ÖSTERSUNDSPULSEN

INTRODUKTION
Vi är många som på olika sätt vill attrahera människor och nya företag till Östersund. Den här handboken är ett stöd för
oss i det arbetet genom att den fungerar som vägledning och inspiration när vi vill kommunicera vår stad till omvärlden.
Östersundspulsen är namnet på den strategi för varumärket Östersund som arbetades fram under 2017-2018. Nära
800 Östersundsbor bidrog genom workshops, intervjuer, enkäter och möten. Bland dem fanns representanter från alla
delar av samhället, inte minst från näringslivet. Strategin har också tagit hänsyn till trender som påverkar Östersund
idag och i framtiden och till hur vår stad uppfattas av viktiga målgrupper.
Östersundspulsen har medvetet utvecklats för att fungera för alla de målgrupper som du kan tänkas ha: allt från
affärsresenärer till studenter eller internationella investerare. Det innebär att oavsett vem du vill attrahera till
Östersund så kan du använda dig av Östersundspulsen. Det enda du behöver göra är att addera ditt eget budskap eller
erbjudande.
Dessutom är Östersundspulsen mer än ett stöd för kommunikation. Den är en inspirationskälla för dig som vill utveckla
Östersund till en än bättre plats att leva och verka på. Den lyfter fram värden som bygger på Östersunds naturliga
förutsättningar och som förväntas efterfrågas av människor och företag i framtiden. På så sätt kan vi utveckla
Östersunds attraktivitet för inflyttare, besökare, studenter och företag.
Vi hoppas att du vill vara en aktiv ambassadör och vill använda Östersundspulsen på ditt sätt i din verksamhet. Ju fler vi
blir som använder oss av innehållet, desto starkare blir ju bilden av Östersund – och desto starkare blir Östersunds
lyskraft i omvärlden.
Välkommen att bidra till Östersundspulsen!

VAD MENAS MED
ÖSTERSUNDS VARUMÄRKE?
Med varumärket Östersund menar vi de tankar som uppstår i människors medvetande när de
hör talas om Östersund. Varumärket är alltså det rykte vi har och de värden som våra
målgrupper tillskriver oss. Deras föreställningar kommer att påverka om de väljer just Östersund
framför andra alternativ.
Vi kan också se varumärket ur ett avsändarperspektiv. Då blir varumärket en tydlig idé om hur vi
vill att Östersund ska uppfattas. Östersundspulsen är just en sådan idé som visar hur staden kan
utvecklas och kommuniceras för att den ska uppfattas attraktiv och stå ut i konkurrensen med
andra platser.
Östersundspulsen, som alltså sammanfattar varumärket Östersund speglar det som gör
Östersundsborna stolta. Den lyfter fram det som gör platsen attraktiv och värd att välja för en
utomstående betraktare. Den visar också hur Östersund skiljer sig från andra jämförbara platser
i Sverige och i andra länder.
Den viktigaste funktionen för Östersundspulsen är att ge insikt och inspiration till alla som vill
stärka varumärket Östersund. Genom att använda den som utgångspunkt för kommunikation
med våra målgrupper kan vi tillsammans utveckla Östersunds attraktivitet för inflyttare,
besökare, studenter och företag.

ÖSTERSUNDSPULSENS
FYRA DELAR
Mångfacetterade och
diversifierade platser växer
snabbare än andra. Östersund är
en sådan mångsidig plats som är
svår att fånga i en enskild devis
eller enkelt budskap. Därför
presenteras här fyra delar i
Östersundspulsen som
tillsammans lägger grunden för en
stark och intresseväckande bild av
vår stad.
Genom att säkerställa att din
berättelse om Östersund
återspeglar de fyra delarna bidrar
du till en stärkt bild av vår stad. Du
kan lägga tonvikt på de delar som
är mest relevanta för just dina
målgrupper.

• Östersunds karaktär som
plats och vilken betydelse
platsen fyller för människor
som bor här eller besöker
den.

