat med ännu nyare källor ser 
vi ej någon minskad trovärdighet i källorna som använts. Ett fåtal källor är publicerade under 
90-talet men då det ej anknyter direkt till forskningsområdet utan mer ligger som en grund för 
det valda området anser författarna att den information som källorna tillhandahåller är 
användbar för denna studie.  
 
Oberoende krav innebär att forskare helt bör använda ursprungsskällor i den utsträckning det 
är möjligt. Detta för att information skall vara oberoende av andra författare och forskare. 
(Ejvegård, 2009, s. 71-72) Även Thurén (2005, s. 13) menar på att det är viktigt att undvika 
andrahandsreferenser i den mån det är möjligt. Författarna till denna studie har i den 
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utsträckning det varit möjligt använt sig av förstahandsreferenser. Vi har varit noga med att 
alltid gå tillbaka till ursprungskällan för att säkerställa att den information som används ej har 
blivit tolkade på ett missvisande sätt och för att kunna säkerställa att den är sann. Vid ett fåtal 
tillfällen har det ej varit möjligt att finna förstahandskällan, artikeln har ej gått att få tag på, 
vilket har lett till att vi valt att använda andrahandskällor. Då källan varit av betydelse för 
argumentationen har det medfört att vi gjort avvägningen att inkludera den. Då detta har skett 
i en begränsad omfattning anser vi att det ej har någon påverkan på trovärdigheten i studien 
och inte heller har någon större påverkan på studien i stort.  
 
På grund av att vi valt att bygga stor del av den teoretiska referensramen på ett antal artiklar 
kommer vi nedan att lyfta fram dessa mer specifikt för att ge läsaren en chans att kritiskt 
granska trovärdigheten i dessa.  
 
The Anholt-GMI city brand index, How the world sees the world’s cities är skriven av Simon 
Anholt och är publicerad i journalen Place Branding år 2006 och är citerad 87 gånger. 
Faktorerna som lyfts fram i denna artikel har mäts i betydligt större städer än Örnsköldsvik 
samt att dessa faktorer mäts från icke invånares synvinkel. Då det är annan kontext är det 
något som skulle kunna ha en påverkan på denna studie. Då dessa faktorer är generella och är 
utplockade för att de kan leda till hur en stads varumärke uppfattas och därmed kan stärkas 
(Anholt 2006, s. 18) anser vi att dessa är av relevans för vår studie.  
 
Artiklarna Antecedents of residents' city brand attitudes och Multiple stakeholders and 
multiple city brand är skrivna av Merrilees et al. och är publicerade i Journal of business 
research och European journal of marketing 2009 och 2012. De är citerade 43 respektive 1 
gång. Vi är medvetna om att endast 1 citering är lite i sammanhanget men med tanke på att 
den är publicerad så sent som 2012 ser vi det som en möjlig förklaring. Faktorerna i dessa 
artiklar är mätta på the Gold coast i Australien. Vi är medvetna om att denna skilda kontext 
kan ha en påverkan på denna studie. Faktorerna är dock inte uttagna för att matcha en specifik 
kontext utan de är uttagna för att de kan ses som viktiga byggstenar för en stads varumärke 
vilket gör att vi anser att dessa artiklar är relevanta (Merrilees et al., 2009, s. 364; Merrilees et 
al., 2012, s. 1038).  
 
Artiklarna From city marketing to city branding: Towards a theoretical framework for 
developing city brands och Cities and their brands: Lessons from corporate branding. Är 
skrivna av Mihalis Kavaratzis 2004 respektive 2007 och är publicerade i Place branding och 
Place branding and public diplomacy. De är citerade 279 respektive 43 gånger. Båda dessa 
artiklar har tagit fram frameworks med olika faktorer som ämnar ge riktlinjer kring hur en 
stad kan hantera och stärka sitt varumärke (Kavaratzis 2004, s. 34; 2007, s. 66). Båda artiklar 
har integrerat faktorer från tidigare forskning inom området city branding som är generellt 
uttagna för städers varumärken. Då de ej är knutna till någon specifik kontext anser vi att det 
är möjligt att applicera de i studiens kontext. 
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3. Teoretisk referensram 
Detta kapitel ämnar ge läsaren en inblick och förståelse för den teori som ligger till grund för 

denna studie. Den teoretiska referensramen är baserad på framstående forskare inom 

området city branding. Utifrån den har vi valt ut sju faktorer som vår studie baseras på vilket 

kompletteras med ytterligare två områden: corporate branding och brand honesty. 

Tillsammans mynnar dessa ut i en undersökningsmodell som synes i slutet av detta kapitel. 

 

3.1 Marknadsföring 
 
Den traditionella synen på marknadsföring handlar om att företag skall tillfredställa kunders 
behov och på så vis vara lönsamma. Men för att skapa framgångsrika företag som är 
lönsamma krävs det mer än nöjda kunder. (Jobber, 2004, s. 4) Ett mer modernt sätt att se på 
marknadsföring kan enligt Jobber (2004, s. 5) vara som följer: 
 
”The achievement of corporate goals through meeting and exceeding customer needs better 
than the competition.”  
 
Enligt det moderna synsättet handlar marknadsföring inte bara om att ha nöjda kunder utan 
även att göra detta bättre än sina konkurrenter. Det har även blivit större fokus på 
konkurrensen mellan företag jämfört med tidigare (Jobber, 2004, s. 5). I den privata sektorn 
kan det absolut viktigaste inom marknadsföring ses som att skapa värde för kunden och göra 
dem nöjda. Inom den offentliga sektorn som exempelvis en kommun kan det viktigaste ses 
som att skapa värde för invånarna och göra dessa nöjda. (Kotler & Lee, 2007, s. 11) Detta 
visar att det är viktigt för en kommun som Örnsköldsvik att ha ett marknadsföringsarbete som 
syftar till att skapa nöjda invånare. Då ett starkt varumärke är en viktig del i ett framgångsrikt 
marknadsföringsarbete (Jobber, 2004, s. 16) visar det att det är en nyckel till att skapa nöjda 
invånare. 
 
Ett sätt att nå ut och tillfredställa sina kunder är genom ”the marketing mix”, även kallad de 
fyra p:a. Dessa är product, place, promotion och price. Genom att arbeta med ”the marketing 
mix” kommer ett företag systematiskt gå igenom och tvingas ta beslut inom de viktigaste 
områdena, en förutsättning för att lyckas skapa ett framgångsrikt företag. (Jobber, 2004, s. 16) 
”Product” handlar om vilken typ av produkt ett företag skall ha och till vilka denna produkt 
skall vända sig till. Ordet produkt associeras ofta med varor eller tjänster som går att ta på 
men enligt Kotler & Lee (2007, s. 48) kan en produkt ses som något som erbjuds av en 
organisation eller en individ som tillfredställer ett behov. Inom den offentliga sektorn kan en 
produkt exempelvis vara den omsorgsvård som en kommun erbjuder (Kotler & Lee, 2007, s. 
47). ”Place” berör frågor som hur en produkt skall distribueras. Detta är givetvis desamma 
inom den offentliga sektorn men här kan frågor kring ”place” beröra vart och hur tjänster 
inom en kommun erbjuds (Kotler & Lee, 2007, s. 92). ”Promotion” handlar om hur en 
produkt skall marknadsföras och hur informationen om en produkt skall nå konsumenter 
(Jobber, 2004, s. 18-19). Dessa frågor är desamma inom den offentliga sektorn som inom den 
privata (Kotler & Lee, 2007, s. 138). Det sista p:et är ”price” och handlar om att ta beslut 
angående vilken form av prissättning och prisstrategi ett företag skall ha. (Jobber, 2004, s. 18-
19) Inom den offentliga sektorn kan detta handla om vilket pris en kommun skall ta för de 
tjänster och service som de erbjuder (Kotler & Lee, 2007, s. 69-70). Resonemanget kring de 4 



15 

 

P:a ovan visar på att traditionella marknadsföringsverktyg går att använda vid marknadsföring 
i stadskontext, vilket även stöds av Balmer & Grey (2003, s. 973-977). 
 

3.2 Perception 
 
Perception är den process som sker när vi mottar, sortera och tolkar olika stimulis. Ett stimuli 
kan exempelvis vara en doft eller ett ljud. (Solomon et al., 2010, s.118) I dagens samhälle 
exponeras människor dagligen av en rad olika stimuli och då en människas hjärna endast kan 
ta in en viss mängd information är den information som tas in noga utvald (Solomon et al., 
2010, s. 129). När en individ har mottagit och sorterat information skall informationen sedan 
tolkas. Hur en individ väljer att tolka information beror till stor del på individens tidigare 
erfarenheter och upplevelser samt på individens personlighet. (Solomon et al., 2010, s. 132) 
Olika stimulus sammankopplas och tolkas ofta ihop med individers tidigare erfarenheter och 
med information som redan finns lagrad i individens minne. I praktiken kan detta förklaras 
som att en individ har en bestämd uppfattning eller åsikt om Örnsköldsviks kommun sedan 
tidigare och då ny information når denna individ kommer denna att tolka detta baserat på den 
sedan tidigare kända informationen. Utöver detta kan olika stimulis även baseras på allmänna, 
generella principer som finns i samhället. (Solomon et al., 2010, s. 123).  
 
Individer kan även tolka information med hjälp av bilder och associationer till den 
information som sänds ut (Solomon et al., 2010, s. 134). Att individer ofta tolkar information 
med hjälp av bilder är ett faktum som företag är väl medvetna om och även något som de 
försöker använda vid marknadsföring av varumärken. Ofta försöker marknadsförare skapa 
mentala bilder som individer kan associera till vilket kommer att underlätta för individer när 
de skall skapa sig en bild av varumärket. (Solomon et al., 2010, s. 134) Då en stad eller en 
kommun skall marknadsföras är det samma processer och principer som ovan nämnda som 
bör tas hänsyn till (Kavaratzis & Ashworth, 2005, s. 507). Vidare menar forskning av 
Kavaratzis & Asworth (2005, s. 507) att vid marknadsföring av städer är det viktigt att 
fokusera på att skapa dessa associationer och mentala bilder, för att på så vis skapa en positiv 
bild av en stad hos dess invånare. Litteraturen belyser vikten av att bilder som städer sänder ut 
ska uppfattas som positiv av dess invånare. Detta gör det viktigt för städer att vara medveten 
om hur staden uppfattas vilket gör teorier kring perception relevanta att ta i beaktning i vår 
undersökning. Kopplat till vårt problem anser vi att perception är en viktig del att belysa då vi 
kommer att undersöka hur Örnsköldsviks invånare uppfattar stadens varumärke samt att 
invånarnas uppfattning kan ha en betydelsefull påverkan på hur Örnsköldsviks varumärke kan 
stärkas.  
 

3.3 Corporate branding 
 
Corporate branding är en utveckling av den traditionella synen på marknadsföring av 
produkter (Kavaratzis, 2004, s. 63). Tidigare låg fokus på produkter och vilket värde dessa 
kunde bidra med till ett företag men nu har istället fokus kommit att hamna på hela företag 
och vad dessa kan göra för att skapa värde, vilket benämns som begreppet corporate branding 
(Hatch & Schultz, 2003, s. 1041-1042). Då det har skett och fortfarande sker förändringar i 
företagsvärlden gällande hur försäljning av produkter kan prognostiseras, hur 
differentieringen av företag sker samt förändringar av kunder som har blivit mycket mer 
medvetna och sofistikerade gällande sina val har spelreglerna för konkurrensen förändrats 
(Hatch & Schultz, 2003, s. 1041). Att fokuset har flyttats från produkter till hela företag har 
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inneburit att det ej längre är relationen mellan produkter och kunder som är det relevanta utan 
relationen mellan kund och företag. Detta har tvingat företag att se till hela organisationen, då 
alla inom ett företag speglar företaget och har en betydande roll. Genom detta har företag 
blivit alltmer transparanta vilket också har lett till en ökad betydelse för företag att ha en god 
företagskultur. (Hatch & Schultz, 2003, s. 1044) Corporate branding innebär att ett företag har 
relationer med flera olika intressentgrupper, det är inte endast kunder som är den viktiga 
intressentgruppen. Då corporate branding innebär att se till hela företaget och skapa en god 
bild av ett företag är det viktigt att ha goda relationer till exempelvis investerare och 
återförsäljare. 
 
Corporate branding innebär även att marknadsföringsarbetet är en aktivitet som berör hela 
företaget, det är ej endast en marknadsavdelning som har detta ansvar. Att ha ett corporate 
branding fokus innebär att företag involverar hela företaget i sitt marknadsföringsarbete. Det 
är företagets bild ut som bidrar till en god marknadsföring av ett företag och detta är något 
som alla inom ett företag skall bidra till. (Hatch & Schultz, 2003, s.1045)  
 
Som nämnt i inledningen och som vi kan se i beskrivningen ovan är corporate branding ett 
komplext begrepp som består av mycket mer än bara marknadsföringen av en produkt. Det 
handlar om vad ett helt företag gör och vikten av att hela företaget sänder ut samma signaler 
till alla tänkbara intressegrupper. City branding är även det ett komplext begrepp och likaväl 
som hela företag skall vara involverad vid corporate branding bör en hel kommun och dess 
anställa vara involverad vid varumärkesbyggandet av en kommun. Som Ashworth & 
Kavaratzis (2007, s. 525) visar på i sin studie så finns det ett antal likheter mellan corporate 
branding och city marketing vilket gör att vi anser att denna teori är av relevans för vår 
undersökning.  
 

3.4 Brand honesty  
 
En studie i England har valt att använda sig av AC2ID testet på staden Bradford. Syftet med 
studien var att förbättra stadens varumärke bland annat genom att undersöka om det fanns ett 
gap mellan intressenters perception av staden och den officiella marknadsföringen. (Trueman 
et al., 2004, s. 320) Balmers AC2ID test bygger på element från corporate identity området 
och är ett verktyg som kan användas för att analysera om meddelandet som sänds ut är 
sammanhängande eller inte. Det är uppbyggt på så vis att skillnader mellan fem olika 
identiteter testas. Dessa är; egentlig identitet, kommunicerad identitet, uppfattad identitet, 
ideal identitet och önskad identitet. Genom AC2ID testet går det att upptäcka dissonans 
mellan någon av dessa identiteter vilket innebär att den avsedda kommunikationen inte 
stämmer överens med verkligheten. Det här bidrar med värdefull information till 
beslutsfattare som då ges en chans att åtgärda dessa brister vilket kan bidra till ett starkare 
varumärke (Balmer, 2001, s. 12). Genom användandet av testet på Bradford kom det fram att 
staden hade problem gällande den kommunicerade och den uppfattade identiteten. Olika 
intressentgrupper uppfattade inte staden på samma sätt som varumärket var kommunicerat. 
Det framkom även att den officiella kommunikationen var spretig vilket tyder på att det 
förelåg en oklar bild av vad den ideala och önskade identiteten var. (Trueman et al., 2004, s. 
325-326) Genom denna undersökning drar författarna flera slutsatser. Den viktigaste 
lärdomen är att varumärken måste vara ärliga. Med detta menas att det som kommuniceras ut 
till invånarna måste stämma överens med vad de faktiskt upplever av staden, det är ingen 
mening att marknadsföra aspekter av staden som inte existerar i verkligheten. Om ett 
varumärke ska vara ärligt är det därför viktigt att den kommunicerade identiteten matchar den 
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uppfattade identiteten. (Trueman et al., 2004, s. 328) Anholt (2006, s. 18) stödjer också vikten 
av detta genom att fastslå att eventuella gap mellan bilden av staden och den upplevda 
verkligheten bör minskas. Liknande resonemang förs även med betoning på förväntningar 
vilket generellt sett ses som ett användbart sätt att se på branding. I city branding kontexten 
framhålls vikten av att de förväntningar som skapas möts i invånarnas upplevelser av staden. 
Dessa förväntningar skapas av staden själv genom kommunikation och marknadsförande 
aktiviteter. (Ashworth & Kavartzis, 2007, s. 528)  
 
Förväntningar kan även skapas genom bland annat rykten. En studie av Afzal et al. (2010) har 
fokuserat på brand trust och mer specifikt vilka faktorer som gör att människor känner tillit till 
ett varumärke. Det har framkommit att varumärkets rykte har stor påverkan på tillit genom att 
skapa förväntningar på varumärket. För att skapa tillit var det även viktigt att det är möjligt att 
kunna förutse varumärkets prestation samt att varumärket har förutsättningarna att uppfylla 
behoven. Tillit skapas därmed genom att varumärkets rykte är gott och sedan har 
förutsättningarna att tillfredställa intressenternas behov. Författarna fastställer vikten för 
företag att bygga tillit till sina kunder för att kunna förbättra sitt varumärke. (Afzal et al., 
2010, s. 48) Med tanke på att corporate branding är applicerbart på städer (Balmer & Grey, 
2003, s. 973-977), anser vi att resultatet av denna studie kan ses som relevant även för 
stadskontexten.  
 
Det framhålls att ett city brand är mycket mer komplicerat än ett corporate brand (Trueman et 
al., 2004, s. 328). En stad har väldigt många aspekter att ta hänsyn till såsom skola, omsorg, 
samhällsplanering samt skötsel av staden i allmänhet. Denna breda verksamhet skulle kunna 
vara en av anledningarna till att det är mer komplext att sköta branding processen för en stad 
än för ett företag. I förlängningen innebär det att de kommunicerade meddelandena är mer 
omfattande med tanke på att det kan krävas ett enskilt meddelande för varje del av 
verksamheten. Detta skulle kunna öka chansen för att dissonans mellan den kommunicerade 
och upplevda identiteten uppstår (Trueman et al., 2004, s. 328). Något som i sin tur visar på 
vikten för en stad som Örnsköldsvik att vara medveten om vad staden sänder ut, hur staden 
uppfattas samt att dessa två stämmer överens så att stadens varumärke upplevs som ärligt. 
Fortsättningsvis är det även viktigt för Örnsköldsvik att vara medveten om vilka förväntningar 
deras marknadsföring skapar samt vilka rykten som uppstår kring kommunens verksamhet för 
att inte göra deras invånare besvikna (Ashworth & Kavartzis, 2007, s. 528; Afzal et al., 2010, 
s. 48).  
 
Sammantaget för dessa tre studier är att de visar att det är viktigt att det som stadens 
intressentgrupper möts av i sina upplevelser av staden stämmer överens med de förväntningar 
som skapats genom stadens marknadsföring samt rykten. Det som resultatet av dessa studier 
visar är väldigt intressant för vår kommande undersökning. Det indikerar att det är viktigt för 
oss att ta Örnsköldsviks nuvarande marknadsföring med i beaktning. Projektet Världsklass 
2015 som vi beskrivit i problembakgrunden ger en fingervisning om vad stadens 
intressentgrupper har för uppfattningar om Örnsköldsvik baserat på den bild som staden sänt 
ut. Utifrån de valda artiklar som behandlar huruvida ett varumärke upplevs som ärligt vill vi 
lyfta fram kärnan, vilket är att den kommunicerade bilden som skapar förväntningar på 
Örnsköldsvik måste stämma överens med den upplevda bilden av staden. Denna del av 
undersökningen kommer kunna avslöja om det finns något problem i detta avseende. 
Föreligger det problem kommer det att ge Örnsköldsvik en chans att åtgärda dessa och 
därmed skapa ett ärligt varumärke vilket är en viktig del för att uppnå ett starkt varumärke. 
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3.5 Intressentperspektiv 
 
Vi har tidigare konstaterat att corporate branding och city branding områdena skiljer sig i stort 
från vanlig produkt marknadsföring i det att branding processen innefattar mycket mer än bara 
produkten, den rymmer även verksamheten i stort. Detta är anledningen till varför det är 
möjligt att använda sig utav teorier och analysverktyg från corporate branding området och 
applicera på städer. Något som däremot är mer specifikt för städer och därmed skiljer sig från 
corporate branding är vilka intressenter som finns i de båda kontexterna. Merrilees et al. 
(2012, s. 1034) adresserar detta i sin studie där de jämför olika intressentgrupper. Till skillnad 
från företag har städer intressenter såsom invånare, turister och näringsidkare. Dessa återfinns 
normalt sett ej i en företagskontext. På grund av att städer har så många olika intressenter 
menar författarna att det lämpar sig väl att studera flera intressentgrupper i samma 
undersökning. (Merrilees et al., 2012, s. 1034) 
 
Därför har författarna i sin studie valt att undersöka både boende i staden och företag som är 
verksamma i staden. Det har aldrig tidigare gjorts en studie i en stadskontext som fokuserat på 
mer än en intressentgrupp, vilket gör att deras forskning fyller ett stort gap i den befintliga 
litteraturen (Merrilees et al., 2012, s. 1034). De slutsatser författarna drar är banbrytande 
eftersom de pekar i en annan riktning än den traditionella city brand litteraturen (Merrilees et 
al., 2012, s. 1033). Nämligen att olika intressentgrupper kan ha skilda uppfattningar 
associerade till en stads varumärke. Det var möjligt att göra denna upptäckt eftersom studien 
applicerade ett filterkoncept, vilket innebär att olika grupper ser varumärket genom olika 
filter. Författarna fann även att respondenterna kunde byta filter beroende på vilken situation 
de fann sig i för tillfället. Med andra ord såg företagsrepresentanter stadens varumärke på ett 
visst sätt när de svarade i egenskap av företagsrepresentanter, men på ett annat sätt när de 
svarade som invånare i staden. Detta visar på att olika intressentgrupper kan värdera olika 
saker av en stads varumärke. (Merrilees et al., 2012, s. 1044) 
 
Författarna avslutar genom att understryka att ytterligare forskning är nödvändig för att 
resultatet ska kunna generaliseras. Framförallt bör studien upprepas i andra städer men även i 
företagskontexten (Merrilees et al., 2012, s. 1044). Eftersom vi ska undersöka två skilda 
intressentgrupper i Örnsköldsvik styrker detta ytterligare vår studies relevans. En av 
anledningarna till varför vi ville undersöka både boende i 19-34 års åldern och företag var på 
grund av ovan nämnda studie. Vi ser dessa gruppers uppfattningar om en stads varumärke 
som väldigt relevanta eftersom de utgör en så pass stor del av en stads intressenter. Eftersom 
dessa grupper även undersökts av Merrilees et al. (2012, s. 1034) anser vi det vara något som 
ytterligare motiverar vårt val av intressentgrupper.  
 
Vi väljer att undersöka invånare i åldern 19-34 år då det är den grupp med störst 
flyttbenägenhet (Statisticon, 2012, s. 20), samt att Örnsköldsvik har uttryckt en vilja att öka 
befolkningsmängden inom denna grupp (Sedin 2012). Merrilees at al. (2009, s. 363-364) har i 
tidigare forskning även där utvecklat ett framework baserat på andras forskning för syftet att 
undersöka städers varumärken. I studien från 2009 undersöktes endast en intressentgrupp 
vilken var invånare. Detta är något som ytterligare stärker vårt val att ta med invånare i 
Örnsköldsvik som en av de valda intressentgrupperna. Det faktum att det upptäckts att olika 
intressentgrupper kan ha olika uppfattningar om varumärket (Merrilees et al., 2012, s. 1044) 
såg vi som en viktig faktor att ta med i beaktningen vilket var ytterligare en anledning till att 
vi ville undersöka två intressentgrupper. Vi anser att det kommer att ge en mer nyanserad bild 
av Örnsköldsviks varumärke och att det kommer bidra till större möjligheter att kunna stärka 
det.  
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3.6 Städers varumärken 
 
I följande teoriavsnitt kommer vi gå igenom ett antal framework som har kommit fram till 
olika faktorer som ligger till grund för städers varumärken. Dessa faktorer har undersökts på 
olika sätt av olika författare men gemensamt för alla är att det är faktorer som är viktiga att ta 
i beaktning när det gäller en stads varumärke. Vi ämnar gå igenom varje framework för sig 
och utvärdera relevansen av varje faktor i förhållande till vårt syfte. Detta kommer mynna ut i 
en text och modell där de faktorer vi anser vara relevanta sammanfattas för att sedan användas 
i vår undersökning. 
 

3.6.1 Framework av Anholt 

 
”The Anholt-GMI city brand index” är ett index utvecklat av Simon Anholt som syftar till att 
undersöka hur effektiva städers varumärken är i förhållande till andra städers varumärken. 
Detta index är utvecklat från ”the Anholt-GMI nation brand index” som används för att 
undersöka ett lands varumärke och dess effektivitet. (Anholt, 2006, s. 18) Anholt (2006, s. 18-
19) beskriver ett lands varumärke som en komplex blandning av dess invånare, kultur, 
företagsamhet, produkter, klimat, politik samt vilken attraktion landet har utifrån ett 
turistperspektiv. Städer kan ej ses utifrån samma variabler som länder då städer oftast inte har 
samma typ av faktorer att mäta. Det är exempelvis inte så vanligt att en stad kan erbjuda 
karaktäriserande produkter såsom ett land kan, exempelvis; Belgisk choklad eller Schweiziska 
klockor. Det är dock vanligt att människor kan ha en uppfattning om en särskild stad, dessa 
kan vara gällande hur kulturen i en stad ser ut, vilka kostnader det är för att leva och bo i en 
stad eller vilket företagsklimat som finns i en stad. Därför är det av relevans att undersöka en 
stads varumärke och dess effektivitet med ett index baserat på “the nation brand index”. 
 
“The city brand index” består av sex olika faktorer som Anholt (2006, s. 19) har låtit 
undersöka. Tillsammans utvärderar dessa sex faktorer en stads varumärke. För att få fram 
detta index har Anholt (2006, s. 20) valt ut 30 stora städer i världen, alla valda med omsorg 
och är relativt kända varumärken. Städerna kan dock vara kända på olika sätt, ett medvetet val 
hos Anholt som ville skapa en mix av olika slags städer i ”the city brand index” (2006, s. 20). 
Vilket varumärke en stad har mäts genom att se vad människor har för uppfattning om en stad 
utifrån de sex faktorer som frameworket består av. Den stad som i genomsnitt får den högsta 
rankingen på alla faktorer kommer vara den stad med starkast varumärke och således vara den 
stad som ligger i topp på ”the city brand index”. (Anholt, 2006, s. 19-20; Anholt, 2005, s. 1) 
Vi är medvetna om att dessa faktorer har undersöks på stora städer runt om i världen som alla 
är relativt välkända och har relativt starka varumärken. Trots detta anser vi att det är relevant 
att använda dessa faktorer i vår kommande undersökning eftersom undersökande av dessa 
faktorer kan leda till förståelse för hur en stads varumärke uppfattas (Anholt, 2006, s. 18) och 
därmed hur det kan stärkas. I denna undersökning har Anholt även låtit undersöka vad 
utomstående människor anser om en stads varumärke. I vår undersökning ämnar vi undersöka 
och synliggöra invånarnas uppfattningar om “sin” stads varumärke. Vi kommer även se på en 
stads varumärke utifrån företagare i den aktuella staden och hur dessa upplever varumärket. 
Trots att Anholt i sin studie haft ett annat perspektiv än det vi kommer ha anser vi att de 
faktorer han undersökt är relevanta och även överförbara att undersöka från invånare och 
företagares synvinkel. Detta på grund av att hans faktorer bygger på uppfattningar om staden 
(Anholt, 2006, s. 18) vilket gör att vi anser att de som kan bidra med störst kunskap kring de 
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rådande uppfattningarna om en relativt liten stad som Örnsköldsvik, är just invånare och 
företag. Det är mest naturligt att fråga dessa grupper som faktiskt finns i staden då vi kommer 
undersöka hur kommunen kan stärka sitt varumärke. Att fråga utomstående anser vi ej skulle 
bidra med lika mycket till vår undersökning eftersom utomstående förmodligen inte har lika 
mycket kunskap om Örnsköldsviks kommun som de som bor i staden.  
 
Den första faktorn är ”The presence” som undersöker en stads internationella status (Anholt, 
2006, s. 19). Detta har undersökts genom att fråga de människor som är med i undersökningen 
hur väl de känner till den aktuella staden, om de har besökt staden och vad de anser att staden 
är känd för. För att få fram en stads internationella status har de tillfrågade även fått svara om 
den aktuella staden har bidragit med något inom kultur eller vetenskap till världens samhälle i 
stort. (Anholt, 2006, s. 19) ”The place” är den andra faktorn som ämnar att reda på hur 
tilltalande en stad uppfattas som, utifrån aspekter som hur vacker staden är, vilket klimat som 
råder i staden samt om hur de tillfrågade upplever staden utifrån ett turistperspektiv (Anholt, 
2006, s. 19). Tredje faktorn som bidrar till att undersöka en stads varumärke och dess 
effektivitet är ”The potential”. Denna del av frameworket ser främst till ekonomi och 
utbildningsmöjligheter som den aktuella staden kan tänkas erbjuda. De tillfrågade får besvara 
frågor som hur de upplever möjligheten till att få ett arbete i staden och om de tillfrågade hade 
haft ett företag, hur tror de då att de skulle uppleva företagsklimatet. (Anholt, 2006, s 20)  
 
Den fjärde faktorn är ”The pulse” som ämnar undersöka hur ”levande” en stad är. De 
tillfrågade har fått svara på frågor som berör vilka aktiviteter de tror staden kan erbjuda i form 
av friluftsliv och nattliv samt vilka aktiviteter staden erbjuder till turister. (Anholt, 2006, s. 
20) ”Femte faktorn är ”The people” och i och med denna faktor ämnar Anholt (2006, s. 20) 
undersöka invånarna i en stad. De tillfrågade har fått svara på hur de uppfattar stadens 
invånare med fokus på hur öppna och gästvänliga invånarna i en stad är. Även frågor som hur 
de tillfrågade tror det skulle vara att lära känna nya människor i staden besvaras samt hur de 
tillfrågade upplever staden utifrån hur säker den är. (Anholt, 2006, s. 20) Den sjätte och sista 
faktorn som Anholt (2006, s. 20) har låtit undersöka är ”The prerequisites” där han har låtit de 
tillfrågade besvara frågor som rör allmänna kvalitéer en stad kan tänkas erbjuda. Dessa är 
exempelvis hur de tillfrågade tror det skulle vara att leva och bo i staden, vilken standard 
staden kan erbjuda gällande till exempel infrastruktur, skola och sjukhus (Anholt, 2006, s. 
20).  
 
Genom att utveckla ”the city brand index” har Anholt (2006, s. 30) kommit fram till att 
städers varumärken och image är svår att ändra på, en stad som har ett starkt varumärke kan 
råka ut för smärre katastrofer innan imagen av stadens varumärke skulle komma att försvagas. 
Samma resonemang gäller städer med svaga varumärken. En stad med ett svagt varumärke 
som försöker, och till viss del har lyckats, skapa ett starkare varumärke har ändå svårt att 
ändra imagen av staden. Om detta ändå skulle lyckas och en stad skulle lyckas vända en 
negativ image till en positiv har Anholt (2006, s. 31) kommit fram till det inte skulle bero på 
ökad marknadsföring utan på de aktiviteter som en stad har förbättrat. Det kan exempelvis 
vara en förbättring av vilka möjligheter en stad erbjuder eller mer gästvänliga invånare. 
Sammanfattningsvis menar Anholt (2006, s. 31) att marknadsföring av en stad i sig inte räcker 
för att ändra en image av en stad men att det kan ses som en bidragande faktor som 
tillsammans med andra faktorer kan ändra bilden av en stad. Genom att få en förståelse för 
hur image och marknadsförning av städer fungerar och vilken påverkan detta kan ha på en 
stads ”rykte” kan städer skapa starka varumärken (Anholt, 2006, s. 31).  
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Då vi ämnar undersöka hur Örnsköldsviks kommun kan stärka sitt varumärke är ”the city 
brand index” en mycket intressant och relevant teori att utgå ifrån då detta index mäter vilka 
städer som har de starkaste varumärkena i världen. Genom att titta på de faktorer som Anholt 
har låtit studera för att få fram indexet kan vi få en inblick i vad som skulle kunna vara 
relevanta faktorer att undersöka i vår studie. Då Anholt genom sin studie har fått fram de 
städer som har starkast varumärke i världen anser vi att faktorerna han har låtit undersöka är 
av största relevans. Vi anser även att flertalet av de faktorer som Anholt har låtit undersöka 
skulle vara relevanta för oss att kolla närmare på. Exempel på faktorer som är av relevans är 
bland annat ”The place” då den undersöker hur tilltalande en stad är. Detta är en faktor som 
har påvisat sig vara en bidragande del till att en stad har ett starkt varumärke så därför kan det 
vara viktigt att se hur Örnsköldsviks invånare uppfattar staden utifrån denna aspekt. En annan 
faktor som vi anser är viktig är ”The potential”, att se hur invånare ser på utbildnings och 
företagsmöjligheter. Genom att se vilka möjligheter Örnsköldsviks kommun uppfattas ha av 
dess invånare kan det senare leda till ett stärkt varumärke då även detta har visat sig vara en 
faktor som påverkar en stads varumärke positiv. En tredje faktor som vi anser är relevant är 
”The pulse” då denna faktor ser till hur vilka aktiviteter som erbjuds i en stad. Att se hur 
invånarna i Örnsköldsviks kommun upplever aktivitetsutbudet är intressant då det har 
påverkan på en stads varumärke. En faktor som vi ej kommer använda i vår undersökning är 
“The presence” då denna undersöker hur internationellt känd en stad är. Då vi kommer 
undersöka en svensk stad som ej är internationellt känd är denna faktor inte relevant att ha 
med i vår undersökning. 
 
Utifrån ovanstående framework har vi valt ut fem av sex faktorer att inkludera i vår studie 
vilka är “The Pulse”, “The People”, “The Place”, “The Potential” och “The Prerequisites”. 
Dessa återfinns i tabellen nedan för att ge en överblick av denna studies undersökningsmodell 
i detta läge. 
 
Figur 1 

Faktor Innebörd Exempel på studier 

som undersökt eller 

använt faktorerna  

The Place Mäter hur staden ser ut både naturmässigt men 

även hur stadens allmänna områden sköts om  

Anholt (2006) 

 

The Potential Mäter stadens potential med avseende på 
utbilldning och företagande  

Anholt (2006) 
 

The Pulse Mäter hur ”levande” staden är och hur mycket som 

erbjuds i form av olika aktiviteter  

Anholt (2006) 

 

The People Mäter hur gästvänliga och öppna stadens invånare 

upplevs och även vilka möjligheter till socialt 

umgänge som finns  

Anholt (2006) 

The Prerequisites Mäter vilka grundläggande kvaliteér en stad 

erbjuder med avseende på exempelvis infrastruktur, 

bostäder, vård och omsorg  

Anholt (2006) 

 

 

3.6.2 Framework av Merrilees et al. 

 
Det finns ett antal olika framework som är utvecklade för att kunna utvärdera en stads 
varumärke på olika sätt. Merrilees et al. (2012, s. 1038) har skapat en mall för att kunna mäta 
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hur en stads varumärke upplevs med avseende på hur det är att bo där och hur det är att driva 
näringsverksamhet där. Relativt stort fokus har lagts på att undersöka det rådande 
företagsklimatet, de övriga faktorerna rör själva invånarna med fokus på hur det är att bo i 
staden. (Merrilees et al., 2012, s. 1038) I studien har 8 faktorer baserade på tidigare forskning 
valts ut. Dessa har ej använts i stadskontexten sedan tidigare, men författarna har valt ut dem 
med omsorg och anpassat dem för att kunna mäta attityder till städers varumärken. Målet med 
studien var främst att undersöka om det förelåg skillnader mellan hur olika intressentgrupper 
uppfattar en stads varumärke. För att kunna dra slutsatser har författarna valt ut dessa 8 
faktorer eftersom de kan ses som viktiga komponenter av en stads varumärke (Merrilees et al., 
2012, s. 1038). Merrilees et al. (2009, s. 364) har även i tidigare forskning använt sig av ett 
framework för att undersöka en stads varumärke och även faktorerna i det är av relevans för 
en stads varumärke. Båda dessa framework kommer att bearbetas nedan och det kommer 
visas vilka av faktorerna som kan relateras till varandra. Båda studierna är genomförda i 
Australien vilket vi är medvetna om kan vara ett problem. Vi anser dock att faktorerna är 
applicerbara i vår studie även fast dessa studier är genomförda i en så pass skild kontext från 
Sverige. Detta på grund av att faktorerna som valts ut ej är specifikt anpassade för just en stad 
i Australien, utan generellt anpassade till stadskontexten (Merrilees et al., 2012, s. 1038). 
Vidare ser vi dessa faktorer som väldigt generella i sig och därför högst relevanta att applicera 
på en medelstor stad i Sverige. Eftersom faktorerna kan ses som betydelsefulla byggstenar för 
en stads varumärke kommer undersökningen av dessa faktorer bidra till att vi kommer kunna 
svara på vår problemformulering. 
 
Den första faktorn är ”Nature”. Den innefattar saker såsom tillgång till rena utomhusområden 
anpassade för fritidsaktiviteter, parker och picknick områden. Det är även aktuellt att 
undersöka vad invånarna anser om naturen i stort och huruvida den är storslagen och bidrar 
till stadens varumärke på ett positivt sätt. (Merrilees et al., 2012, s. 1039) Denna faktor har 
även inkluderats i en tidigare undersökning av Merrilees et al. (2009, s. 364). Samt till viss del 
av Anholt (2006, s. 19) genom “The Place” då den innefattar saker såsom hur vacker staden 
upplevs vara. Eftersom Örnsköldsvik är en stad som ligger vid kusten och är omgiven av 
natur i allmänhet tror vi att detta är en faktor som är viktig att ta med i beaktning. Det har 
även från kommunens sida uttryckts att de vill att kommunen ska uppfattas som en friluftsstad 
(L. Finne Jansson personlig kommunikation, 1 Februari, 2013), vilket tyder på att detta är 
något kommunen arbetar aktivt med. Det gör det då extra intressant att ta reda på om stadens 
intressentgrupper uppskattar detta och uppfattar det på det sätt som kommunen avser.  
 
Den andra faktorn är ”Business opportunities” som avser att mäta hur pass innovativa och 
blomstrande de lokala företagen är och vilka möjligheter det finns till entreprenörskap samt 
hur bra affärsklimatet är i allmänhet (Merrilees et al., 2012, s. 1039). Författarna undersöker 
ytterligare 2 faktorer som har att göra med det rådande affärsklimatet vilka namnges; “Brand 
attitude to doing business in the city” och “Networking.” De mäter bland annat vilket rykte 
affärsklimatet i staden har och om attityderna är positiva, samt hur bra de existerande 
nätverken är (Merrilees et al., 2012, s. 1039). Anholts (2006, s. 20) “The Potential” hör till 
samma kategori då den mäter saker som hur affärsklimatet upplevs. I tidigare forskning mäter 
Merrilees et al. (2009, s. 364) även en faktor som kallas “Business creativity”. Då denna är 
snarlik ovanstående faktorer anser vi att det bidrar till ökad relevans att undersöka det rådande 
affärsklimatet för att kunna stärka en stads varumärke. Örnsköldsvik är som vi tidigare nämnt 
intresserade av att öka befolkningsmängden och då främst åldersgruppen 19-34 år. En nyckel 
till att bibehålla och öka befolkningsmängden är att det finns arbetsmöjligheter i staden (L. 
Finne Jansson personlig kommunikation, 1 Februari, 2013). Finns det inte arbete kommer 
kommunens invånare bli tvungna att söka sig till andra orter för att få anställning, vilket också 
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innebär att inflyttningen till kommunen kommer att stanna av. Dessa faktorer visar på vikten 
att ha ett väl fungerande affärsklimat, vilket är en del av stadens varumärke och därmed en 
viktig del att värna om. Därför anser vi att ”Business opportunities”, “Brand attitude to doing 
business in the city”, “Networking” och “Business culture” är viktiga faktorer att ha med i vår 
undersökning av Örnsköldsviks varumärke. Speciellt med tanke på att de grupper vi ämnar 
undersöka (invånare i 19-34 årsåldern och företag) är högst relevanta för denna faktor. Det 
kommer ge en intressant vinkling att få företagens input angående det rådande affärsklimatet. 
Det kommer förhoppningsvis ge Örnsköldsvik kunskap om vad som kan förbättras. 
Invånarnas input är viktig även den, då det kan bidra till kunskap om vad som efterfrågas av 
denna grupp. 
 
