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Sammanfattning	
 
En förhöjd konkurrens mellan städer och kommuner samtidigt som digitalisering av 

samhället ökar sätter mer och mer press på en framgångsrik och välplanerad 

platsmarknadsföring. För kommuner handlar det inte längre om att bara existera i ett 

lokalt sammanhang, utan de måste följa samhällsutveckling med en modern plan för 

hur marknadsföringen ska bedrivas, både on- och offline.  

 

Platsmarknadsföring innebär att kommunicera det unika för platsen, i form av image, 

vision, implementering, och strategi. Varumärket ligger i fokus i 

platsmarknadsföringen, med både varumärkeskännedom och varumärkesbyggnad som 

två viktiga aspekter.  

 

Att använda sociala medier som kanal och strategi för en framgångsrik 

platsmarknadsföring är resultatet av ovanstående utvecklingar. Denna studie har som 

mål att definiera och beskriva vad det innebär att jobba med platsmarknadsföring för 

att skapa varumärkeskännedom, samt beskriva hur kommuner kan använda sociala 

medier för sitt arbete med platsmarknadsföring. 

 

Studien har valt ut Luleå kommun som fallstudie, på grund av deras framgångsrika 

och hyllade platsmarknadsföring. Det resultat studien nått är att 

platsmarknadsföringen är ett viktigt inslag inom arbetet med att skapa 

varumärkeskännedom. Framförallt för att uppnå tillväxt och attraktion till kommunen. 

Dessutom kan användandet av sociala medier intygas vara en växande del av den 

totala marknadsföringsinsatsen inom kommuner och företag. Specifikt ger sociala 

medier möjligheten att snabbt och enkelt kommunicera ett budskap via rörliga bilder, 

ljud och video, vilket hjälper till att göra platsmarknadsföringen mer ”verklig”. 

Platsen ligger i fokus. 

 

 

  



 

Abstract	
 
 
A heightened competition between cities and municipalities with an increased global 

digitization puts more and more pressure on a successful and well-planned place 

marketing strategy. It is no longer possible for municipalities to exist only in a local 

bubble, instead they must follow the development of society with a modern plan on 

how their marketing should be conducted, both on- and offline. 

 

Place marketing means to communicate the uniqueness of the place, in the form of 

image, vision, implementation, and strategy. The brand is in focus in place marketing, 

with both brand awareness and brand building as two important aspects. 

 

Using social media and digital marketing as communication channels and strategies 

for a successful place marketing, is the result of the above developments. This study 

aims to define and describe what it means to work with place marketing to create 

brand awareness, as well as describe how municipalities can use social media and 

digital marketing in their place marketing. 

 

The study has selected Luleå Municipality as a case study, because of their successful 

and acclaimed place marketing. The results of the study are that place marketing is an 

important element in the efforts of creating brand awareness, and in particular, to 

achieve growth and attraction to the municipality. In addition, the use of digital 

marketing and social media can be certified as a growing part of the overall marketing 

efforts in municipalities and firms. Specifically, social media gives the ability to 

quickly and easily communicate a message through moving images, audio and video, 

which helps make the place marketing increasingly ‘real’. The place is in focus. 
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1.	Introduktion		
Följande kapitel inleder med en introduktion till bakgrunden inom offentliga 

organisationer och deras koppling till platsmarknadsföring, stadsmarknadsföring och 

varumärkeshantering. Kapitlet fortsätter med en problemdiskussion som beskriver 

problemområdet, för att sedan avslutas i syfte och avgränsningar. 

 

1.1	Bakgrund	
 
Precis som ett företag måste en offentlig organisation arbeta aktivt med sin 

marknadsföring för att locka till sig investerare, företag, turism och skapa tillväxt 

(Waeraas, 2008). Det var inte förrän drygt 30 år sedan främjandet av reklam blev en 

accepterad aktivitet inom den offentliga sektorn. Det medförde att den systematiska 

tillämpningen av marknadsföring blev relevant för kollektiva målsättningar och 

studier av platser samt deras ledning. (Ashworth & Kacaratzis, 2005). Waeraas (2008) 

menar att det råder en växande samstämmighet om att offentliga organisationer 

gynnas av marknadsföring. 