• Den roll Östersund vill
spela i omvärlden i
förhållande till andra
platser.

• Den livsstil som staden
erbjuder de som väljer
Östersund för besök,
studier eller arbete.
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• Den anda och kultur
som präglar livet i
Östersund på fritiden
och i arbetslivet.

STADEN

STADEN

FJÄLLEN
DEN RÖDA TRÅDEN: KONTRASTEN MELLAN STAD OCH FJÄLL
Innan vi tittar närmare på de fyra delarna vill vi presentera en viktig insikt som starkt påverkat
utformningen av Östersundspulsen. Insikten handlar om den direkta närheten mellan fjällvärlden å
ena sidan och stadsmiljön å andra sidan. Få andra nordiska städer kan uppvisa en sådan spännande
kontrast mellan två världar. Närheten mellan fjällvärld och stad har av naturliga skäl påverkat
Östersund genom historien och den livsstil som präglar Östersund idag.
Kontrasten mellan fjällvärld och stad är en värdefull resurs för Östersund som varumärke. Den
klargör att den som väljer Östersund får ta del av det bästa av två världar. I de fyra delarna av
Östersundspulsen återkommer insikten som en röd tråd.
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STADEN I JÄMTLAND
Den första delen av Östersundspulsen handlar om stadens identitet. Östersund har en historia som handelsplats och är
idag en pulserande stad med ett rikt kulturliv som i allt högre grad axlar rollen som navet i Jämtland. Östersund är
också motorn i en dynamisk arbetsmarknadsregion. Därför är det viktigt att Östersund stärker och berättar om sina
kvaliteter som en riktig stad. Vi kallar det Staden i Jämtland.
Omvänt innebär det att vi bör undvika att konkurrera med mindre kommuner och med landsbygd om de värden som
förknippas med just med små platser, som till exempel låga bostadspriser och budskap som "nära till allt".
Östersunds identitet som stad har formats av den direkta närheten mellan stadsmiljö och fjällmiljö. Den närheten
präglar Östersundsbornas sätt att leva och den skapar möjligheter till ett rikt arbetsliv och en stimulerande fritid.

I Jämtland spelar Östersund
rollen som det pulserande
hjärtat i regionen.
Östersund skiljer sig från
andra städer genom att
erbjuda en direkt närhet till
fjällvärlden.

Det finns flera värden som
stärker bilden av Östersund
som staden i Jämtland:
• Det rika mat- och kulturlivet
• Studier och forskning
• De stora evenemangen
• Företagande och innovation
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ETT AKTIVT LIV
Den andra delen av Östersundspulsen handlar om den aktiva livsstil som Östersund erbjuder. Också den är möjlig
genom den direkta närheten mellan stadsmiljön och fjällvärlden runt vår stad. Bara en kort stund efter att
arbetsdagen slutat går det att befinna sig i ett skidspår eller på en cykel ute i naturen. Och många väljer att leva just
så i Östersund.
Dessutom har vi närheten till Storsjön som är en källa till rekreation, upplevelser och aktiviteter året om. Inte minst
på vårvintern, då isen nästan fungerar som Östersundsbornas vardagsrum.

Genom den direkta
närheten mellan stad och
fjällvärld ges möjlighet till
en aktiv livsstil på både
stadens och naturens
villkor.

Det finns flera värden att
lyfta fram som stärker bilden
av den aktiva livsstilen i
Östersund:
• En aktiv livsstil
• Våra fem årstider
• Närheten mellan stad och fjäll
• Storsjön och Vinterparken
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VARUMÄRKETS
PERSONLIGHET
Fjällvan & Världsvan
Utställning: LUX / Anna-Karin Brus
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MÄNNISKOR OCH IDÉER
Den tredje delen av Östersundspulsen handlar om den kultur av samarbete och initiativförmåga som präglar
Östersund. Här finns en öppenhet inför att testa nya vägar och en vilja att hitta lösningar tillsammans över
gränserna.
Den här drivkraften hittar vi såväl i näringslivet i Östersund som i kultur- och föreningslivet. Många i Östersund
beskriver sig själva som eldsjälar och här finns en rad färgstarka initiativ som sätter staden på kartan.
Den typiska Östersundskulturen har vuxit fram som ett resultat av att staden finns mitt i fjällvärlden och att det är
långt till storstäder och maktcentrum. Därför har vi behövt hitta egna lösningar. Den här förmågan blir en viktig
tillgång när vi går in i tider av förändring och innovation och när vi ska hitta lösningar för ett hållbart samhälle.