”Transport” är nästa faktor som har undersökts med avseende på hur vägförbindelserna ser ut 
samt hur välskött vägsystemet är (Merrilees et al., 2012, s. 1039). “Transport” fanns även med 
i Merrilees et al. (2009., s. 264) tidigare studie. Denna faktor återfinns också i ett annat 
framework men då ingår den tillsammans med andra faktorer i något som Anholt namnger 
”The prerequisites” (Anholt, 2006, s. 20). ”Transport” rör därför nödvändigheter som bör 
finnas i en stad. Det vill säga att det är en del av stadens varumärke som måste finnas med för 
att det ska vara fullständigt och därmed tillfredställa de grundläggande behoven. Sedan kan 
det variera hur pass bra infrastrukturen som finns är vilket gör det relevant att undersöka för 
att se om det finns några förbättringsmöjligheter i detta avseende.  
 
Den fjärde faktorn är ”Social bonding” som mäter saker som hur lätt det är att möta nya 
människor och om det finns bra möjligheter för barnfamiljer att träffa andra barnfamiljer samt 
kulturell mångfald (Merrilees et al., 2012, s. 1039). Samma faktor återfinns även i en tidigare 
studie av Merrilees et al. (2009, s. 364). Anholt undersöker detta i viss mån genom att kolla på 
stadens invånare och hur öppna och gästvänliga de är (Anholt, 2006, s. 20). Vi anser att 
”Social bonding” är något som är viktigt för stadens invånare och att det bidrar till en större 
trivsel i staden. Däremot kan det vara svårt för kommunen själva att kontrollera hur deras 
invånare beter sig. Det går att styra till viss grad genom att planera för naturliga mötesplatser 
på olika sätt. Det gör att denna faktor är relevant att undersöka för att se om det är något som 
bidrar till att stärka en stads varumärke, samtidigt som det ger ökad kunskap till Örnsköldsvik 
kring huruvida det är ett område de bör bli bättre på eller inte.  
 
”Brand attitude to living in the city” är den femte faktorn. Genom att mäta denna är det 
möjligt att ta reda på hur gott rykte staden har bland de boende och hur stolta de är över att bo 
i staden. (Merrilees et al., 2012, s. 1039) Denna faktor tas tidigare upp av Merrilees et al. 
(2009, s. 364) med liknande syfte och namnges då endast “Brand”. Det tyder på att det är 
viktigt att ta denna faktor med i beaktningen eftersom författarna väljer att återanvända den. 
Vi har tidigare konstaterat att en viktig aspekt för att kunna känna tillit till ett varumärke är att 
varumärkets rykte är gott och stämmer överens med de faktiska upplevelserna av staden 
(Afzal et al., 2010, s. 48). Detta bidrar även till att det är av stor vikt att undersöka denna 
faktor. Genom att veta om stadens rykte är gott eller inte kommer det ge indikationer kring 
huruvida stadens invånare känner tillit till varumärket vilket är viktigt att vara medveten om 
för att förstå om det måste förbättras eller inte. Att uppnå ett ärligt varumärke kan i sin tur 
bidra till att stärka varumärket (Trueman et al., 2004, s. 328). 
 
Den sjätte faktorn är ”Cultural activities”. Den undersöker vad staden har att erbjuda med 
avseende på evenemang, festivaler, musikuppträdanden och fritidsaktiviteter (Merrilees et al., 
2012, s. 1039). Den tas även upp av Merrilees et al. (2009, s. 364) i tidigare forskning där den 
namnges samma sak. Ytterligare en faktor i studien från 2009 heter “Shopping” vilket till viss 
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del kan argumenteras höra till ovanstående “Cultural activities” då den har att göra med vilket 
utbud staden har. Ännu bättre går den att likna vid Anholts (2006, s. 20) ”The pulse” som i det 
stora hela mäter hur levande staden är. Då bra shopping och bra restauranger i hög grad bidrar 
till hur levande en stads centrum upplevs, går den i linje med Anholts “The pulse”. Eftersom 
denna aspekt av en stads varumärke tas upp av tre olika studier anser vi att den är relevant att 
undersöka. Utöver det anser vi att det är av särskild vikt för Örnsköldsvik att undersöka 
”Cultural activities” och “The pulse” eftersom de främst är intresserade av att öka 
befolkningsmängden i åldersgruppen 20-35 år och denna grupp är enligt oss den grupp som 
bör ha störst intresse av sådana aktiviteter. 
 
En faktor som vi vill ta upp utöver de åtta vi fokuserat på hittills i studien från 2012 av 
Merrilees et al. kallas “Government service” Den undersöktes i studien från 2009 av 
Merrilees et al. och innefattar saker som sjukvård, utbildning, kollektivtrafik, äldreomsorg, 
boendemöjligheter och till vilken grad invånarna litar på att bra beslut tas av kommunen 
(Merrilees et al., 2009, s. 364). Denna kan liknas vid Anholts (2006, s. 20) “The potential” då 
den bland annat rör vilka utbildningsmöjligheter som finns i staden. Den kan även liknas vid 
Anholts (2006, s. 20) “The prerequisites” då den har att göra med grundläggande behov en 
stad bör erbjuda såsom skola, sjukvård, kollektivtrafik etc. Eftersom “Government service” 
även tas upp av Anholt anser vi att den är av vikt för en stads varumärke och därmed en faktor 
som är viktig för oss att undersöka för att se hur en stad och Örnsköldsvik kan stärka sitt 
varumärke.  
 
Denna studies undersökningsmodell utökas med ytterligare en faktor som är “Brand attitude 
to living in the city” Övriga 8 faktorer som tagits upp i de två ovanstående frameworks kan 
relateras till de fem faktorer som tidigare lyfts fram av Anholt (2006) vilket argumenterats för 
ovan. Nature går att relatera till “The Place”. Brand attitude to doing business in the city, 
Business creativity och Networking kan relateras till “The Potential”. Transport är relaterbar 
med “The Prerequisites”. Government service kan kopplas till både “The Prerequisites” och 
“The Potential”. Till sist kan Social Bonding till viss del relateras till “The People”. Även fast 
faktorerna inte är identiska väljer vi att inkludera dessa under samma namn som återfinns i 
Anholts (2006, s.19-20) framework. Skillnaderna dem emellan är något vi kommer att ta i 
beaktning i denna studies analys. En överblick över studiens undersökningsmodell så långt 
den kommit återfinns nedan.  
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Figur 2 

Faktor Innebörd Exempel på studier 

som undersökt eller 

använt faktorerna  

The Place Mäter hur staden ser ut både naturmässigt men 

även hur stadens allmänna områden sköts om 

Anholt (2006) 

Merrilees et al (2009) 
Merrilees et al (2012) 

The Potential Mäter stadens potential med avseende på 

utbilldning och företagande 

Anholt (2006) 

Merrilees et al (2009) 

Merrilees et al (2012) 

The Pulse Mäter hur ”levande” staden är och hur mycket som 

erbjuds i form av olika aktiviteter  

 

Anholt (2006) 

Merrilees et al (2009) 

Merrilees et al (2012) 

The People Mäter hur gästvänliga och öppna stadens invånare 

upplevs och även vilka möjligheter till socialt 

umgänge som finns  
 

Anholt (2006) 

Merrilees et al (2009) 

Merrilees et al (2012) 

The Prerequisites Mäter vilka grundläggande kvaliteér en stad 

erbjuder med avseende på exempelvis 

infrastruktur, bostäder, vård och omsorg  

 

Anholt (2006) 

Merrilees et al (2009) 

Merrilees et al (2012) 

Brand attitude to 

living in the city  

Mäter vilka övergripande attityder som finns mot 

stadens varumärke samt vilket rykte staden har  

Merrilees et al (2009) 

Merrilees et al (2012) 

 

3.6.3 Framework av Kavartzis (2004) 

 
Detta framework är fokuserat på en stads invånare i första hand och är uppbyggt för att passa 
dem. Författarna betonar dock att det är viktigt att inte glömma bort de många andra 
intressenter en stad kan ha såsom; turister, besökare, investerare etc. Författarna ämnar genom 
frameworket ge riktlinjer för att utveckla och hantera en stads varumärke (Kavaratzis, 2004, s. 
66). Frameworket härleder från teorier från området city marketing samtidigt som det har 
dragit lärdomar från corporate branding området och beskriver en stads kommunikation med 
omvärlden i olika steg. Det kan ses som uppdelad i tre delar där den första är ”Primary 
communication” Det är sådan kommunikation som skapas genom stadens aktioner, till 
skillnad från ”Secondary communication” vilket istället är avsiktlig kommunikation såsom 
marknadsföringskampanjer, logotyper och slogans. Den tredje är ”Tertiary communication” 
som staden själv inte har någon kontroll över och består av ryktesspridning och word of 
mouth. (Kavaratzis, 2004, s. 67-69) Den kommunikation som är av störst relevans för vår 
undersökning är ”Primary communication” eftersom den har att göra med invånarnas 
upplevelser av staden och vilka signaler stadens verksamhet sänder ut. Författaren har delat 
upp denna i 4 faktorer. Bitar av dessa går att relatera till andra framework som vi har lyft fram 
vilket är ytterligare en anledning till att vi fann det här applicerbart i vår studie. Eftersom 
syftet med detta framework är att ge riktlinjer till hur man ska hantera en stads varumärke 
anser vi att de faktorer som tas upp av författaren är högst relevanta för att vi ska kunna svara 
på hur en kommun kan stärka sitt varumärke. 
 
Den första faktorn kallas ”Landscape strategies”. Det är verksamhet som har att göra med 
publika områden i städer såsom parker, arkitektur och urban design (Kavaratzis, 2004, s. 67). 
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Denna faktor kan liknas vid Anholts (2006, s. 19) faktor “The place” och Merrilees et al. 
(2012, s. 1039) Nature. Utifrån hur väl en stad hanterar dessa bitar kommer stadens 
intressenter att bilda sig en uppfattning kring dem. Alltså är det viktigt för en stad att vara 
medveten om att dess verksamhet sänder ut vissa signaler till stadens invånare. Genom detta 
blir det möjligt att även få kunskap om vilka områden som behöver förbättras och därmed 
chansen att kunna förbättra dem. Den andra faktorn är ”Infrastructure projects” som i stort har 
att göra med en stads tillgänglighet. Förutom den fysiska infrastrukturen såsom vägar och 
tillgång till olika transportmedel rymmer den även tillgång till stadens center, monument och 
kulturcenter eller andra lokaler. (Kavaratzis, 2004, s. 68) Detta kan dels kopplas till Merrilees 
et al. (2012, s. 1039) ”Transport” som också har att göra med infrastruktur, men även till 
Anholts (2006, s. 20) “The prerequisites” som handlar om grundläggande förutsättningar en 
stad bör erbjuda. Bara det faktum att flera studier har tagit upp detta gör denna faktor relevant 
att ha med i vår studie. Dessutom likt ”Landscape strategies” är det viktigt för en stad att vara 
medveten om hur infrastrukturen uppfattas för att veta om det bör förbättras eller inte, vilket 
även gäller för nästkommande faktor. Den tredje faktorn heter ”Behaviour” och har att göra 
med en stads beteende utifrån stadens visioner och strategier. I stort har det att göra med den 
service som staden erbjuder och främst med avseende på vilka aktiviteter och evenemang som 
genomförs såsom kulturella, sport - och fritidsevenemang. (Kavaratzis, 2004, s. 68) Det här är 
ytterligare en faktor som behandlas av andra forskare. Merrilees et al. (2012 s. 1039) 
“Cultural activities” går att relatera till denna. Likaså Anholts (2006 s. 20) “The pulse” som 
även den behandlar stadens utbud med avseende på aktiviteter och evenemang. 
 
Den sista faktorn har att göra med hur de organisatoriska strukturerna ser ut i en stad och 
namnges ”Organisational and administrative structure” (Kavaratzis, 2004, s. 68). Denna 
kategori är av stor vikt eftersom det har att göra med hur staden hanterar 
varumärkesprocessen. Det som gör att det är applicerbart i vår studie är det faktum att det 
betonas att delaktighet och partnerskap med både stadens invånare och företag är av stor vikt 
(Kavaratzis, 2004, s. 68). Genom att undersöka huruvida stadens invånare och företag finner 
något intresse i att samarbeta med kommunen kommer vi kunna se om det finns outnyttjade 
resurser i arbetet med att stärka varumärket. 
 

3.6.4 Framework av Kavaratzis (2007) 

 
Baserat på tidigare frameworks som behandlar ämnet city branding har Kavaratzis kommit 
fram med ett integrerat framework som är baserad på tidigare undersökningar. Tidigare 
framework gjorda inom detta ämne belyser alla olika aspekter på området city branding. 
(Kavaratzis, 2007, s. 32) Skillnaderna mellan dessa är många men Kavaratzis (2007, s. 33-34) 
påvisar även en del likheter som finns mellan de olika frameworken. Ett framework som vi 
tidigare nämnt är ”the anholt city brand index” där framför allt faktorn ”The prerequisities” 
kan liknas med Kavaratzis (2007, s. 34) ”infrastructure”, då båda faktorerna ämnar undersöka 
hur infrastrukturen ser ut i en stad, en faktor som har visat sig påverka marknadsföringen av 
en stad positivt. Gemensamt för samtliga frameworks som Kavaratzis grundar sina 
undersökningsfaktorer i är att de ser en stad eller en plats varumärke som flerdimensionell. 
Detta innebär att en stad varumärke kan ses utifrån flera olika perspektiv och att en stads 
varumärke kan ha ett flertal olika funktioner. (Kavaratzis, 2007, s. 34) Lika viktigt som det är 
för företag och varumärken i den privata sektorn att genomsyras av goda värderingar och 
enhetlig kommunikation om vad företaget står för är det för städers och dess varumärke. Alla 
aktiviteter som en stad erbjuder och som en stad gör samt den kommunikation och image som 
en stad har påverkar bilden av en stads varumärke. (Kavaratzis, 2007, s. 34) 
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Utifrån de likheterna som finns har Kavaratzis (2007, s. 34) utvecklat ett framework där han 
ämnar göra ett försök att summera och integrera de olika framework som finns. Genom detta 
hoppas Kavaratzis (2007, s. 34) komma fram med ett gemensamt framework som kan ligga 
till grund för fortsatt forskning inom ämnet city branding. Frameworket som Kavaratzis 
(2007, s. 34) har utvecklat består av åtta olika kategorier och skall främst ses som ett verktyg 
till att utveckla och hantera städers varumärken. 
 
Första kategorin som en stad enligt Kavaratzis (2007, s. 34) bör ta hänsyn till för att utveckla 
varumärket är ” Vision & Strategy”. Detta innebär att en stad skall ha en klar och tydlig vision 
att arbeta mot (Kavaratzis, 2007, s. 34). Denna faktor är givetvis relevant vid utvecklande av 
varumärken men inte en faktor som vi kommer att ha med i vår undersökning. Då vi ämnar se 
hur en stad kan stärka sitt varumärke genom att undersöka dess intressentgruppers 
uppfattningar om det ser vi ingen anledning att undersöka faktorn ”Vision & Strategy”. 
Eftersom detta är något en kommun måste sätta upp och arbeta med inom kommunen, ett 
perspektiv som vi ej syftar att undersöka. Även den andra kategorin ”Internal culture”, som 
innebär att en kommun inifrån bör skapa en enhetlig image av hela kommunen (Kavaratzis, 
2007, s. 34), är en faktor som vi ej anser kommer bidra med något för att kunna svara på vår 
problemformulering. Detta är också något som sker inom en kommun och genom det stärker 
varumärket, vilket gör att vi ej kommer att kunna nå kunskap kring detta genom att undersöka 
en stads intressentgruppers uppfattningar. ”Synergies” är den tredje kategorin som handlar om 
att en stad måste få medhåll från alla olika intressentgrupper som finns i en stad för att lyckas 
utveckla dess varumärke. I vår undersökning kommer denna faktor ej att vara relevant att 
belysa då information som denna kategori ej skulle bidra med någon betydande information 
till vår undersökning. ”Communications” benämner Kavaratzis (2007, s. 35) i sitt framework 
som den medvetna kommunikationen som en stad sänder ut. Då vår undersökning kommer att 
göras på kommunens intressenter och ej på kommunen i sig anser vi att det ej kommer bidra 
med någon relevant information att belysa denna kategori vidare. Gemensamt för de faktorer 
som vi valt att utesluta är att det ej kommer ge någon betydelsefull information till den 
undersökning som vi ämnar göra. Dessutom ses dessa faktorer från perspektiv som vi ej 
kommer använda oss av, ovan nämnda faktorer skall ske inifrån en kommun och sedan ut till 
invånare. Vi kommer däremot i vår undersökning se de faktorer som kan påverka en 
kommuns varumärke utifrån invånarnas perspektiv. 
 
Den femte kategorin som Kavaratzis (2007, s. 34) utvecklat i sitt framework är ”Local 
communities”. Denna innebär att en stad bör se till det lokala behov som kan finnas i en stad 
och försöka involvera invånarna och företag i det varumärket som staden vill uppnå 
(Kavaratzis, 2007, s. 34). Denna kategori ser vi som relevant för vår studie då den kan 
sammankopplas med faktorer undersöka i tidigare studier gjorda av Kavaratzis (2004). 
Faktorn som vi ser ett tydligt samband med är ”Organisational and administrative structure” 
(Kavaratzis, 2004, s. 68). Då denna faktor ser till de organisatoriska strukturerna i en stad och 
hur delaktiga stadens invånare och företag är i beslut som tas gällande en stad kan den mycket 
väl liknas med kategorin ”Local communities. En annan kategori som vi ser som väsentlig är 
”Infrastructure” som innebär att en stad bör erbjuda grundläggande kvalitéer inom exempelvis 
infrastruktur och boende för att kunna utveckla sitt varumärke (Kavaratzis, 2004, s. 34). 
Denna är snarlik Anholts (2006, s. 20) “The prerequisities” där han ämnar undersöka vilka 
primära kvalitéer en stad erbjuder med fokus på att genom detta stärka en stads varumärke. 
Merrilees et al. (2009, s. 364; 2012, s. 1039) inkluderar även infrastruktur och kallar det då 
“Transport”. Då detta är en faktor som tre författare har ansett vara viktiga för att undersöka 
en stads varumärken anser vi att denna faktor bör finns med i vår undersökning. Den är även 
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relevant då vi kan välja att se den utifrån det perspektiv som vi avser undersöka en stads 
varumärken utifrån, nämligen invånare och företag. 
 
”Cityscape and Gateways” syftar till hur en stad är uppbyggd och hur en stad rent 
utseendemässigt kan bidra till att utveckla varumärket (Kavaratzis, 2007, s 34). En liknande 
faktor kan vi se i Anholts studie (2006, s. 19) i ”The place”, där Anholt bland annat 
undersöker hur tilltalande en stad är fysiskt. Då även denna faktor har använts i två olika 
studier ser vi den som väsentlig för oss att använda. Att undersöka hur invånarna i 
Örnsköldsviks kommun upplever staden utifrån dessa aspekter är av relevans för oss då detta 
kan ha stor påverkan på hur kommunens varumärke upplevs. ”Opportunities” är den sista 
kategorin som Kavaratzis (2007, s. 34) belyser i sitt framework och med denna vill han se till 
vilka möjligheter en kommun erbjuder sina invånare i form av evenemang, aktiviteter, 
utbildningsmöjligheter samt vilken service kommunen erbjuder. Även denna kategori kan 
kopplas till tidigare nämnda faktorer som gjorts i olika studier. Anholt (2006, s. 20) nämner 
detta som en viktig faktor i sin studie, då under namnet ”The potential” där han belyser 
likande faktorer som bland annat utbildningsmöjligheter. Vi ser detta som en viktig faktor att 
undersöka då den kan ses utifrån invånarnas och företagens perspektiv vilket kan bidra med 
god information till vår kommande undersökning om hur en stad kan stärka sitt varumärke.  
 

3.6.5 Sammanställd tabell 

 
Efter att vi bearbetat ytterligare två framework gjorda av Kavaratzis (2004, 2007) lägger vi till 
en sista undersökningsfaktor i vår modell vilken är: “Organisational and administrative 
structures” som även kan relateras till ”Local communities”. Denna faktor är således betonad i 
två olika studier av Kavaratzis. De övriga 6 av de 8 faktorer som vi valt ut för att inkludera i 
vår studie går att relatera till Anholts (2006) framework. ”Landscape strategies” och 
”Cityscape & gateways” går under “The place.” Opportunities kan relateras till “The 
potential.” Behaviour kan kopplas till “The pulse” och slutligen kan ”Infrastructure projects” 
och ”Infrastructure” relateras till “The Prerequisites”. Utifrån dessa fem studier har vi valt ut 
de faktorer vi vill inkludera i vår slutliga undersökningsmodell som synes i slutet av detta 
kapitel. I tabellen återfinns en kort förklaring av varje faktor samt hur många studier som 
undersökt eller använt den.  
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Figur 3 

Faktor Innebörd Exempel på studier 

som undersökt eller 

använt faktorerna  

The Place Mäter hur staden ser ut både naturmässigt men 

även hur stadens allmänna områden sköts om  
 

Anholt (2006) 

Merrilees et al (2009) 
Merrilees et al (2012) 

Kavaratzis (2004) 

Kavaratzis (2007) 

The Potential Mäter stadens potential med avseende på 

utbildning och företagande  

 

Anholt (2006) 

Merrilees et al (2009) 

Merrilees et al (2012) 

Kavaratzis (2007) 

The Pulse Mäter hur ”levande” staden är och hur mycket som 

erbjuds i form av olika aktiviteter  

 

Anholt (2006) 

Merrilees et al (2009) 

Merrilees et al (2012) 
Kavaratzis (2004) 

The People Mäter hur gästvänliga och öppna stadens invånare 

upplevs och även vilka möjligheter till socialt 

umgänge som finns  

 

Anholt (2006) 

Merrilees et al (2009) 

Merrilees et al (2012) 

 

The Prerequisites Mäter vilka grundläggande kvaliteér en stad 

erbjuder med avseende på exempelvis infrastruktur, 

bostäder, vård och omsorg  

 

Anholt (2006) 

Merrilees et al (2009) 

Merrilees et al (2012) 

Kavaratzis (2004) 

Kavaratzis (2007) 
Brand attitude to 

living in the city  

 

Mäter vilka övergripande attityder som finns mot 

stadens varumärke samt vilket rykte staden har  

Merrilees et al (2009) 

Merrilees et al (2012) 

 

Organisational  and 

administrative 

structures  

Mäter huruvida stadens invånare och företag finner 

något intresse att involveras i stadens 

varumärkesbyggande  

Kavaratzis (2004) 

Kavaratzis (2007) 

 
 
De faktorer som valts ut av oss kommer både bidra till att stärka Örnsköldsviks varumärke 
eftersom studien kommer att genomföras i den kontexten men också till mer generaliserbar 
kunskap kring en stads varumärke. De grunder vi använder oss av för att välja ut faktorerna är 
till viss del kontextbaserad då vi främst argumenterar för vilken relevans de spelar för 
Örnsköldsviks kommun. Däremot, eftersom faktorerna är utvalda av forskare för att de spelar 
en viktig roll i uppbyggandet av en stads varumärke anser vi att de är av relevans för andra 
städer också. Detta gör att vår studie även kommer att bidra med mer generaliserbara insikter 
om en stads varumärke. Vi kommer utvärdera dessa faktorers relevans för en stads varumärke 
vilket kommer bidra med mer teoretisk kunskap som dessutom kan visa sig vara applicerbar 
på andra små och medelstora kommuner. Genom att vi kommer att fråga hur kommunen 
sköter dessa områden i dagsläget kommer det bidra med praktisk kunskap till Örnsköldsvik.  
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3.7 Sammanfattning av teorierna  
 
Nedan kommer en kort sammanfattning av den teori vi har gått igenom samt hur vi ämnar 
använda den. Perception är den process där människor mottar, sorterar och tolkar olika 
stimulis (Solomon et al., 2010, s.118). Då vi kommer att undersöka hur Örnsköldsviks 
invånare uppfattar kommunens varumärke anser vi att det är relevant att grunda vår 
undersökning på teori som behandlar hur människor upplever och förhåller sig till olika saker. 
Första delen i undersökningsmodellen har vi namngett Brand honesty. Vi väljer att ta med 
denna teoridel därför att den har visat sig vara viktig för hur en stads varumärke uppfattas. I 
korta drag belyser den vikten av att den kommunicerade identiteten en stad sänder ut måste 
stämma överens med intressentgruppernas faktiska upplevelser av staden (Trueman et al., 
2004, s. 328). Corporate branding, till höger i modellen, innebär att företag har gått från att 
endast använda marknadsföringsavdelningen till att marknadsföra ett företag eller en produkt 
till att inkludera hela företaget i detta arbete och således lyfta fram helheten och inte en 
enskild produkt eller service (Hatch & Schultz, 2003, s. 1044-1045). Corporate branding 
beskrivs som ett komplext arbete som kan liknas vid arbetet med en stads varumärke vilket 
gör att vi anser det vara relevant att undersöka. Syftet med att undersöka detta är att få större 
insikter kring hur Örnsköldsviks varumärke uppfattas i helhet. Detta står i kontrast till största 
delen av vår undersökningsmodell där fokus istället ligger på enskilda faktorers påverkan på 
hur en stad kan stärka sitt varumärke. Genom att undersöka dessa kommer vi dels kunna 
hjälpa Örnsköldsviks kommun att identifiera förbättringsområden i deras 
varumärkesbyggande och dels bidra med teoretisk kunskap kring vilka faktorer som generellt 
sett är viktiga för en stads intressentgrupper vilket dämed kan bidra till ett stärkt varumärke. 
De faktorer vi har valt ut för detta ändamål är: “The Potential”, “The Pulse”, “The People”, 
“The Place”, “The Prerequisites”, “Brand attitude to living in the city” samt “Organisational 
and administrative structures”. Ovan nämnda teorier samt undersökningsfaktorer mynnar ut i 
följande undersökningsmodell. 
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3.7.1 Studiens undersökningsmodell 
 

Figur 4 
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4. Tillvägagångssätt  
I detta kapitel vill vi ge läsaren en bild över hur vi gått tillväga med studien. Den första delen 

innehåller en redogörelse för det kvalitativa tillvägagångssättet. En beskrivning av val av 

företag görs samt förberedelse och tillvägagångssätt vid intervjuerna. Avslutningsvis följer en 

redovisning av hur bearbetning av data gått till. I andra delen redogör vi för det kvantitativa 

tillvägagångssättet. Vi beskriver hur urvalet skett, hur enkäten konstruerats och distribuerats 

samt hur bearbetning och analys av data gått till. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 

etiken rörande denna studie. 

 
Som tydliggjorts i tidigare kapitel har både kvalitativa och kvantitativa metoder nyttjats i 
denna studie. Enligt Ejlertsson (2005, s. 11) är valet av insamlingsmetod inte alltid självklart, 
det som blir avgörande för det slutliga valet är studiens frågeställning och syfte. Då syftet med 
denna studie är att uppnå generaliserbar data genom att undersöka individers uppfattningar 
om Örnsköldsviks varumärke lämpar sig båda den kvantitativa och den kvalitativa metoden, 
speciellt då vi även ämnar jämföra två olika intressentgrupper. Enkäten har distribuerats till 
invånare i åldrarna 19-34 år medan intervjuer har genomförts med personer i ledande roller på 
4 olika företag. Nedan följer en genomgång av både det kvalitativa och det kvantitativa 
tillvägagångssättet samt en diskussion kring de etiska ställningstagandena.  
 

4.1 Val av företag 
 
I denna studie har vi även genomfört intervjuer med verksamma företag i Örnsköldsvik vilket 
bidrar till större kunskap kring hur Örnsköldsviks varumärke uppfattas av stadens 
intressentgrupper och därmed hur det kan stärkas. Som tidigare argumenterats för kommer 
den kvalitativa undersökningen i denna studie vara underordnad den kvantitativa och därmed 
fungera som ett komplement. På grund av ovanstående anledningar har vi valt att genomföra 
intervjuer med 4 olika företag i Örnsköldsvik vilket vi dessutom anser är tillräckligt stort antal 
med tanke på den tidsbegränsning som föreligger i denna studie. Vi har i samråd med 
Örnsköldsviks kommun valt ut 4 företag som kan ses som betydande för Örnsköldsviks 
varumärke, vilket därmed gör det intressant att inkludera dem i undersökningen. Författarna 
till denna studie har givit Örnsköldsviks kommun önskemål på branscher och företag att 
inkludera i undersökningen. Därefter har vi fått kontakt med tre av dessa företag med hjälp av 
representanter från Örnsköldsviks kommun. Vi har då delgivits både namn och 
telefonnummer till en lämplig person i vardera företag. Det fjärde företaget har vi valt ut och 
tagit kontakt med på egen hand. Det faktum att kommunen har varit delaktig i att välja ut tre 
av företagen och personerna på dessa företag kan naturligtvis ha viss påverkan för hur dessa 
personer svarat på våra frågor. Det finns en risk att kommunen varit benägna att välja ut 
företag och personer som de vet har en positiv uppfattning om Örnsköldsviks varumärke. På 
grund av detta har vi under analysfasen hela tiden försökt vara medvetna om detta faktum.  
 

4.2 Förberedelser inför intervjuer 
 
Som diskuterats ovan har vi i denna studie valt att komplettera den kvantitativa 
enkätundersökningen med fyra intervjuer med verksamma företag i Örnsköldsvik. 
Intervjuerna har genomförts som semi-strukturerade intervjuer. Detta menar Holme & 
Solvang (1997, s. 100) är fördelaktigt därför att det då inte förekommer för stor styrning från 
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forskarens sida. Vi har därför i den mån det varit möjligt, ställt öppna frågor och hela tiden 
försökt vara medvetna om att ej styra undersökningspersonen i någon särskild riktning. 
Intervjuguiden har utarbetats utefter enkäten som konstruerades tidigare. Samma rubriker som 
återfinns i enkäten har använts och omformulerats för att passa in i en intervjuguide. Under 
samtalet kan frågor utöver intervjuguiden ställas likväl som att frågorna ej behöver ställas i 
den förutbestämda ordningen som återfinns i intervjuguiden (Bryman & Bell, 2005, s. 363; 
Saunders et al., 2007, s. 312). Genom att ställa dessa öppna frågor till intervjuobjekten tillåts 
de komma med fria svar vilket är en anledning till att vi valde den semi-strukturerade 
intervjun som kvalitativ insamlingsmetod. Personerna vi intervjuade ges i och med de öppna 
frågorna även tillåtelse att beskriva sina uppfattningar om Örnsköldsviks varumärke mer 
djupgående jämfört med vad som framkommer i enkätundersökningen. Intervjuguiden som 
användes har varit densamma för alla fyra intervjuer och återfinns i bilaga 3. 
 
Som förberedelse inför varje intervju har vi samlat information om de teman vi planerat ta 
upp under intervjun, men även genom att samla kortfattad information om organisationen och 
undersökningspersonen vilket går i enlighet med vad Saunders et al. (2007, s. 320) 
förespråkar. Eftersom intervjuguiden bygger på teorin vi valt att inkludera i denna uppsats har 
informationen om de olika valda teman främst genererats via vetenskapliga artiklar. Vi har 
därför varit noga med att försäkra oss om att alla frågor vi formulerat i intervjuguiden kan 
relateras till delar i denna studies teorikapitel. 
 
När vi fått namnen på de personer vi kunde kontakta på respektive företag började vi med att 
maila dessa personer för att starta upp en kontakt. Genom mailkontakt kom vi tillsammans 
med de personer som skulle intervjuas överens om dag och tidpunkt för intervjun. Vi hade 
beslutat oss för att genomföra intervjuerna via telefon, detta på grund av tidsbrist men även 
för att vi trodde att det skulle underlätta möjligheten att snabbt kunna genomföra intervju. Det 
förelåg även praktiska anledningar bakom beslutet att genomföra telefonintervjuer. En del av 
de företag vi planerade att ta kontakt med ligger ej i Örnsköldsviks centrum vilket hade 
medfört att vi varit tvungna att hyra bil för att ta oss dit, vilket även hade varit för 
tidskrävande. Enligt Bryman & Bell (2005, s. 140) är tidsaspekten den största fördelen med 
telefonintervjuer. Vidare menar de även att det är möjligt att undvika felkällor i resultatet. 
Detta genom att intervjuobjektet ej ges en chans att genom visuella intryck skapa sig en bild 
av intervjuaren. Kön, ålder, etnicitet är exempel på saker som kan påverka svaren vilket alltså 
undviks genom den distans en telefonintervju innebär. (Bryman & Bell, 2005, s. 140) Genom 
att ha telefonintervjuer behöver heller inte respondenterna avsätta lika mycket tid som om 
intervjuerna hade skett “face to face”, något vi anser påverkar deras vilja att ställa upp och 
medverka i intervjun positivt. Vi är dock medvetna om att intervjua någon över telefon kan ge 
svar som inte är lika omfattande som under en personlig intervju då en telefonintervju ej ger 
möjlighet för tolkning av ansiktsuttryck och kroppspråk, något som Holme & Solvang (1997, 
s. 105) och Bryman & Bell (2005, s. 140) menar är viktigt att vara uppmärksam på vid en 
intervju. Forskaren kan endast förlita sig på hörsel som enda sinne för att tolka situationen på 
rätt sätt. Sammantaget ansåg vi dock att de praktiska fördelarna med telefonintervjuer 
övervägde nackdelarna med den valda metoden. 
 
I den mailkontakt vi hade med respektive företag informerade vi kortfattat om vad syftet var 
med vår undersökning och med intervjun. Praktisk information som hur länge intervjun skulle 
hålla på och att respondenten ej behövde förbereda sig inför intervju gavs även det i mailen. 
Vi informerade även om att deras medverkan i studien skulle komma att vara anonym. Inför 
intervjun bestämde vi vem av oss som skulle ansvara för vilket tema av intervjumallen, för att 
på så vis få en bra struktur och undvika eventuella missförstånd. 
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4.3 Kvalitativ datainsamling 
 

4.3.1 Intervju företag A  

 
Den första intervjun som vi genomförde var med företag A. Respondent A som intervjun 
genomfördes med är försäljningschef på företaget och har varit det i 15 år. Intervjun skedde 
på Umeå Universitet, i ett grupprum som vi bokat i förväg, klockan 09.00 den 4 april. Under 
intervjun använde vi oss av en diktafon för att på så vis slippa anteckna och istället kunna 
fokusera på intervjun och för att vi vid senare tillfälle skulle kunna gå tillbaka och höra vad 
som sades. Detta eftersom vi senare skulle komma att transkribera allt material. Bearbetning 
av materialet kommer beskrivas i detalj under rubriken bearbetning av kvalitativ data. Som vi 
kommit överens om var det vi författare som ringde upp respondenten och detta gick till på så 
vis att en av oss ringde, presenterade sig och därefter kopplade vi på högtalaren och den andra 
författaren fick då presentera sig. Efter detta började vi spela in samtalet. Intervjun fortskred 
utan några missöden, vi fick dock upprepa några av frågorna men vid upprepning hörde 
respondent A frågan och kunde därefter ge ett klart och tydlig svar. Intervjun avslutades 
genom att vi tackade för respondent A:s medverkan. Vi hade redan i inledningen av samtalet 
informerat denna om möjligheten att ta del av sammanfattat material av intervjun så detta var 
ej nödvändigt att upprepa igen. Denna gång tog intervjun 28 min att genomföra.  
 

4.3.2 Intervju företag B 

 
Den andra intervjun som vi genomförde var med företaget B. Vi intervjuade en HR-chef på 
företag B, en position som denne har haft på företaget i 20 år. Intervjun skedde den 8 april 
klockan 08.00 i ett grupprum på Umeå Universitet. Under intervjun använde vi oss av en 
diktafon för att spela in allt som sades. 
 
Som överenskommet sedan tidigare var det vi som ringde upp respondent B och samtalet 
inleddes med att en av oss författare presenterade sig och kortfattat beskrev vår studie. 
Därefter kopplade vi in samtalet på högtalartelefon och då fick även den andra författaren 
presentera sig. Efter detta började vi spela in samtalet och respondent B fick presentera sig 
och vilken roll denne hade på företaget. Därefter startade vi intervjun. Snabbt uppstod ett fel 
med ljudet, respondent B upplevde att det blev rundgång på ljudet, dock upplevde vi författare 
ej någon störning. Vi uppfattade således allt respondent B sa utan några störningar och därför 
anser vi att det ej har påverkat utfallet av intervju. Ljudet blev dessutom bättre senare under 
intervjun vilket gjorde att även respondent B upplevde det som bättre. Intervjun avlutades 
med att vi tackade för respondent B:s medverkan samt att vi informerade denna om att vi 
kunde skicka en kopia på en sammanfattande tolkning av intervjun. Intervjun tog 36 min att 
genomföra.  

4.3.3 Intervju företag C 

 
Den sista intervjun ägde rum den 15 April kl 14.30 då vi ringde upp en representant som 
arbetade som informationsansvarig på företaget, något som denne gjort i 1,5 år. Vi befann oss 
i ett bokat grupprum på Umeå universitet under intervjun. Denna intervju följer även den 
samma mönster som tidigare intervjuer, en av författarna presenterade sig själv, syftet med 
uppsatsen varefter högtalartelefon kopplades på och den andra författaren fick presentera sig. 
Därefter frågade vi om vi fick respondentens tillåtelse att spela in samtalet och efter dennes 
godkännande slog vi på diktafonen och påbörjade intervjun. Ett störningsmoment under 
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intervjun uppstod när en person efter ca 40 min knackade på dörren för att meddela oss att det 
skulle ske en föreläsning i den sal vi hade bokat. På grund av detta missförstånd blev vi 
tvungna att förflytta oss till ett annat närliggande rum. Vi höll respondenten kvar på telefon 
under denna tid, bad om ursäkt för störningsmomentet, och fortsatte intervjun efter ca 1 
minut. Det var ett olyckligt störningsmoment som kan ge upphov till irritation hos 
respondenten. Vi bedömer dock att detta inte påverkade intervjun i alltför stor utsträckning då 
respondenten ej uttryckte några klagomål över det inträffade. Vi avslutade intervjun genom att 
tacka för respondent C:s medverkan och erbjöd oss att skicka en sammanfattning på intervjun 
till denna.  
 