 

Inom marknadsföring har arbetet med företags varumärken (eng. corporate branding) 

ett syfte att förmedla en exakt och enhetlig definition av en organisations identitet 

samt att konsekvent arbeta med att förmedla detta budskap (Waeraas, 2008).  

Varumärkeshantering har ökat i popularitet det senaste decenniet inom offentliga 

organisationer i västvärlden. Detta arbete bedrivs genom att adressera organisationens 

identitet och värderingar (ibid.). 

 

Ett varumärke förknippas vanligtvis med en produkt eller tjänst som utmärker sig 

genom sin positionering i förhållande till konkurrenterna.  Detta sker via en 

personlighet, som består av en unik kombination av funktionella egenskaper och 

symboliska värden. Varumärkeshantering (eng. branding) är en avsiktlig process att 

välja och associera dessa attribut eftersom de antas höja värdet på den grundläggande 

produkten eller tjänsten. Ett varumärke förkroppsligar en hel uppsättning av fysiska 

och sociopsykologiska attribut och övertygelser som är förknippade med en produkt. 

(Ashworth & Kacaratzis, 2005) 
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Det är inte enbart produkter som positioneras genom ett varumärke utan även städer 

och andra platser kan vara föremål för varumärkesutveckling. Stadsmarknadsföring 

(eng. city marketing) täcker ett bredare spektrum än platsmarknadsföring (eng. place 

branding) (Goovaerts, Biesbroeck & Van Tilt, 2014). Platsmarknadsföring är enligt 

den enklaste definitionen enbart en applikation av varumärken relaterat till platser 

(Ashworth & Kacaratzis, 2005). Efter att ha utformat det strategiska konceptet som 

gör staden till ett modernt varumärke med en unik personlighet (via 

platsmarknadsföring) kan staden attrahera specifika målgrupper och sälja in staden 

via stadsmarknadsföring (Goovaerts, Biesbroeck & Van Tilt, 2014). 

Stadsmarknadsföring är en långsiktig process som syftar till att behålla och attrahera 

tre utvalda målgrupper i en stad. Dessa målgrupper består av invånare, turister och 

företag kopplade till staden (ibid.).  

 

Digitala marknadsföringskanaler tar en allt större plats i dagens marknadsföring. 

(Leeflang, Verhoef, Dahlström, & Freund, 2014). Sociala medier är en del av den 

digitala utveckling som gett organisationer signifikanta fördelar i deras 

varumärkesmarknadsföring. Detta sker främst genom att organisationer enklare kan 

integrera och kommunicera sin digitala marknadsföring gentemot konsumenter och 

kunder (Tiago & Verissimo, 2014). Den digitala utveckling har bidragit till stora 

förändringar i hur konsumenter interagerar med varumärken både on- och offline. Det 

är en förändring som krävt att organisationer omvärderar hur deras varumärken ska 

hanteras både på och utanför den digitala världen (Hatch & Schultz, 2010). 

 

Facebook är den kanal på sociala medier som är mest använd av Sveriges kommuner, 

enlig en undersökning av Kreafon. Facebook har enligt undersökningen en 

användningsgrad på hela 81 % bland Sveriges kommuner. Undersökning konstaterade 

att kommunerna använder sociala medier i synnerhet Facebook, för att sprida nyheter, 

ha en medborgardialog för att stärka platsvarumärket.  Medborgardialogen har 

successivt minskat men intresset för att stärka platsvarumärket har ökat under de 

senaste åren (Digitalt, Kommunalt, Socialt, 2016). 

 

Att använda internet, sociala medier, smartphone-applikationer, och andra digitala 

kommunikationsverktyg har de senaste åren tagit en allt större del i miljarder 

människors dagliga liv. Den digitala tillväxten har drivits av frammarschen av sociala 
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medier, med Facebook i framkant. Globalt använder över två miljarder människor 

sociala medier dagligen, och över en miljard människor använder Facebook dagligen. 