Östersund präglas av en
kultur som gynnar
samarbete och
initiativförmåga.
En företagsamhet som har
vuxit fram tack vare
Östersunds geografiska läge
och genom vår historia.

Det finns flera värden som
stärker bilden av människor
och idéer i Östersund:
• Småskaligt och gränsöverskridande
• Eldsjälar och färgstarka initiativ
• Mångsidigt och mångkulturellt
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ÖSTERSUND I VÄRLDEN
Den fjärde delen av Östersundspulsen handlar om Östersunds roll i världen. Den ska påvisa vikten av att vi lyfter
fram de värden som Östersund tillför människor i omvärlden.
För varje dag som går får omvärlden höra talas mer och mer om vår stad, som till exempel idrottsprestationer
och internationella evenemang. Det bidrar till en stärkt Östersundsbild och till att vår stad blir ett alltmer
attraktivt val för besökare från både Sverige och utlandet, för inflyttare, studenter och investeringar.
Östersund i världen hjälper oss att berätta om Östersund på ett sätt så att det blir relevant och intressant ur ett
omvärldsperspektiv. Det gör vi genom att lyfta fram de lyskraftiga initiativ vi tar, inte minst för en stärkt
hållbarhet. Vi gör det också genom att visa att Östersund är uppkopplat med omvärlden, fysiskt, digitalt och
mentalt.

Genom Östersunds för en
hållbar värld internationella
evenemang skapas rika
möjligheter för upplevelser
för besökare från när och
fjärran. Initiativ och
innovationer från
Östersund bidrar till en
lyskraft i omvärlden.

De värden som stärker bilden
av Östersund som en stad som
spelar roll i världen är:
• Evenemang och prestationer i
världsklass
• Entreprenörskap och innovativa
idéer som står ut
• Jämtländsk gastronomi
• En del av Saepmie – Samernas land
• Initiativ för en hållbar värld

ÖSTERSUNDSPULSEN I SIN HELHET
Staden i
Jämtland
DEN RÖDA TRÅDEN:

Kontrasten mellan
stad & fjäll

Östersund
I världen

Ett aktivt liv
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ÖSTERSUNDSPULSEN I PRAKTIKEN
Det här är starten på en spännande resa. Nu har vi en gemensam grund för en starkare
berättelse om vad som skiljer Östersund från andra platser. Det är dags att omsätta
plattformen i praktisk handling.
Hur kan du använda Östersundspulsen för att ge din bild av Östersund? Vad händer när du
lägger till ditt budskap till innehållet i plattformen? Tillsammans kan vi lyfta Östersunds
attraktivitet för inflyttare, besökare, studenter och företag. Välkommen att bidra till bilden av
Östersund och till en stärkt attraktivitet för vår stad.
På www.ostersundspulsen.se kan du ladda ner symboler, logotyper, bilder, texter och filmer.
Välj det material du behöver för att sprida din bild av Östersund!

KONTAKTPERSONER
Sylvia Nord
Kommunikatör
Östersunds kommun
E-post: sylvia.nord@ostersund.se
Mobil: 073-275 54 75

Karin Henriksson
Kommunikatör
Östersunds kommun
E-post: karin.henriksson@ostersund.se
Mobil: 070-237 11 37

Elisabeth Richardsson
Marknadsansvarig
Destination Östersund
E-post: elisabeth.richardsson@visitostersund.se
Mobil: 070-221 22 36