4.3.4 Intervju företag D 

 
Den tredje intervjun som vi genomförde skedde med företag D. Respondent D har varit 
platschef på företaget i två års tid. Genom mailkontakt hade vi kommit överens om att 
intervjun skulle ske den 9 april klockan 16.00 men när vi ringde upp respondent D visade det 
sig att denne ej hade möjlighet att genomföra intervjun så vi kom överens om att göra ett nytt 
försök morgonen därpå den 10 april klockan 8.45. Denna gång hade respondent D möjlighet 
att delta i intervjun. Som vid tidigare intervjuer var det en av författarna som ringde upp 
respondenten, presenterade sig och därefter slog vi på högtalaren varpå den andra författaren 
fick presentera sig. Därefter började själva intervjun och då denna tog vid började vi även 
spela in samtalet. Den här intervjun pågick utan några som helst problem och vi avslutade den 
med att informera om möjlighet att få ta del av sammanfattat material av intervjun och 
därefter tackade vi för respondent D:s medverkan.  
 

 4.4 Access till kvalitativ data 
 
Den kvalitativa delen av denna studie är underordnad den kvantitativa och fungerar som ett 
komplement. På grund av detta samt tidsaspekten har vi ej haft starka och tydliga kriterier i 
vårt val av företag. Vi har lagt fram önskemål om företag till kommunen och i samråd valt ut 
företag. Därmed har vi tagit kontakt med de företag som varit lättillgängliga och alltså haft 
god access till dessa. Det är svårt att säga hur accessen hade varit om vi på förhand hade valt 
specifika företag. Om något av företagen då hade tackat nej till medverkan hade det försämrat 
accessen. Eftersom vi inte på förhand hade bestämt vilka företag vi ville intervjua har vi heller 
inte upplevt det som ett problem. Alla företag vi tagit kontakt med har dessutom alla tackat ja 
till att ställa upp på en intervju direkt.  
 
Under själva intervjun har vi upplevt att vi haft god access till intervjuobjekten. De har svarat 
utförligt på våra frågor. Då frågorna ej är av känslig art är detta något som påverkat accessen 
positivt. Vi har inte upplevt att någon av respondenterna dragit sig för att svara på någon av 
frågorna. Vid enstaka tillfällen har någon av respondenterna uttryckt att de ej har någon 
uppfattning om det vi har frågat om på grund av att de inte haft någon direkt kontakt med det 
efterfrågade. Sammantaget anser vi att det ej förekommit några stora hinder för att nå 
information i den kvalitativa undersökningen i denna studie.  
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4.5 Bearbetning av kvalitativ data 
 
Transkribering innebär enligt Saunders et al., (2007, s. 475) att det inspelade materialet 
översätts till skriven text. Detta är något som vi valt att göra för att på så vis göra det 
inspelade materialet mer lättillgängligt och hanterbart (Kvale, 1997, s. 155). Vi valde att 
transkribera det inspelade materialet ordagrant, dock har vi valt att utelämna konstpauser och 
liknande som uppstod under intervjuerna. Den information som framkommit under 
intervjuerna har legat till grund för vår empiri och således till grund för vår analys vilket 
gjorde att vi ville genomföra transkriberingen ordagrant, för att genom detta undvika att 
viktiga delar i det inspelade materialet ej togs med.  
 
Vi inledde varje samtal med en kort presentation av oss själva och av det arbete vi håller på 
det. Då detta ej är relevant att ha med i empirin eller i analysen av vårt arbete valde vi att 
utesluta dessa delar vid transkriberingen av allt inspelat material. För att underlätta 
transkriberingen delade vi upp det så att vi transkriberade hälften var. Detta är något som vi 
även anser torde öka fokuset och noggrannheten hos båda författarna. Transkriberingen 
skedde via uppspelningsprogram på datorn och varje intervju tog ca 5 timmar att transkribera.  
 
Intervjuerna transkriberades var för sig, först transkriberade vi en intervju och därefter nästa 
vilket innebar att vi i slutändan hade 4 transkriberade intervjuer som vi sedan sammanfattade i 
empirin. Vi upplevde ej några problem vid transkriberingen, ljudet fungerade bra och vi hade 
inga problem att uppfatta respondenterna.  
 

4.6 Urval och population 
 

4.6.1 Population  

 
En population kan enligt Holme & Solvang (1997, s. 181) beskrivas som alla de enheter en 
forskare vill ha information om. Utifrån den valda populationen görs det urval som kommer 
ligga till grund för en studies resultat (Bryman & Bell, 2005, s. 111). Den valda populationen 
för denna studie är invånare i Örnsköldsvik kommun i åldersgruppen 19-34 år. Då människor 
i denna åldersgrupp har visat sig vara flyttbenägna (Statisticon, 2012, s. 20) samt att 
Örnsköldsvik kommun har uttryckt en vilja om att öka befolkningsmängden i denna 
åldersgrupp har detta kommit att bli studiens population (Sedin 2012). Invånarna i en stad är 
en grupp som även har uttryckts som viktig att undersöka av andra författare inom city 
branding området. Merrilees et al. undersöker i både studier från 2009 och 2012 invånarnas 
uppfattningar om en stads varumärke. Detta är något som ytterligare stärker vårt val av just 
invånare som intressentgrupp.  
 

4.6.2 Urval  

 
Att göra ett urval som är representativt för en hel population vid en kvantitativ forskning 
upplevs ofta som svårt och problematiskt (Bryman & Bell, 2005, s. 109-110). För att urvalet 
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som görs ska vara representativt och generaliserbart krävs det att urvalet i största möjliga mån 
ej är skevt. Detta innebär att ett urval ej bör påverkas av exempelvis personliga faktorer eller 
tillgång på respondenter. För att undvika skevhet i urvalet kan ett antal olika urvalstekniker 
användas som exempelvis ett obundet slumpmässigt urval, systematiskt urval eller stratifierat 
slumpmässigt urval. (Bryman & Bell, 2005, s. 110-116)  
 
Då tanken med vår studie är att faktiskt säga något om den population vi undersöker, vi vill ej 
endast utveckla frågeställningar och idéer för kommande undersökningar, menar Holme & 
Solvang (1997, 183) att det urval som görs måste vara representativt för den valda 
populationen. Syftet är att se hur Örnsköldsvik intressentgrupper uppfattar stadens varumärke 
genom att undersöka ett antal faktorer. Utifrån syftet vi har med denna studie har vi valt att 
göra ett systematiskt urval då det ger ett representativt urval. Ett systematiskt urval är enligt 
Bryman & Bell (2005, s. 116) en variant av ett obundet slumpmässigt urval och innebär att 
enheter väljs direkt från populationen, det används ej någon slumptalstabell. Vid ett 
systematiskt urval börjar urvalet slumpmässigt någonstans i en lista och därefter dras 
exempelvis vart 20:e namn (Ejlertsson, 2005, s. 20). För att undvika skevhet i urvalet menar 
Bryman & Bell (2005, s. 116) att det ej bör förekomma någon systematik eller inneboende 
ordning. För att göra vårt urval har vi haft en lista med alla kommunens invånare i ålder 19-34 
år. Denna lista har varit blandad, det har ej förekommit någon sortering eller likande vilket 
torde motverka att det urval vi har gjort är skevt. På grund av sekretess har vår kontaktperson 
på Örnsköldsviks kommun gjort urvalet åt oss. Urvalet har gått till på så vis att från den lista 
med kommunens invånare i åldersspannet 19-34 år, som bestod av ca 9000 namn, har vart 
22:andra namn dragits.  
 
Enligt Svenning (2000, s. 98) finns det inga absoluta mått över hur stort ett urval bör vara. 
Vårt urval kom att bli ca 420 invånare av den totala populationen som var ca 9000 invånare. 
Vi anser att detta kommer vara representativt för vår studie då dels, Svenning (2000, s. 98) 
påpekar att det inte finns några absoluta mått och dels då vi själva anser att vi gjort ett korrekt 
urval, något som Ejlertsson (2005, s. 19) påpekar vikten av för att på så vis undvika ett icke 
representativt urval. 
 

4.7 Kvantitativ datainsamling 
 
Av de olika sätt det finns att samla in kvantitativ data på är enkäter en av de huvudsakliga 
metoderna och det vanligaste tillvägagångssättet är att skicka ut den via brev som en 
postenkät (Bryman & Bell, 2005, s. 161). Som argumenterats för i det teoretiska 
metodkapitlet har vi valt att använda oss av en enkätundersökning eftersom det svarar bäst 
mot denna studies syfte. Ejlertsson (2005, s. 12) lyfter fram en rad olika fördelar med att 
använda sig av en enkät. En av dessa är att det är möjligt att göra undersökningen på ett stort 
geografiskt område vilket medför ett stort urval. En annan fördel är att respondenterna kan 
svara på enkäten i lugn och ro när det passar dem. Dessutom elimineras intervjuareffekten 
som innebär att intervjuaren i någon utsträckning påverkar respondenten genom sättet att 
ställa frågor och följdfrågor på. Eftersom frågorna är standardiserade och ställs på samma sätt 
till alla respondenter medför det att resultaten blir lättolkade förutsatt att frågorna är korrekt 
utformade. (Ejlertsson, 2005, s. 12) Dock rymmer en enkätundersökning små möjligheter att 
få svar på komplicerade frågor då respondenterna till exempel inte har möjlighet att be om 
förtydligande av frågor vilket gör att frågorna ej får vara för svårt utformade. Det är heller inte 
möjligt att ställa följdfrågor om för lite information utvinns av en fråga. Många av 
nackdelarna med en enkätundersökning kan undvikas genom att ha en genomarbetad och väl 
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utformad enkät. (Ejlertsson, 2005, s. 12-13) Detta är anledningen varför vi har lagt ner mycket 
tid på att arbeta med enkäten och i avsnittet nedan följer en diskussion kring enkätens 
konstruktion. För att ytterligare undvika nackdelarna har vi även genomfört en pilotstudie 
innan vi skickat ut enkäten till allmänheten. Detta menar Bryman & Bell (2005, s. 191) 
stärker trovärdigheten. Vi har låtit 10 testrespondenter svara på enkäten. Detta gav oss dels en 
uppfattning om hur lång tid det tar att svara på enkäten och dels vilka frågor som var i behov 
av att utvecklas då de var svåra att förstå. Efter noga övervägande ändrade vi på några 
formuleringar efter pilotstudien. Det var dock inte många oklarheter vilket är ett tecken på att 
enkäten var genomarbetad och blev så ytterligare efter pilotstudien.  
 
Det är även vanligt att enkätundersökningar resulterar i ett betydande bortfall som kan variera 
beroende på undersökningsmetod. En postenkät till allmänheten har dock ofta relativt hög 
svarsfrekvens beroende på vad undersökningen avser. Högst ligger undersökningar inom 
hälsoområdet på 80% och något lägre kategorin sociologiska undersökningar som denna 
undersökning går under. (Ejlertsson, 2005, s. 12) Vi har distribuerat vår enkät via post vilket 
givit oss bra förutsättningar för att få en hög svarsfrekvens. Distributionen av enkäten har 
möjliggjorts i samarbete med Örnsköldsviks kommun som har bistått med kuvert och 
svarskuvert. Enkäten skickades ut den 27 Mars och sista datum för returnerande av enkäten 
var den 12 April. Detta innebär att enkäten låg ute i drygt två veckor. Vi har fått in 54 ifyllda 
enkäter från de 420 vi skickat ut.  
 

4.8 Enkätens konstruktion 
 
Enkäten skapades utifrån den valda teorin för denna studie. Vi har använt oss av likertskalan, 
en skala som oftast används tillsammans med olika påståenden och som fungerar på så vis att 
respondenterna instämmer eller tar avstånd från de olika påståendena. Detta sker ofta i form 
av en femgradig skala, där siffran ett betyder att respondenten tar avstånd från påståendet och 
siffran fem betyder att respondenten instämmer. (Olsson & Sörensen, 2011, s. 198-199) En 
nackdel vi ser med att använda en 5-gradig skala med ett mittenalternativ är att det är lätt för 
respondenterna att inte ta ställning. Vi anser dock att det ibland kan vara nödvändigt att inte 
tvingas ta ställning och att sådana svar också ger oss värdefull information. Det kombinerat 
med att skalan flitigt används i denna 5-gradiga form motiverar vår användning av den. Första 
sidan av enkäten bestod av en kortare presentation av oss författare, kortfattad information 
och syftet med studien, syftet med enkäten, information om hur lång tid enkäten tar att fylla i, 
hur respondenten skall gå till väga för att delta i undersökningen samt att deltagandet i 
enkäten var anonymt. Vi bifogade även ett informationsblad om projektet Världsklass 2015 
samt ett svarskuvert.  
 
Enkäten är uppbyggd på de sju olika faktorer som vi kommit fram till i teoriavsnittet. Varje 
faktor utgör en rubrik och under varje rubrik följer cirka 5-15 frågor beroende på hur 
omfattande faktorn är. Rubrikerna är på svenska och därmed översatta från de engelska namn 
som faktorerna namngetts i teoriavsnittet. Varje rubrik är uppbyggd på så vis att det först 
ställs en rad påståenden om hur respondenten uppfattar denna faktor. Detta genererar främst 
det praktiska bidraget till denna studie då det ger insikter kring vilka områden som är bra av 
Örnsköldsviks varumärke samt vilka områden som behöver förbättras. Sedan följer 
påståenden som syftar till att ta reda på hur viktig denna faktor upplevs för att respondenten 
skall uppfatta en stad på ett positivt sätt. Detta bidrar till den teoretiska kontribution som 
denna studie ämnar göra på så vis att det blir tydligt om de faktorer vi plockat utifrån teorin 
faktiskt är viktiga för hur en stads varumärke kan stärkas. Slutligen ställs ett påstående om 
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faktorn i relation till projektet världsklass 2015 och huruvida respondenten anser att faktorn 
stämmer överens med Örnsköldsviks kommuns vision för projektet världsklass. Denna sista 
del av frågorna bidrar både till det teoretiska och det praktiska då teorin betonar vikten av att 
kommunens budskap bör stämma överens med verkligheten, vilket därför gör det viktigt att ta 
reda på. I enkäten har påståendena under varje rubrik formulerats egenhändigt av oss som 
författare. Det har ej funnits färdiga formuleringar angående de olika faktorerna att tillgå i den 
bearbetade teorin vilket medför att faktorerna har tolkats av oss som författare. Detta innebär 
att det finns en viss risk att innebörden av de olika faktorerna såsom de var tänkta av upphovs 
forskarna kan misstolkas. Då forskningen vi gått genom noga har specificerat vad som ingår i 
varje faktor har vi använt oss av det när vi formulerat påståendena i enkäten. Detta anser vi 
minimerar risken för att vi har tolkat de olika faktorerna på fel sätt. Nedan följer ett avsnitt 
som behandlar vad som ingår i de sju faktorerna i enkäten. Enkäten i sin helhet återfinns i 
bilaga 2. 
 

4.8.1 Omgivningen i Örnsköldsvik 

 
Den första faktorn som undersökts har vi i enkäten namngett “Omgivningen i Örnsköldsvik”. 
Vi har utifrån fem olika studier plockat ut faktorer som kan liknas vid varandra och som har 
undersökts av de olika författarna i olika syften. Gemensamt för faktorerna är att de är utvalda 
därför att de är viktiga byggstenar i en stads varumärke. Anholt (2006) inkluderar faktorn 
“The place”. Merrilees et al. (2009; 2012) undersöker faktorn “Nature” i två olika studier. 
Kavaratzis har betonat faktorn “Landscape strategies” i sin forskning från 2004 och faktorn 
“Cityscape and gateways” i sin forskning från 2007. Alla dessa faktorer har att göra med hur 
staden ser ut och hur stadens allmänna områden sköts om. I enkäten har därför påståenden 
rörande Örnsköldsviks omgivning inkluderats.  
 

4.8.2 Möjligheter i Örnsköldsvik  

 
Den andra faktorn som vi har undersökt i vår enkät är “Möjligheter i Örnsköldsvik”. Från fyra 
olika studier har vi plockat ut faktorer som kan liknas vid varandra och som är viktiga vid 
byggandet av en stads varumärke. Anholt (2005) undersöker faktorn “The potential”, 
Meerrilees et al. (2009) undersöker ”Business Creativity”. Även ”Business opportunities”, 
”Networking” och ”Brand attitude to doing business in the city” är faktorer undersökta av 
Meerilees et al. (2012) med vid ett senare tillfälle. Sista faktorn som kan sammankopplas med 
möjligheter i Örnsköldsvik är ”Opportunities” som Kavaratzis betonar vikten av i sin studie. I 
enkäten undersöks dessa genom frågor som främst handlar om utbildnings - och 
karriärmöjligheter.  
 

4.8.3 Nöjes- och fritidsaktiviteter  

 
Tredje faktorn som vi undersökt i vår enkät är “Nöjes- och fritidsaktiviteter i Örnsköldsvik”. 
Även till denna faktor har vi använt fyra olika studier och utifrån dessa valt ut faktorer som 
liknar varandra. Anholt (2006) har i sin undersökning sett att faktorn “The pulse” är en viktig 
del av en stads varumärkesbyggande, Merrilees et al. (2009) har undersökt faktorn 
“Shopping” och hur detta påverkar varumärket av en stad och även ”Cultural activities” 
Merreilees et al. (2012) och dess betydelse och påverkan på varumärket. Sista faktorn som vi 
plockat ut är från Kavaratzis (2004) som i hans undersökning nämns “Behavior”. För att få 
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fram vikten av dessa för en stads varumärke har vi ställt frågor som i enkäten handlar om hur 
utbudet av nöjes- och fritidsaktiviteter upplevs.  
 

4.8.4 Invånarna i Örnsköldsvik 

 
Den fjärde faktorn vi valt att inkludera i denna studies enkätundersökning är “Invånarna i 
Örnsköldsvik” Denna del av en stads varumärke har inkluderats i tre tidigare studier vilket är 
varför vi valt att ta med den även i denna studie. Anholt (2006) undersöker faktorn “The 
people” och Merrilees et al. (2009; 2012) betonar faktorn “Social bonding” som viktig för en 
stads varumärke. Vi har därför formulerat påståenden som handlar om hur invånarna i 
Örnsköldsvik uppfattas samt vilka möjligheter till socialt umgänge som finns i staden.  
 

4.8.5 Grundläggande förutsättningar i Örnsköldsvik 

 
Femte faktorn som undersöks i enkäten är “Grundläggande förutsättningar i Örnsköldsvik”. 
Denna faktor bygger på undersökningar från Anholt (2006) som benämner en liknande faktor 
som han kallar “ The prerequisies”, på undersökningar gjorda av Merrilees et al. (2009; 2012) 
som i två av sina studier tar upp faktorn “Transport”. Slutligen bygger den på två 
undersökningar gjorda av Kavaratzis (2004; 2007) som tar upp faktorerna ”Infrastructure” och 
”Infrastructure project”. Tillsammans behandlar dessa faktorer vilka grundläggande 
förutsättningar som finns i Örnsköldsvik vilket har formulerats i form av ett antal påståenden i 
enkäten.  
 

4.8.6 Attityd till Örnsköldsvik  

 
Den sjätte faktorn som undersöks har vi i enkäten namngett “Attityd till Örnsköldsvik”. 
Denna faktor återfinns i två studier av Merrilees et al. I studien från 2009 inkluderas faktorn 
“Brand” och i studien från 2012 återanvänds den under namnet “Brand attitude to living in the 
city“ Båda dessa faktorer behandlar de övergripande attityderna till en stads varumärke och 
ses som en viktig del. Därför har vi i enkäten formulerat påståenden som handlar om 
Örnsköldsviks rykte och hur stolt respondenterna är över att bo i Örnsköldsvik. 
 

4.8.7 Intresse för Örnsköldsviks varumärke  

 
Den sista faktorn som vi undersökt i enkäten är “Intresse för Örnsköldsviks varumärke”. 
Denna faktor är hämtad från studier gjorda av Kavaratzis (2004; 2007) där han benämner 
dessa som “Organisational and administrative structures” och “Local communities”. Dessa 
ämnar behandlar om det finns något intresse för Örnsköldsviks varumärke och hur detta i 
sådan fall skulle kunna se ut. Till exempel om det finns en vilja bland en stads 
intressentgrupper att vara delaktig i stadens varumärkesbyggande både med åsikter och 
resurser. I enkäten tas det reda på genom att formulera påståenden som är relaterade till 
ämnet.  
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4.9 Access till kvantitativ data 
 
I vår undersökning anser vi att tillgången på information har varit bra. Av de som har deltagit 
i vår undersökning har vi fått god information och vi ser inga svårigheter i att tolka det som 
framkommit. Dock kan vi på några av de frågor som deltagarna fått svara på i enkäten se en 
tendens till att de ej har förstått frågan. Detta kan vi se genom att det har förekommit sidor i 
svarsenkäten som endast har innehållit svarsalternativ 3. Dock vill vi poängtera att det är i ett 
fåtal svarsenkäter som detta har förekommit. Att det ej har förekommit någon tidspress för 
respondenterna då de fyllt i enkäten anser vi även torde öka sannolikheten för att de förstått 
frågorna och svarat uppriktigt på frågorna vilket innebär att det är en hög tillförlitlighet i den 
information som framkommit från enkätundersökningen.  
 

4.10 Bortfallsanalys 
 
Enligt Ejlertsson (2005, s. 25) finns det två olika bortfall, externt och internt bortfall. Externt 
bortfall innebär att en person vägrar eller ej har möjlighet att delta i undersökningen 
(Ejlertsson, 2005. s. 25). Då vi skickade 420 enkäter till personer i åldern 19-34 år och endast 
fick tillbaka 54 svarskuvert är det externa bortfallet 366 st i vår undersökning. 
Tidsbegränsningen för denna uppsats har resulterat i att det ej varit möjligt att skicka ut 
enkäten tidigare än 27 Mars vilket tyvärr betytt att enkäten har legat ute när det varit påsklov i 
skolorna. Detta kan ha viss betydelse för svarsfrekvensen och kan vara en anledning till att vi 
ej fått in så stort antal svar som vi önskat (Ejlertsson, 2005, s. 30). Det stora bortfallet kan 
även förklaras genom att vi ej hade någon möjlighet att skicka ut påminnelser. Enligt 
Ejlertsson (2005, s. 26) är detta den främsta åtgärden för att undvika externt bortfall och 
menar att två påminnelser är det optimala. Dock finns det enlig Ejlertsson (2005, s. 26) en 
tumregel som säger att ca 70-75 procent av samtliga inkomna svar oftast inkommit innan 
någon påminnelse hunnit skickas ut. Baserat på detta kan vi författare anta att påminnelser 
hade kunnat öka vår svarsfrekvens med ca 15 st vilket givetvis hade varit önskvärt men det 
hade fortfarande varit ett relativt litet underlag att dra slutsatser utifrån.  
 
Internt bortfall är då enstaka frågor i enkäten ej har besvarats (Ejlertsson, 2005, s. 25). I de 
svar vi fått in förekommer det några enstaka interna bortfall. Bland de frågor som ej har 
besvarats går det inte att urskilja något mönster. Det finns ingen fråga som systematiskt har 
hoppats över, det fåtalet frågor som ej har besvarats har varierat från enkät till enkät. Dock har 
det på två av enkäterna saknats svar på en hel sida, något som vi författare tolkar som att 
respondenterna i fråga helt enkelt måste ha missat just den sidan. Då det ej finns någon 
systematik i de frågor som inte har besvarats tolkar vi författare det som att dessa frågor inte 
har blivit besvarade på grund av att de har varit för svåra att förstå eller på något sätt upplevts 
stötande, utan det har som tidigare nämnt berott på slumpen.  
 
Bland de svarskuvert som inkommit var det en stor del av respondenterna som ej fyllt i 
variblerna ålder och kön. Då det i enkäten framgick att detta skulle fyllas i är det svårt att säga 
vad det stora bortfallet på dessa variabler beror på. Antingen kan det bero på att dessa ej har 
varit tydliga nog så respondenterna har missat att dessa skulle fyllas i eller så har denna del av 
respondenterna gjort ett medvetet val att inte fylla i ålder och kön. Då det var en relativt stor 
del som ej hade fyllt i ovan nämnda variabler valde vi att bortse från dessa då varken ålder 
eller kön hade någon betydande roll för hur vi skulle kunna komma att svara på vår 
problemformulering och syfte.  



42 

 

 
För att kunna dra någon slutsats utifrån enkäterna måste vi anta att de som ej svarat på 
enkäten inte är annorlunda i sitt tyckande jämfört med de som har svarat. För att kunna 
säkerställa att dessa personer faktiskt är av samma åsikt hade vi behövt göra en 
bortfallsanalys, något som Ejlertsson (2005, s. 26-27) beskriver kan ske genom att kontakta de 
icke svarande respondenterna via telefon. Ett slumpmässigt stickprov från bortfallet dras och 
därefter kontaktas dessa via telefon. Vid telefonkontakten ställs ett par förutbestämda frågor 
och utifrån dessa kan en kategorisering av bortfallet göras. (Ejlertsson, 2005, s. 26-27) Då det 
varken funnits tid eller resurser i form av nödvändiga uppgifter att göra en bortfallsanalys har 
vi ej haft möjlighet att göra det. Det innebär att vi inte kan se något mönster bland de som ej 
svarat på enkäten eller kan finna några gemensamma orsaker till varför bortfallet är så stort 
som det är. En möjlig anledning till att de som valt att svara skulle kunna vara för att de är 
missnöjda och känner att enkäten erbjuder ett forum att framföra sin åsikt. Detta är något som 
skulle kunna ge ett icke representativt resultat. Detta är en brist i arbetet och något som bör 
beaktas vid bedömningen av datan.  
 

4.11 Bearbetning och analys av kvantitativ data 
 
Datan vi har fått in från enkäterna har först förts in i ett exceldokument. Detta på grund av att 
vi anser att excel är enkelt att arbeta i samt att det är väldigt smidigt att föra över datan till 
statistiska dataprogram efteråt. Detta arbete genomfördes av en av författarna då vi upplevde 
att det var mest tidseffektivt. Begicks det ett misstag gällande detta har vi tyvärr ej haft någon 
kontrollfunktion i form av att den andra författaren suttit med och kontrollerat. Då personen 
som gjorde detta var medveten om det och därmed förde in datan noggrant ser vi ej någon 
överhängande risk med detta tillvägagångssätt. Därefter har vi fört över filen till SPSS som är 
ett statistiskt dataprogram. I SPSS har vi använt oss av diagramverktyget för att skapa 
enskilda diagram till varje fråga i enkäten. Vi har valt att visa dessa som stapeldiagram där 
varje stapel representerar svarsfrekvensen på varje svarsalternativ från 1-5 i procentform. Vi 
har även använt oss av Minitab för att genomföra de tester vi velat. Diagrammen till de 
enskilda frågorna har vi valt att lägga i Appendix då de är så många. Därför ville vi skapa två 
sammanfattande diagram till varje faktor vilket vi har använt det statistiska dataprogrammet 
Minitab till. Vi har räknat ut genomsnittet på de frågor som kan slås ihop och efter det skapat 
en boxplot som visar genomsnittet på datan i procentform. Vi har även genomfört ett 
statistiskt test på varje faktor kallat 1-sample Wilcoxon test. Genom detta kan vi testa 
sannolikheten för vad medianen i populationen är på varje fråga. Vi har valt att testa 
sannolikheten för att medianen i populationen är 3.  
 
För att utforma enkäten har vi använt oss av likertskalan. I analysen av resultaten har vi 
värderat svarsalternativen 1-5 för att kunna dra slutsatser. Vi värderar en 1:a som att 
respondenten i fråga verkligen inte instämmer, en 2:a som att respondenten ej instämmer, en 
3:a som att respondenten varken håller med men inte heller ej håller med, en 4:a som att 
respondenten instämmer och slutligen en 5:a som att respondenten verkligen instämmer. På 
exempelvis frågan: ”Jag anser att goda utbildningsmöjligheter är viktigt för att jag ska 
uppfatta en stad på ett positivt sätt” har vi värderat svarsalternativen följande. Har 
respondenten svarat en 1:a eller en 2:a anser personen att denna del av faktorn 
”Grundläggande förutsättningar” ej är viktig för att de skall uppfatta en stad positivt. Har 
personen svarat en 4:a eller en 5:a tolkar vi det som att personen i fråga anser att denna del är 
viktig för att de skall uppfatta en stad positivt. Svarar personen en 3:a innebär det att denna 
del varken är viktig men inte heller oviktig för att en stad skall uppfattas positivt.  
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Detta är anledningen till att vi valt att testa sannolikheten för att medianen i populationen är 3 
med 1-sample Wilcoxon testet. Med hjälp av den estimerade medianen som är värdet på den 
uppmätta medianen i stickprovet kan vi även se om medianen i populationen hade varit större 
än 3 eller lägre än 3. Om exempelvis sannolikheten att medianen är 3 på ovanstående fråga 
och den estimerade medianen är 4 eller högre har vi tolkat det som att denna del är viktig för 
att en stad skall uppfattas positivt och därmed bidrar till att stärka en stads varumärke.  
 

4.12 Primär källkritik 
 
När det gäller den kvantitativa datan värderar vi de svar vi fått in som tillförlitliga. Som 
tidigare nämnt har vi ej noterat att någon särskild fråga systematiskt har hoppats över bland 
respondenterna. Vi har tidigare kritiserat tillvägagångssättet vid utskicket av enkäten vilket 
har berott på tidsbristen i denna studie. Att vi ej haft möjlighet att skicka ut påminnelser samt 
att enkäterna skickats ut under ett skollov har sammantaget resulterat i det stora bortfall vi 
erfarit. Vi är medvetna om att endast 54 ifyllda enkäter är en svaghet i studien. Vi har i denna 
studie dragit slutsatser från 54 respondenters åsikter som skall representera en population på 
ca 9000 invånare. Förhoppningen var att vi skulle få in minst 100 ifyllda enkäter. Att det 
endast blivit ca hälften gör att studiens resultat inte går att lita på i lika hög utsträckning och 
det är ej heller möjligt att generalisera resultatet i lika hög grad. Vi har som tidigare nämnt 
inte haft möjlighet att genomföra en bortfallsanalys. Något som hade kunnat stärka de 
antaganden vi gör om individerna som ej deltagit i undersökningen vilket därmed hade ökat 
tillförlitligheten i studien.  
 
Den kvalitativa datan vi fått in värderar vi som tillförlitlig. Vid insamlingen av denna har vi 
följt en intervjumall vilket har inneburit att vi ställt samma frågor och i samma följd till 
samtliga respondenterna. Att vi har valt att spela in intervjuerna ökar tillförlitligheten 
ytterligare i den kvalitativa datainsamlingen. Det som kan ses som negativt i den kvalitativa 
datainsamlingen är att det är en representant från Örnsköldsviks kommun som valt 3 av det 4 
företag som vi intervjuat. Det skulle kunna innebär en risk i form av att den som valt ut 
företagen har valt personer som denne tror skulle uttrycka positiva åsikter och kanske ej helt 
sanningsenliga åsikter. Detta är endast en risk som vi vill påpeka skulle ha kunnat uppstå. Det 
finns inga tydliga tecken på att så varit fallet, men det är en aspekt som läsaren ändock bör ha 
i åtanke. Att vi valt att intervjua fyra företag grundar sig i att den kvalitativa undersökningen 
är underordnad den kvantitativa. Att det är så få företag kan även det ses som en svaghet i 
studien och något att vara medveten om när studiens slutsatser tas in.  
 

4.13 Etiska ställningstaganden 
 

Enligt Holme & Solvang (1997, s. 333) finns det vissa gränser för forskningens frihet. Vidare 
betonar de att det är något som ständigt bör diskuteras då det inte finns tydliga gränser för vad 
som är rätt eller fel. Särskilt viktigt blir det då forskningen handlar om människor. (Holme & 
Solvang, 1997, s. 333) Då största delen av samhällsvetenskaplig forskning och även vår studie 
involverar människor följer nedan en diskussion om denna studies etiska ställningstaganden.  
 
Det finns vissa krav gällande personskydd och personlig integritet som bör ställas på 
samhällsvetenskaplig forskning (Holme & Solvang, 1997, s. 334). Ett viktigt kriterium är att 
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personerna som deltar i en undersökning skall vara informerade om det samt ge sitt samtycke. 
Det finns även ett krav på diskretion som handlar om att forskaren måste hålla sina löften 
gällande graden av anonymitet och konfidentialitet som är överenskommet. (Holme & 
Solvang, 1997, s. 334; Saunders et al., 2012, s. 231) I både enkätundersökningen samt vid 
intervjuerna har samtliga respondenter deltagit av egen fri vilja. De 4 personer vi intervjuat 
har vi skickat förfrågan till via mailkontakt. Då vi har ställt en öppen fråga har de på så vis 
givits möjligheten att tacka nej och de har även när som helst under processen kunnat avbryta 
sin medverkan. Det har dock ej skett att någon tackat nej utan alla vi tagit kontakt med har 
varit positivt inställda från första början. Enkätundersökningen har även den varit frivillig. På 
första sidan av enkäten har vi formulerat en förfrågan och betonat att deras medverkan är 
viktig för utfallet för studien. Därmed har respondenten givits chansen att själv avgöra om de 
vill deltaga i undersökningen eller ej. För att uppfylla kraven om personlig integritet är 
deltagan i både enkätundersökningen och i intervjuerna anonyma. Detta har respondenterna 
blivit meddelade om och har kunnat ta ställning till medverkan utifrån det. Vi har dock 
kompromissat med anonymiteten till viss del genom att inkludera en kort beskrivning av 
samtliga företagsrespondenter. Vi har exempelvis beskrivit hur länge denne person varit 
verksam inom företaget samt på vilken position då vi vill ge läsaren en möjlighet att bedöma 
om personen i fråga är lämpad att svara på våra frågor. Företagens namn samt 
respondenternas namn förblir dock helt anonyma. 
 
Det är även forskarens uppgift att ta ställning till om någon del av informationen som lämnas 
kan verka kränkande för respondenten (Holme & Solvang, 1997, s. 335). Saunders et al. 
(2012, s. 231) styrker detta genom att betona att all slags skada respondenterna kan utsättas 
för måste undvikas. Vår undersökning bygger på hur invånare och företag uppfattar 
Örnsköldsvik vilket gör att frågorna ej behandlar personliga angelägenheter. Därmed minskar 
risken för att respondenterna skall känna stress, skam eller psykisk ohälsa på grund av 
frågorna i vår undersökning (Saunders et al., 2012, s. 231).  
 
Risken för stress är dock något mer påtaglig under telefonintervjuerna jämfört med enkäten. 
Det kan hända att någon av respondenterna kan ha känt att intervjun tog upp deras arbetstid 
och på så vis känt sig stressade. Detta försökte vi undvika genom att vara tydlig med vad 
deras medverkan skulle innebära, exempelvis genom att informera om att intervjun skulle ta 
ca 30 minuter. De har då varit medvetna om detta och kunnat sätta av tid för att inte behöva 
känns sig stressade. Stress kan även uppstå på andra sätt under intervjun eftersom 
intervjuformen kräver ett svar på en gång, respondenten ges ej en chans till lång betänketid. 
Detta kan säkerligen upplevas som stressande för vissa. Vi har därför i så stor utsträckning 
som möjligt försökt att låta respondenterna tala till punkt och inte avbryta de under 
konstpauser. Det faktum att vi använt oss av telefonintervjuer har dock försvårat denna 
bedömning något. Ibland har det varit svårt att veta om respondenterna har haft som avsikt att 
fortsätta prata eller om de svarat klart. Hade vi suttit öga mot öga med personen hade vi 
kunnat avläsa dennes kroppsspråk.  
 
Saunders et al. (2012, s. 231) menar även att det är av stor vikt att forskaren uppträder på ett 
öppet och ärligt sätt samt hanterar datan på ett korrekt sätt. Vi har varit tydliga med att noga 
beskriva syftet med vår undersökning och varit öppna med information i det avseendet. När 
det gäller hantering av data har vi transkriberat alla intervjuer för att undvika felaktiga 
tolkningar. Alla intervjuobjekt har även getts möjligheten att godkänna en sammanfattning av 
intervjuerna såsom vi tolkat dem vilket har minskat risken för ett missvisande resultat.  
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5. Empiri 

I detta kapitel avser vi redovisa de resultat som framkommit både från den kvantitativa och 
den kvalitativa datainsamlingen. Rubrikerna under både den kvantitativa och den kvalitativa 
delen följer samma upplägg som de sju faktorerna som återfinns i studiens 
undersökningsmodell. 

5.1 Kvalitativ  
 
Nedan följer en redogörelse om vad som framkommit under den kvalitativa datainsamlingen. 
Vi kommer nedan att gå igenom varje enskild faktor som vi undersökt och de frågor som 
tillhör varje faktor.  
 

5.1.1 Omgivningen i Örnsköldsvik  

 
Den första faktorn som vi undersökt är hur ”omgivningen i Örnsköldsvik” ser ut och uppfattas 
i avseende på hur stadskärnan, parker, frilufts- och idrottsområden ser ut. Vi har även 
undersökt om det är viktigt att en stad har väl skötta parker, fritids- och idrottsområden samt 
har en fin stadskärna för att staden skall uppfattas positivt, något som kommer återkomma 
under varje faktor men kopplat till vad den specifika faktorn undersöker. Vi har även 
undersökt om respondenterna anser att den vision som finns för projektet Världsklass 2015 
stämmer överens med hur det faktiskt uppfattas i verkligheten, även det en fråga som vi 
kommer att återkomma till under varje faktor men kopplat till respektive faktor. 
 
Stadskärnan anser samtliga respondenter är fin, alla upplever att den tas bra omhand. Dock 
upplever respondent A att utbudet av uteserveringar under sommartid hade kunnat vara bättre, 
som det ser ut idag saknas det ställen att sitta ute och äta på under sommaren. Respondent B 
anser att stadskärnan är fin men liten och anser att det är något man får räkna med. Samtliga 
respondenter upplever även att parkerna har blivit bättre och att de tas bra om hand om. Både 
respondent A och respondent B anser att parkerna har blivit finare de senaste åren. Frilufts- 
och idrottsområden upplevs som positiva av alla respondenter, samtliga framhäver närheten 
till friluftsområden och fina och omhändertagna elljus- och skidspår. Respondent B uttrycker 
det enligt följande: 
 
“Vi har ju ett jättebra skidområde som ligger nära och sköts fantastiskt bra, det sköts bra.“ 
 
Samtliga respondenter upplever att en väl omhändertagen stadskärna och väl omhändertagna 
parker samt fina fritids- och idrottsområden är viktigt för att de ska uppfatta en stad på ett 
positivt sätt. Respondent C anser att det är viktigt då det sänder ut fel signaler till invånare och 
andra i kommunen om detta ej tas hand om på ett bra sätt.  
 