(Stephen, 2016) Konsumenter söker sig allt mer till digitala kanaler när de söker 

information om en produkt eller tjänst. Det gäller även vid konsumtion av produkten 

eller tjänsten samt att konsumenten efter köpet delar med sig av upplevelser och 

erfarenheter. (ibid.)  

 

Marknadsförare fokuserar idag mer och mer på digital marknadsföring. År 2017 

beräknas en tredjedel av den globala reklambudgeten spenderas på digitala 

marknadsföringskanaler.  Denna ökning spås fortsätta vilket ökar behovet av en väl 

utarbetad strategi inom digital marknadsföring. (Stephen, 2016) 

 

1.2	Problemdiskussion	
 

Det är allmänt accepterat att städer inte kan behandlades som produkter eftersom 

städer som varumärken skiljer sig åt från produktvarumärken. Det betyder dock inte 

att städer som varumärken inte kan behandlas som företagsvarumärken när det 

kommer till marknadsföring av varumärket. (Ashworth & Kacaratzis, 2009) Det finns, 

enligt Ashworth och Kacaratzis (2009), stora likheter mellan hur organisationer 

arbetar med varumärkesbyggande och stadsmarknadsföring. Exempel på sådana 

likheter är antalet intressenter, nivån av komplexitet och socialt ansvarstagande samt 

behovet av långsiktig utveckling. (ibid.) 

 

Offentliga organisationer arbetar med att uttrycka sina värderingar och identitet 

genom att skapa visioner, missioner, slogans och logotyper. Marknadsföringen syftar 

till att offentliga organisationer ska locka uppmärksamhet till sitt namn och sin 

identitet. Ett varumärke kan beskrivas som en person med en specifik personlighet, 

som konsumenter formar en personlig relation till. (Waeraas, 2008)  

En stads varumärke är en viktig tillgång för urban utveckling och förmågan att 

differentiera sig från andra städer. Det medför att platsmarknadsföring som 

varumärkesstrategi och marknadsföringsmetod blir väsentlig i arbetet att skapa 

ekonomisk, politisk och kulturell utvecklingen av bland annat städer. (Ashworth & 

Kacaratzis, 2009) 
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Marknadsföring har idag blivit en mer central del för städer och kommuner, vilket har 

resulterat i ökade budgetar för att arbeta med imagebyggande genom kommunikation 

och reklam (Jørgensen, 2016). Marknadsföring och varumärkesbyggnad har enligt 

Jørgensen (2016) blivit en del för stadens ledning att arbeta med och har vuxit fram 

genom att städer har blivit mer företagande i sitt synsätt. Det finns dock delade 

meningar mellan kommunen och andra intressentgrupper till staden angående hur den 

offentliga kommunikationen ska hanteras, vilket är en viktig del av strategin inom 

stadsmarknadsföring. Stadens ledare och intressenter kan ha olika åsikter om stadens 

vision och hur den ska kommuniceras. (Ashworth & Kacaratzis, 2009) Det kan 

innebära att den tilltänkta identiteten som staden vill kommunicera, kan variera 

mellan den önskade identiteten samt den faktiska verkligheten att leva och arbeta i 

staden (ibid.).  

 

Arbetet med platsmarknadsföring måste anpassa sig till framtiden, i och med att 

varumärken blivit mer digitala via internet, sociala medier, smartphone-applikationer 

och andra digitala kanaler. Detta understryker vikten av en digital marknadsföring 

som matchar den digitala marknadsplatsen inom vilket varumärken ofta är 

verksamma. (Quinton, 2013) En ökad digitalisering av varumärken kan, enligt 

Quinton (2013), leda till positiva effekter, exempelvis att det blir enklare för 

organisationer att koppla sitt varumärke till konsumentbeteenden via sociala medier. 