Respondent A anser att den vision som finns för Världsklass 2015 till viss del stämmer 
överens med hur det upplevs i verkligheten, stadskärnan i Örnsköldsvik håller en bra nivå det 
har arbetats mycket med att göra den mer attraktiv men övriga delar anser denne är svårt att se 
någon koppling till visionen i. Respondent A upplever även att projektet Världsklass 2015 har 
blivit mer och mer flummigt då det funnits i många omgångar och att det ibland upplevs som 
att projektet egentligen ej gör någon större skillnad. Samtidigt anser respondent A att det är ett 
projekt som driver saker och ting framåt. Respondent C anser att visionen stämmer överens 
och att det är ett bra projekt som driver på saker och även respondent B och D är av samma 
åsikt.  
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5.1.2 Möjligheter i Örnsköldsvik  

 
Andra faktorn vi undersökt är hur ”möjligheterna i Örnsköldsvik” uppfattas och då har vi 
främst fokuserat på hur utbildnings- och karriärmöjligheterna ser ut samt hur affärsklimatet är 
i staden. Som tidigare nämnt så har vi även under denna faktor undersökt om det är viktigt att 
det finns goda utbildnings- och karriärmöjligheter samt ett gott affärsklimat för att en stad 
skall uppfattas på ett positivt sätt. Även frågan rörande visionen för Världsklass 2015 och om 
denna stämmer överens med hur det egentligen uppfattas återkommer.  
 
Samtliga respondenter är överens om att utbildningsmöjligheterna i Örnsköldsvik har blivit 
sämre, en följd av att Mittuniversitetet har lagt ner sina verksamheter samt att Umeå 
Universitet har minskat på sina verksamheter. Respondent D hade följande kommentar 
angående utbildningsmöjligheterna:  
 
“Det har gått från bra till ganska dåliga i och med att mittuniversitetet har slutat satsa på all 
verksamhet förutom Sundsvall.” 
 
Respondent A tror att alltfler ungdomar väljer att plugga i Umeå, vilket denna även anser är 
synd då Örnsköldsvik tappar ungdomar. Samtidigt anser respondent A att det är svårt att 
bygga upp utbildningar här. Respondent C är av liknande åsikt, att många väljer att plugga i 
Umeå men påpekar även följande:  
 
“Sen kan man ju fråga sig hur mycket behöver man egentligen ha i Övik med tanke på 
närheten till Umeå och kommunikationsmöjligheterna till Umeå. Det är ju många som 
pendlar och läser i Umeå.” 
 
Affärsklimatet är enligt respondent A och B gott. Respondent D anser att affärsklimatet i 
Örnsköldsvik ej är sämre eller bättre än på något annat ställe. Både respondent A och C 
påpekar att Örnsköldsvik är en gammal industristad, något som även hänger kvar i dagsläget 
då det fortfarande finns många stora industrier i Örnsköldsvik, något som enligt respondent A 
kan göra det lite “tungjobbat”. Vidare anser respondent A att det är ett speciellt affärsklimat, 
denne menar att det gäller att ha ett bra kontaktnät för att få göra affärer och att de 
Örnsköldsviksföretag som fortfarande är lokalt ägda är relativt patriotiska så därför vill man 
gärna göra affärer med dessa. Även respondent D är av samma åsikt, att det gäller att ha ett 
bra kontaktnät för att kunna göra affärer och denne har uttryckt det enligt följande:  
 
“Sen är Övik rätt så känt i Sverige att det är svårt för utomstående att komma in, så att 
öviksborna vill gärna handla av andra öviksbor, asså även industri. Man tar i första hand 
lokalt.”  
 
Respondent C anser att det råder liten av en “Gnosjöanda”, något som denne uttrycker enligt 
följande:  
 
“Och här är det lite Gnosjö över Övik med många företag som är startade här.” 
 
De förutsättningar som finns för att vara verksam som företagare anser respondent D ej skiljer 
sig nämnvärt från andra städer i Sverige, denne menar att det finns en stor byråkrati i Sverige 
men att det är så det är. Respondent A anser att det finns bra tillgångar på lokaler och att det 
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är positivt att det är nära till allt, däremot är denne inte alltför nöjd med kvalitén på vägarna. 
Respondent C anser att denne är för lite insatt för att kunna ge bra svar på hur 
förutsättningarna som företagare ser ut, däremot menar denne att det är som på de flesta andra 
ställen; ”vill man så går det”. Respondent B anser att kommunikationen till övriga delar av 
Sverige är ett problem. Denne menar att de är beroende av flyg och att fler avgångar bland 
flygen skulle behövas. Tåget är ju enligt denne ett alternativ men samtidigt menar respondent 
B att det tar lite väl lång tid att åka tåg.  
 
Möjligheterna att nätverka företag emellan anser samtliga respondenter är bra. Respondent A 
anser att en bra samlingspunkt där många företag träffas en gång i veckan under 
vinterhalvåret är Fjällräven center i samband Modo Hockeys hemmamatcher. Det finns även 
de klassiska möjligheterna till att nätverka företag emellan som rotarygrupper och 
näringlivsträffar. Näringslivskontoret brukar en gång i månaden ordna frukostföreläsningar 
där de bjuder in några föreläsare som håller föredrag. I överlag är respondent A nöjd med 
möjligheterna som finns. Respondent C och D anser att det finns goda möjligheter och att 
kommunen uppmuntrar till detta genom att exempelvis ordna träffar, även respondent B anser 
att kommunen uppmuntrar och försöker främja nätverkande. Enligt respondent B är 
Örnsköldsvik och dess företag till och med världsbäst på att nätverka:  
 
“Vi är världsbäst på att nätverka, vi har ju hela det här projektet, som jag själv sitter med i, 
det här projektet attraktiv arbetsmarknad. Alltså vi är väldigt duktiga på att nätverka, både 
kommunen, landstinget men även företag och företag emellan så det är vi bra på.” 
 
Respondent B jämför även hur nätverkandet ser ut i Örnsköldsvik jämfört med Umeå och 
denne menar att i Umeå finns det ej samma möjligheter till att nätverka. Det finns en annan 
samverkanstradition i Örnsköldsvik.  
 
Respondent A och C anser att Örnsköldsvik är en stad som till viss del främjar innovation och 
kreativitet. Respondent A menar att det finns ett antal stipendier som främjar detta. Sedan 
anser respondent A att det finns goda entreprenörer vilket torde vara ett bevis på att 
Örnsköldsvik är en stad som främjar innovation och kreativitet. Respondent C anser att detta 
även kan bero på individer och företag själva och tilläger även att denne ej vet om 
Örnsköldsvik är sämre eller bättre än någon annan stad på att främja innovation och 
kreativitet. Respondent B anser att det finns en historia i Örnsköldsvik som torde främja 
innovation och kreativitet, det finns många stora företag som bottnar i en kreativ tanke och 
innovationskraft. Däremot är det även enligt respondent B svårt att säga om det finns ett större 
innovations och kreativitetstänk i Örnsköldsvik jämfört med andra städer. Respondent B anser 
även att universitetsutbildningar är en bra grund för innovation och kreativitet och menar på 
att det är synd att dessa ej finns kvar i Örnsköldsvik. Respondent D anser att Örnsköldsvik är 
en stad som i stor utsträckning främjar innovation och kreativitet, något han påpekar med 
kommentaren nedan:  
 
“Det är bara att läsa tidningen, flest uppfinnare, innovatörer per capita i Övik i hela landet 
stod det i tidningen i förra veckan.” 
 
När det kommer till frågan hur möjligheterna att lyckas som företagare i Örnsköldsvik ser ut 
har respondenterna delade åsikter. Respondent A och B anser att det är svårt att svara på då de 
själva ej har någon erfarenhet av det. Respondent C anser att det i grunden är upp till 
individen själv och att denne har en god affärsidé som är bärkraftig. Respondent C tror även 
att det finns ett driv hos de som bor i Örnsköldsvik och menar att det till viss del finns bra 
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förutsättningar i och med att det finns ett aktivt nyföretagare centrum som erbjuder rådgivning 
och stöd till nya företagare. Respondent D tror att det är samma förutsättningar i Örnsköldsvik 
som i övriga delar av Sverige.  
 
Mixen av företag har samtliga respondenter liknande åsikter gällande. Respondent A och B 
efterlyser fler tjänsteföretag till staden, för att komplettera alla industriföretag som finns. Både 
respondent A och D anser att det vore bra med fler företag som satsar på turism. Sett till 
handeln som finns i staden anser samtliga respondenter att mixen av olika butiker är bra i 
förhållande till storleken på staden. Respondent C säger att förutom stora tunga 
industriföretag så finns det även ett stort antal dataföretag, mycket fler av vad folk kanske 
tror. Denna anser även att det i överlag finns en relativt bra balans i näringslivet nu jämfört 
med tidigare.  
 
“tjänstesektorn har ju ökat och industrisektorn, räknat i antal arbetstillfällen har det ju 
naturligtvis minskat då framför allt med tanke på att industrin har både på kontor och i 
produktion hittat olika sätt att kunna rationalisera, de blir färre och färre så det är nog mer 
balanserat näringsliv idag.”  
 
Samtliga respondenter anser att det är viktigt att en stad erbjuder goda utbildnings- och 
karriärmöjligheter samt har ett gott affärsklimat för att en stad skall uppfattas på ett positivt 
sätt. Respondent B anser att det är där det börjar, för att få folk att flytta eller stanna kvar i 
staden krävs det att det finns jobb, för annars spelar det andra ingen roll som att det finns 
vackra parker eller fina skidspår. Respondent D anser ett gott affärsklimat är väldigt viktigt 
för företagare. Denne anser vidare att det är viktigt att det finns goda utbildningsmöjligheter 
framför allt för äldre personer boende på orten som vill läsa vidare eller påbörja en utbildning. 
Respondent C anser att det är viktigt men samtidigt menar denne att en stad kanske ej behöver 
ha allting, som ett universitet eller ett paradisbad så länge det finns en närhet till dessa i andra 
städer. Visionen för projektet världsklass anser respondent A och B stämmer överens hur det 
faktiskt upplevs i verklighet. Enligt respondent A är det en vision som kommunen har:  
 
“Men det är ju en vision man har, att man måste sikta mot stjärnorna, så når man topparnas 
höjd, så jag tycker väl att det är ok.”  
 
Även respondent C anser att det till viss del stämmer överense med den vision som finns, men 
samtidigt menar denne att bara för att en kommun lägger upp en vision för ett projekt så rår 
kommunen ej för allt som sker. Denne menar exempelvis på att kommunen ej rår för att 
centralmakten bestämmer att det endast ska satsa på större universitet vilket gör att mindre 
universitet som Mittuniversitet ej får anslag. Respondent D är av samma åsikt som respondent 
C, att studierna ej stämmer överens med den vision som finns men övriga delar anser denne 
stämmer överens.  
 

5.1.3 Nöjes- och fritidsaktiviteter i Örnsköldsvik 

 
Den tredje faktorn vi undersökt är ”nöjes- och fritidsaktiviteter i Örnsköldsvik” och även 
under denna faktor återkommer frågorna om faktorn är viktig för att en stad skall uppfattas 
positivt och om den vision som finns stämmer överens med hur det uppfattas i verkligheten. 
Första frågan vi undersökte var hur shoppingmöjligheterna i Örnsköldsvik upplevs och 
gällande detta anser samtliga respondenter att det utbud som finns är bra i förhållande till 
storlek på staden. Alla är även överens om att de klassiska kedjorna som H&M, Kappahl, 



49 

 

Lindex med flera som finns i centrum är tillräckligt för att det ska känna sig nöjda med 
utbudet. Respondent B upplever även att utbudet av shopping och butiker har blivit mycket 
bättre de 5 senaste åren i och med alla gallerior som byggts. Respondent C vill även påpeka 
att utbudet är nog för denne men skulle vi ha frågat någon annan i en annan ålder än denne 
själv skulle svaret då kunnat se annorlunda ut. Respondent D tycker att det utbud som finns är 
bra men däremot skulle denne gärna se att det fanns någon form av delikatessbutik. Denne har 
heller ingen förståelse för de personer som väljer att åka till Sundsvall och Birsta för att 
handla. Respondent B, C och D anser att utbudet på restauranger och cafér är bra med tanke 
på storleken på staden. Respondent C uttrycket det enligt följande:  
 
“Man kan inte önska sig en michelinresturang om det inte finns underlag för det så det 
matchar ganska så bra i dagsläget.”  
 
Respondent A anser däremot att det saknas en del restauranger, framför allt sommartid då 
denne gärna hade sett restauranger som erbjöd uteserveringar. Detta tror respondent A beror 
på den religiösa kultur som finns i Örnsköldsvik. Dock tycker denne att det under det senaste 
halvåret har dykt upp en del restauranger vilket är bra. Sett till nattlivet i Örnsköldsvik tycker 
samtliga respondenter att det är svårt att svara på vilket utbud det finns. Enligt deras 
erfarenheter så är utbudet okej i staden. Respondent A menar att det finns de klassiska 
uteställena som funnits länge och tillägger att det nu har öppnats ett nytt ställe som denne tror 
kan locka till sig en äldre publik. Respondent C tror att utbudet av uteställen till stor del styrs 
av hur mycket folk det finns och menar exempelvis på att en stad som Umeå som har ett 
större invånarantal och en annan åldersfördelning förmodligen har ett annat utbud än 
Örnsköldsvik.  
 
Ser vi till utbudet av kulturevenemang är det delade åsikter bland respondenterna. Respondent 
A anser att det utbud som finns är tillräckligt men samtidigt poängterar denne att det egna 
intresset för kultur ej heller är så stort. Denne säger vidare att det under vintertid är väldigt 
mycket sport i staden och om det är kultur eller ej är enligt denne en annan diskussion. 
Respondent B tycker att utbudet sett på musik och konserter är bra och menar att arenan som 
finns i staden har möjliggjort att relativt stora konserter som drar folk har kunnat ordnas. På 
teatersidan tycker denne dock att utbudet är sämre och skulle gärna ha sett ett teaterhus. Även 
respondent C anser att teater vore ett lyft för kulturlivet i Örnsköldsvik. Denne tycker även att 
det är ett otroligt stort fokus på Modo och hockey i staden och skulle gärna ha sett ett större 
utbud på kultursidan, som ett slags komplement till all hockey. Respondent C anser att 
utbudet är ganska bra, musikhuset ordnar diverse saker, det finns en biograf och andra mindre 
klubbar som exempelvis Örnsköldsviks filmklubb som de som har ett intresse för kultur kan 
vända sig till. Gällande utbudet av sportevenemang anser samtliga respondenter att Modo 
Hockey utgör den största delen av vad som erbjuds i staden. Respondent B, C och D anser 
Modo Hockey till viss del överskuggar möjligheterna till andra sportevenemang i 
Örnsköldsvik. Samtidigt tycker respondent B att utbudet av sportevenemang ändå är bra. Ett 
exempel på att Modo Hockey står för en stor del av utbudet som erbjuds kan vi se i 
respondent D:s uttalande nedan:  
 
“Modo Hockey, säsongskort. Behöver jag säga nå mer?” 
 
Utbudet av frilufts- och idrottsaktiviter anser alla fyra respondenter är bra, samtliga anser att 
det finns bra möjligheter till ett aktivt friluftsliv men närliggande skidspår, en hoppbacke mitt 
i staden samt fina friluftsområden som är centralt belägna. Respondent B säger även att det 
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nyligt har byggts en fotbollshall som gör det möjligt att spela fotboll året runt, något som även 
respondent A påpekar och framhäver som positivt.  
 
Att en stad erbjuder ett bra utbud av shopping, restauranger, nattliv, ett bra utbud av kultur 
och sportevenemang samt goda möjligheter till frilufts- och idrottsliv anser samtliga 
respondenter är viktigt för att de ska uppfatta en stad på ett positivt sätt. Visionen som finns 
för projektet Världsklass 2015 anser respondent A och B stämmer överens med hur det är 
egentligen. Både tycker att samtliga delar har en hög kvalité. Respondent C och D säger både 
att de är för dåligt insatta i projektet Världsklass för att kunna ge några bra svar på denna 
fråga men respondent C upplever i alla fall att det finns ett rimligt utbud på samtliga 
aktiviteter. Respondent D tycker att i förhållande till stadens storlek så är de flesta delar bra.  
 

5.1.4 Invånarna i Örnsköldsvik  

 
Fjärde faktorn som vi undersökt är hur invånarna i Örnsköldsvik upplevs. På frågan om hur 
Örnsköldsviksborna upplevs anser respondent B att det är svårt att svara på då denne själv är 
en del av det. Dock tror denne att Örnsköldsviksborna är rätt så öppna. Även respondent A 
tror att invånarna i Örnsköldsvik är relativt öppna och gästvänliga, men att den klassiska 
jantelagen, att ingen får ha det bättre än en själv, kan vara lite av ett problem. Respondent C 
har något av en delad uppfattning, dels anser denne att det kan vara svårt att komma in och 
lära känna folk men samtidigt menar denne även att det beror mycket på individen själv. 
Respondent D tycker att Örnsköldsviksborna kan vara lite svåra att komma in på livet. Denne 
menar att som i många andra mindre städer är det svårt att komma in i de gamla 
grupperingarna som finns. Att Örnsköldsviksborna är stöttande gentemot företag har 
respondenterna olika åsikter om. Respondent C anser att invånarna är det, denne menar på att 
det finns någon slags entreprenöranda som gör att invånarna är stöttande och har själv upplevt 
detta då denna haft eget företag. Respondent A är också inne på samma spår men tycker 
samtidigt att när det kommer till handel av framför allt sällanköpsvaror så har 
Örnsköldsviksborna blivit sämre på att stötta företagen. Denne menar på att många invånare 
gärna åker till Sundsvall och Birsta för inköp av sällanköpsvaror eller gör dessa inköp över 
internet.  
 
“Jag tror vi är rätt så bra på att stötta i viss mån men däremot de här sällanköpsvarorna kan 
nog vara svårare.” 
 
Respondent D anser att Örnsköldsviksborna ej är särskilt stöttande mot företagen som finns i 
Örnsköldsvik. Respondent B tycker det är svårt att svara på om invånarna är stöttande och kan 
ej ge något bra svar på denna fråga. 
 
Möjligheterna till socialt umgänge anser respondent C och D är bra. Respondent C tycker att 
det finns ett rikt föreningsliv, något som är en grund för att det ska finnas lokaler och 
mötesplatser där folk kan mötas och umgås. Respondent A tycker det är svårt att ge något bra 
svar på denna fråga men däremot menar denne att om du exempelvis är hockeyintresserad och 
går på matcher finns det goda möjligheter till socialt umgänge. Respondent B anser att det 
finns gott om caféer och restauranger där folk kan träffas och umgås men däremot saknar 
denna något för ungdomar i åldern 15-18 år. För ungdomar i denna ålder finns det ej något bra 
ställe där de kan träffas och umgås på.  
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Samtliga respondenter är överens om att det är viktigt att invånarna i en stad är öppna och 
vänliga samt att det finns bra möjligheter till socialt umgänge för att de ska uppfatta en stad på 
ett positivt sätt. Gällande om den vision som finns för projektet Världsklass 2015 anser 
respondent B att den stämmer överens med hur denne upplever det i verkligheten. Även 
respondent C anser att det till viss del stämmer överens och hoppas även att den vision som 
finns har utgått ifrån invånarna och deras attityd. Respondent A och D anser ej att de kan ge 
något bra svar på denna fråga då de anser att de inte har nog med kunskap inom området.  
 

5.1.5 Grundläggande förutsättningar i Örnsköldsvik  

 
De grundläggande förutsättningarna som finns i Örnsköldsvik, så som kollektivtrafik, 
infrastruktur, bostäder samt vård- och omsorg, har respondenterna olika åsikter om. 
Respondent C anser att kollaktivtrafiken är bra och att det är tillräckligt med avgångar. 
Resterande respondenter anser att kollektivtrafiken är bristfällig och ej fungerande. Detta tror 
samtliga beror på att folk hellre tar bilen för att det är både enklare och snabbare och för att 
folk tror att bussarna inte går vilket gör att folk ej åker buss och då går det ofta mycket tomma 
bussar.  
 
“Jag har den uppfattningen att det inte gå några bussar vilket gör att jag heller aldrig kollar 
busstiderna, det blir lite moment 22, man har den inställningen att det inte går några bussar 
och sen åker man inte och sen så går det inga linjer eftersom ingen åker.” 
 
Respondenten utvecklar detta vidare och menar på att kollektivtrafiken hade kunnat förbättras 
så att ungdomar som vill ta sig till och från träningar hade kunnat nyttja kollektivtrafiken 
bättre. Som det ser ut idag så är det nästan uteslutande så att föräldrar måste ställa upp och 
skjutsa till och från träningar. Sett till hur infrastrukturen ser ut i staden anser samtliga 
respondenter att kvalitén på vägarna ej är särskilt bra. Dock påpekar respondent D att 
underhållet av vägarna i form av snöröjning förmodligen inte är sämre i Örnsköldsvik än i 
någon annan stad i norra Sverige. Respondent A tycker i och med den nya resecentrat att 
Örnsköldsvik är väl rustade vad gäller både tåg och flyg sett till storleken på staden. Även 
respondent C är av samma åsikt och menar att Botniabanan är något som har varit positivt för 
Örnsköldsviks som stad samt gjort det lättare att pendla mellan Örnsköldsvik och Umeå. 
Respondent B anser att både antalet flyg och tågavgångar hade kunnats förbättras. Vidare 
menar denne att en bra infrastruktur är viktigt för att företag skall kunna vara verksamma i 
staden. Möjligheten att bosätta sig i Örnsköldsvik samt tillgången till bostäder anser samtliga 
respondenter är bra. Respondent A har uttryckt det på följande sätt:  
 
“Vill man hitta ett bra boende tror jag Övik är en bra stad.” 
 
Respondent A menar vidare att det har byggts en del nya lägenheter i staden vilket medfört att 
många äldre har sålt sina hus vilket gör att det finns många hus till salu. Denne tror även att 
det är lätt att få tag i boende för ungdomar. Även respondent C tycker att det har byggts 
många nya lägenheter i staden som torde underlätta möjligheten att få tag på boende. Enligt 
respondent B är priserna på bostäder i Örnsköldsvik lägre sett till Sverigeindex vilket enligt 
denne är en bra förutsättning för att få tag i boende och även respondent D anser att priserna 
är lägre sett till övriga delar av Sverige vilket även denne tycker är en bra förutsättning för att 
bosätta sig i staden. Respondent B påpekar även att det finns gott om tomter med sjönära 
kontakt vilket många ofta vill ha. Även denne respondent nämner att det har byggts många 
nya bostäder i staden, vilket enligt denne kan göra att det börjar uppnås en form av mättnad 
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gällande lägenhetsfronten. Ser vi till hur våra respondenter uppfattar den vård och omsorg 
som finns är det delade åsikter som framkommer. Respondent D tycker att det som behövs 
finns och att det som finns är bra. Denne menar också att det är bra att den vård och omsorg 
som finns i kommunen har sluppit mycket av de privatiseringar som har skett inom denna 
sektor. Respondent D tror dock att kvalitén inom denna sektor ej är sämre i Örnsköldsvik än i 
resterande delar av Sverige. Respondent A tycker att vissa delar är bättre och vissa lite sämre. 
Denne menar att det är en trygghet att det finns ett sjukhus på orten och påpekar även 
närheten till Umeå Universitetssjukhus som positivt. Gällande den vård och omsorg som finns 
uttalar sig denne enligt följande:  
 
“Sen om man kollar på omsorgen inom äldrevården tror jag det finns en del att önska. Det är 
mycket skriverier och man har ju hört att kvalitén kanske inte är den bästa.” 
 
Respondent B och C har ingen direkt uppfattning om hur vården och omsorgen är, ingen av 
dem har några egna erfarenheter och tycker således att det är svårt att uttala sig om detta.  
 
Alla respondenter är överens om att det är vikigt att dessa grundläggande förutsättningar som 
en fungerande kollektivtrafik, en bra infrastruktur, goda möjligheter till att få tag i bostad 
samt en bra vård- och omsorg är viktigt för att de ska uppfatta en stad på ett positivt sätt. 
Dock har de olika åsikter om hur viktigt det är. Respondent A och B anser att det är väldigt 
viktigt för att de ska uppfatta en stad på ett positivt sätt medans respondent C anser att det är 
viktigt men att det kan bero på stadens storlek. Denne menar att om det är en mindre stad som 
Örnsköldsvik där många i första hand tar egen bil så är exempelvis kollektivtrafiken ej så 
viktigt jämfört med om du bor i en större stad som exempelvis Stockholm där de flesta 
använder kollektivtrafiken. Respondent C anser att det är viktigt och uttrycker det enligt 
följande:  
 
“Jaa men det är ju viktigt för livet är inte alltid från den ljusa sidan va och då vill man inte 
bara ha en närhet till utan också en bra sjukvård.” 
 
Gällande den vision som finns för projektet Världsklass 2015 och om den stämmer överens 
med hur det faktiskt upplevs i verkligheten har våra respondenter haft olika åsikter. 
Respondent B anser att det till viss del stämmer överens men menar att infrastrukturen skulle 
kunna förbättras. Respondent A tycker det är svårt att se någon koppling till visionen som 
finns för projektet och detta anser även respondent C vilket således leder till att de ej kan ge 
några direkta svar på frågan. Respondent D anser att visionen och hur det faktiskt uppfattas i 
verklighet ej stämmer överens, något som vi kan se enligt kommentaren nedan:  
 
“Jaa inte är vi ju världsklass på sånt, absolut inte.” 
 

5.1.6 Attityd till Örnsköldsvik 

 
När det kommer till de övergripande attityderna till Örnsköldsviks varumärke är samtliga 
respondenter stolta över att bo och driva företag i Örnsköldsvik. Respondent C säger att denne 
ej brukar tänka i de termerna men håller med om påståendet och tillägger att denne trivs 
väldigt bra med att bo i Örnsköldsvik. Respondent B nämner att om denne inte vore stolt över 
att bo i staden hade denne gjort något åt saken och flyttat. Respondent B utvecklar även sitt 
svar genom att diskutera huruvida denne skulle rekommendera någon annan att flytta till 
Örnsköldsvik. Respondent B anser att det beror på vilken situation personen befinner sig i och 
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framhäver att det finns vissa baksidor med Örnsköldsvik som denne inte är särskilt stolt över. 
Dessa har att göra med det faktum att Örnsköldsvik är en förhållandevis liten stad. 
Respondent B anser att Örnsköldsviksborna är aningen inskränkta och inte öppna mot nya 
influenser som kan anses gå mot normen.  
 
Det råder lite delade meningar angående hur gynnsamt respondenterna upplever att det är att 
driva företag i Örnsköldsvik. Respondent C anser att det är gynnsamt enligt dennes erfarenhet. 
Respondent A anser att det är både och, och menar på att det kan vara svårt att hitta rätt 
arbetskraft. Respondent D tror att det är ungefär som i övriga landet. Angående Örnsköldsviks 
rykte anser samtliga att Örnsköldsvik har ett gott rykte. Respondent C betonar att det på 
senare år har skett en enorm förbättring som har påverkat stadens rykte positivt. Respondent B 
nämner att Örnsköldsvik nog uppfattas som en stad där det händer saker jämfört med många 
andra städer i Västernorrland. Samtliga respondenter betonar starkt vikten av att en stad har 
ett gott rykte för att de ska uppfatta den positivt. Respondent B säger att det är självklart att 
det är så och menar att det verkligen hänger ihop. 
 
På frågan huruvida Örnsköldsviks kommun erbjuder likvärdig kvalité från alla olika 
verksamheter anser respondent B och D att det är svårt att uttala sig om då de ej haft nog stor 
kontakt med de olika delarna för att kunna göra den bedömningen. Respondent A upplever att 
det finns vissa skillnader och att kommunen inte har en tydlig linje. Denne nämner att det 
verkar finnas skillnader beroende på område och att det kan bero på vem som är områdeschef 
på olika boenden eller vem som är rektor på olika skolor. Att det inte finns någon minsta 
gemensam nämnare menar denne är negativt. Respondent C anser att de håller bra kvalité och 
kan inte påvisa några särskilda skillnader.  
 
Angående budskapet som projektet Världsklass 2015 sänder ut och huruvida det är enhetligt 
anser samtliga respondenter att det är bra att kommunen har en vision att arbeta efter. 
Respondent C säger att det är ett viktigt budskap att sända ut eftersom alla vill vara med en 
vinnare, än viktigare menar denne att det är, att det även ligger sanning i budskapet. 
Respondent B anser att de olika arbetsgrupperna i projektet har kommit olika långt vilket kan 
göra att budskapet upplevs som oenhetligt men Respondent B är på det stora hela nöjd med 
projektet. Det riktas även viss kritik mot Världsklass 2015. Respondent D anser att projektet 
inte har påverkat kommunens arbetssätt särskilt mycket i praktiken.  
 
“Världsklass ska vända en oljetanker i kanalen... Trots allt är det så att på kommunen så gör 
man samma saker som man alltid gjort i alla tider. Man kliver upp och jobbar sina tider.” 
 
Respondent A anser att budskapet har blivit något mättat eftersom det har varit så många 
versioner av detta projekt. Det är bra att lyfta fram visionen men Respondent A likt 
respondent D anser att det vardagliga arbetet inte påverkas i stor utsträckning. 
Respondenterna har även uttryckt kritik gällande namnet på projektet. Respondent B upplever 
att namnet har hånats och respondent C uttrycker att det enda problemet denne har med 
projektet är just namnet.  
 

5.1.7 Intresse för Örnsköldsviks varumärke 

 
Intresset för att utveckla Örnsköldsviks varumärke kan sammantaget anses vara stort. 
Respondent D är den enda som uttryckligen menar att det ej finns något intresse från 
företagets sida att samarbeta med kommunen för att utveckla stadens varumärke. Företaget 
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har inte möjlighet att avvara resurser för att bistå kommunen utan måste använda de resurser 
som finns för att få företaget att gå runt. Att företaget ägs av en dansk adderar även till detta. 
Respondent D är däremot personligen engagerad i gruppen för Världsklass 2015 och trivs bra 
med det. De övriga respondenterna är på något sätt redan delaktig i att bistå kommunen med 
resurser vilket betyder att de finner ett intresse i att samarbeta. Respondent A däremot anser 
att det snarare är kommunen som bör skjuta till med resurser för att hjälpa utveckla deras 
varumärke då denne menar att företaget är en så pass viktig del av Örnsköldsviks varumärke. 
Respondent B och C ger exempel på situationer där företagen bistått kommunen med resurser. 
Respondent B nämner exempelvis att de stöttar kommunen gällande friluftslivet genom att 
sponsra en fotbollshall. 
 
Samtliga respondenter anser att det är väldigt viktigt att en kommun samarbetar med stadens 
invånare och företag i arbetet med att bygga varumärket, och att det är någonting som bidrar 
till att de uppfattar en stad på ett positivt sätt. Respondent A sammanfattar åsikterna på ett bra 
sätt: 
 
“Jaa, absolut, annars finns det ju liksom ingen koppling. Om kommunen kör sitt eget race 
utan att prata med varken invånare eller kommunen så blir det ju inte bra. Då känner sig folk 
inte delaktiga.... och, och istället blir det som att någon bara bestämmer och trycker ner det 
på en” 
 
Respondent B tillägger att projektet Världsklass 2015 aldrig hade nått så här långt om det inte 
funnits samverkan mellan företag, invånare och kommunen. 
 
Utöver de 7 områden vi hittills beskrivit i detta empirikapitel ställde vi en fråga till 
respondenterna om de kunde komma på någon ytterligare aspekt av en stads varumärke som 
de ansåg att vi ej tog upp. Respondent D ansåg att politik är en viktig faktor att ta i beaktning 
när det kommer till en stads varumärke då det har att göra med hur kommunen drivs vilket gör 
politikernas beteende viktigt. Respondent D hade flera exempel på tillfällen där denne ej varit 
särskilt nöjd med stadens politiker och anser att detta är något som bidrar till att kommunen 
och dess varumärke uppfattas negativt. Respondent C lyfter fram ett förbättringsområde för 
Örnsköldsviks kommun. Detta är att det är viktigt att en kommuns anställda sprider dess 
budskap och berättar om sig själv. Respondent C menar att om kommunen ej berättar denna 
historia så kommer någon annan att göra det vilket gör att kommunen ej har kontroll över 
detta budskap. Vidare menar denne att det är viktigt att de anställda står för samma saker och 
uppträder på ett sådant sätt att de representerar dessa saker. Respondent A och B hade inget 
särskilt att tillägga i detta avseende.  
 

5.2 Kvantitativ 
 
Nedan följer en redogörelse om vad som framkommit under den kvantitativa datainsamlingen. 
Vi kommer presentera de 7 områden som inkluderats i enkäten med hjälp av visuella diagram. 
Under varje faktor kommer vi först gå genom hur respektive faktor uppfattas av 
respondenterna i dagsläget. Detta kommer presenteras med hjälp av en boxplot som 
representerar genomsnittet på de frågor i enkäten som behandlar detta. Stapeldiagram på de 
enskilda frågorna återfinns i bilaga 1. Sedan kommer vi redogöra för hur viktig respektive 
faktor är för att respondenterna ska uppfatta en stad på ett positivt sätt. För att illustrera detta 
kommer vi även här använda oss av en boxplot som representerar genomsnittet på frågorna. 
För att avgöra hur väl resultaten representerar populationen i avseende på hur viktig 
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respektive faktor är för att en stad ska uppfattas positivt har vi gjort ett 1-sample Wilcoxon 
test vilket kommer att presenteras i samband med den andra boxploten. Slutligen kommer vi 
att redogöra för hur väl respondenterna anser att visionen som finns för projektet Världsklass 
2015 stämmer överens med hur detta uppfattas i verkligheten.  
 
De enskilda diagram som vi nedan hänvisar till och som återfinns i bilaga 1. är namngivna 
som följer. Under det första området; ”omgivningen i Örnsköldsvik” är varje enskild fråga 
döpt till figur O1, O2, O3 och så vidare. Under ”möjligheter i Örnsköldsvik” är de enskilda 
frågorna döpt till M1, M2, M3 o.s.v. ”nöjes- och fritidsaktiviteter i Örnsköldsvik”; N1, N2, 
N3 o.s.v. ”invånare i Örnsköldsvik”; I1, I2, I3 o.s.v. ”grundläggande förutsättningar i 
Örnsköldsvik”; G1, G2, G3 o.s.v. ”attityd till Örnsköldsviks varumärke”; A1, A2, A3 o.s.v. 
”intresse för Örnsköldsviks varumärke”; IN2, IN3.  
 

5.2.1 Omgivningen i Örnsköldsvik 

 
För att ta reda på hur ”omgivningen i Örnsköldsvik” uppfattas har vi i enkäten frågat 
respondenterna vad de anser om Örnsköldsviks stadskärna, parkområden och fritidsområden 
samt den natur som omger Örnsköldsvik. Som vi kan se i boxploten nedan (figur 5) uppfattar 
en stor del av respondenterna omgivningen i Örnsköldsvik på ett positivt sätt. 75 % har i 
genomsnitt svarat högre än 3 angående detta och 25 % har till och med svarat 4 eller högre. 
Däremot kan vi se att 25 % av svaren ligger något lägre i boxploten. Detta kan förklaras 
genom att vi går till de enskilda diagrammen som återfinns i bilaga 1 för respektive av de 4 
frågorna. Det som har dragit upp snittet är att det råder konsensus kring att Örnsköldsvik är 
omgiven av en vacker natur där cirka 60 % instämde helt på detta påstående. Parkområden 
uppfattas även de positivt vilket syns i figur O2. När det kommer till Örnsköldsviks 
stadskärna och fritidsområden har största delen av respondenterna svarat 3 (se figur O3, O4).  
 
Figur 5 
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Boxploten nedan (figur 6) sammanfattar hur viktig respondenterna anser att omgivningen i en 
stad är för att de ska uppfatta den på ett positivt sätt. Som vi då kan se anser 75 % att 
omgivningen är viktig då dessa svarat 4 eller högre. Sett till de enskilda diagrammen skiljer 
sig figur O5, O6, och O7 ej nämnvärt. Dock kan vi se en något högre svarsfrekvens på 
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svarsalternativet 5 på frågan om en stads stadskärna är viktig för att en stad ska uppfattas 
positivt.  
 
Figur 6 
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För att kunna säga något om medianen i vårt stickprov och hur väl det representerar 
populationen har vi genomfört ett 1-sample Wilcoxon test. Vi har testat sannolikheten att 
medianen är 3. Sannolikheten för att medianen är tre är 0 för respektive fråga O5, O6 och O7, 
vilket kan utläsas av p-värdet nedan. Vi kan tydligt se att den estimerade medianen för 
populationen är 4.5 för respektive fråga. 
 
Figur 7 

Wilcoxon Signed Rank Test  
Test of median = 3,000 versus median not = 3,000 
N for Wilcoxon Estimated 
N Test Statistic P    Median 
O5 54 52 1363,5 0,000 4,500 
O6 54 47 1081,0 0,000 4,500 
O7 54 50 1275,0 0,000 4,500 

 
 
Slutligen kan vi enligt figur 8 nedan se resultatet för hur väl respondenterna anser att 
”omgivningen i Örnsköldsvik” stämmer överens med visionen för Världsklass 2015. Som 
synes har knappt 50 % svarat 3 på detta påstående och ca 40 % har svarat 4. 
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Figur 8 

 
 

 

 

5.2.2 Möjligheter i Örnsköldsvik 

 
Möjligheter i Örnsköldsvik representeras i enkäten genom frågor som rör kvalité på 
utbildning och utbildningsmöjligheter, men även frågor kring karriärmöjligheter och det 
rådande affärsklimatet. I figur 9 nedan kan vi utläsa att ca 50 procent har i genomsnitt svarat 
lägre än 3, således har ca 50 procent svarat högre än 3. De delar som respondenterna funnit 
mindre positiva är möjligheter till vidareutbildning i Örnsköldsvik där nästan 50 procent 
svarade 2 eller lägre (se figur M5). Karriärmöjligheter var även något respondenterna ej var 
helt nöjda med då ca 40 procent svarade mindre än 3 på denna fråga (se figur M9). Kvalité 
och valmöjligheter inom gymnasieskolan i Örnsköldsvik uppfattas relativt positivt. I figur M4 
och M5 som representerar frågor om gymnasieskolan kan vi se att ca 50 procent svarat 4 eller 
högre på dessa frågor. Kvalité och valmöjligheter inom grundskolan uppfattas inte fullt lika 
positivt, i figur M1 och M2 är det större andel som svarat 3 och alltså inte lika många som 
svarat 4 eller 5 som på gymnasieskolan. När det kommer till affärsklimatet har majoriteten på 
frågorna som rör detta; (se fig M6, M7 och M8) svarat 3. Detta är en del av förklaringen till 
att boxploten i figur 9 nedan är så pass jämt fördelad kring svarsalternativet 3.  
 
Figur 9 
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Resultaten för hur pass viktiga respondenterna anser att utbildnings och karriärmöjligheter 
samt ett gott affärsklimat är för att de ska uppfatta en stad positivt sammanfattas i 
nedanstående boxplot i figur 10. 75 procent har i genomsnitt svarat 4 eller högre på dessa 
påståenden och resterande 25 procent har en stor spridning mellan svarsalternativen 3.5 och 2. 
Som vi kan se i de enskilda diagrammen är fördelningen liknande som i boxploten; 75 procent 
av respondenterna har svarat 4 eller högre på samtliga påståenden (se figur M10, M11 och 
M12). Figur M12, som representerar hur viktigt ett gynnsamt affärsklimat är, visar att det är 
ingen som svarat lägre än 3. På de övriga två som representerar utbildningsmöjligheter och 
karriärmöjligheter har ca 5 procent svarat lägre än 3. Således bidrar figur M10 och M11 till de 
25 procenten i boxploten som visar på så stor spridning mellan svarsalternativen 3.5 och 2. 
 
Figur 10 
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I 1-sample Wilcoxon testet nedan kan vi se sannolikheten för att medianen är 3 i 
populationen, angående hur viktiga möjligheterna i en stad är för att den ska uppfattas 
positivt. Vi kan se att sannolikheten är 0 för samtliga 3 påståenden; M10, M11 och M12. 
Medianen i denna studies stickprov är 4.  
 
Figur 11 

Wilcoxon Signed Rank Test 
Test of median = 3,000 versus median not = 3,000 
N for Wilcoxon Estimated 
N Test Statistic P     Median 
M10 54 46 1037,5 0,000 4,000 
M11 54 49 1192,0 0,000 4,000 
M12 54 44 903,0  0,000 4,000 
 
 
I figur 12 nedan redovisas resultatet för hur väl respondenterna anser att möjligheterna som 
finns i Örnsköldsvik stämmer överens med visionen för projektet Världsklass 2015. Lite mer 
än 50 procent har svarat 3 på denna fråga. Ca 30 procent har svarat 4 eller mer och cirka 15 
procent har svarat 2 eller lägre.  
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Figur 12 

 

5.2.3 Nöjes -och fritidsaktiviteter i Örnsköldsvik  

 
För att få information om hur respondenterna upplever utbudet av nöjes- och fritidsaktiviteter 
har vi i enkäten frågat vad respondenterna anser om shoppingmöjligheterna i Örnsköldsvik, 
om de är nöjd med utbudet av matställen, kulturevenemang och idrottsevenemang, uteställen 
samt fritids- och idrottsaktiviteter. Som vi kan se i figur 13 nedan har ca 75 procent av 
respondenterna i genomsnitt svarat 3 eller mer och ca 20 procent har svarat 4 eller mer och 
drygt 20 procent har svarat 3 eller mindre vilket innebär att det är en spridning i 
svarsfrekvensen. Detta kan vi finna förklaringar till genom att kolla på figurerna N1-N8 i 
bilaga 1. I figur N1, som mäter om respondenterna är nöjda med de shoppingmöjligheter som 
finns i Örnsköldsvik, kan vi se att ca 50 procent är nöjda då de har svarat 4 eller mer. Även på 
frågan om respondenterna gör de flesta av sina inköp i Örnsköldsvik kan vi i figur N2 se att ca 
65 procent är nöjda med de shoppingmöjligheter som finns då de har svarat 4 eller mer. Ca 40 
procent av respondenterna har på frågan, jag är nöjd med utbudet av matställen i Örnsköldsvik 
svarat 4 och ca 20 procent har svarat 5, vilket då innebär att majoriteten är nöjd med utbudet 
som finns. Dock har det på enkäterna lämnats ett antal kommentarer gällande det bristande 
utbudet av uteserveringar sommartid. Gällande utbudet av kulturevenemang kan vi i figur N4 
se en relativt stor spridning på respondenternas svar, ca 30 procent har svarat 2, ca 25 procent 
har svarat 3 och ca 35 procent har svarat 4. I figurerna N6 och N7 kan vi se att 30-40 procent 
har svarat 3 och 40 till 50 procent har svarat 4, på respektive fråga, som undersöker om 
respondenterna är nöjd med utbudet av fritids- och idrottsaktiviteter vilket innebär att 40-50 
procent är nöjd med utbudet av dessa aktiviteter. På frågan om respondenterna är nöjd med 
utbudet av idrottsevenemang är 50 procent varken nöjd men inte heller missnöjd då de har 
svarat 3, ca 43 procent är däremot nöjda då de har svarat 4 eller mer. I figur N5 kan vi se om 
respondenterna är nöjd med utbudet av uteställen som finns i Örnsköldsvik och som vi kan se 
i figur N5 har respondenterna delade åsikter angående detta. Lite fler än 30 procent har svarat 
2 eller mindre, 40 procent har svarat 3 och knappt 30 procent har svarat 4 eller mer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 

 

 

Figur 13 
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Boxploten (figur 14) nedan sammanfattar hur viktigt respondenterna upplever att nöjes- och 
fritidsaktiviteter är för att de skall uppfatta en stad på ett positivt sätt. Som vi kan se i figuren 
har 75 procent av respondenterna svarat 3 eller mer, vilket innebär att dessa som svarat 3 i 
genomsnitt upplever det som varken viktigt men inte heller oviktigt. De 50 procent som svarat 
ca 4 eller mer i genomsnitt anser dock att detta är något som är viktigt. Sett till de enskilda 
diagrammen kan vi se att figur N11 och N12 är de enda som skiljer som nämnvärt från den 
sammanfattande boxploten. I figur N11 har ca 40 procent av respondenterna svarat 3 eller 
mindre och även i figur N12 har ca 40 procent svarat 3 eller mindre.  
 
Figur 14 
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Nedan kan vi se resultatet av 1-sample Wilcoxon testet som vi genomfört för att testa 
sannolikheten för att medianen i populationen är 3. Sannolikheten för att medianen är 3 kan vi 
enligt testet nedan se är 0 för samtliga frågor, utom den sista N15 som visar en sannolikhet på 



61 

 

0.008. Den estimerade medianen kan vi enligt nedanstående resultat se är 4 för N9 och N14. 
För N11, N12, N13 och N15 är denna 3,5 och för N10 är den estimerade medianen 4,5.  
Figur 15 

Wilcoxon Signed Rank Test 
Test of median = 3,000 versus median not = 3,000 
N for Wilcoxon Estimated 
N Test Statistic P     Median 
N9 54 47 927,5   0,000 4,000 
N10 54 48 1114,5 0,000 4,500 
N11 54 39 657,0  0,000 3,500 
N12 54 38 625,0  0,000 3,500 
N13 54 40 688,0  0,000 3,500 
N14 54 45 941,0  0,000 4,000 
N15 54 41 635,0  0,008 3,500 
 
 
I figur 16 nedan kan vi se hur väl respondenterna anser att visionen för projektet Världsklass 
2015 stämmer överens med hur nöjes- och fritidsaktiviteterna egentligen uppfattas. 30 procent 
av samtliga respondenter har svarat 4 eller mer på denna fråga i enkäten och drygt 50 procent 
har svarat 3.  
 
Figur 16 

 

 
 

5.2.4 Invånarna i Örnsköldsvik  

 
För att få information om hur respondenterna uppfattar invånarna i Örnsköldsvik har vi i 
enkäten ställt frågor gällande invånarna. Dessa frågor har bland annat undersökt om invånarna 
kan beskrivas som öppenhjärtliga och gästvänliga och om respondenterna är nöjd med de 
möjligheter till socialt umgänge som finns i Örnsköldsvik. I den sammanfattande boxploten 
(figur 17) nedan kan vi se att det är en relativt stor spridning, 50 procent av de svarande har 
svarat 3, knappt 25 procent har svarat 4 eller mer och drygt 25 har svarat tre eller mindre. För 
att se förklaringar till dessa skillnader kan vi gå till de enskilda diagrammen I1, I2 och I3. I 
figur I1 har vi frågat om invånarna i Örnsköldsvik kan beskrivas som öppenhjärtliga och även 
här kan vi se en liten spridning, ca 40 procent har svarat 4 och drygt 15 procent har svarat 5 
vilket innebär att majoriteten av respondenterna har en positiv uppfattning gällande invånarna 
i Örnsköldsvik. Dock är det ca 35 procent som har svarat 3 vilket innebär att dessa varken 
tycker att invånarna kan beskrivas som öppenhjärtliga men inte heller som ej öppenhjärtliga. 
10 procent uppfattar ej invånarna i Örnsköldsvik som öppenhjärtliga då dessa har svarat 2. 
Även på frågan om invånarna kan beskrivas som gästvänliga finns det en variation i 
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svarsfrekvensen, dock kan vi i figur I2 se att majoriteten av respondenterna uppfattar 
invånarna som gästvänliga. Drygt 55 procent av de tillfrågade har svarat 4 eller mer på denna 
fråga. 35 procent uppfattar invånarna som varken eller då dessa har svarat 3 på denna fråga. 
Ca 10 procent uppfattar ej invånarna som gästvänliga. På frågan, jag är nöjd med de sociala 
möjligheter till socialt umgänge som finns i Örnsköldsvik har drygt 55 procent av de 
tillfrågade svarat att de varken är nöjd med möjligheterna men inte heller missnöjda då dessa 
har svarat 3. Lite mer än 30 procent har svarat 4 eller mer vilket innebär att dessa uppfattar 
möjligheterna som bra och knappt 15 procent uppfattar dessa som dåliga då de svarat 2 eller 
mindre.  
 
Figur 17 
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Enligt den sammanfattande boxploten nedan (figur 18) kan vi se att en stor majoritet av 
respondenterna anser att det är viktigt att invånarna i en stad är öppna, gästvänliga och att det 
finns goda möjligheter till socialt umgänge för att de ska uppfatta en stad positivt. Hela 75 
procent har svarat 4 eller mer. 25 procent har svarat tre vilket innebär att dessa varken tycker 
det är viktigt men inte heller att det är oviktigt. Ser vi till de enskilda diagrammen som 
sammanfattas i figur 11 är det ej något som skiljer sig anmärkningsvärt från den 
sammanfattade figuren.  
 
Figur 18 
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Nedan ser vi resultatet av det 1-sample Wilcoxon test som vi gjort för att testa om medianen i 
populationen är 3. Som vi enligt nedan kan se så är sannolikheten på samtliga frågor noll. Den 
estimerade medianen är enligt nedan 4,5 på samtliga tre. 
 
Figur 19 

Wilcoxon Signed Rank Test 
Test of median = 3,000 versus median not = 3,000 
N for Wilcoxon Estimated 
N Test Statistic P Median 
I4 54 49 1164,5 0,000 4,500 
I5 54 49 1204,0 0,000 4,500 
I6 54 48 1164,0 0,000 4,500 
 
På frågan om hur invånarna i Örnsköldsvik upplevs stämmer överens med den vision som 
finns för projektet Världsklass 2015 kan vi i figur 20 se att drygt 40 procent har svarat 3 vilket 
innebär att dessa varken tycker att det stämmer överens men inte heller icke stämmer överens. 
Knappt 50 procent anser att det stämmer överens då dessa har svarat 4 eller mer.  
 
Figur 20 

 

 
 

5.2.5 Grundläggande förutsättningar i Örnsköldsvik 

 
De grundläggande förutsättningarna innefattar respondenternas uppfattningar kring 
kollektivtrafiken, infrastrukturen, utbud av bostäder samt kvalité på omsorgen i Örnsköldsvik. 
I boxploten i figur 21 nedan kan vi utläsa att 50 procent i genomsnitt har svarat lägre än 3. 
Resterande 50 procent ligger mellan 3 och 4. Det är endast någon enstaka outlier som har 
svarat 5 på någon av dessa frågor. Figur G1 och G2 representerar kollektivtrafiken. Ca 45 
procent anser att kollektivtrafiken är fungerande då de svarat 4 eller högre, ungefär 20 procent 
uppfattar dock att kollektivtrafiken ej är fullt fungerande då de svarat 2 eller lägre och 30 
procent har svarat 3. När det kommer till hur omfattande kollektivtrafiken är med antal linjer 
och avgångar, är en ännu större andel negativt inställda till den då ca 50 procent svarat 2 eller 
lägre. Endast ca 10 procent är nöjd med hur omfattande kollektivtrafiken är. De negativa 
inställningarna till kollektivtrafiken drar ner snittet i figur 21 nedan. I figur G3 kan vi se att 
majoriteten av respondenterna varken är nöjd eller missnöjd med infrastrukturen då de svarat 
3. När det gäller utbudet av bostäder som synes i figur G4 är en större andel missnöjd med 
utbudet, ca 30 procent, än nöjd, ca 20 procent, och ca 40 procent har svarat 3. På några av 
enkäterna lämnades även kommentarer där det bland annat utvecklades missnöje kring 



64 

 

utbudet av bostäder i Örnsköldsvik. Kvalitén på omsorgen finns det även en del negativa 
uppfattningar om. Lite mer än 40 procent har svarat 2 eller lägre på om de är nöjd med 
kvalitén som visas i figur G5. Ca 40 procent har svarat 3 och endast ca 10 procent är nöjd med 
kvalitén då de svarat 4 eller högre. 
 
Figur 21 
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I boxploten nedan Figur 22 redovisas hur viktiga respondenterna anser att de grundläggande 
förutsättningarna är för att de ska uppfatta en stad på ett positivt sätt. 75 procent har svarat 
3.75 eller högre i genomsnitt på detta och 25 procent har svarat mellan 3 och 3.75 i 
genomsnitt. I de enskilda diagrammen kan vi se att ca 70 procent anser att infrastrukturen är 
viktig för att de ska uppfatta en stad positivt då de svarat 4 eller mer (se figur G7). Ca 75 
procent anser att kollektivtrafiken är en viktig del (se figur G6) och ca 80 procent anser att ett 
bra utbud av bostäder är viktigt. Hela 90 procent anser att hög kvalité på omsorgen är en 
viktig del för att de ska uppfatta en stad på ett positivt sätt genom att svara 4 eller högre, 60 
procent svarade till och med 5 på denna fråga.  
 
Figur 22 
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I 1-sample Wilcoxon testet nedan kan vi utläsa sannolikheten för att medianen är 3 i 
populationen angående hur viktig de grundläggande förutsättningarna är för att en stad ska 
uppfattas på ett positivt sätt. Sannolikheten för samtliga frågor; G6, G7, G8 och G9 är 0. 
Medianen i vårt stickprov är 4 på fråga G6, G7 och G8 och 4.5 på fråga G9. 
 
Figur 23 

Wilcoxon Signed Rank Test 
Test of median = 3,000 versus median not = 3,000 
N for Wilcoxon Estimated 
N Test Statistic P    Median 
G6 54 45 988,5  0,000 4,000 
G7 54 39 741,0  0,000 4,000 
G8 54 47 1097,0 0,000 4,000 
G9 54 49 1225,0 0,000 4,500 
 
Huruvida de grundläggande förutsättningarna stämmer överens med visionen för projektet 
Världsklass 2015 kan utläsas i figur 24 nedan. Hela 60 procent har svarat 3 på denna fråga 
och lite drygt 20 procent har svarat 4 och knappt 20 procent har svarat 2 eller mindre.  
 
Figur 24 

 

 

5.2.6 Attityd till Örnsköldsvik 

 
För att undersöka de övergripande attityderna som finns gentemot Örnsköldsviks varumärke 
har vi frågat respondenterna om hur de känner kring att bo i Örnsköldsvik, om de skulle 
rekommendera andra att flytta till staden samt om de upplever att staden har ett gott rykte. 
I boxploten i figur 15 nedan kan vi se att det är relativt stor spridning på svarsalternativen. 75 
procent har i genomsnitt svarat 3.25 eller mer. Resterande 25 procent har påvisat en mer 
negativ attityd till Örnsköldsvik. De enskilda diagrammen följer liknande fördelning. Ca 65 
procent har svarat 4 eller högre som visas i figurerna A1, A2 och A3.  
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Figur 25 
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Boxplot of Attityd till Örnsköldsvik

 
 
 
Hur viktigt respondenterna anser att en stad har ett gott rykte är för att de ska uppfatta den 
positivt redovisas i figur 26 nedan. Det är tydligt att stor del av respondenterna uppfattar detta 
som viktigt, ca 45 procent har svarat 5 och ca 40 procent har svarat 4. 
 
Figur 26 

 
 
I 1-sample Wilcoxon testet har vi testat sannolikheten att medianen är 3 i populationen för 
ovanstående fråga. Sannolikheten är 0 och medianen som uppmätts i vårt stickprov är 4.5.  
 
Figur 27 

Wilcoxon Signed Rank Test 
Test of median = 3,000 versus median not = 3,000 
N for Wilcoxon Estimated 
N Test Statistic P Median 
A4 54 46 1081,0 0,000 4,500 
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5.2.7 Intresse för Örnsköldsviks varumärke 

 
För att få information om respondenterna skulle uppleva det som intressant att vara delaktig i 
att utveckla Örnsköldsviks varumärke har vi frågat om detta i enkäten. Som vi kan se i figur 
28 har knappa 40 procent svarat 3 vilket innebär att dessa varken upplever som intressant men 
inte heller upplever det som icke intressant. Ca 30 procent har svarat 2 eller mindre vilket 
innebär att dessa ej har något intresse i att vara delaktiga i att utveckla Örnsköldsviks 
varumärke. Ca 30 procent skulle uppleva det som intressant då dessa har svarat 4 eller mer.  
 
Figur 28 

 

 
 
På frågan, för att jag ska uppfatta Örnsköldsvik på ett positivt sätt anser jag att det är viktigt 
att Örnsköldsviks kommun samarbetar med invånare och företag i arbetet med att bygga 
stadens varumärke, anser hela 60 procent att detta är väldigt viktigt då de svarat 5. Detta kan 
ses i figur 29. 30 procent har svarat 4 vilket innebär att även dessa anser det vara viktigt. 10 
procent har svarat 3 vilket innebär att dessa anser att det varken är viktigt men inte heller 
oviktigt.  
 
Figur 29 
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Nedan är resultatet av 1-sample Wilcoxon testet som vi gjort för att testa om medianen i 
populationen är 3. Som vi kan se är sannolikheten för att medianen är tre, 0 och den 
estimerade medianen är 4,5. 
 
Figur 30 

Wilcoxon Signed Rank Test 
Test of median = 3,000 versus median not = 3,000 
N for Wilcoxon Estimated 
N Test Statistic P Median 
IN2 54 49 1225,0 0,000 4,500 

 

5.2.8 Corporate Branding 

 
På frågan om Örnsköldsviks kommun erbjuder lika hög kvalité i alla verksamheter går 
meningarna isär något. Som vi kan se i figur 31 nedan håller 45 procent inte med påståendet 
genom att svara 2 eller lägre. Drygt 30 procent har svarat 3 och knappt 20 procent anser att 
kommunen erbjuder lika hög kvalité genom att de svarat 4 eller högre.  
 
Figur 31 

 
För att få reda på om respondenterna anser att Örnsköldsviks kommun i och med projektet 
Världsklass sänder ut ett enhetligt budskap har vi i enkäten frågat om detta, något som kan ses 
i figur 32 nedan. Av de svarande anser ca 45 procent att kommunen gör detta då dessa har 
svarat 4 eller mer. 40 procent av de svarande är likgiltiga inför detta och tycker varken att det 
stämmer eller ej stämmer då dessa har svarat 3. Nästan 20 procent har svarat två eller mindre 
vilket innebär att dessa anser att kommunen ej sände ut ett enhetligt budskap.  
 
Figur 32 
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6. Analys 

I detta kapitel analyseras datan som framkommit från den kvantitativa och den kvalitativa 
datainsamlingen. Detta kapitel följer samma upplägg som studiens undersökningsmodell, 
varje rubrik representerar en faktor. Under varje faktor analyserar vi först hur faktorn 
upplevs i dagsläget, hur viktig den är för att en stad skall uppfattas positivt och slutligen hur 
väl faktorn stämmer överens med projektet Världsklass 2015. Det följer även en analys av 
corporate branding. Avslutningsvis redogör vi för den reviderade undersökningsmodellen.  

6.1 Omgivningen i Örnsköldsvik 
 
Den första faktorn i vår undersökningsmodell är ”The Place”, något vi i enkäten har kallat för 
omgivningen i Örnsköldsvik. Denna faktor är en sammanslagning av Anholts (2006, s. 19) 
”The place”, Merrilees et al. (2009, s. 364; 2012, s. 1039) ”Nature”, Kavaratzis (2004, s. 67) 
”Landscape strategies” samt Kavaratzis (2007, s. 34) ”Cityscape and gateways”. 
 
Det finns väldigt positiva uppfattningar kring naturen som omger Örnsköldsvik. Det framkom 
i enkätundersökningen att hela 60 procent anser att Örnsköldsvik är omgiven av en vacker 
natur. I Merrilees et al. (2009, s. 364; 2012, s. 1039) ”Nature” ingår delar såsom att en stad är 
omgiven av en storslagen natur som bidrar till stadens varumärke på ett positivt sätt. Även 
Anholt (2006, s. 19) betonar att en stads natur har påverkan på en stads varumärke. För 
Örnsköldsviks del kan vi tydligt se att invånarna anser att naturen som omger staden är 
storslagen. Även vid intervjuerna framkom att naturen i Örnsköldsvik är uppskattad. Samtliga 
respondenter uppfattar dessutom frilufts- och idrottsanläggningarna i staden som fina och 
framhäver närheten till dessa som något positivt. Respondent C lyfter exempelvis fram att 
skidområdet i Örnsköldsvik är fint och fantastiskt välskött. I Merrilees et al. (2009, s. 364; 
2012, s.1039) ”Nature” framhävs tillgång till friluftsområden som viktigt för en stads 
varumärke. Invånarna i Örnsköldsvik har ej fullt lika positiva uppfattningar kring 
friluftsområdena i staden som respondenterna från de intervjuade företagen. Den största 
andelen av respondenterna har svarat 3 på frågan om de är nöjda med dessa. Som vi tidigare i 
metoden nämnt har vi valt att värdera svarsalternativ 3 som att respondenten varken är nöjd 
med det som efterfrågas men inte heller missnöjd. Att så stor andel som ca 45 procent svarat 3 
på huruvida de är nöjda med friluftsområdena tolkar vi som att de då anser att 
friluftsområdena skulle kunna förbättras. Då Örnsköldsviks kommun (L. Finne Jansson 
personlig kommunikation, 1 Februari, 2013) uttryckt en önskan om att staden skall uppfattas 
som en friluftsstad kan det ses som extra viktigt att förbättra detta. 
 
Merrilees et al. (2009, s. 364; 2012, s. 1039) ”Nature”, Kavaratzis (2004, s. 67) ”Landscape 
strategies” och Anholt (2006, s. 19) ”The Place” tar alla upp parkområden som en viktig del 
av en stads varumärke. Kavaratzis (2004, s. 67) framhäver särskilt vikten av att dessa tas väl 
om hand. Majoriteten av invånarna är nöjda med hur parkområdena i Örnsköldsvik ser ut. 
Representanterna från företagen är av samma åsikt och anser även att de sköts bra. Samtliga 
respondenter från intervjuerna anser att parkerna under de senare åren blivit finare. Anholts 
(2006, s. 19) ”The Place”, Merrilees et al. (2009, s. 364; 2012, s. 1034) ”Nature”, Kavaratzis 
(2004, s. 67) ”Landscape strategies” samt Kavaratzis (2007, s. 34) ”Cityscape and gateways” 
tar alla upp vikten av att en stad uppfattas positivt rent utseendemässigt. Då stadskärnan utgör 
en viktig del av staden är den således viktig för hur en stads varumärke uppfattas i detta 
avseende. Det råder lite delade meningar kring hur stadskärnan uppfattas av invånarna i 
Örnsköldsvik. Största andelen är varken nöjd eller missnöjd med stadskärnan vilket lämnar 
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utrymme för förbättringar. Det är även en relativt stor del som är nöjd med hur stadskärnan 
ser ut. Representanterna från företagen verkar vara något mer positivt inställd till 
Örnsköldsviks stadskärna. Samtliga uppfattar den som fin och väl omhändertagen. Detta 
indikerar att Örnsköldsviks invånare och företag verkar ha något skilda uppfattningar om hur 
stadens stadskärna ser ut. Det är dock svårt att helt säkerställa eftersom det bland invånarna 
förelåg delade meningar kring hur stadskärnan uppfattas. Dessa skillnader kan förklaras med 
hjälp av forskning av Merrilees et al. (2012, s 1033) som fann att invånare och företag kan ha 
skilda uppfattningar kring en stads varumärke beroende på om de svarar i egenskap av 
invånare eller i egenskap av företagsrepresentant.  
 
För att undersöka om faktorn “omgivningen i Örnsköldsvik” är av vikt för att en stad skall 
uppfattas på ett positivt sätt och därmed en faktor som bidrar till en stads varumärke har vi 
ställt tre frågor angående detta. Som tidigare nämnt är faktorn “omgivningen i Örnsköldsvik” 
hämtad från fem olika framework. Anholt (2006, s. 19) har utvecklat “The city brand index” 
som är framtaget för att utvärdera en stads varumärke. Den stad som i genomsnitt får högst 
poäng på de olika faktorerna är den stad med starkast varumärke. Merrilees et al. (2012, s. 
1038) har skapat ett framework för att kunna mäta attityder till städers varumärken. 
Faktorerna är utplockade för att de kan ses som viktiga komponenter av en stads varumärke. 
Merrilees et al. (2009, s. 364) använde tidigare ett framework uppbyggt av olika faktorer av 
relevans för en stads varumärke. Det senare frameworket från 2012 bygger till stor del vidare 
på det från 2009. Kavaratzis (2004, s. 66) har skapat ett framework för att ge riktlinjer för att 
utveckla och hantera en stads varumärke. Kavaratzis (2007, s. 34) har även i senare forskning 
utvecklat ytterligare ett framework med samma syfte att ge riktlinjer för att kunna utveckla 
och hantera en stads varumärke. Faktorerna i detta framework är utplockade från andra 
frameworks inom city branding litteraturen och är ett försök till att integrera dessa för att 
skapa en grund till fortsatt forskning inom forskningsområdet. Då de tre frågor vi ställt för att 
ta reda på om ”omgivningen i Örnsköldsvik” bidrar till en stads stärkta varumärke bygger på 
ovanstående framework, som alla inkluderat dessa aspekter, leder det till att vi kommer få 
ökad kunskap kring hur viktig denna faktor är för att kunna stärka en stads varumärke.  
 
Samtliga företagsrepresentanter betonar starkt vikten av att en stad har en väl omhändertagen 
stadskärna, parker och fina fritids och idrottsområden. I enkätundersökningen framkom det att 
75 procent i genomsnitt anser att omgivningen i en stad är viktig för att de ska uppfatta staden 
positivt. Stadskärnan ansåg majoriteten vara extra viktig. När 1-sample Wilcoxon testet 
gjordes på samtliga tre frågor som representerar faktorn ”omgivningen i Örnsköldsvik” visade 
det att sannolikheten för att medianen i populationen är 3 var 0. Då medianen i vårt stickprov 
uppmättes till 4.5 i genomsnitt på dessa frågor kan vi med stor säkerhet anta att medianen i 
populationen är större än 3. Ett värde på 4 eller 5 innebär att respondenterna instämmer med 
påståendet. I detta fall instämmer en stor del av invånarna i dessa tre påståenden samt alla 
företagsrepresentanter vilket indikerar att faktorn ”omgivningen i Örnsköldsvik” är viktig för 
att en stad skall uppfattas positivt och därmed bidrar den till att stärka en stads varumärke. 
Detta styrks av forskning inom city branding området i det avseendet att ”omgivningen i 
Örnsköldsvik” är utplockad från de fem ovanstående frameworks som alla inkluderar faktorer 
som kan ses som viktiga för en stads varumärke. 
 
Litteraturen inom city branding området betonar vikten av att det en stad kommunicerar ut 
måste stämma överens med det som faktiskt upplevs i staden (Anholt, 2006, s. 18; Ashworth 
& Kavaratzis, 2007, s. 528; Trueman et al., 2004, s. 328). I Örnsköldsviks fall driver 
kommunen ett projekt som kallas Världsklass 2015. Projektet har höga visioner och målet är 
att Örnsköldsvik ska vara en stad av världsklass att leva och arbeta i och att besöka. Denna 
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vision kan i och med att den är så bred, innefatta alla sju faktorer vi har plockat ut från teorier 
kring städers varumärken och därmed även ”Omgivningen i en stad”. Detta är varför vi valt 
att undersöka om det kommunen sänder ut i och med projektet Världsklass 2015 stämmer 
överens med hur ”omgivningen i Örnsköldsvik” uppfattas av respondenterna. Bland invånarna 
har ca 40 procent svarat 4 på detta påstående. Detta innebär att en stor del av respondenterna 
anser att kommunen gör ett bra arbete med omgivningen i Örnsköldsvik, dock kanske inte att 
det stämmer överens till fullo då endast 1 procent fullständigt håller med påståendet. 
Dessutom har nästan 50 procent svarat 3 på denna fråga. Detta visar på att en stor del av 
respondenterna ej håller med fullständigt om att omgivningen i staden uppfyller visionen för 
projektet Världsklass 2015. Eftersom teorin säger att det är viktigt att den kommunicerade 
identiteten matchar den upplevda (Anholt 2006, s. 18; Ashworth & Kavaratzis, 2007, s. 528; 
Trueman et al., 2004, s. 328) för att en stad ska kunna upprätthålla ett starkt varumärke skulle 
detta kunna vara ett problemområde för Örnsköldsvik. 3 av 4 företagsrepresentanter anser att 
projektet Världsklass 2015 är ett bra projekt som driver saker och ting framåt och att det 
stämmer överens med omgivningen i Örnsköldsvik. Respondent A upplever dock ibland att 
projektet ej gör någon större skillnad och har blivit alltmer otydligt på grund av att det funnits 
i så många omgångar.  
 
Överlag verkar företagsrepresentanterna ha en något mer positiv inställning till projektet 
Världsklass 2015. Respondent A skulle kunna anses tillhöra de 50 procent av invånarna som 
svarat 3 på denna fråga medan övriga 3 respondenters åsikter går mer i samma linje som de 40 
procent som svarat 4. En anledning till att en större andel av företagsrepresentanterna anser att 
visionen stämmer överens med ”Omgivningen i Örnsköldsvik” skulle kunna vara för att de är 
mer insatta i projektet. Som företagare har de varit delaktiga i att samarbeta med kommunen 
vilket kan innebära att de uppfattar projektet på ett annat sätt än vad invånare i staden gör. 
Detta stöds av Merrilees et al. (2012, s. 1033) som funnit att olika intressentgrupper kan ha 
skilda uppfattningar gällande en stads varumärke. Författarna menar att det är på grund av att 
respondenterna ser varumärket genom olika filter beroende på om de svarar i egenskap av 
invånare eller i egenskap av företagsrepresentant (Merrilees et al., 2012, s. 1033). Detta 
resonemang skulle kunna förklara skillnaderna mellan invånarna och företagarna som 
framkommit i vår undersökning.  
 
Sammanfattningsvis uppfattas “omgivningen i Örnsköldsvik” som positiv av både invånarna 
och företagarna. Naturen som omgiver Örnsköldsvik samt parkerna som finns i staden ses 
som positiva. Friluftsområdena och stadskärnan kan vi identifiera som förbättringsområden, 
dock har företagarna en mer positiv uppfattning om stadskärnan och friltuftsområdena än 
invånarna. Vi har funnit empiriskt stöd för att faktorn “omgivningen i Örnsköldsvik” i 
modellen kallad “The Place” är viktig för att en stads varumärke uppfattas som positivt. Då 
“omgivningen i Örnsköldsvik” härleds från Anholts (2006) ”The place”, Merrilees et al. 
(2009; 2012) ”Nature”, Kavaratzis (2004) ”Landscape strategies” samt Kavaratzis (2007) 
”Cityscape and gateways”, bekräftar det deras forskning. 
 

6.2 Möjligheter i Örnsköldsvik  
 
Den andra faktorn som vi undersökt är ”The potential”, något som vi i enkäten och under 
intervjuerna valt att kalla ”möjligheter i Örnsköldsvik”. Denna faktor kan vi återfinna i 
samtliga författares framework förutom Kavaratzis (2004). Merrilees et al. (2012, s. 1039) tar 
upp denna faktor genom ”Business opportunities”, ”Brand attitude to doing business in the 
city”och “Networking”.  ”Business creativity” inkluderas av Merrilees et al. (2009, s. 364), 
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Anholt (2006, s. 20) benämner denna som ”The potential” och Kavaratzis (2007, s. 34) 
benämner denna faktor som ”Opportunities”. 
 
Överlag kan vi se att de respondenter som deltagit i vår enkätundersökning anser att de 
möjligheter som finns i Örnsköldsvik är bristfälliga då endast 25 procent av de tillfrågade har 
svarat 4 eller mer se figur 4. Det är främst affärsklimatet, möjligheterna till att starta företag, 
karriär- och utbildningsmöjligheter som respondenterna anser vara bristfälliga. Endast 10 
procent är nöjd med de möjligheter till vidareutbildning som erbjuds i staden och endast 20 
procent upplever att det finns goda karriärmöjligheter i Örnsköldsvik. Även 
företagsrepresentanterna anser att utbildnings- och karriärmöjligheterna som erbjuds i staden 
är bristfälliga. De anser att främst utbildningsmöjligheterna har blivit sämre till en följd av att 
mittuniversitetet har lagt ner sina verksamheter. Samtliga respondenter tror även att många av 
Örnsköldsviks invånare väljer att studera i Umeå med tanke på hur nära det är till Umeå och 
hur kommunikationsmöjligheterna ser ut. Enligt Anholt (2006, s. 20) som ser denna faktor 
som viktig för en stads varumärke bör en stad erbjuda goda förutsättningar gällande detta för 
att en stad skall kunna stärka sitt varumärke. Då vi kan se att denna faktor är viktig enligt 
Anholt kan det ses som negativt för Örnsköldsvik att varken utbildnings- eller 
karriärmöjligheterna upplevs som bra. Detta kan således ses som ett problemområde för 
staden som kan hämma utvecklingen av att stärka Örnsköldsviks varumärke. Att dessa 
möjligheter ej uppfattas som positiva kan bero på det faktum att det har funnits 
eftergymnasiala utbildningar i Örnsköldsvik tidigare men att dessa på senare tid har lagts ner 
eller flyttats till andra orter vilket då har lett till att det blivit en markant förändring som ett 
flertal av respondenterna upplevt som negativ. 
 
En intressant aspekt som framkom under de intervjuer vi genomfört är respondents C 
resonemang angående möjligheter till eftergymnasial utbildning. Denna funderar på hur bra 
möjligheter som egentligen behövs i en stad som Örnsköldsviks storlek och med den närheten 
som finns till Umeå där det finns goda utbildningsmöjligheter i och med Umeå universitet. 
Detta anser även vi författare är en intressant fundering. Finns det goda 
utbildningsmöjligheter i närheten av staden resonerar vi författare som att det kanske räcker 
och kan ses som en god anledning till att anse att det kan vara nog för att det ändå ska bidra 
till att stärka en stads varumärke. Här blir det något märkbart att faktorerna utplockade från 
teorin är anpassade för stora städer och kanske inte går att applicera på en stad i en mindre 
kontext utan att ha detta i åtanke. Vi kan se att kvalitén och valmöjligheter inom grundskolan 
uppfattas som relativt positivt då drygt 50 procent av de tillfrågade har svarat 4 eller mer. 
Detta är positivt för Örnsköldsviks som stad och kan vara en bidragande faktor i att stärka en 
stads varumärke då Anholt (2006, s. 20) tar upp denna faktor som en viktig del av en stads 
varumärke. 
 
Affärsklimatet, möjligheterna till att starta företag och ett innovationsfrämjade affärsklimat 
upplevs inte heller det som särskilt positivt av respondenterna som deltagit i 
enkätundersökningen, endast 20 procent av de tillfrågade upplever dessa som positiva. Detta 
kan ses som negativt för Örnsköldsvik då Merrilees et al. (2012, s. 1039) har sett att hur 
affärsklimatet i en stad uppfattas, hur attityderna kring detta ser ut samt hur nätverken som 
finns i en stad ser ut bidrar till att kunna stärka en stads varumärke. Att respondenterna 
uppfattar detta som bristfälligt kan komma att leda till problem för staden i framtiden. 
 
Under intervjuerna med företagsrepresentanterna har vi valt att gå djupare in på vissa aspekter 
av affärsmöjligheter i Örnsköldsvik då vi anser att dessa har en bättre förståelse för 
affärsklimat och affärsmöjligheter. Samtliga företagsrepresentanter anser att det är ett relativt 
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gott affärsklimat i Örnsköldsvik, däremot anser de att klimatet är speciellt i Örnsköldsvik. De 
menar att det gäller att ha ett bra kontaktnät för att få göra affärer. Merrilees et al. (2012, s. 
1039) tar även i sin forskning upp vikten av att det finns goda nätverk i en stad som en 
bidragande faktor till ett starkt varumärke. Att affärsklimatet är, som företagsrespondenterna 
uttrycker det, speciellt och att det gäller att ha ett bra kontaktnät för att få göra affärer kan ses 
som negativt för företag. Vi författare tolkar detta som att det gäller att känna rätt personer 
och ha ett nätverk där de rätta personerna ingår för att lättare kunna göra affärer, något som 
skulle kunna ses som negativt för företag, framför allt för nystartade företag. Detta kan i sin 
tur påverka att det finns delade åsikter om hur möjligheterna till att starta företag i 
Örnsköldsvik ser ut. En fjärdedel av respondenterna anser att förutsättningarna och 
möjligheterna är bra medans övriga ej har någon direkt uppfattning om detta. Om nätverket 
ses som speciellt kan detta även påverka en stads varumärke då Merrilees et al. (2012, s. 
1039) framhäver det som en viktig del i hur en stads varumärke dels är och i hur det kan 
stärkas. Däremot anser samtliga respondenter att möjligheterna att nätverka företag emellan är 
bra och att förutsättningarna för detta är fina vilket är positivt för stärkande av varumärket 
(Merrilees et al., 2012, s. 1039). Att Örnsköldsvik är en stad som främjar innovation och 
kreativitet är samtliga respondenterna överens om vilket även det kan ses som positivt då 
Merrilees et al. (2012, s. 1039) framhåller det som ytterligare en bidragande faktor till ett 
starkare varumärke för en stad. 
 
Alla de fyra företagsrepresentanterna är överens om att det är viktigt att en stad erbjuder goda 
utbildnings- och karriärmöjligheter för att de ska uppfatta en stad positivt. De anser även att 
ett gott affärsklimat är viktigt för att de ska uppfatta en stad positivt. Dock har respondent C, 
som tidigare nämnt även här en intressant aspekt. Denne anser att det är viktigt men menar 
samtidigt att en stad kanske ej behöver ha allt för att den ska uppfattas på ett positivt sätt så 
länge det finns en närhet till det som den aktuella staden saknar i närliggande städer. Även vi 
författare anser att detta är en intressant aspekt och anledningen till varför denna respondent 
har dessa funderingar kan bero på att Örnsköldsvik är en mindre stad som har en närhet till 
framför allt Umeå som erbjuder ett större utbud av framför allt utbildningsmöjligheter men 
även karriärmöjligheter. En möjlig förklaring till detta kan vara att den forskning som vi 
finner i Anholts (2006, s. 20) är baserad på större städer där det kan ses som nödvändigt att ha 
allt i en stad men då vi undersökt en mindre stad kanske det ej är lika nödvändigt att allt finns, 
något som även respondent C bekräftar. Dock har vi varit medvetna om att Anholt (2006) har 
bedrivit sin forskning på större städer men som argumenterat för i kap 3 fann vi ändå 
frameworket relevant att använda i vår undersökning. 
 