Organisationer bör dock vara medvetna om att även negativa effekter kan uppstå om 

denna digitalisering ignoreras, vilket kan leda till att varumärket glöms bort av 

konsumenter (ibid.). Även om mycket forskning har bedrivits inom 

platsmarknadsföring, varumärkeskännedom och digital marknadsföring finns det ett 

behov inom forskning att sammanväva dessa begrepp. Det är en sammanvävning som 

kräver ett holistiskt synsätt och som tar hänsyn till den senaste utveckling inom dessa 

områden. (Kavaratzis, Warnaby & Ashworth, 2015) 

	

1.3	Syfte	
 

Syftet med denna undersökning är att beskriva hur en offentlig organisation kan skapa 

varumärkeskännedom för en plats via platsmarknadsföring och sociala medier. 
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Studien kommer att undersöka en kommun i Sverige som en speciell typ av offentlig 

organisation. 

 

 

FF 1: Hur kan en kommuns arbete med platsmarknadsföring för att skapa 
varumärkeskännedom beskrivas? 
 
FF 2: Hur kan användningen av sociala medier för en kommuns arbete med 
platsmarknadsföring beskrivas? 
 

1.4	Avgränsningar		
 
Studien har valt att avgränsa sig till enbart ett fall, en kommun, detta på grund av 

uppsatsens begränsningar i både tid och resurser. Dessutom har studien valt att endast 

avhandla en del av varumärkeskapitalet, nämligen varumärkeskännedom och dess 

koppling till platsmarknadsföring och sociala medier.  
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2.	Teori/Litteraturöversikt	
I detta kapitel beskrivs teori och tidigare forskning som är av betydelse för studiens 

syfte. Varumärkeskännedom beskrivs inledningsvis, för att sedan fortsätta med 

stadsmarknadsföring, platsvarumärken, digital marknadsföring samt sociala medier. 

Kapitlet avslutas med en teoretisk referensram som vägleder resten av uppsatsen.  

2.1	Varumärkeskännedom	
 

Enligt Gartner och Konecnik Ruzzier (2011) brukar varumärkeskapital (eng. brand 

equity) främst diskuteras i förhållande till en produkt eller en grupp produkter från en 

enda tillverkare. Varumärkeskapital skapas när en konsument anser sig ha ägande 

över ett varumärke och det är via detta ägande som värde skapas för konsumenten 

(ibid.).  

 

Det finns flera olika definitioner av termen varumärkeskapital. Buil, Martínez och de 

Chernatony (2013) hävdar att viss tidigare forskning ser varumärkeskapital som något 

som ligger helt och hållet i huvudet på konsumenter, medan annan forskning tyder på 

att varumärkeskapital är ett finansiellt mått över värdet på ett företags varumärke.   

 

Varumärkeskännedom refererar till konsumenters förmåga att minnas eller känna igen 

ett varumärke. Varumärkeskännedom är en viktig del i varumärkeskapitalet. 

Konsumenter kan länka varumärkeskännedomen till ett specifikt varumärke, vilket 

skapar varumärkeskapital. (Huang & Sarigöllü, 2012)  

 

Enligt Hoeffler och Keller (2002) kan varumärkeskännedom brytas ner i två 

nyckeldimensioner: Djupet av varumärkeskännedom, vilket tolkas som hur lätt det är 

för konsumenter att komma ihåg eller känna igen varumärket, och bredden av 

varumärkeskännedom, vilket förklarar hur ofta konsumenter kommer att tänka på 

varumärket i köp- och konsumtionssituationer.  

 

Enligt Hoyer och Brown (1990) är ett av huvudmålen med marknadsföring i en 

situation med låg intressenivå och engagemang att bygga och underhålla 

varumärkeskännedom. Samma författare har definierat varumärkeskännedom som en 
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grundläggande kunskap inom varumärket, vilket åtminstone bör involvera kännedom 

om varumärkets namn.  

 

Varumärkeskännedom tas ofta för givet, men att det kan vara en värdefull strategisk 

tillgång. Varumärkeskännedom kan ge ett företag en mängd av konkurrensfördelar, 

exempelvis genom att varumärket får en känsla av igenkännelse, och individer gillar 

ofta det välbekanta. (Aaker, 2014) 

 

Gemensamt för de flesta författare som omnämnt varumärkeskännedom är att 

varumärkeskännedom är en viktig del av varumärkeskapitalet och en viktig del för 

företag som kan ge stora fördelar. Varumärkeskännedom är en tillgång som kan vara 

både väldigt hållbar och väldigt tålig. (Aaker, 2014, Hoyer & Brown, 1990, Hoeffler 

& Keller, 2002) 

2.2	Stadsmarknadsföring	
 

Stadsmarknadsföring är en process som innebär att designa och planera städer samt 

att se över deras marknadsföring för att tillgodose invånarnas, 

”stadskonsumenternas”, behov och önskan (Zhou & Wang, 2014). 