I den genomförda enkätundersökningen kan vi se att 75 procent har svarat 4 eller högre vilket 
innebär att dessa 75 procent anser att det är viktigt att en stad har utbildnings- och 
karriärmöjligheter samt ett gott affärsklimat för att de ska uppfatta en stad positivt. Bland de 
resterande 25 procent av representanterna är det en relativt stor spridning i svarsfrekvensen, 
det är en variation mellan 3.5 ner till 2 vilket indikerar på att 25 procent av respondenterna har 
olika åsikter om vikten av utbildnings- och karriärmöjligheter samt ett gott affärsklimat. Då 
”möjligheter i Örnsköldsvik” är utplockad från teori som i sin tur är baserad på forskning 
inom området city branding, där vi finner faktorer som alla ses som viktiga för en stads 
varumärke, kan denna faktor ses som tongivande vid utvecklingen av att stärka en stads 
varumärke. ”Möjligheter i Örnsköldsvik” är som tidigare nämnt hämtad från ett antal olika 
framework, Merrilees et al. (2012, s. 1039) tar upp denna sammanslagna faktor genom ett 
antal andra faktorer, Anholt (2006, S. 20) tar i sin forskning upp något som han kallar för 
”The potential” och Kavaratzis (2007, s. 34) tar i sin forskning upp ”Opportunities” som 
samtliga ligger till grund för ”möjligheter i Örnsköldsvik”.  
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Det 1-sample Wilcoxon test som vi gjort visar på samtliga tre frågor att sannolikheten för att 
medianen i populationen är 3 är 0. Medianen i vårt stickprov uppmättes på dessa frågor till 4 
vilket innebär att vi med relativt stor säkerhet kan anta att medianen är större än 3 i 
populationen. I detta fall kan vi se att samtliga respondenter är av samma åsikt vilket ger 
indikationer på att faktorn ”möjligheter i Örnsköldsvik” är av betydande vikt vilket också 
innebär att den bidrar till att stärka varumärket.  
 
Som i föregående faktor har vi även här valt att undersöka om kommunen i och med projektet 
Världsklass 2015 sänder ut ett enhetligt budskap. Av respondenterna som deltagit i 
enkätundersökningen har drygt 50 procent svarat tre på denna fråga vilket innebär att drygt 50 
procent ej till fullo håller med om att vision stämmer överens med hur möjligheterna i staden 
ser ut. Cirka 15 procent anser att visionen ej stämmer överens med hur möjligheterna är och 
resterande 30 procent anser således att den faktiskt stämmer överens. Att en relativt stor del 
anser att visionen ej stämmer överense kan komma att bli ett problemområde för 
Örnsköldsvik då, som vi nämnt tidigare, teorin kring detta framhäver vikten av att den 
kommunicerade identiteten stämmer överense med hur det upplevs i verklighet. Dock kan vi 
se att företagsrespondenterna har en annan uppfattning. 2 av 4 respondenter anser att den 
stämmer överense och resterande 2 är av uppfattningen att den till viss del matchar den 
upplevda verkligheten. Båda anser att möjligheterna till eftergymnasial utbildning ej når den 
vision som finns för projektet Världsklass 2015. Att företagsrespondenternas åsikter skiljer 
sig från respondenterna som deltagit i undersökningen kan förklaras med den forskning som 
Merrilees et al. (2012, s. 1039) har gjort kring detta. Enligt denna forskning kan olika 
intressentgrupper uppfatta saker gällande en stads varumärke olika beroende på att de ser 
varumärket genom olika filter om de svarar i egenskap av invånare eller i egenskap av 
företagsrepresentant (Merrilees et al., s. 1039). 
 
Sammanfattningsvis när det gäller “möjligheter i Örnsköldsvik” upplevs möjligheter och 
kvalité inom grundskolan som bra av både invånarna och företagen. Av företagen upplevs 
även affärsklimatet samt innovationsklimatet som positivt, likaså möjligheter till att nätverka. 
Dessa aspekter uppfattas dock inte fullt lika positivt bland invånarna vilket därmed är ett 
område som bör ses över. Möjligheter till eftergymnasial utbildning och karriärmöjligheter är 
de största förbättringsområdena vi identifierat gällande denna faktor då det uppfattas negativt 
av både invånarna och företagarna. Då teorier kring detta har betonat vikten av goda 
möjligheter till eftergymansial utbildning samt goda karriärmöjligheter (Anholt, 2006, s. 19; 
Merriles et al., 2012, s. 1038; 2009, s. 364; Kavaratzis, 2007, s. 34) bör det rimligtvis 
förbättras på grund av de negativa uppfattningarna kring detta. Ett sätt att förbättra 
exempelvis utbildningsmöjligheterna skulle kunna vara genom att placera flera utbildningar 
på orten men samtidigt inser vi författare problematiken med att genomföra sådana åtgärder. 
Som tidigare nämnt framkom det av en av företagsrepresentanterna ett resonemang angående 
detta. Denne menar att det kanske ej är nödvändigt att det finns goda eftergymnasiala 
möjligheter i den aktuella staden så länge detta finns i andra närliggande städer, Det skulle 
således kunna innebära en möjlighet att förbättra uppfattningarna kring detta genom att den 
närhet som faktiskt finns till exempelvis Umeå universitet framhävs tydligare. Alla aspekter 
som hör till “möjligheter i Örnsköldsvik” i modellen kallad “The Potential” har vi funnit 
empiriskt stöd för och är följaktligen viktig för en stads varumärke. Då “möjligheter i 
Örnsköldsvik” härleds från Anholts (2006) ”The Potential”, Merrilees et al. (2009) “Business 
creativity”, Merrilees et al. (2012) ”Business opportunities”, “Networking”, “Brand attitude to 
doing business in the city”, samt Kavaratzis (2007) ”Behaviour”, bekräftar det deras 
forskning. 
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6.3 Nöjes – och fritidsaktiviteter i Örnsköldsvik 
 
Nästa faktor i vår undersökningsmodell är ”The pulse” som vi på svenska namngett till Nöjes 
– och fritidsaktiviteter. Kortfattat innefattar den hur levande en stad upplevs med avseende på 
de aktiviteter som erbjuds. Den är en sammanslagning av Anholts (2006, s. 20) ”The pulse”, 
Merrilees et al. (2009, s. 364) ”Shopping” och Merrilees et al. (2012, s. 1039) ”Cultural 
activities” samt Kavaratzis (2004, s. 67) ”Behaviour”. 
 
Det är väldigt stor spridning på hur invånarna uppfattar de nöjes – och fritidsaktiviteter som 
finns i Örnsköldsvik. Respondenterna är ganska överens om att utbudet av shopping och 
restauranger är bra i staden då majoriteten svarat 4 eller högre på dessa påståenden. Hela 65 
procent gör även de flesta av sina inköp i Örnsköldsvik vilket vittnar om ett tillräckligt utbud. 
Representanterna från företagen påpekar att utbudet är bra i förhållande till stadens storlek. 
Det går inte att förvänta sig större utbud av varken shopping eller restauranger då det inte 
finns något underlag för det. Merrilees et al. (2009, s. 364) lyfter fram utbud av shopping och 
restauranger som viktigt för en stads varumärke då de inkluderar det i undersökningen med 
syftet att mäta invånares attityder till en stads varumärke (Merrilees et al., 2009, s. 362). Det 
framkom dock bland företagsrespondenterna att det som saknas i Örnsköldsvik på 
restaurangsidan, är uteserveringar på sommaren. Detta lämnades även som en kommentar på 
en av enkäterna. Detta skulle delvis kunna förklara de nästan 45 procent som svarade 3 eller 
mindre på frågan om de är nöjd med utbudet av matställen. Dessa skillnader skulle även 
kunna förklaras av att våra respondenter har olika behov då frågan är ställd från ett 
individperspektiv. Personer som ofta går på restaurang har förmodligen behov av ett större 
utbud av restauranger i Örnsköldsvik och skulle därför kunna tillhöra de 45 procent som ej var 
lika positivt inställda till utbudet av matställen.  
 
Detsamma skulle kunna gälla för de respondenterna som är nöjd och icke nöjd med utbudet av 
kulturevenemang som finns i Örnsköldsvik då ca 30 procent vardera har svarat 2 respektive 4 
på detta. Dessa blandade åsikter synliggjordes även bland företagsrepresentanterna. 
Respondent A tycker att utbudet är bra men poängterar att det kan bero på att det egna 
intresset ej är särskilt stort. Respondent B anser däremot att utbudet på teatersidan är nästintill 
obefintligt vilket vittnar om att denne har högre krav på kulturutbudet än vad exempelvis 
respondent A har. Då dels Anholt (2006 s. 19) men även Merrilees et al. (2012, s. 1039) samt 
Kavaratzis (2004, s. 67) påpekar vikten av att det finns ett bra utbud av kulturaktiviteter för att 
en stads varumärke skall uppfattas positivt kan dessa negativa uppfattningar vara något för 
Örnsköldsviks kommun att reflektera över. 
 
Företagsrepresentanterna påpekade även att de upplever att Modo hockey överskuggar de 
kulturaktiviteter som erbjuds i staden, och även när det kommer till utbudet av 
sportevenemang. Dock uppskattar alla respondenter att Modo hockey finns då det bidrar 
mycket till att det finns ett stort utbud av sportevenemang. De får medhåll av invånarna där 
lite mer än 40 procent svarade 4 eller mer på om de var nöjd med utbudet av sportevenemang. 
Nästan 50 procent svarade 3, vilket innebär att väldigt få är missnöjd med utbudet. Utbudet av 
idrottsaktiviteter och fritidsaktiviteter anser invånarna även det är relativt bra. Ca 55 procent 
respektive nästan 50 procent svarade 4 eller högre på detta påstående. Samtliga 
företagsrepresentanter är även de positiva till utbudet av frilufts och idrottsaktiviteter och 
framhäver exempelvis närhet till skidspår och fina friluftsområden. Det är tydligt att de 
rådande uppfattningarna kring detta är positiva vilket skulle kunna vara en sak som bidrar till 
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att Örnsköldsviks varumärke kan upplevas som starkt. Teorin kring city branding området 
styrker även detta genom att både Merrilees et al. (2012, s. 1039) och Kavaratzis (2004, s. 67) 
framhåller att idrotts och fritidsaktiviteter är viktiga för att en stads varumärke ska upplevas 
som starkt genom att inkludera detta i sina framework. Den sista delen vi undersökt som ingår 
i nöjes- och fritidsaktiviteter är utbud av uteställen. Detta kan ses tillhöra Anholts (2006, s. 
19) ”The pulse” som mäter hur levande en stad är. Uteställen kan även argumenteras höra till 
kultur aktiviteter som både Merrilees et al. (2012, s. 1039) och Kavaratzis (2004, s. 67) tar 
upp. Därmed är det viktigt för en stads varumärke att detta uppfattas positivt av stadens 
intressenter. I Örnsköldsviks fall är det ca 35 procent av invånarna som ej är nöjd med utbudet 
av uteställen då ca 15 procent vardera svarat 1 respektive 2. Nästan 40 procent har svarat 3 
vilket indikerar att de inte är nöjd med detta till fullo. Endast 25 procent har därmed svarat att 
de är nöjd med utbudet. Det finns uppenbarligen saker att förbättra i detta avseende. 
Företagsrepresentanterna är något mer positiva till utbudet av Örnsköldsviks nattliv och anser 
att det är tillräckligt för deras behov. En möjlig anledning till att invånarna är mer negativt 
inställd till utelivet kan vara det faktum att de tillfrågade är i åldrarna 19-34. En relativt ung 
målgrupp som kanske därmed uppskattar ett bra utbud av uteställen mest. 
 
Samtliga företagsrepresentanter anser att ett bra utbud av shopping, restauranger, nattliv, 
kultur och sportevenemang samt goda möjligheter till frilufts och idrottsliv är viktigt för att de 
skall uppfatta en stad på ett positivt sätt. Invånarnas uppfattningar kring detta varierar något. 
Ca 50 procent anser i genomsnitt att dessa olika delar under Nöjes- och fritidsaktiviteter är 
viktiga för att de skall uppfatta en stad positivt, vissa aspekter finns det dock 
meningsskiljaktigheter runt. Det är exempelvis stor spridning på åsikterna kring om ett bra 
utbud av kulturevenemang och uteställen är viktigt för att en stad skall uppfattas positivt. Lite 
mer än 50 procent vardera anser att detta är något som är viktigt då de svarat 4 eller högre. Ca 
30 procent har dock svarat 3 och kring 10 procent har svarat 2 på dessa två påståenden. 
Gällande kulturevenemang kan det vara så att de som ej anser att det är särskilt viktigt med ett 
bra utbud är personer som inte har något stort intresse för det, som företagsrespondent A 
uttryckte var fallet för sin egen del. Denne var därmed nöjd med utbudet. De 50 procent som 
svarat att de anser att det är viktigt med ett bra utbud skulle därmed kunna vara samma 
personer som svarat att de ej var nöjd med det utbud av kulturevenemang som finns. Här kan 
vi se att Örnsköldsvik skulle behöva utöka utbudet av kulturevenemang för att matcha en del 
av befolkningens behov. Samtidigt är det en avvägning som måste göras eftersom en relativ 
stor del av befolkningen inte verkar uppskatta ett större utbud. 
 
Liknande resonemang kan föras med avseende på frågan om ett bra utbud av uteställen är 
viktigt för att en stad skall uppfattas positivt, svarsfrekvensen är som nämnt lik den på frågan 
om kulturevenemang. För att göra de personer som är missnöjd med ett bra utbud av 
uteställen och därmed anser att det är viktigt för en positiv uppfattning av en stad, nöjd, bör 
Örnsköldsvik satsa mer på detta. Likt kulturevenemangen är det ej alla i Örnsköldsvik som är 
av samma uppfattning. Det skulle kunna bli problematiskt att satsa allt för mycket resurser på 
ett område som inte alla vill förbättra. När det gäller utbud av idrottsevenemang är det även 
där liknande fördelning som för utbud av nattliv och kulturevenemang, dock är det en ännu 
större andel, ca 20 procent som svarat 2 eller lägre och därmed anser att det inte är särskilt 
viktigt att det finns ett bra utbud av sportevenemang. Det skulle kunna ha sina naturliga 
förklaringar i att dessa personer ej har något stort sportintresse. Idrottsaktiviteter anser en 
större andel är viktigt för att de skall uppfatta en stad på ett positivt sätt. Ett bra utbud av 
matställen, shopping och fritidsaktiviteter är en ännu större majoritet av invånarna överens om 
är viktigt för att de skall uppfatta en stad på ett positivt sätt. 
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Inom området city branding har vi valt ut fem framework och från dessa sju faktorer för att 
testa om dessa är viktiga att arbeta med för att stärka en stads varumärke. Faktorn ”nöjes – 
och fritidsaktiviteter” kommer som ovan nämnt från Anholts (2006) ”The pulse”, Merrilees et 
al. (2009; 2012) ”Cultural activities” och ”Shopping” samt Kavaratzis (2004) ”Behaviour”. 
Dessa fyra framework är utarbetade av de olika forskarna, gemensamt för alla dessa är att de 
används för att de olika delarna i frameworken kan ses som viktiga för en stads varumärke 
(Anholt 2006, s. 19; Merrilees et al., 2012, s. 1038; Merrilees et al., 2009, s. 364; Kavaratzis, 
2004, s. 66). Detta resonemang i sin helhet återfinns under den första rubriken; Omgivningen i 
Örnsköldsvik i detta analyskapitel. Genom att fråga invånarna och företagsrepresentanterna 
om de anser att dessa sju aspekter under faktorn ”Nöjes – och fritidsaktiviteter” är viktiga för 
att de skall uppfatta en stad positivt kommer vi kunna få ökad kunskap kring om detta är en 
bidragande faktor till att en stads varumärke upplevs som positivt. Från datan vi fått från 
enkäten och intervjuerna har vi sett att det råder delade uppfattningar kring huruvida alla 
dessa sju aspekter i faktorn ”Nöjes – och fritidsaktiviteter” är viktiga för att en stad ska 
uppfattas positivt. 
 
Detta synliggörs även i 1-sample Wilcoxon testet. Den uppmätta medianen i vårt stickprov är 
3.5 på frågorna som rör uteställen, kulturevenemang, idrottsaktiviteter och idrottsevenemang. 
På utbud av shopping och fritidsaktiviteter är den 4 och på frågan om utbud av matställen är 
den 4.5. Sannolikheten att medianen är 3 i hela populationen är 0 på samtliga frågor förutom 
en. På frågan om utbud av idrottsevenemang är viktigt är sannolikheten 0.008 att medianen är 
skild från 3 i hela populationen. Ett p-värde så lågt som 0.008 säger oss att det även på denna 
fråga är en väldigt liten chans (0.8% chans) att medianen är lika med 3 i populationen. Då den 
estimerade medianen bygger på den uppmätta medianen i stickprovet som var högre än 3 på 
samtliga frågor, kan vi med stor sannolikhet se att medianen i populationen kommer vara 
högre än 3 på alla frågor eftersom vi vet att medianen är skild från 3. Att medianen är 4 eller 
högre innebär att invånarna anser att dessa aspekter är viktiga för att en stad skall uppfattas 
positivt och därmed bidrar till att stärka en stads varumärke. På 4 av 7 delar är dock medianen 
uppmätt till 3.5 vilket innebär att vi ej funnit lika starkt empiriskt bevis för att dessa aspekter 
av faktorn ”Nöjes – och fritidsaktiviteter” är viktiga för att en stad ska uppfattas positivt och 
därmed kunna stärka sitt varumärke. 
 
På frågan om respondenterna i vår undersökning anser att utbudet av ”Nöjes- och 
fritidsaktiviteterna” som finns i Örnsköldsvik stämmer överens med visionen för projektet 
Världsklass 2015 anser majoriteten att den varken stämmer överens men ej heller inte 
stämmer överens. Lite mer än 30 procent anser att det stämmer bra överens och endast ca 10 
procent har svarat att det inte stämmer bra överens. Det finns alltså ingen konsensus om att 
visionen stämmer bra överens med verkligheten angående ”Nöjes – och fritidsaktiviteterna” i 
Örnsköldsvik bland invånarna. Företagsrepresentanterna anser att visionen stämmer bra 
överens med verkligheten även om två av dem känner sig lite för dåligt insatta för att uttala 
sig helt och hållet, men sett i stort till visionen anser de att det är ett rimligt utbud. Vi tolkar 
det som att företagsrepresentanterna håller med om att visionen stämmer överens med 
verkligheten i något större utsträckning än vad invånarna gör. Dessa skillnader kan som 
tidigare nämnts förklaras genom forskning av Merrilees et al. (2012, s. 1033) som fann att 
olika intressentgrupper kan uppleva varumärket på olika sätt beroende på vilken situation de 
befinner sig i. Litteraturen inom city branding området poängterar vikten av att det som en 
stad sänder ut i sin marknadsföring stämmer överens med de verkliga upplevelserna av det 
budskapet (Anholt, 2006, s. 18; Ashworth & Kavaratzis, 2007, s. 528; Trueman et al., 2004, s. 
328). Det är inte helt tydligt att Örnsköldsvik har lyckats leva upp till förväntningarna de 
skapat i och med projektet Världsklass 2015 i detta avseende. Då Ashworth & Kavaratzis 
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(2007, s. 528) betonar att det är av stor vikt att en stad lever upp till förväntningarna för att 
den ej ska göra sina intressenter besvikna och därmed skada varumärket kan det vara aktuellt 
för Örnsköldsvik att se över sitt budskap och den verklighet de levererar utifrån det. 
 
Sammanfattningsvis gällande “nöjes- och fritidsaktiviteter” i Örnsköldsvik är shopping och 
restaurangutbudet bra, det enda som saknas är någon uteservering under sommarmånaderna. 
Frilufts- och idrottsaktiviteter uppfattas positivt, både av invånare och företagare och likaså 
utbudet av sportevenemang. Kulturutbudet och utbudet av uteställen bör utökas då delar av 
både invånare och företagare ej är nöjd med hur det i dagsläget. Vi har ej funnit lika starkt 
empiriskt stöd för samtliga delar inom faktorn “nöjes- och fritidaktiviteter”, i modellen kallad 
“The pulse”. De delar som respondenterna i vår undersökning finner mindre viktiga är utbud 
av kultur och sportevenemang samt uteställen och delar som uppfattats som viktigare är 
frilufts- och idrottsaktiviteter samt shopping och matställen. Som synes ovan har vi funnit 
empiriskt stöd för några av aspekterna i faktorn “Nöjes - och fritidsaktiviteter” däremot är det 
empiriska stödet ej lika starkt för de övriga. Då “Nöjes - och fritidsaktiviteter” härleds från 
Anholts (2006) ”The pulse”, Merrilees et al. (2009) “Shopping”, Merrilees et al. (2012) 
”Cultural activities”, samt Kavaratzis (2004) ”Behaviour”, bekräftar det till viss del deras 
forskning. 
 

6.4 Invånarna i Örnsköldsvik  
 
Den fjärde faktorn som vi undersökt är ”The people” som vi valt att kalla för ”invånarna i 
Örnsköldsvik”. Denna faktor kan vi i finna i både Anholt (2006) och Merrilees et al. (2012; 
2009). Anholt (2006, s. 20) tar upp denna faktor under namnet ”The people”, där han ämnar 
undersöka hur invånarna i en stad uppfattas och Merrilees et al. (2012, s. 1039; 2009, s. 364) 
belyser i sin forskning en liknande faktor, ”Social bonding” där de mäter hur lätt det är att 
möta nya människor. Baserat på dessa har vi tagit fram faktorn ”invånarna i Örnsköldsvik”. 
 
Enkätrespondenterna har överlag relativt skilda åsikter gällande hur de uppfattar 
Örnsköldsviks invånare. Sett till om invånarna upplevs som öppenhjärtliga är det även här en 
liten spridning i svarsfrekvensen, 40 procent upplever att invånarna är relativt öppenhjärtliga 
och 15 procent upplever att invånarna faktiskt är öppenhjärtliga. Dock är det 35 procent som 
har svarat 3 på denna fråga vilket vi tolkar som att dessa anser att invånarna ej kan upplevas 
som öppenhjärtliga men inte heller icke öppenhjärtliga samt 10 procent som ej upplever 
invånarna som öppenhjärtliga. Sett till om invånarna upplevs som gästvänliga kan vi se att 
respondenternas åsikter är relativt lika som på föregående fråga. 55 procent anser att 
invånarna kan uppfattas som gästvänliga, 35 procent har svarat 3 vilket enligt oss innebär att 
dessa ej upplever invånarna som gästvänliga men inte heller som ogästvänliga och 10 procent 
anser att invånarna verkligen ej kan upplevas som gästvänliga. Anholt (2006, s. 20) tar i sin 
studie upp vikten av att en stads invånare är öppenhjärtliga och gästvänliga och som vi kan se 
upplever majoriteten av respondenterna invånarna i Örnsköldsvik som relativt öppenhjärtliga 
och gästvänliga, det är en mindre procent som anser att invånarna inte är öppenhjärtliga och 
gästvänliga. Vi kan även se att det är en stor del av de tillfrågade som ej upplever invånarna 
som gästvänliga men inte heller som ogästvänliga. Att det är en relativt stor del som är av 
denna uppfattning är något som kan komma att bli ett problem för Örnsköldsvik då Anholt 
(2006, s. 20) har sett att denna faktor är viktig för en stad och dess varumärke.  
 
Även företagsrespondenterna har olika åsikter gällande invånarna i Örnsköldsvik. Respondent 
D anser ej att invånarna är särskilt öppenhjärtliga eller gästvänliga, denne menar att det kan 
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vara svårt att komma en Örnsköldsviksbo ”inpå livet”, något som även respondent C uttrycker 
Detta kan även förklara den relativt stora del av enkätrespondenterna som anser att invånarna 
ej är öppenhjärtliga och gästvänliga men inte heller inte är det. Dessa kan vara av samma 
uppfattning, att den typiska Örnsköldsviksbon är svår att komma ”inpå livet”. Respondent A 
och B är dock av uppfattningen att invånarna är öppenhjärtliga och gästvänliga vilket går i 
linje med vad majoriteten av enkätrespondenterna anser, något som kan ses som positivt då 
Anholt (2006, s. 20) i sin forskning framhåller vikten av detta.  
 
55 procent av enkätrespondenterna är varken nöjd men inte heller missnöjd med de 
möjligheter till socialt umgänge som finns i Örnsköldsvik. Drygt 30 procent är relativt nöjd 
och knappt 15 procent är inte alls nöjd med hur möjligheterna ser ut. Bland 
företagsrespondenterna kan vi se att två av fyra är nöjd med möjligheterna till socialt 
umgänge. Övriga två respondenter tycker att det beror på vilket intresse individen har, 
respondent A menar exempelvis att finns det ett intresse för hockey finns det bra möjligheter 
till socialt umgänge. Merrilees et al. (2012, s. 1039: 2009, s. 364) tar i sin forskning upp detta 
område och mäter hur lätt det är att möta nya människor samt om det finns bra möjligheter till 
socialt umgänge, något som även framhävs är viktigt för en stad och dess varumärke. Även vi 
författare baserat på teorin anser att detta är av vikt för en stads varumärke och vi anser även 
att det torde öka trivseln i en stad. Att majoriteten av enkätrespondenterna varken är nöjd men 
inte heller missnöjd med möjligheterna till socialt umgänge kan ses som negativt då teorier 
(Merrilees et al., 2012, s. 1039: 2009, s. 364) kring detta påpekar vikten av att det finns goda 
möjligheter till socialt umgänge samt att det är lätt att få kontakt och lära känna nya 
människor. Enligt Merrilees et al. (2012, s. 1038) är denna faktor en viktig komponent av en 
stads varumärke vilket även innebär att om denna komponent är bra torde det stärka en stads 
varumärke. 
 
Majoriteten av enkätrespondenterna, ca 75 procent, anser att det är viktigt att invånarna i en 
stad är öppenhjärtliga och gästvänliga för att de ska uppfatta en stad på ett positivt sätt. Det är 
även viktigt att det finns goda möjligheter till socialt umgänge för att en stad skall uppfattas 
på ett positivt sätt. Ca 25 procent är av uppfattningen att det varken är viktigt men inte heller 
oviktigt. Företagsrepresentanterna är av samma åsikter som majoriteten av 
enkätrespondenterna och samtliga anser att detta är viktigt för att de ska uppfatta en stad 
positivt. ”Invånarna i en stad” är som tidigare nämnt utplockad från teori framtagen av Anholt 
(2006, s. 20) och Merrilees et al. (2012, s. 1039; 2009, s. 364), teori som bygger på forskning 
inom ”city branding”. Både Anholt (2006, s. 20) och Merrilees et al. (2012, s. 1039; 2009, s. 
364) har i sin forskning kommit fram med faktorer som har visat sig vara av vikt vid 
utvecklingen av en stads varumärke. 1-sample Wilcoxon testet som vi har gjort visar att 
sannolikheten att medianen i populationen är 3 är 0 på samtliga tre frågor. Den uppmätta 
medianen blev i vårt stickprov 4,5 vilket gör att vi med relativt stor säkerhet kan anta att 
medianen är större än 3 i populationen.  
 
Nästan hälften av de tillfrågade enkätrespondenterna anser att visionen som finns för projektet 
Världsklass 2015 stämmer överens med hur de uppfattar ”invånarna i Örnsköldsvik”. Dock 
kan vi se att 40 har svarat 3 vilket vi författare tolkar som att de varken tycker att visionen 
stämmer överens men inte heller ej stämmer överens. Ser vi till företagsrepresentanter kan vi 
se att även dessa är av liknande åsikter, två av fyra anser att visionen stämmer överens. Att det 
är en så pass stor del som nästan 50 procent bland enkätrespondenterna och hela 50 procent 
bland företagsrespondenterna som anser att visionen för Världsklass 2015 stämmer överens 
med hur det uppfattas i verkligheten är positivt för Örnsköldsviks stad. Detta då Merrilees et 
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al. (2012, s. 1039; 2009, s. 364) i sin forskning har poängterat vikten av att den 
kommunicerade identiteten skall stämma överens med hur det upplevs i verkligheten.  
 
“Invånarna i Örnsköldsvik” upplevs som öppenhjärtliga och gästvänliga av både företagarna 
och invånarna. Även möjligheter till socialt umgänge upplever majoriteten av både företagare 
och invånare som positivt. Sammantaget är detta positivt för Örnsköldsviks varumärke och 
något att värna om. Vi har funnit empiriskt stöd för att samtliga delar inom “Invånarna i 
Örnsköldsvik” i modellen kallad “The people” är viktiga för en stads varumärke. Då 
“Invånarna i Örnsköldsvik härleds från Anholts (2006) ”The People”, Merrilees et al. (2009; 
2012) “Social Bonding” bekräftar det deras forskning. 
 

6.5 Grundläggande förutsättningar 
 
Nästa faktor i vår undersökningsmodell är ”The Prerequisites” som vi på svenska namngett 
till ”Grundläggande förutsättningar”. Kortfattat innefattar den de grundläggande kvalitéer en 
stad erbjuder. Den är en sammanslagning av Anholts (2006, s. 20) ”The Prerequisites”, 
Merrilees et al. (2009, s. 364; 2012, s. 1039) ”Transport”, Merrilees et al. (2009, s. 364) 
”Government service”, Kavaratzis (2004, s. 67) ”Infrastructure projects” och Kavaratzis 
(2007, s. 34) ”Infrastructure”. 
 
Denna faktor är den som uppfattas som minst positiv av invånarna i Örnsköldsvik. Mer än 50 
procent har i genomsnitt svarat lägre än 3 på de 5 frågor vi ställt för att mäta denna faktor. 
Forskning inom området city branding har framhävt vikten av att kollektivtrafiken i en stad är 
väl fungerande för att bibehålla ett starkt varumärke (Anholt 2006, s. 20; Kavaratzis, 2004, s. 
68; Merrilees et al., 2009, s. 364), vilket är en anledning till varför det är relevant att 
undersöka hur kollektivtrafiken i Örnsköldsvik uppfattas. Invånarna är inte särskilt nöjd med 
hur omfattande kollektivtrafiken är, nästan 50 procent har svarat 2 eller lägre på detta och ca 
35 procent har svarat 3, endast en liten del är därmed nöjd med hur omfattande 
kollektivtrafiken är, det är något mer positiva uppfattningar kring huruvida bussarna avgår i 
tid. Invånarna får medhåll av alla företagsrepresentanter förutom respondent C som anser att 
kollektivtrafiken är tillräcklig. Övriga uttrycker starka åsikter om att kollektivtrafiken är 
bristfällig. De tror att en anledning till att det aldrig förbättras kan vara för att alla har 
inställningen att det inte går några bussar vilket resulterar i att ingen heller tar bussen och 
befolkningen fortsätter därmed att vara missnöjd. Då det är uppenbart att Örnsköldsviks 
intressenter anser att kollektivtrafiken bör förbättras är detta en problematik som gör att det 
kan vara svårt för staden att faktiskt lyckas med det. Det är dock ett viktigt arbete då teorin 
betonar att kollektivtrafiken i en stad är något som påverkar dess varumärke (Anholt, 2006, s. 
20; Kavaratzis, 2004, s. 68; Merrilees et al., 2009, s. 364). 
 
Infrastrukturen i Örnsköldsvik upplevs som positiv av företagsrespondenterna i viss 
bemärkelse. De är överens om att det finns bra förbindelser till Örnsköldsvik och samtliga 
tycker att Botniabanan är något som är positivt. Antalet flyg och tågavgångar hade kunnat 
förbättras men sett till stadens storlek är det rimligt. Däremot är samtliga 
företagsrepresentanter överens om att kvalitén på vägarna ej är särskilt bra i Örnsköldsvik 
även om snöröjningen är något som sköts bra. Invånarna har även fått uttrycka sin åsikt i 
denna fråga och majoriteten är varken nöjd eller missnöjd med infrastrukturen i staden. Att så 
pass stor andel har svarat mittenalternativet 3 på denna fråga anser vi kan förklaras med hjälp 
av företagsrepresentanternas åsikter gällande detta. Eftersom infrastruktur innefattar många 
olika delar är det naturligt att det kan vara svårt att ta ställning, speciellt då det enligt 
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företagsrepresentanterna, är varierande kvalité på de olika delarna. Vikten av att en stad har 
god infrastruktur styrks av forskare inom city branding genom att de inkluderar denna aspekt i 
framework som används för att de är relevanta för att undersöka städers varumärken (Anholt, 
2006, s. 20; Kavaratzis, 2007, s. 34; Merrilees et al., 2009, s. 364; 2012, s. 1038). Det är 
tydligt att Örnsköldsvik har vissa förbättringsområden när det gäller stadens infrastruktur. 
Kvalitén på vägarna är ett tydligt sådant, om det förbättras, skulle kunna leda till ett starkare 
varumärke för Örnsköldsvik. 
 
Utbud av bostäder är ytterligare en aspekt som är inkluderad i faktorn ”Grundläggande 
förutsättningar”. Den tas upp av Anholt (2006, s. 20) i ”The prerequisites” och av Kavaratzis 
(2004, s. 34) i ”Infrastructure”. Det råder lite delade meningar kring detta bland 
Örnsköldsviks invånare. Ca 35 procent är ej nöjd med utbudet och lite mer än 20 procent är 
nöjd med utbudet, ca 45 procent har svarat 3. Bland företagsrespondenterna däremot anser 
samtliga att utbudet av bostäder är bra i Örnsköldsvik vilket kan jämföras med att endast 20 
procent av invånarna är nöjd. Här kan vi se stora skillnader mellan hur invånarna och 
företagsrepresentanterna uppfattar utbudet av bostäder. Som tidigare nämnt går det att finna 
förklaringar till detta i teorin kring city branding området. Olika intressentgrupper kan 
uppfatta en stads varumärke olika beroende på vilken situation de befinner sig i (Merrilees et 
al., 2012, s. 1033). Det är svårt att säga varför företagen är mer positivt inställd till denna 
aspekt än vad invånarna är. En möjlig anledning skulle kunna vara för att många av dessa har 
haft samarbeten med kommunen och skulle på så vis kunna argumenteras ha en närmare 
relation till Örnsköldsviks varumärke. För att göra intressentgruppen invånare mer nöjd med 
utbudet av bostäder står det dock klart att det måste utökas, vilket därmed skulle kunna bidra 
till att stärka Örnsköldsviks varumärke (Anholt, 2006, s. 19; Kavaratzis, 2004, s. 66). 
 
Den sista aspekten i faktorn ”grundläggande förutsättningar” är vilken kvalité omsorgen 
håller. Invånarna är ej särskilt nöjd med kvalitén omsorgen håller. Endast ca 10 procent är 
nöjd med kvalitén, hela 45 procent är inte nöjd med kvalitén och runt 45 procent är varken 
nöjd eller missnöjd. Bland företagsrespondenterna anser respondent A att det nog finns en del 
att önska gällande kvalitén inom äldreomsorgen. Övriga delar är samtliga respondenter nöjd 
med. Sammantaget vittnar intressentgruppernas uppfattningar dock om att det går att förbättra 
omsorgen i Örnsköldsvik. Eftersom Anholt (2006, s. 20) i ”The prerequisites” samt Merrilees 
et al. (2009, s. 364) i ”Government service” tar upp omsorg som en viktig del för en stads 
varumärke indikerar det att det är viktigt för Örnsköldsvik att förbättra den. 
 
För att empiriskt undersöka de sju faktorernas relevans för en stads varumärke som vi plockat 
ut från teorin har vi frågat respondenterna hur viktiga de anser de olika delarna vara för att de 
skall uppfatta en stad positivt. Då faktorerna från de fem olika frameworken är utplockade för 
att de kan ses som viktiga komponenter av en stads varumärke (Anholt, 2006, s. 19; 
Kavaratzis, 2004, s. 66; Kavaratzis, 2007, s. 34; Merrilees et al., 2009, s. 364; 2012, s. 1038), 
kan vi genom att testa dessa få ökad kunskap kring hur en stad kan stärka sitt varumärke. Det 
har visat sig att en stor majoritet anser att en hög kvalité på omsorgen i en stad är viktigt för 
att staden skall uppfattas positivt, hela 90 procent har svarat 4 eller högre. Med tanke på att 
relativt stor del av respondenterna ej var nöjd med kvalitén inom omsorgen stärker det 
ytterligare argumentet om att Örnsköldsviks kommun bör se över kvalitén de erbjuder inom 
denna för att kunna stärka sitt varumärke. Utbud av bostäder, infrastruktur och kollektivtrafik 
ansågs även det vara viktigt av invånarna. Företagsrepresentanterna anser att samtliga delar 
som ingår i ”Grundläggande förutsättningar” är viktiga för att de ska uppfatta en stad på ett 
positivt sätt. 
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Det visas även tydligt i 1-sample Wiloxon testet vi gjort på alla fyra frågor att 
”Grundläggande förutsättningar” är en viktig faktor för att kunna stärka en stads varumärke. 
Den estimerade medianen är 4 på frågorna om kollektivtrafik, infrastruktur samt bostäder och 
4.5 på frågan gällande omsorgen. Vi har även i detta test, testat sannolikheten för att 
medianen är 3 i populationen. Sannolikheten är lika med 0 på samtliga frågor. Med tanke på 
att den estimerade medianen är större än 3 på samtliga frågor gör det att vi med stor 
sannolikhet kan säga att medianen är större än 3 i hela populationen. Detta indikerar att 
faktorn ”Grundläggande förutsättningar” är viktig för en stads varumärke såsom teorin 
föreslagit (Anholt 2006, s. 19; Kavaratzis 2004, s. 66; Kavaratzis 2007, s. 34; Merrilees et al., 
2009, s. 364; 2012, s. 1038). Med tanke på att alla delar anses vara viktiga av majoriteten och 
vi dessutom funnit negativa uppfattningar kring hur de upplevs i verkligheten är det extra 
viktigt för Örnsköldsvik att se över dessa delar. 
 
Vi har även när det gäller ”Grundläggande förutsättningar” undersökt om Örnsköldsviks 
intressentgrupper anser att verkligheten stämmer överens med den kommunicerade bilden 
som ges av projektet Världsklass 2015. Ca 60 procent har svarat 3 på denna fråga vilket 
innebär att dessa invånare anser att visionen inte stämmer överens fullständigt, men inte heller 
ej stämmer överens. Bland företagarna är det delade åsikter. Två av respondenterna ansåg att 
det var svårt att svara på frågan, en respondent ansåg att det inte stämmer överens med 
visionen och en ansåg att endast vissa delar stämmer överens och nämnde infrastruktur som 
ett exempel där det ej stämmer överens. Ca 20 procent vardera av invånarna anser att visionen 
stämmer överens respektive ej stämmer överens. Företagarnas kommentarer ovan på denna 
fråga skulle kunna vara en anledning till att 60 procent svarat 3 på denna fråga vilket skulle 
kunna indikera att det var svårt att ta ställning. Sammantaget visar resultatet dock att det inte 
finns starka bevis på att Örnsköldsviks intressentgrupper upplever att visionen för Världsklass 
2015 har stark förankring i den upplevda verkligheten när det gäller de ”Grundläggande 
förutsättningarna” Det indikerar därför att det kan finnas dissonans mellan den 
kommunicerade identiteten och den upplevda identiteten, något som genom att åtgärdas kan 
bidra till ett starkare varumärke för Örnsköldsvik (Balmer, 2001, s. 12). 
 
Sammanfattningsvis gällande de “Grundläggande förutsättningarna” i Örnsköldsvik upplevs 
kollektivtrafiken som bristfällig av både invånarna och företagarna, detsamma gäller för hur 
kvalitén inom omsorgen upplevs även om företagarna uppfattar den som något bättre. Inom 
infrastrukturen går det framförallt att förbättra kvalitén på vägarna, övriga delar inom 
infrastrukturen uppfattas positivt. Utbud av bostäder anser företagarna är tillräckligt, något 
som invånarna ej håller med om. För att tillfredsställa invånarnas behov bör utbudet utökas. 
Både företagarna och invånarna ser dessa delar som viktiga för att en stad skall uppfattas 
positivt. Vi har därmed funnit empiriskt stöd för att “Grundläggande förutsättningar” är en 
faktor som bidrar till att stärka en stads varumärke. Då “Grundläggande förutsättningar” 
härleds från Anholts (2006) ”The prerequisites”, Merrilees et al. (2009; 2012) “Transport”, 
Kavaratzis (2004) “Infrastructure projects” samt Kavaratzis (2007) ”Infrastructure”, bekräftar 
det deras forskning. 
 

6.6 Attityd till Örnsköldsviks varumärke 
 
Nästa faktor är ”Brand attitude to living in the city” som vi på svenska namngett till ”Attityd 
till Örnsköldsviks varumärke”. Kortfattat mäter den vilka övergripande attityder som finns till 
en stads varumärke samt vilket rykte staden har. Den är en sammanslagning av Merrilees et 
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al. (2009, s. 364) ”Brand” och Merrilees et al., (2012, s. 1038) ”Brand attitude to living in the 
city”. 
 
Enligt figur 16 visar nästan 50 procent av invånarna i genomsnitt upp en positiv attityd till 
Örnsköldsviks varumärke. Ungefär 65 procent skulle rekommendera andra att flytta till 
Örnsköldsvik vilket tyder på att de hyser en positiv attityd mot stadens varumärke. Dessutom 
anser hela 70 procent även att de är stolt över att bo i Örnsköldsvik. Samtliga 
företagsrespondenter är även de stolta över att kalla sig själv Örnsköldsviksbo. Respondent B 
utvecklar dock genom att nämna sidor av Örnsköldsvik denna ej är stolt över vilket gör att 
respondent B inte skulle rekommendera alla att flytta till Örnsköldsvik då denna anser att det 
beror på vilken situation personen befinner sig i. Dessa mindre positiva sidor med 
Örnsköldsvik har att göra med småstadsmentaliteten. Respondent B anser att det saknas en 
öppenhet i Örnsköldsvik som gör att det är svårt att gå mot normen.  
 
Bland invånarna finns det ett antal outliers på båda dessa frågor som inte skulle 
rekommendera andra att flytta till Örnsköldsvik och som ej skulle påstå att de var stolta över 
att bo i Örnsköldsvik. Det faktum att Örnsköldsvik är en liten stad kan påverka personer på 
olika sätt. Vissa trivs med att bo i en liten stad hela livet som Respondent D gjort och anser 
sig själv trivas med, medan andra föredrar att bo i en större stad. Respondent B:s resonemang 
kring småstadsmentaliteten skulle kunna vara en förklaring till varför dessa personer uppvisar 
denna attityd. Det är positivt att majoriteten av invånarna uppvisar en positiv attityd till 
Örnsköldsvik av den orsaken att litteraturen påpekar vikten av att det finns positiva attityder 
för att en stads varumärke ska kunna stärkas (Merrilees et al., 2009, s. 364; Merrilees et al., 
2012, s. 1038). Vi författare anser att det är svårt att göra något för att förbättra attityderna 
bland de outliers som visat upp en negativ attityd. Det är möjligt att deras attityd har att göra 
med det faktum att de hellre vill bo i en stor stad, ett behov som Örnsköldsvik aldrig skulle 
kunna tillfredställa av naturliga skäl. 
 
Ytterligare en aspekt som har att göra med vilka attityder intressentgrupperna hyser mot 
Örnsköldsviks varumärke är hur stadens rykte upplevs. 60 procent av invånarna upplever 
Örnsköldsvik som en stad med gott rykte. Även här finns det ett antal outliers som inte håller 
med. Vi anser att samma resonemang som ovan kan appliceras även på denna fråga. 
Företagsrespondenterna anser samtliga att Örnsköldsvik har ett gott rykte och framförallt att 
det har förbättrats mycket på senare år eftersom det har hänt mycket i staden. Detta 
resonemang styrks av Anholt (2006, s. 31) som menar på att om en stad lyckas vända en 
negativ image beror det på att staden förändrat mindre bra aspekter till det bättre och inte till 
följd av marknadsföringsaktiviteter. Även gällande Örnsköldsviks rykte verkar 
företagsrespondenterna uppfatta faktorn ”Attityd till Örnsköldsviks varumärke” något mer 
positivt än invånarna, vilket kan förklaras av att de har olika uppfattningar för att de befinner 
sig i olika positioner (Merrilees et al., 2012, s. 1033). Afzal et al. (2010, s. 48) argumenterar 
för vikten av att ett varumärkes rykte är gott vilket leder till att intressentgrupper kan känna 
tillit till varumärket. Att känna tillit till varumärket hör även ihop med det faktum att det 
positiva ryktet måste stämma överens med verkligheten som upplevs i staden. Vi har sett 
indikationer under de tidigare faktorerna att det finns vissa förbättringsområden i det 
avseendet. Det är en bra början att Örnsköldsviks varumärkes rykte upplevs som positivt, men 
varumärket skulle kunna stärkas ytterligare om tilliten till det ökar ännu mera och därmed 
bidrar till ett ärligare varumärke (Trueman et al., 2004, s. 328). 
 
En stor majoritet, närmare 90 procent av invånarna anser att det är viktigt att en stad har ett 
gott rykte för att de skall uppfatta staden på ett positivt sätt. Företagsrespondenterna är av 



84 

 

samma uppfattning och menar att det är självklart att det hänger ihop. Detta indikerar att vi 
har funnit stöd för att faktorn ”attityd till Örnsköldsviks varumärke” är en faktor som bidrar 
till att stärka en stads varumärke. Det tydliggörs ännu mer genom att analysera 1-sample 
Wilcoxon testet vi utfört på denna fråga. Där syns att medianen i stickprovet och den 
estimerade medianen i populationen är 4.5. Sannolikheten att medianen är 3 i hela 
populationen är 0. Eftersom den estimerade medianen är större än 3 innebär det att vi med stor 
sannolikhet kan säga att medianen i populationen är större än 3. Resultatet visar tydligt att vår 
kontext överensstämmer med teorin som lyfter fram att positiva attityder och ett gott rykte är 
viktigt för att en stad ska kunna uppnå ett starkt varumärke (Merrilees et al., 2012, s. 1038; 
Merrilees et al., 2009, s. 364). 
 
Sammanfattningsvis har majoriteten av både invånarna och företagarna uppvisat en positiv 
attityd till Örnsköldsviks varumärke och de uppfattar även stadens rykte positivt, vilket är 
positivt för Örnsköldsviks varumärke. Vi har även funnit empiriskt stöd för att faktorn 
“Attityd till Örnsköldsviks varumärke” i modellen kallad “Brand attitude to living in the city” 
är viktig för en stads varumärke. Då “Attityd till Örnsköldsviks varumärke” härleds från 
Merrilees et al. (2009, s. 364) “Brand” och Merrilees et al. (2012, s. 1039) bekräftar det deras 
forskning. 
 

6.7 Intresse för Örnsköldsviks varumärke 
 
Den sista faktorn som vi undersökt är ”Organisational and administrative structures”, en 
faktor som vi valt att kalla för ”intresse för Örnsköldsviks varumärke”. Denna faktor är 
hämtad ur teorin, baserad på forskning gjord av Kavaratzis (2004: 2007). I sin forskning 
beskriver Kavaratzis (2004, s. 68) “Organisational and administrative structures” som en 
process som har att göra med hur en stad hanterar en stads varumärke och att delaktighet samt 
partnerskap med både stadens invånare och företag är av stor vikt för en stads varumärke. I 
sin fortsatta forskning beskriver Kavaratzis (2007, s. 34) något som han kallar ”Local 
communites” vilket innebär att en stad bör se till de lokala behoven som kan finnas och 
försöka involvera invånare och företag i arbetet med att uppnå ett önskat varumärke. Baserat 
på dessa har vi författare kommit fram till faktorn ”intresse för Örnsköldsviks varumärke”. 
 
Enkätrespondenterna har delade åsikter när det kommer till att vara delaktiga i att utveckla 
Örnsköldsviks varumärke. 40 procent är neutral i denna fråga, vilket innebär att de varken har 
ett intresse men finner det heller inte ointressant. 30 procent har inget intresse av att vara 
delaktiga i att utveckla Örnsköldsviks varumärke och lika många har ett intresse av det. Ser vi 
till företagsrespondenterna finns det däremot ett stort intresse i att vara delaktiga i att utveckla 
Örnsköldsviks varumärke. Det är endast respondent D som ej har något intresse av detta, sett 
från ett företagsperspektiv. Övriga respondenter är redan i dagsläget involverade i arbeten 
som syftar till att utveckla Örnsköldsviks varumärke vilket betyder att de finner detta som 
intressant. Respondent B:s företag samt respondent C:s företag har redan i dagsläget bistått 
kommunen med resurser bland annat i form av sponsring av fotbollshall i staden.  
 
Det är positivt att 3 av 4 företagsrespondenter samt att 30 procent av enkätrespondenterna har 
ett intresse av att vara delaktiga i att utveckla Örnsköldsviks varumärke då Kavaratzis (2004, 
s. 68) beskriver delaktighet som viktigt för en stads varumärke. Kavaratzis (2004, s. 68) 
framhäver även partnerskap mellan en stad och dess företag och invånare som viktigt och då 
redan i dagsläget 2 av 4 företag har haft en form av partnerskap med kommunen kan även det 
ses som positivt för Örnsköldsviks varumärke. Genom ”Local communities” påpekar 
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Kavaratzis (2007, s. 34) ytterligare vikten av att involvera invånare och företag i arbetet med 
att nå det önskade varumärket vilket även det kan ses som positivt då 3 av 4 
företagsrespondenter har detta intresse. Däremot kan det ses som en aningen oroande att en så 
pass stor del som 40 procent av enkätrespondenterna varken har ett intresse av att vara 
delaktiga men inte heller inte har ett intresse för det då vi enligt Kavaratzis (2004, s. 68: 2007, 
s. 34) kan se att detta är viktigt. Dock kan vi se att hela 60 procent av enkätrespondenterna 
anser att det är väldigt viktigt att en stad samarbetar med invånare och företag i arbetet med 
att bygga en stads varumärke för att de ska uppfatta en stad positivt och att 30 procent anser 
att det är viktigt. Detta indikerar på att merparten av enkätrespondenterna anser att detta är 
viktigt även fast de har svarat att det varken finner det intressant att vara delaktiga i att 
utveckla varumärket men inte heller finner det ointressant. Samtliga företagsrespondenter 
anser även de att det är viktigt att Örnsköldsviks kommun samarbetar med invånarna och 
företagen vid byggande av stadens varumärke för att de ska uppfatta staden på ett positivt sätt. 
Respondent B påpekar att projektet Världsklass 2015 förmodligen aldrig hade nått så långt 
som det i dagsläget har gjort om det ej hade funnits ett samarbete mellan invånarna, 
företagarna och kommunen. Det framkom även att det är viktigt att det finns ett samarbete för 
att invånarna faktiskt ska ha chansen att få känna sig delaktiga vilket i sin tur kommer bidra 
till en positiv anda inom kommunen och hela staden. Faktorn ”intresse för Örnsköldsviks 
varumärke” är som tidigare nämnt baserad på forskning av Kavaratzis (2004, s. 68; 2007, s. 
34) där han påpekar vikten av ovan nämnda faktorer vid byggande av en stads varumärke och 
som vi kan se anser samtliga respondenter att detta är viktigt vilket torde kunna bidra till ett 
stärkt varumärke för Örnsköldsvik. 
 
1-sample Wilcoxon testet visar att sannolikheten att medianen i vår population är 3 är 0 och 
den uppmätta medianen i vårt stickprov är 4,5 vilket gör att vi med relativt stor säkerhet kan 
anta att medianen i populationen bör vara större än tre.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att företagarna har ett stort intresse av att vara delaktiga i att 
utveckla Örnsköldsviks varumärke. Invånarnas intresse är ej lika stort som företagarnas men 
det finns fortfarande ett intresse för det. Vi har även funnit empiriskt stöd för att faktorn 
“intresse för Örnsköldsviks varumärke” i modellen kallad “Organisational and administrative 
structure” är viktig för en stads varumärke. Då “ intresse för Örnsköldsviks varumärke” 
härleds från Kavaratzis (2004) och Kavaratzis (2007) bekräftar det deras forskning. 
 

6.8 Corporate Branding 
 
Teorier kring corporate branding som har argumenterats även går att applicera i 
stadskontexten (Ashworth & Kavaratzis, 2009, s. 245), lyfter fram vikten av att ha ett 
helhetstänk i arbetet med ett varumärke (Hatch & Schultz, 2003, s. 1041-1042). I 
Örnsköldsviks fall har det framkommit att en stor del av respondenterna, nästan 50 procent 
anser att Örnsköldsviks kommun inte erbjuder lika hög kvalité i alla verksamheter. Då 
Örnsköldsviks kommun är den främsta avsändaren av Örnsköldsviks varumärke framstår 
detta som problematiskt. Framförallt eftersom teorin lyfter fram vikten av att företag ser till 
hela organisationen då alla delar spelar lika stor roll (Hatch & Schultz, 2003, s. 1044). 
Företagsrespondenterna är något oense när det gäller denna fråga. En anser att det är likvärdig 
kvalité, en anser att det föreligger skillnader och två känner att de ej har haft nog stor 
erfarenhet av de olika delarna för att kunna uttala sig. Bland invånarna var det ca 35 procent 
som svarade 3 på denna fråga. En anledning till det skulle kunna vara att även de känner att de 
inte haft nog stor kontakt av de olika verksamheterna för att kunna ta ställning mer än att säga 
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att kvalitén varken är likvärdig men inte heller ej likvärdig. Sammantaget uppfattas kvalitén 
variera mellan de olika verksamheterna i relativt stor utsträckning. Då det konstaterats att hela 
organisationen är viktig för hur varumärket uppfattas (Hatch & Schultz, 2003, s. 1044) skulle 
Örnsköldsvik kunna stärka sitt varumärke genom att kommunen är än mer konsekvent i sitt 
arbete. Något som framkommit under företagsintervjuerna är vikten av att kommunens 
anställda står för samma saker och dessutom representerar dessa saker genom att berätta om 
kommunens arbete. Respondent C ville ta upp detta då denne ansåg det vara en viktig aspekt 
gällande en stads varumärke utöver de sju faktorer vi tagit upp ditintills. Detta resonemang 
stöds av teorin kring corporate branding som menar att hela organisationen bör vara 
involverad i marknadsföringsarbetet och att alla anställda bör vara delaktig i att sända ut rätt 
bild av organisationen (Hatch & Schultz, 2003, s. 1045). Respondent C ansåg däremot att 
Örnsköldsviks kommun var något bristfällig gällande detta och menade att det är något som 
går att förbättra. Då vi ej hade någon specifik fråga angående detta eftersom det endast kom 
upp på tal är det svårt att säga om resten av Örnsköldsviks intressenter delar respondent C:s 
åsikter. 
 
Ytterligare ett sätt att undersöka om Örnsköldsvik har lyckats med helhetsperspektivet som 
betonats är viktigt för ett lyckat varumärke (Hatch & Schultz, 2003, s. 1044) är genom att 
undersöka hur budskapet som omger projektet Världsklass 2015 mottas. Ca 45 procent av 
invånarna anser att Örnsköldsviks kommun i och med projektet Världsklass 2015 sänder ut ett 
enhetligt budskap och ca 35 procent har svarat att det varken är enhetligt eller oenhetligt. Runt 
20 procent anser dock att budskapet är oenhetligt. Företagsrespondenterna menar att det är 
viktigt att kommunen har en vision att arbeta efter och att det är ett viktigt budskap. Samtidigt 
menar de att projektet ej har påverkat kommunens arbetssätt särskilt mycket i praktiken samt 
att arbetsgrupperna har kommit olika långt i arbetet vilket kan göra att budskapet upplevs som 
oenhetligt. Det är relativt stor spridning på uppfattningarna kring detta både bland invånarna 
och företagarna. En förklaring kan ligga i företagsrespondent D:s förklaring gällande 
projektet. Denne menar att Världsklass 2015 är ett projekt som ska ”vända en oljetanker i 
kanalen”. Trots det så gör kommunens anställda samma saker som de gjort i alla tider. Detta 
visar på att det kan finnas en viss skillnad mellan vad projektet världsklass sänder ut och vad 
som faktiskt görs i verkligheten vilket kan ha bidragit till att det finns spridda åsikter kring 
det. Respondent B upplever att projektet har hånats för att det kallats ”Världsklass 2015”, 
respondent C tillägger att det enda problemet denne har med projektet är just namnet. Då detta 
till synes har påverkat respondenternas uppfattningar av Örnsköldsviks varumärke negativt 
visar det återigen vikten av att budskapet som kommunen sänder ut måste stämma överens 
med verkligheten vilket betonats i teorin (Anholt 2006, s. 18; Ashworth & Kavaratzis, 2007, 
s. 528; Trueman et al., 2004, s. 328).  
 
Även enligt teorin inom corporate branding bör Örnsköldsviks kommun se över budskapet 
som sänds ut för att se till att det och det vardagliga arbetet uppfattas som enhetligt och på rätt 
sätt (Hatch & Schultz, 2003, s. 1044). Utifrån teorin och de åsikter som uttryckts anser vi 
författare att det är viktigt att budskapet uppfattas på rätt sätt av intressentgrupperna för att det 
ska vara möjligt att lyckas med att bygga ett starkt varumärke. Samtliga respondenter anser 
som nämnt att det är viktigt att ha visioner. Vi författare anser att Respondent D uttrycker 
åsikter som visar att denne uppfattar visionen för projektet Världsklass 2015 på ett bra sätt. 
Denne menar att Örnsköldsvik är världsklass för en stad i sin storlek. 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att framför allt invånarna anser att de olika delarna inom 
Örnsköldsviks kommun ej håller samma standard. Företagarna är en aningen mer positivt 
inställda men även bland dessa finns det uppfattningar om att det ej är likvärdig kvalité på 
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samtliga delar. Då budskapet från projektet Världsklass 2015 i viss utsträckning uppfattas som 
oenhetligt bör Örnsköldsviks kommun förbättra dels det men också försöka sträva efter att 
erbjuda likvärdig kvalité från samtliga verksamheter inom kommunen. Gällande projektet 
Världsklass 2015 har det framkommit under samtliga faktorer att budskapet ej upplevs 
stämma överens med verkligheten till fullo. Den faktorn som vi sett stämmer bäst överens 
med visionen för Världsklass 2015 är “Invånarna i Örnsköldsvik”. Sammanfattningsvis 
gällande projektet anser vi att det endast till viss del verkar ha mottagits på rätt sätt av 
Örnsköldsviks intressentgrupper vilket leder till att det bör förbättras.  

6.9 Övrigt  
 
Utöver de faktor som vi författare tagit fram ur teorin, framkom det under intervjuerna andra 
faktorer som företagsrespondenterna ansåg vara viktiga för en stads varumärke. Respondent D 
ansåg att politik är en faktor som bör tas med gällande en stads varumärke eftersom hur en 
kommun drivs påverkas av politikernas beteende. Respondent D har vid ett flertal tillfällen ej 
varit nöjd med stadens politiker vilket i sin tur har påverkat dennes uppfattning om staden och 
dess varumärke negativt. Respondent C anser att det är viktigt kommunens anställda agerar 
marknadsförare och pratar gott om kommunen för att på så vis sprida kommunens “budskap” 
men samtidigt ha kontroll över det.  
 

6.10 Reviderad undersökningsmodell 
 
Undersökningsmodellen som synes nedan har varit mallen för hela analysen. De sju 
faktorerna vi baserat vår undersökning på synes i mitten av figuren. Varje enskild rubrik i 
analysen innefattas av varsin faktor och sista rubriken i analysen representerar rutan corporate 
branding. Under varje enskild faktor har vi även analyserat hur väl den upplevda faktorn 
stämmer överens med visionen för projektet Världsklass 2015 vilket representeras av rutan 
brand honesty i modellen. Utifrån teorin kring brand honesty har vi funnit att Örnsköldsvik 
skulle kunna stärka sitt varumärke genom att se till att färre personer upplever dissonans 
mellan det budskap som sänds ut och vad de upplever i verkligheten. Vi har även funnit, 
utifrån teorin kring corporate branding, att det är möjligt att stärka varumärket genom att 
sträva efter att erbjuda likvärdig kvalité från alla olika verksamheter. När det gäller de sju 
faktorerna har vi funnit stöd för samtliga av dem i något varierande utsträckning. Vi har valt 
att sätta ett mindre plus på faktorn “The pulse” då vi funnit minst empiriskt stöd för denna. Vi 
kan dock inte avfärda den som oviktig vid arbetet med att stärka en stads varumärke då delar 
inom den ansågs vara lika viktiga som övriga faktorer, resterande delar har vi dock ej funnit 
vara lika viktiga. För de övriga faktorerna har vi funnit empiriska bevis för att samtliga är 
viktiga för att kunna stärka en stads varumärke. På dessa faktorer har vi även identifierat ett 
antal områden som uppfattas negativa. Om dessa förbättras bidrar det till att stärka stadens 
varumärke. De områden som uppfattas som positiva bidrar i dagsläget till ett starkt varumärke 
och bör därför upprätthållas.  
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7. Slutsatser 
Nedan följer de slutsatser som vi kommit fram till genom studiens undersökning och analys. 
Den första delen innehåller de praktiska slutsatserna varefter de teoretiska slutsatserna dras 
och en återkoppling till problemformulering och syfte görs. Därefter följer praktiska 
rekommendationer till Örnsköldsvik samt ett avsnitt om förslag på framtida forskning. 

7.1 Slutsatser 
 
Problemformuleringen för vår studie var:  
 
Hur kan en stads varumärke stärkas genom att undersöka hur dess intressentgrupper 
uppfattar staden i dagsläget?  
 
Syftet med studien var att utifrån teorin och valda faktorer kunna identifiera områden som 
Örnsköldsvik bör jobba mer aktivt med för att förbättra men även identifiera områden som 
redan är bra och bibehålla kvalitén på dessa för att på så vis kunna stärka sin stads varumärke. 
Vi vill även ta reda på hur pass viktiga dessa faktorer är för att de valda intressentgrupperna 
ska uppfatta en stad på ett positivt sätt, samt om detta skiljer sig mellan grupperna. De valda 
faktorerna är “Omgivningen i Örnsköldsvik” “Möjligheter i Örnsköldsvik”, “Nöjes - och 
fritidsaktiviteter”, “Invånarna i Örnsköldsvik” “Grundläggande förutsättningar”, “Attityd till 
Örnsköldsviks varumärke” och “Intresse för Örnsköldsviks varumärke”.  
 

7.1.1 Praktiskt bidrag 

 
Utifrån den undersökning och analys som vi gjort kan vi dra följande slutsatser vilka är 
specifika för Örnsköldsviks kontext och därmed ger det praktiska bidraget till denna studie: 
 

• “Omgivningen i Örnsköldsvik” uppfattas som positiv av både invånarna och 
företagarna.  

• Inom “Möjligheterna i Örnsköldsviks” upplevs vissa delar mindre positiva än andra. I 
överlag är möjligheterna till eftergymnasial utbildning samt karriärmöjligheter de 
områden som bör ses över då både invånarna och företagen upplever dessa som 
negativa.  

• Gällande “Nöjes- och fritidsaktiviteter i Örnsköldsvik” är uppfattningarna 
sammanfattningsvis positiva, dock bör kulturutbudet och utbudet av uteställen ses över 
då varken invånare eller företagen är helt nöjd med detta i dagsläget.  

• “Invånarna i Örnsköldsvik” uppfattas av både invånarna och företagarna som 
öppenhjärtliga och gästvänliga. Majoriteten av båda intressentgrupperna upplever även 
möjligheterna till socialt umgänge som positivt. 

• De “Grundläggande förutsättningarna” i Örnsköldsvik uppfattas överlag som 
bristfälliga. Det som kan lyftas fram som positivt inom detta är främst infrastrukturen 
dock finns det förbättringsområden som exempelvis vägkvalitén även inom den.  

• Gällande “Attityd till Örnsköldsviks varumärke” har majoriteten av både invånarna 
och företagarna en positiv attityd till Örnsköldsviks varumärke. De uppfattar även att 
staden har ett gott rykte.  

• “Intresse för Örnsköldsviks varumärke”, gällande denna faktor finns det från 
företagarnas sida ett stort intresse av att vara delaktiga i att utveckla Örnsköldsviks 
varumärke. Invånarnas intresse är ej lika stort som företagarnas men intresset finns.  
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Utöver att förbättra ovanstående sju faktorer kan Örnsköldsvik även förbättra sitt varumärke 
genom att de budskap som sänds ut i och med projektet Världsklass 2015 är bättre förankrade 
i verkligheten och uppfattas på det sätt som avses. Ytterligare ett sätt är genom att säkerställa 
att kvalitén på de olika delarna inom kommunen håller samma nivå.  
 

7.1.2 Teoretiskt bidrag 

 
De slutsatser vi kommit fram till som ger det teoretiska bidraget till denna studie baseras på 
vår undersökning och analys av de sju faktorernas relevans för hur en stad kan stärka sitt 
varumärke. Vi har funnit empiriskt stöd för att samtliga sju faktorer är viktiga. Detta innebär 
att om en stad skall kunna stärka sitt varumärke bör den aktivt arbeta med dessa områden och 
se till att varje område uppfattas positivt av invånarna. Dock har vi sett att en av faktorn 
“Nöjes - och fritidsaktiviteter” ej är av lika stor relevans även fast den inte går att avfärda som 
oviktig. En del av forskningsgapet var att undersöka skillnader mellan hur de olika 
intressentgrupperna uppfattar varumärket. Vi har i vår studie identifierat vissa skillnader 
mellan invånarna och företagarna. Överlag har vi funnit att företagarna haft mer positiva 
uppfattningar om Örnsköldsviks varumärke än vad invånarna har haft.  
 
För att återkoppla till vår problemformulering och syfte kan vi med hjälp av denna studies 
reviderade undersökningsmodell svara på hur en stads varumärke kan stärkas genom att 
undersöka hur dess intressentgrupper uppfattar staden i dagsläget. En stad kan stärka sitt 
varumärke genom att säkerställa att de sju faktorerna i vår reviderade undersökningsmodell 
uppfattas positivt av stadens intressentgrupper. Det är även viktigt att det ej finns någon 
dissonans mellan det kommunicerade buskapet om stadens varumärke och de faktiska 
upplevelserna av stadens varumärke. Slutligen är det viktigt att en stad sänder ut ett enhetligt 
budskap samt att kommunen erbjuder samma kvalité från de olika verksamheterna. Genom att 
undersöka stadens intressentgruppers uppfattningar om dessa olika faktorer i dagsläget ges en 
chans att förbättra områden som uppfattas negativt och bibehålla kvalitén på områden som 
uppfattas positivt och därmed stärka varumärket, såsom Örnsköldsvik i och med denna studie 
givits en chans att göra.  
 

7.2 Praktiska rekommendationer 
 
Utifrån vår undersökning och analys kommer vi nedan ge Örnsköldsviks kommun ett antal 
rekommendationer att ta i beaktning för att ytterligare kunna stärka sitt varumärke.  
 

• Gällande stadskärnan är det möjligt att förbättra denna genom att exempelvis utöka 
antalet uteserveringar. Antalet restauranger uppfattas överlag som tillräckligt. Därför 
är vår rekommendation att försöka erbjuda ett liknande utbud som i dagsläget. Det har 
även framkommit att det finns behov av ett större utbud av uteställen för att 
tillfredställa en del av befolkningen. Då det endast är delar av befolkningen som är av 
denna uppfattning är vår rekommendation att en avvägning om hur mycket resurser 
som skall läggas på detta bör göras.  

• Utbud av kulturevenemang är något som delar av befolkningen finner otillräckligt. 
Även här gäller samma resonemang som ovan, att en avvägning bör göras. 

• Fritids och idrottsområden samt parker uppfattas i dagsläget positivt. Kombinerat med 
den vackra naturen som omger Örnsköldsvik rekommenderar vi att detta bör 
framhävas samt att standarden på dessa områden upprätthålls. 
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• Gällande affärsklimatet finns det ett bra nätverk i Örnsköldsvik vilket bör värnas om. 
Dock upplevs affärsklimatet som något speciellt, företagen är lojala mot varandra 
vilket skulle kunna göra det svårt för nya aktörer att etablera sig. Vår rekommendation 
är att vara medveten om detta och på så vis kunna agera om nödvändigt.  

• Många anser att möjligheterna till vidareutbildning och karriär är bristfälliga. Vi 
förstår problematiken med att göra någon konkret förbättring gällande detta. För att 
förbättra uppfattningarna kring det rekommenderar vi därför Örnsköldsvik att 
framhäva närheten till framförallt Umeå universitet som något positivt. 

• Det har framkommit att det finns negativa uppfattningar kring kollektivtrafiken i 
Örnsköldsvik. För att förändra uppfattningarna bör antalet avgångar utökas men det 
bör även läggas resurser på att informera invånarna om detta och uppmuntra ett ökat 
nyttjande av kollektivttrafiken.  

• Även kring omsorgen råder det en negativ uppfattning. Vår rekommendation är därför 
att se över detta och försöka ändra den uppfattning som finns i dagsläget.  

• Vi rekommenderar även Örnsköldsvik att fortsätta samarbeta med företag i arbetet 
med att bygga stadens varumärke men även samarbeta med invånarna i större 
utsträckning då vi funnit att det finns intresse för detta. 

• Gällande projektet Världsklass 2015 har det framkommit att verkligheten ej till fullo 
lever upp till det budskap som sänds ut. Därför är vår rekommendation att se över 
budskapet och möjligen förankra budskapet bättre genom att exempelvis lyfta fram att 
Örnsköldsvik är världsklass för en stad i dess storlek.  

• Slutligen är vår rekommendation att säkerställa att alla kommunens offentliga 
verksamheter håller en jämn kvalité. 
 

7.3 Framtida forskning 
 

• Det som synliggjorts gällande vissa faktorer under denna studie är det faktum att de ej 
är specifikt anpassade för en liten stad. Faktorerna som vi använt i denna studie har 
främst varit anpassade för större städer. Det går exempelvis ej att ställa samma krav på 
kollektivtrafiken i en mindre stad i Sverige som på den i en större europeisk stad. 
Därför har vi sett att det verkar finnas ett behov av forskning på mindre städer. Genom 
forskning på mindre städer skulle ett framework kunna skapas som tar hänsyn till en 
mindre stads förutsättningar vilket skulle vara en intressant aspekt.  

• En annan intressant vinkling på detta område skulle kunna vara att gå djupare in på 
hur en negativt uppfattad faktor faktiskt skulle kunna förbättras. Genom denna studie 
har vi nått en bit på vägen genom att vi fått en ökad kunskap kring vilka faktorer som 
är viktiga för en stads varumärke. Uppfattas en av dessa faktorer negativt vet vi att 
varumärket kommer att stärkas genom att förbättra den. Dock kan vi inte säga något 
om exakt hur den skall förbättras. Därför skulle det vara intressant att genomföra 
uppföljande studier i städer efter det framkommit vilka områden som uppfattas 
negativt för att ta reda på exakt vad som bör göras för att förbättra dessa. Genom att 
utföra en rad av dessa studier i olika kontexter kanske det är möjligt att finna något 
slags mönster kring hur en stad skulle kunna förbättra exempelvis kollektivtrafiken om 
den uppfattas som dålig i flera städer och därmed skapa en uppsättning riktlinjer för 
hur kollektivtrafik kan förbättras.  

• De faktorer som vi undersökt i denna studie kommer från tidigare forskning inom 
området “city branding” och har setts som viktiga för en stads varumärke. Genom vår 
undersökning har vi även funnit att andra faktorer utöver dessa skulle vara intressant 
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att undersöka. Det har främst framkommit åsikter som att det skulle vara intressant att 
undersöka hur makthavarna i en stad och dess beteende kan påverka varumärket. 

• Det skulle även vara av intresse att se vilken slags information som skulle framkomma 
vid djupintervjuer med invånarna gällande de sju faktorer som vi undersökt. Genom 
detta anser vi författare att en djupare förståelse för dessa faktorer skulle kunna uppnås 
samt förståelse för hur de faktiskt påverkar varumärket.  

• Det finns i dagsläget lite forskning inom city branding området med fokus på två 
intressentgrupper. Vi har bidragit till det gapet genom denna studie. Vi har dock 
undersökt samma slags intressentgrupper som i tidigare forskning. Därför skulle det 
vara intressant att jämföra flera intressentgrupper utöver invånare och företagare.  
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8. Sanningskriterier 
I detta kapitel redogör vi för både de kvantitativa och kvalitativa sanningskriterierna. Syftet 

med detta kapitel är att underlätta för läsaren att granska studiens trovärdighet och de 

metoder som har använts. 

 

8.1 Kvantitativa sanningskriterier  
 

8.1.1 Validitet 

 
Hög validitet i en studie är av stor vikt för att den ska vara tillförlitlig. Med validitet menas 
mätinstrumentens förmåga att faktiskt mäta det som avses att mätas i studien. Alltså bör 
mätinstrumentet användas i rätt syfte och det bör vara tillförlitligt för att validiteten ska anses 
vara hög. (Olsson och Sörensen, 2011, s.124)  
 
För att uppnå hög validitet i denna studie har vi utifrån studiens syfte valt ut relevanta teorier. 
Från teoriavsnittet har vi härlett sju faktorer som har betonats av olika forskare inom området 
city branding. Dessa sju faktorer är utvalda därför att de, enligt teorin, kan ses som betydande 
för en stads varumärke och därmed svarar mot frågeställningen och syftet med denna studie. 
Syftet med denna studie var att ta reda på hur en stads varumärke kan stärkas genom att 
undersöka hur dess intressentgrupper uppfattar staden i dagsläget. De faktorer vi valt ut går 
därför i allra högsta grad att relatera till studiens syfte. Enkäten i sin tur är uppbyggd utefter 
dessa sju faktorer som fungerat som ämnesrubriker. Frågorna är sedan egenhändigt designade 
av oss som författare. De har en tydlig förankring till den teoretiska referensram som fungerat 
som grund för denna studie. Därför anser vi att enkäten som är denna studies kvantitativa 
mätinstrument mäter det som avses att mätas (Olsson och Sörensen, 2011, s.124).  
 
För att uppnå hög validitet är det vidare viktigt att veta om enkäten mäter variablerna på ett 
korrekt sätt och på så vis är tillförlitlig (Olsson & Sörensen, 2011, s. 123-124). Variablerna vi 
använt oss av i undersökningen är i stort de sju faktorer som återfinns i den teoretiska 
referensramen. I tidigare forskning har författarna i detalj beskrivit vad som ingår i varje 
faktor. Det har dock ej funnits några färdiga frågor kring detta att tillgå. Därför har det varit 
svårare att säkerställa att de frågor vi utformat utifrån teorin mäter faktorerna på ett helt 
korrekt sätt. Vi anser dock att eftersom det funnits detaljerade beskrivningar angående 
innehållet i faktorerna medför det att påståendena vi formulerat i enkäten mäter faktorerna på 
ett korrekt sätt. Bryman & Bell (2005, s. 96) argumenterar för vikten av att kontrollera 
ytvaliditet som är en form av validitet som främst är applicerbar när en forskare utvecklar ett 
nytt mått och vill kunna avgöra om måttet faktiskt speglar innehållet i det som avses att mätas. 
Eftersom vi ej använder färdigformulerade frågor från någon annan studie i vår enkät är det 
därför viktigt för oss att kontrollera ytvaliditeten. Detta kan avgöras genom att fråga andra 
personer eller experter om frågorna i deras mening fångar det som avses mätas (Bryman & 
Bell 2005, s. 96; Bryman 2011, s. 163). De påståenden vi använt oss av har blivit granskade 
och godkända av vår handledare samtidigt som vi även genomförde en pilotstudie. Detta är 
något som bidrar till kontroll av ytvaliditeten även om den i och med detta ej är säkerställd. Vi 
har exempelvis inte haft möjlighet att rådfråga experter inom området city branding. Hade de 
fått uttrycka sin åsikt hade vi kunnat få fram andra synpunkter.  
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Överlag anser vi att validiteten i denna studie kan anses vara hög då enkäten är genomarbetad 
och uppbyggd utifrån de faktorer som andra forskare inom området city branding betonat som 
viktiga för en stads varumärke. Den kritik som kan framföras mot vår studie är att 
ytvaliditeten ej är fullt säkerställd. Detta är något vi hade önskat kunna göra utförligare om 
det funnits mer tid till det. Dock var det av vikt att skicka ut enkäterna så fort som möjligt 
med tanke på att vi har varit tvungna att skicka ut dem som postenkäter vilket är en relativt 
långsam process. Detta medförde att ytterligare granskning av enkätfrågorna ej var möjlig.  
 

8.1.2 Reliabilitet 

 
För att en studie ska uppnå hög reliabilitet bör mätningarna som nyttjas vara pålitliga och 
följdriktiga (Bryman 2011, s. 161) Det handlar till stor del om att genom användandet av 
samma mätinstrument få en överensstämmelse mellan olika mätningar (Olsson & Sörenssen 
2011, 122.123) För att avgöra en studies reliabilitet kan den så kallade test-retest metoden 
nyttjas vilket innebär att undersökningen upprepas vid ett senare tillfälle (Bryman 2011, s. 
161; Olsson & Sörenssen 2011, s. 123). Då vi ej har haft någon möjlighet att upprepa 
undersökningen medför detta att det blir problematiskt att uttala oss om reliabiliteten i denna 
studie. Dock så har vi utförligt beskrivit hur distribution av enkäten gått till, samt att listor 
över de personer vi skickat ut enkäten till finns tillgängliga. Därför skulle det inte vara något 
problem att upprepa studien för att kunna säkerställa reliabiliteten. Då vår undersökning mäter 
invånarnas uppfattningar kring Örnsköldsviks varumärke så innebär det dock att det finns en 
risk att resultatet vid andra mätningen ändå skulle kunna skilja sig från den första. Detta då 
Olsson & Sörenssen (2011, s. 123) menar att uppfattningarna kan ha hunnit ändras eller bli 
påverkade av den första mätningen.  
 

8.1.3 Generaliserbarhet 

 
Inom kvantitativ forskning är ett av målen att kunna generalisera resultatet till andra kontexter 
än den som varit föremål för forskningen, vilket tydliggörs genom att stor vikt ofta läggs vid 
att göra ett så representativt urval som möjligt (Bryman, 2011, s. 168). Vi har i vår 
enkätundersökning använt oss utav ett systematiskt urval som är en typ av sannolikhetsurval 
(Bryman, 2011, s. 183-185) Detta argumenterar Bryman (2011, s. 169) vidare är den 
viktigaste tekniken att nyttja om syftet är att skapa ett representativt urval. Vi har därför i och 
med det bra förutsättningar för att kunna generalisera vårt resultat. Delar av vårt resultat som 
syftar till att bidra med praktisk kunskap till Örnsköldsvik kommer dock vara svår att 
generalisera till andra städer menar Bryman (2011, s. 169) eftersom populationen tillhör den 
specifika staden.  
 
Då vi i denna studie även syftar till att ta reda på om faktorerna vi undersöker är viktiga för att 
respondenterna generellt sett skall uppfatta en stad på ett positivt sätt gör det att delar av 
denna studies resultat går att generalisera till andra städer i liknande storlek. Ytterligare ett 
problem med att generalisera denna studies resultat har att göra med den låga svarsfrekvens vi 
fått in på enkäten. Endast 54 svar inkom av de 420 enkäter vi skickat ut. Detta måste därför 
tas i beaktande när studiens slutsatser bedöms och de kan ej tas som absoluta sanningar. 
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8.2 Kvalitativa sanningskriterier  
 

Bryman & Bell (2005, s. 50) menar att en kvalitativ studie likaväl som en kvantitativ studie 
kräver att forskare medför sanning i det som studeras. Vidare menar de att den kvalitativa 
forskningen är betydligt svårare att återskapa då insamlingen av data ej alltid sker under 
samma omständigheter, den information som hämtas vid datainsamling är således baserad på 
den specifika tid som forskaren hämtar informationen. Det kommer leda till att en studie ej 
kan göras om igen oberoende av vem som gjort studien. (Bryman & Bell, 2005, s. 50) I den 
kvantitativa forskningen utgör reliabilitet och validitet viktiga kriterier för att säkerställa 
kvaliteten i en undersökning. Att använda dessa även i den kvalitativa forskningen har 
diskuterats, ett flertal kvalitativa forskare har ifrågasatt relevansen med detta. Dock är de 
flesta överens om att, om dessa begrepp skall användas bör begreppens innebörd ändras och 
anpassas till den kvantitativa forskningen. (Bryman, 2011, s. 351-352) Bryman menar även att 
det finns andra sätt att säkerställa kvalitén inom den kvalitativa forskningen som skiljer sig 
från begreppen reliabilitet och validitet. Dessa grundar sig i två grundläggande kriterier, 
tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2011, s. 353). Tillförlitlighet kan delas upp i fyra 
delkriterier: 
 

8.2.1 Trovärdighet 

 
I den kvantitativa forskningen motsvarar intern validitet den kvalitativa forskningens 
trovärdighet och i denna del argumenterar forskarna för trovärdigheten i studien och i 
resultaten som framkommit av studien (Bryman, 2011, s. 354). Det kan finnas ett flertal olika 
beskrivningar av den sociala verkligheten och om så är fallet är det den beskrivning som 
forskaren gör som trovärdigheten skall bedömas i. För att skapa trovärdighet i resultaten 
måste forskaren dels se till att följa de regler som finns när det gäller att bedriva forskning och 
att forskaren rapporterar de resultat som framkommer till de människor som deltagit i studien. 
Detta för att dessa människor är en del av den sociala verkligheten och för att dessa skall ha 
möjlighet att godkänna och bekräfta att forskaren uppfattat allt på rätt sätt. (Bryman, 2011, s. 
354-355)  
 
Då vi i enlighet med vad Bryman (2011, s. 354-355) framhåller som viktigt vid skapandet av 
trovärdighet har vi följt de regler som finns gällande forskning. För att kunna tolka den 
sociala verkligheten på ett rättvist sätt har vi läst på om företagen som vi har intervjuat. Vi har 
intervjuat enskilda personer men som i sin roll som respondent representerar det företag denne 
är anställd på. Detta innebär således att vi har fått enskilda personers åsikter och uppfattningar 
men att detta skall spegla företagens åsikter och uppfattning. Då vi dels har satt oss in i de 
företag som vi intervjuat och då de personer som vi intervjuat alla har varit tjänstemän innebär 
det att de haft en god inblick i företaget vilket gör att vi anser att detta skapar en trovärdighet i 
de resultat vi kommit fram till. Genom att sammanställa svaren från de olika intervjuerna och 
sedan jämföra de olika svaren har vi kunnat få fram en allmän åsikt om de olika ämnen vi 
undersökt genom intervjuerna. Detta bidrar till att vi kan skapa en trovärdig analys. För att 
ytterligare skapa trovärdighet har vi låtit de personer vi intervjuat ta del av det sammanfattade 
materialet från intervjuerna, detta för att de ska kunna bekräfta att vi uppfattat verkligheten på 
rätt sätt.  
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8.2.2 Överförbarhet 

 
Överförbarhet kan ses som extern validitet och med detta menas om resultaten kan appliceras 
i andra kontexter (Bryman & Bell, 2005, s. 50). Den kvalitativa forskningen har ofta fokus på 
den sociala verkligheten och på den kontextuella bakgrunden som studeras. För att andra 
forskare skall kunna bedöma om det som undersökts är applicerbart i andra miljöer föreslås 
det att noggranna och detaljerade beskrivningar av den sociala verkligheten skall göras. 
(Bryman & Bell, 2005, s. 307) För att försöka göra vår studie överförbar till andra kontexter 
har vi författare i enlighet med vad Bryman & Bell (2005, s. 307) framhäver som viktigt 
försökt göra noggranna beskrivningar av den sociala verkligheten. Vi har försökt göra 
detaljerade beskrivningar av hur insamlingen av den kvalitativa datan har gått till, när, hur och 
vart den har skett är exemplen som vi har beskrivit.  
 
Som tidigare nämnt har vi, baserat på studiens teoretiska referensram, plockat ut 7 faktorer 
som kan ses som viktiga för en stads varumärke. Vid insamlingen av den kvalitativa datan har 
vi delat upp dessa 7 faktorer i olika delar. Under varje faktor har ett vi haft ett antal frågor, de 
första frågorna har varit starkt kopplade till Örnsköldsvik och dessa kan således vara svåra att 
överföra till andra kontexter trots detaljerade beskrivningar. Andra delen av de frågor som vi 
haft under varje faktor har dock varit mer generellt kopplade till hur en stads varumärke kan 
stärkas vilket innebär att dessa frågor kan överföras till andra kontexter och således har en hög 
överförbarhet.  
 

8.2.3 Pålitlighet  

 
Pålitlighet kan ses som den kvalitativa forskningens motsvarighet till den kvantitativa 
forskningens reliabilitet och med detta menas om liknande resultat kan uppnås vid ett senare 
tillfälle (Bryman & Bell, 2005, s. 50). Bryman & Bell (2005, s. 307) menar att för att kunna 
göra en bedömning av de resultat som framkommer skall forskare använda sig av ett 
granskande angreppsätt. Detta kan göras genom att säkerställa att alla delar av 
forskningsprocessen som exempelvis problemformulering och analys av data beskrivs i detalj 
(Bryman & Bell, 2005, s. 307).  
 
Då studiens resultat bygger på personers individuella åsikter och uppfattningar kan det vara 
svårt att bedöma pålitligheten i studien. En persons åsikter och uppfattningar om ett visst 
ämne kan förändras över tid och om vi skulle intervjua samma personer med samma frågor 
finns det en chans att dessa har ändrat uppfattning mellan de två mätningarna (Olsson & 
Sörensen, 2011, s 123). Därför är det svårt att säkerställa att vi har en hög pålitlighet i denna 
studie. Vi vill dock påpeka att de åsikter och uppfattningar som framkommit i studien kan ses 
som pålitliga då dessa är personliga och baseras på personer som är lämpliga att intervjua. 
Alla som har deltagit i intervjun är noga utvalda utifrån ett antal kriterier som kan ses under 
rubriken “val av företag”. För att ytterligare säkerställa pålitligheten i vår studie har vi i detalj 
redogjort för alla de delar vi har genomgått i forskningsprocessen genom att vi har utformat 
arbetet efter vårt syfte och vår problemformulering som sedan både teorin och 
undersökningen baseras på.  
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8.2.4 Möjlighet att styrka och konfirmera  

 
Med detta menas om forskaren har lyckats vara objektiv vid insamlingen av data och ej låtit 
sina egna värderingar och åsikter påverkat respondenten och således även resultatet av studien 
(Bryman & Bell, 307-308). Vid genomförande av intervjuer har vi författare försökt vara 
objektiva. Vi har även varit noga med att undvika ledande frågor som skulle kunna påverka 
respondenten att ge de svar som vi vill ha och ej det denne egentligen anser. Dock är det svårt 
att säga om vi faktiskt lyckats vara objektiva och sakliga vid intervjuerna samt att vi ej låtit 
våra egna åsikter påverkat då undersökningen har bestått av intervjuer och dialoger med 
respondenterna. Att vi varit två stycken som har närvarat vid intervjuerna anser vi dock har 
minskat risken för att låta våra egna åsikter påverka då vi har haft möjlighet att stoppa den 
andra om en av oss märkt att den andra ställt ledande frågor. Vid bearbetningen av datan har 
vi varit noggranna för att undvika att vi ej påverkat respondenternas svar utan framställt dessa 
i enlighet med hur respondenterna svarat.  
 

8.2.5 Intersubjektivitet 

 
Med intersubjektivitet menas att de tolkningar som är gjorda skall godkännas. Godkännandet 
bör ske av både de som deltar i undersökningen, de som representerar verkligheten som 
undersökas och av forskarna som genomför undersökningen. (Johansson Lindfors, 1993, s. 
166) Intersubjektivitet kan uppnås genom att exempelvis den insamlade datan eller gjorda 
fallbeskrivningar ges tillbaka till de personer som har deltagit i undersökningen för att dessa 
ska få ge sitt godkännande. Dock bör forskare vara medveten om att ett godkännande från 
deltagarna i en undersökning kan i vissa fall vara svårt att få. Att få ett godkännande eller ej 
kan i många fall bero på om de personer som deltagit i undersökningen finner de gjorda 
tolkningarna som positiva och smickrande eller negativa. Detta blir ett problem för forskaren 
då denne ej kan veta om en deltagare ger sitt godkännande för att deltagaren anser att 
tolkningen stämmer överens med vad denne sagt eller om deltagaren endast anser att 
tolkningen är positiv och smickrande och därför ger sitt godkännande. (Johansson Lindfors, 
1993, s. 166-167) Vid sådana här problem menar Johansson Lindfors (1993, s. 167) att 
forskaren bör lita på sin egen bedömning för att avgöra detta.  
 
För att uppnå intersubjektivitet har vi börjat med att transkribera och därefter sammanfattat 
det som framkommit under intervjuerna. Därefter har vi skickat tillbaka respektive 
sammanfattning till respektive person och låtit dessa ta del av de tolkningar som vi gjort 
baserat på intervjuerna. Deltagarna har genom detta givits möjlighet att ge sitt godkännande 
till våra tolkningar något som samtliga respondenter har gjort. Alla fyra ansåg att det 
sammanfattade materialet speglade deras åsikter och uppfattningar. Vi anser heller ej att 
respondenterna endast har gett sitt godkännande på grund av att de skulle känna sig smickrad 
utan för att det faktiskt tyckte att det sammanfattade materialet stämde med deras åsikter och 
uppfattningar. Detta på grund av att frågorna i intervjun endast speglar respondenternas 
uppfattningar om saker och ting och ej deras personlighet.
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V 

 

Bilaga 1. Diagram till de enskilda frågorna 
 

O1 Örnsköldsvik är omgiven av en vacker natur 
 

 
 

O2 Jag är nöjd med hur Örnsköldsviks parkområden ser ut 
 
 

 
 

 

 

O3 Jag är nöjd med hur Örnsköldsviks stadskärna ser ut 
 

 
 

 

  



VI 

 

O4 Jag är nöjd med hur fritidsområden såsom idrottsanläggningar och lekparker ser ut 
i Örnsköldsvik 

 
 

 
 
 

O5 Jag anser att väl skötta parker är viktigt för att jag ska uppfatta en stad på ett 
positivt sätt 

 
 

 
 

 

O6 Jag anser att väl skötta fritidsområden är viktigt för att jag ska uppfatta en stad på 
ett positivt sätt 

 
 

 
 
 

 

  



VII 

 

O7 Jag anser att en väl skött stadskärna är viktigt för att jag ska uppfatta en stad på ett 
positivt sätt 

 
 

 
 
 

O8 Jag anser att omgivningen i Örnsköldsvik stämmer överens med visionen som finns 
för projektet världsklass 2015 (se första sidan i denna enkät för världsklass vision) 

 
 
 

 
 

 

M1 Jag är nöjd med den kvalité som Örnsköldsvik erbjuder på utbildningen inom 
grundskolan 

 
 

 
 
 

 

  



VIII 

 

M2 Jag är nöjd med de valmöjligheter som Örnsköldsvik erbjuder inom 
grundskoleutbildningen 

 
 

M3 Jag är nöjd med den kvalité som Örnsköldsvik erbjuder på utbildningen inom 
gymnasieskolan 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

M4 Jag är nöjd med de valmöjligheter som Örnsköldsvik erbjuder inom 
gymnasieskolan 

 
 

 
 

 

  



IX 

 

M5 Jag är nöjd med de möjligheter Örnsköldsvik erbjuder till vidareutbildning efter 
gymnasiet 

 
 

 
 

 
 

M6 Jag upplever att affärsklimatet i Örnsköldsvik är gynnsamt 
 

 

M7 Jag upplever att det finns goda möjligheter att starta företag i Örnsköldsvik 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  



X 

 

M8 Jag upplever att Örnsköldsvik har ett affärsklimat som främjar innovation 
 

 

M9 Jag upplever att det finns goda karriärmöjligheter i Örnsköldsvik 
 

 
 

 

 

M10 Jag anser att goda utbildningsmöjligheter är viktigt för att jag ska uppfatta en 
stad på ett positivt sätt 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  



XI 

 

M11 Jag anser att goda karriärmöjligheter är viktigt för att jag ska uppfatta en stad på 
ett positivt sätt 

 
 

 
 

 

M12 Jag anser att ett gynnsamt affärsklimat är viktigt för att jag ska uppfatta en stad 
på ett positivt sätt 

 
 

 
 

 

M13 Jag anser att möjligheterna som finns i Örnsköldsvik stämmer överens med 
visionen för projektet världsklass 2015 (se första sidan i denna enkät för världsklass 

vision) 
 

 
 

 

 

  



XII 

 

N1 Jag är nöjd med de shoppingmöjligheter som finns i Örnsköldsvik 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

N2 Jag gör de flesta av mina inköp i Örnsköldsvik 
 
 

 
 

 
 

 

N3 Jag är nöjd med det utbud av matställen som finns i Örnsköldsvik 
 
 

 
 

 
 

 

 

  



XIII 

 

N4 Jag är nöjd med det utbud av kulturevenemang såsom konserter, föreställningar 
samt konstutställningar som finns i Örnsköldsvik 

 
 

 
 

N5 Jag är nöjd med utbudet av uteställen som finns Örnsköldsvik 
 
 

 
 

 
 

N6 Jag är nöjd med det utbud av fritidsaktiviteter som finns att utöva i Örnsköldsvik 
 
 

 
 

 
 

 

 

  



XIV 

 

N7 Jag är nöjd med det utbud av idrottsaktiviteter som finns att utöva i Örnsköldsvik 
 
 

 
 

 
 

N8 Jag är nöjd med utbudet av idrottsevenemang i Örnsköldsvik 
 

 

 
 

 
 

N9 Jag anser att ett bra utbud av shopping är viktigt för att jag ska uppfatta en stad på 
ett positivt sätt 

 
 

 
 

 
 
 

 

  



XV 

 

N10 Jag anser att ett bra utbud av matställen är viktigt för att jag ska uppfatta en stad 
på ett positivt sätt 

 
 

 
 

 
 

N11 Jag anser att ett bra utbud av uteställen är viktigt för att jag ska uppfatta en stad 
på ett positivt sätt 

 
 

 
 

 
 

N12 Jag anser att ett bra utbud av kulturevenemang är viktigt för att jag ska uppfatta 
en stad på ett positivt sätt 

 

 

  



XVI 

 

N13 Jag anser att ett bra utbud av idrottsaktiviteter är viktigt för att jag ska uppfatta 
en stad på ett positivt sätt 

 

N14 Jag anser att ett bra utbud av fritidsaktiviteter är viktigt för att jag ska uppfatta 
en stad på ett positivt sätt 

 
 

 
 

 

N15 Jag anser att ett bra utbud av idrottsevenemang är viktigt för att jag ska uppfatta 
en stad på ett positivt sätt 

 
 

 
 

 

 

  



XVII 

 

N16 Jag anser att nöjes- och fritidsaktiviteterna som finns i Örnsköldsvik stämmer 
överens med visionen för projektet världsklass 2015 (se första sidan i denna enkät för 

världsklass vision) 
 
 

 
 
 

 
 

 

I1 Örnsköldsviks invånare kan beskrivas som öppenhjärtliga (öppna och vänliga) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

I2 Örnsköldsviks invånare kan beskrivas som gästvänliga 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

  



XVIII 

 

I3 Jag är nöjd med de möjligheter till socialt umgänge (platser/aktiviteter) som finns i 
Örnsköldsvikv 

 
 

 
 

 

I4 Jag anser att det är viktigt att invånarna är öppenhjärtliga för att jag ska uppfatta 
en stad på ett positivt sätt 

 
 
 

 
 

 
 

I5 Jag anser att det är viktigt att invånarna är gästvänliga för att jag ska uppfatta en 
stad på ett positivt sätt 

 
 

 
 

 
 



XIX 

 

I6 Jag anser att det är viktigt att det finns bra möjligheter till socialt umgänge för att 
jag ska uppfatta en stad på ett positivt sätt 

 
 

 
 

 

I7 Jag anser att hur invånarna i Örnsköldsvik uppfattas stämmer överens med visionen 
för projektet världsklass 2015 (se första sidan i denna enkät för världsklass vision) 

 
 

 
 

 

G1 Jag är nöjd med hur kollektivtrafiken fungerar i Örnsköldsvik (bussarna avgår i 
tid) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  



XX 

 

G2 Jag är nöjd med hur omfattande kollektivtrafiken i Örnsköldsvik är (antal linjer 
och avgångar) 

 
 

 
 

 

G3 Jag är nöjd med hur infrastrukturen ser ut i Örnsköldsvik 
 
 

 
 
 

G4 Jag är nöjd med utbudet av bostäder i Örnsköldsvik 
 
 

 
 

 

 

  



XXI 

 

G5 Jag är nöjd med kvalitén på omsorgen som finns i Örnsköldsvik 
 
 

 
 

 

G6 Jag anser att det är viktigt att kollektivtrafiken är bra för att jag ska uppfatta en 
stad på ett positivt sätt 

 
 

 
 

 
 

G7 Jag anser att det är viktigt att infrastrukturen är bra för att jag ska uppfatta en 
stad på ett positivt sätt 

 
 

 
 

 

  



XXII 

 

G8 Jag anser att det är viktigt att det finns ett bra utbud av bostäder för att jag ska 
uppfatta en stad på ett positivt sätt 

 
 

 
 

 

G9 Jag anser att det är viktigt att omsorgen håller hög kvalité för att jag ska uppfatta 
en stad på ett positivt sätt 

 
 

 
 

 

G10 Jag anser att de grundläggande förutsättningarna i Örnsköldsvik stämmer överens 
med visionen för projektet världsklass 2015 (se första sidan i denna enkät för 

världsklass vision) 
 
 

 
 

 

 

  



XXIII 

 

A1 Jag skulle rekommendera andra att flytta till Örnsköldsvik 
 
 

 
 

A2 Jag upplever Örnsköldsvik som en stad med gott rykte 
 
 

 
 

A3 Jag är stolt över att bo i Örnsköldsvik 
 
 

 
 

 

 

  



XXIV 

 

A4 Jag anser att det är viktigt att en stad har ett gott rykte för att jag ska uppfatta 
staden på ett positivt sätt 

 
 

 
 

 

A5 Jag anser att Örnsköldsviks kommun erbjuder lika hög kvalité i alla verksamheter 
(ex äldreomsorg, utbildning, gatu, park, VA) 

 
 

 
 

A6 Jag anser att Örnsköldsviks kommun i och med projektet Världsklass 2015 sänder 
ut ett enhetligt budskap (se andra sidan av denna enkät) 

 
 

 
 

 

 

  



XXV 

 

IN1 Jag skulle uppleva det som intressant att vara delaktig i att utveckla Örnsköldsviks 
varumärke 

 
 

 
 

 

IN2 För att jag ska uppfatta Örnsköldsvik på ett positivt sätt anser jag att det är viktigt 
att Örnsköldsviks kommun samarbetar med invånare och företag i arbetet med att 

bygga stadens varumärke 
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Bilaga 2. Enkät 
 
Bästa mottagare!  
 

Vi är två ekonomistudenter som studerar vid Umeå universitet och håller på att skriva 
ett examensarbete gällande Örnsköldsviks kommuns varumärke. Examensarbetet 
skrivs på uppdrag av Örnsköldsviks kommun och bakgrunden till den är projektet 
Världsklass 2015, information om projektet finns på nästa sida. Visionen för 
Världklass 2015 är: 
 

“I Örnsköldsvik arbetar vi tillsammans för att utveckla platsen till en kommun av 
världsklass att leva och arbeta i och att besöka” 
 

Syftet med examensarbetet är att undersöka uppfattningar om Örnsköldsviks 
varumärke utifrån vissa faktorer. Genom detta hoppas vi kunna bidra med underlag 
till Örnsköldsviks kommun som kan hjälpa dem i arbetet med att stärka Örnsköldsviks 
varumärke. 
 

Vänligen delta i undersökningen genom att fylla i den bifogade enkäten. 
Undersökningen tar cirka 15 min att svara på. För att skicka tillbaka den ifyllda 
enkäten vänligen använd det frankerade svarskuvert. Sista datum för returnerande 

av enkäten är 12 april.  
 

Er medverkan är viktig för studiens utfall och bidrar till att undersökningens resultat 
blir tillförlitligt och användbart. Din medverkan i denna studie är anonym. Ett antal 
biobiljetter kommer även att lottas ut till de som svarar på denna enkät. För att vara 
med i utlottningen vänligen fyll i din e-mail adress på sista sidan i denna enkät. 
 

Tack för er medverkan!  
 

Med vänliga hälsningar  
 

Sofia Bergbom och Sandra Grenemark  
Tel : 070-6808509, 070-3072551 
E-Post: sobe0027@student.umu.se ; sagr0020@student.umu.se 
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Om Världsklass 2015 

Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik 
ska vara en kommun av världsklass att leva i, att arbeta i och besöka. Näringsliv och 
offentlig sektor samverkar framgångsrikt i detta arbete. Nu, 2012-2015 pågår fas 2. 
Fas 1 pågick åren 2005-2011. 

Arbetet är en plattform där gemensamma krafter samlas för att möta Örnsköldsviks 
utmaningar genom projekt och aktiviteter. Till utvecklingsarbetet finns personella och 
ekonomiska resurser kopplade som kan användas som katalysatorer. Viktiga 
utgångspunkter för att ta del av dessa resurser är att arbetet sker i samverkan med 
andra och att det finns fler medfinansiärer. Två gånger per år bjuds aktörer in att 
under en viss tidsperiod diskutera och utveckla gemensamma lösningar. 

Arbetssättet består av en inbjudande och inkluderande process, öppet och tillgängligt 
för alla. Metoder och verktyg som skapar delaktighet och engagemang används och 
en mångfald och bredd på alla nivåer i arbetet eftersträvas.  

Världsklassarbetet är en fortsättning på det breda utvecklingsarbete som pågått 
under namnet Vision 2008. För ett fortsatt arbete präglat av handlingskraft samlas 
människor för att göra Örnsköldsvik till en alltmer attraktiv plats. 2015 ska 
Örnsköldsvik vara en plats som svarat på de utmaningar som vi ser framför oss. Här 
ska vi ta vara på erfarenheter och lärande från hela världen för att ständigt vara i 
framkant av utvecklingen. Styrelsen skriver; 

"Åtagandet att nå världsklass sätter igång en process som i sig uppfyller en lärande, 
framgångsrik och konkurrenskraftig plats i en allt hårdare global konkurrens. Allt kan 
givetvis inte vara av världsklass och behöver inte heller vara det heller. Däremot är 
det viktigt att vi har världsklass inom vissa områden och tillräckligt hög kvalitet inom 
andra områden för att vi, sammantaget, ska vara en kommun av världsklass - att 
arbeta i, att leva i och att besöka."  

Befolkningsfrågan är en av de stora utmaningarna för kommuner och regioner. En 
annan utmaning är att se unga som en resurs oavsett frågeställning. Den avgörande 
utmaningen ser vi ligger i att skapa en miljö som är så attraktiv att vi får 
befolkningsökning i åldrarna 20-35. Företagens vilja och förmåga att växa är helt 
beroende av möjligheterna att attrahera rätt arbetskraft. Orter, där sådana 
förutsättningar finns, attraherar också investeringar utifrån. 

Den allt starkare internationella konkurrensen innebär såväl hot som möjligheter. 
Möjligheterna ligger i utmaningen att attrahera och behålla arbetskraft. Då måste 
orten vara attraktiv. Vi kommer att se inte bara ökad konkurrens mellan företag utan 
även ökad konkurrens mellan regioner. Botniabanan ger stora möjligheter, med 
vidgad arbetsmarknad, större bostadsmarknad och fler intressanta 
utbildningsmöjligheter. Vi tror att det finns ett klart samband mellan orters attraktivitet 
och företagens förmåga att konkurrera på världsmarknaden. Världsklass leder till 
Världsklass 
 
Klippt från Världsklass´ hemsida - 
http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/varldsklass2015/omvarldsklass2015.
4.326697cc1373e67e03e117e.html 
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Kön:   Man Kvinna 
 
Född:   1980-84   1985-89 1990-94 
 
 
Omgivningen i Örnsköldsvik 
 
Örnsköldsvik är omgiven av en vacker natur 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag är nöjd med hur Örnsköldsviks parkområden ser ut 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag är nöjd med hur Örnsköldsviks stadskärna ser ut 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag är nöjd med hur fritidsområden såsom idrottsanläggningar och lekparker ser ut i 
Örnsköldsvik  
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag anser att väl skötta parker är viktigt för att jag ska uppfatta en stad på ett positivt 
sätt 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag anser att väl skötta fritidsområden är viktigt för att jag ska uppfatta en stad på ett 
positivt sätt 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag anser att en väl skött stadskärna är viktigt för att jag ska uppfatta en stad på ett 
positivt sätt 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag anser att omgivningen i Örnsköldsvik stämmer överens med visionen som finns för 
projektet världsklass 2015 (se första sidan i denna enkät för världsklass vision) 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 

1  2  3  4  5 
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Möjligheter i Örnsköldsvik 

 
Jag är nöjd med den kvalité som Örnsköldsvik erbjuder på utbildningen inom 
grundskolan 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

Jag är nöjd med de valmöjligheter som Örnsköldsvik erbjuder inom 
grundskoleutbildningen 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 
Jag är nöjd med den kvalité som Örnsköldsvik erbjuder på utbildningen inom 
gymnasieskolan 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 
Jag är nöjd med de valmöjligheter som Örnsköldsvik erbjuder inom gymnasieskolan 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 
Jag är nöjd med de möjligheter Örnsköldsvik erbjuder till vidareutbildning efter 
gymnasiet 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 
Jag upplever att affärsklimatet i Örnsköldsvik är gynnsamt 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 

Jag upplever att det finns goda möjligheter att starta företag i Örnsköldsvik 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 
Jag upplever att Örnsköldsvik har ett affärsklimat som främjar innovation 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 

1  2  3  4  5 

 
Jag upplever att det finns goda karriärmöjligheter i Örnsköldsvik 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 

1  2  3  4  5 
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Jag anser att goda utbildningsmöjligheter är viktigt för att jag ska uppfatta en stad på 
ett positivt sätt 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 

1  2  3  4  5 
 
Jag anser att goda karriärmöjligheter är viktigt för att jag ska uppfatta en stad på ett 
positivt sätt 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag anser att ett gynnsamt affärsklimat är viktigt för att jag ska uppfatta en stad på ett 
positivt sätt 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag anser att möjligheterna som finns i Örnsköldsvik stämmer överens med visionen för 
projektet världsklass 2015 (se första sidan i denna enkät för världsklass vision) 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 

Nöjes- och fritidsaktiviteter i Örnsköldsvik  
 
Jag är nöjd med de shoppingmöjligheter som finns i Örnsköldsvik 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag gör de flesta av mina inköp i Örnsköldsvik  
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag är nöjd med det utbud av matställen som finns i Örnsköldsvik 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag är nöjd med det utbud av kulturevenemang såsom konserter, föreställningar samt 
konstutställningar som finns i Örnsköldsvik  
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag är nöjd med utbudet av uteställen som finns Örnsköldsvik 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
 
Jag är nöjd med det utbud av fritidsaktiviteter som finns att utöva i Örnsköldsvik 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
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Jag är nöjd med det utbud av idrottsaktiviteter som finns att utöva i Örnsköldsvik 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag är nöjd med utbudet av idrottsevenemang i Örnsköldsvik 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag anser att ett bra utbud av shopping är viktigt för att jag ska uppfatta en stad på ett 
positivt sätt 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag anser att ett bra utbud av matställen är viktigt för att jag ska uppfatta en stad på ett 
positivt sätt 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag anser att ett bra utbud av uteställen är viktigt för att jag ska uppfatta en stad på ett 
positivt sätt 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag anser att ett bra utbud av kulturevenemang är viktigt för att jag ska uppfatta en 
stad på ett positivt sätt 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag anser att ett bra utbud av idrottsaktiviteter är viktigt för att jag ska uppfatta en 
stad på ett positivt sätt 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag anser att ett bra utbud av fritidsaktiviteter är viktigt för att jag ska uppfatta en stad 
på ett positivt sätt 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag anser att ett bra utbud av idrottsevenemang är viktigt för att jag ska uppfatta en 
stad på ett positivt sätt 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag anser att nöjes- och fritidsaktiviteterna som finns i Örnsköldsvik stämmer överens 
med visionen för projektet världsklass 2015 (se första sidan i denna enkät för 
världsklass vision) 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
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Invånarna i Örnsköldsvik  
 
Örnsköldsviks invånare kan beskrivas som öppenhjärtliga (öppna och vänliga) 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Örnsköldsviks invånare kan beskrivas som gästvänliga 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
 
Jag är nöjd med de möjligheter till socialt umgänge (platser/aktiviteter) som finns i 
Örnsköldsvik  
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag anser att det är viktigt att invånarna är öppenhjärtliga för att jag ska uppfatta en 
stad på ett positivt sätt 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag anser att det är viktigt att invånarna är gästvänliga för att jag ska uppfatta en stad 
på ett positivt sätt 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag anser att det är viktigt att det finns bra möjligheter till socialt umgänge för att jag 
ska uppfatta en stad på ett positivt sätt 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag anser att hur invånarna i Örnsköldsvik uppfattas stämmer överens med visionen för 
projektet världsklass 2015 (se första sidan i denna enkät för världsklass vision) 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 

Grundläggande förutsättningar  
 
Jag är nöjd med hur kollektivtrafiken fungerar i Örnsköldsvik (bussarna avgår i tid) 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag är nöjd med hur omfattande kollektivtrafiken i Örnsköldsvik är (antal linjer och 
avgångar) 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag är nöjd med hur infrastrukturen ser ut i Örnsköldsvik  
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
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Jag är nöjd med utbudet av bostäder i Örnsköldsvik 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag är nöjd med kvalitén på omsorgen som finns i Örnsköldsvik 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
 
Jag anser att det är viktigt att kollektivtrafiken är bra för att jag ska uppfatta en stad 
på ett positivt sätt 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag anser att det är viktigt att infrastrukturen är bra för att jag ska uppfatta en stad på 
ett positivt sätt 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag anser att det är viktigt att det finns ett bra utbud av bostäder för att jag ska 
uppfatta en stad på ett positivt sätt 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag anser att det är viktigt att omsorgen håller hög kvalité för att jag ska uppfatta en 
stad på ett positivt sätt 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag anser att de grundläggande förutsättningarna i Örnsköldsvik stämmer överens med 
visionen för projektet världsklass 2015 (se första sidan i denna enkät för världsklass 
vision) 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 

Attityd till Örnsköldsvik  
 
Jag skulle rekommendera andra att flytta till Örnsköldsvik 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag upplever Örnsköldsvik som en stad med gott rykte 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag är stolt över att bo i Örnsköldsvik 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
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Jag anser att det är viktigt att en stad har ett gott rykte för att jag ska uppfatta staden 
på ett positivt sätt 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag anser att Örnsköldsviks kommun erbjuder lika hög kvalité i alla verksamheter (ex 
äldreomsorg, utbildning, gatu, park, VA) 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
Jag anser att Örnsköldsviks kommun i och med projektet Världsklass 2015 sänder ut ett 
enhetligt budskap (se andra sidan av denna enkät) 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 

 
Intresse för Örnsköldsviks varumärke  
 
Jag skulle uppleva det som intressant att vara delaktig i att utveckla Örnsköldsviks 
varumärke 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
 
För att jag ska uppfatta Örnsköldsvik på ett positivt sätt anser jag att det är viktigt att 
Örnsköldsviks kommun samarbetar med invånare och företag i arbetet med att bygga 
stadens varumärke 
Instämmer inte alls                  Instämmer helt 
1  2  3  4  5 
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Bilaga 3. Intervjumall 
 
Omgivningen i Örnsköldsvik  
 
Vad anser du om den fysiska omgivningen i Örnsköldsvik? (parker, stadskärna, 
fritidsområden, idrottsområden) 
 
Upplever du att det är något som är särskilt bra, särskilt dåligt? 
 
Hur viktigt anser du att det är, att det finns väl skötta parker, fritidsområden samt stadskärna 
för att du ska uppfatta en stad på ett positivt sätt? 
 
Jag anser att omgivningen i Örnsköldsvik stämmer överens med visionen för projektet 
världsklass 2015  
 
Möjligheter i Örnsköldsvik 
 
Vad anser du om utbildningsmöjligheterna i Örnsköldsvik? 
 
Hur upplever du de utbildningsmöjligheter som finns? Håller det en bra klass, finns det nog 
många? 
 
Vad anser du om affärsklimatet i Örnsköldsvik? 
 
Hur ser förutsättningarna ut? (ex infrastruktur, mark/tomt tillstånd etc) 
 
Hur ser möjligheterna för företag ut att lyckas i Örnsköldsvik? 
 
Hur ser möjligheterna till att kunna nätverka företag emellan ut? 
 
Vad hade kunnat förbättras? 
 
På vilket sätt tycker du att affärsmiljön i Örnsköldsvik främjar innovation och kreativitet? 
 
Hur ser förutsättningarna för att starta upp nya företag ut i Örnsköldsvik? 
 
Hur upplever du mixen av olika företag i Örnsköldsvik? Är den tillräckligt stor? 
 
Hur viktigt anser du att det finns goda utbildnings- och karriärmöjligheter samt ett gott 
affärsklimat för att du ska uppfatta en stad på ett positivt sätt? 
 
Jag anser att möjligheterna i Örnsköldsvik stämmer överens med visionen för projektet 
världsklass 2015  
 
Nöjes- och fritidsaktiviteter i Örnsköldsvik  
 
Vad tycker du om utbudet av shopping, matställen och nattliv i Örnsköldsvik? 
 
Hur upplever du den mix av shopping, matställen och nattliv som finns i Örnsköldsvik? Finns 
det ett nog stort utbud av matställen, shopping osv? 
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Vad tycker du om utbudet av kulturevenemang, fritidsaktiviteter och sportevenemang i 
Örnsköldsvik? 
 
Hur upplever du den mix av de events som finns i staden?  
 
Hur viktigt anser du ett bra utbud av shopping, restauranger, uteställen, kulturevenemang samt 
idrotts och fritidsaktiviteter är för att du ska uppfatta en stad på ett positivt sätt? 
 
Jag anser att nöjes- och fritidsaktiviteter i Örnsköldsvik stämmer överens med visionen för 
projektet världsklass 2015 
 
Invånarna i Örnsköldsvik  
 
Hur upplever du invånarna i Örnsköldsvik? (varma, vänliga, gästvänliga?) 
 
Hur är Örnsköldsvik som stad för företagare att verka i utifrån ett invånarperspektiv? 
 
Hur stöttande upplever du att Örnsköldsviks invånare är gentemot företag? 
 
Hur upplever du möjligheterna till socialt umgänge i Örnsköldsvik? 
 
Hur viktigt anser du att det är att invånarna är öppna och vänliga samt att det finns bra 
möjligheter till socialt umgänge för att du ska uppfatta en stad på ett positivt sätt? 
 
Jag anser att Invånarna i Örnsköldsvik och dess beteenden stämmer överens med visionen för 
projektet världsklass 2015  
 
Grundläggande förutsättningar  
 
Hur upplever du kollektivtrafiken i Örnsköldsvik?  
 
Hur upplever du infrastrukturen i Örnsköldsvik? 
 
Hur ser förutsättningarna ut för företag att bedriva sin verksamhet utifrån infrastrukturen? 
 
Hur upplever du möjligheterna att bosätta sig i Örnsköldsvik? 
 
Hur upplever du utbudet av bostäder? 
 
Hur upplever du den vård och omsorg som erbjuds i Örnsköldsvik? 
 
Hur viktigt anser du det är att kollektivtrafiken, infrastrukturen, bostäder samt vård och 
omsorg är bra för att du ska uppfatta en stad på ett positivt sätt? 
 
Jag anser att de grundläggande förutsättningarna i Örnsköldsvik stämmer överens med 
visionen för projektet världsklass 2015  
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Attityd till Örnsköldsvik  
 
Jag är stolt över att bo och driva företag i Örnsköldsvik 
 
På frågan; hur gynnsamt är Örnsköldsvik att driva företag i? skulle jag svara: 
 
Vilket rykte upplever du att Örnsköldsvik har? 
 
Hur viktigt anser du att det är att en stad har ett gott rykte för att du ska uppfatta staden på ett 
positivt sätt? 
 
Anser du att Örnsköldsviks kommun erbjuder lika hög kvalité från alla verksamheter ? (ex 
äldreomsorg, utbildning, gatu, park, VA) 
 
Anser du att Örnsköldsviks kommun i och med projektet världsklass 2015 sänder ut ett 
enhetligt budskap? 
 
Intresse för Örnsköldsviks varumärke  
 
Hur skulle du och ditt företag uppleva det att vara delaktig i att utveckla Örnsköldsviks 
varumärke? 
 
Finner ni något intresse att bistå kommunen med resurser i arbetet med att bygga varumärket? 
 
För att jag ska uppfatta Örnsköldsvik på ett positivt sätt anser jag att det är viktigt att 
Örnsköldsviks kommun samarbetar med invånare och företag i arbetet med att bygga stadens 
varumärke. Håller med, håller inte med, varför? 
 

 
 