Stadsmarknadsföring har i de flesta fallen använts som en respons på speciella 

ekonomiska, politiska och sociala förändringar i städer och deras operativa miljö 

(Kavaratzis & Ashworth 2007). 

 

Användandet av stadsmarknadsföring har enligt Kavaratzis och Ashworth (2007) 

accelererat på grund av städers försök att positionera sig i den hårda konkurrensen om 

alltmer mobila resurser såsom investeringskapital, omlokalisering av företag, 

besökare och invånare. Konceptet och metoderna rörande varumärkeshantering 

används också av städerna som ett instrument inom platsmarknadsföring för att 

associera platsen med bredare önskvärda egenskaper som innehavs av den relevanta 

målgruppen man vill nå ut till. (ibid.) Kavaratzis och Ashworth (2007) menar vidare 

att stadsmarknadsföring är en komplex strävan som kräver en bred syn på sina mål, 

effekter samt allmänna riktlinjer. 
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I nedanstående ramverk, Figur 2.1, ges en beskrivning över kommunikationens 

påverkan på en stads varumärke genom lämplig hantering av olika variabler, med 

både funktionell och symbolisk innebörd, via två typer av kommunikation, primär och 

sekundär. (Kavaratzis & Ashworth 2007)  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Primär kommunikation är kommunikation som meddelar effekterna av en stads 

handlingar och åtgärder, där kommunikationen inte är det primära målet med 

handlingen, men ändå som påverkar stadsvarumärket. Detta är indelat i fyra områden: 

landskapsstrategier (urban design, arkitektur, allmänna platser, offentlig konst), 

stadens beteende (stadens vision, kvalité på tjänster, event, finansiella incitament), 

organisations- och administrativstruktur (samhällsnätverk, offentlig-privata 

partnerskap, medborgardeltagande), samt infrastrukturella projekt (tillgänglighet, 

kulturella möjligheter, turism möjligheter). (Kavaratzis, 2008) 

 

FIGUR 2.1: Communication of the City’s Brand 
Källa: Kavaratzis (2008) 
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Sekundär kommunikation är kommunikation som är formell och avsiktlig, med ett 

specifikt kommunikativt syfte.  Detta uppnås via vedertagna 

marknadsföringsaktiviteter som reklam, public relations, samt användandet av grafisk 

design och logotyper. (Kavaratzis, 2008) 

 

Stadsmarknadsföring är ett viktigt inslag i den entreprenöriella staden precis som 

platsmarknadsföring är ett viktigt inslag. Det handlar inte enbart om att skapa logos 

och slogans, det handlar om att ha djupa rötter i en stads identitet och lokala 

omständigheter. (Kavaratzis & Ashworth, 2007) 

2.2.1	Platsvarumärke	
 

Enligt Zhou och Wang (2014) kan stadsmarknadsföring och platsmarknadsföring 

användas och definieras på likvärda sätt. I stället är det viktigare att skilja på 

platsmarknadsföring och platsvarumärke, två termer som ofta blandas ihop (Govers, 

2011). 

 

Platsmarknadsföring är ett multi- och tvärvetenskapligt forskningsområde där 

omfattande forskning bedrivits (Kavaratzis & Hatch, 2013). Platsmarknadsföring kan 

relateras till turistdestinationer, utländska direktinvesteringar och export. Det kan 

medföra produkt-plats co-branding med integration med den offentliga sektorn 

(Aitken & Campelo, 2011). 

 

Även hantering och ledning av platsmarknadsföring har haft en stor spridning inom 

forskningsvärlden. Aitken och Campelo (2011) beskriver hur en stor del av den 

aktuella forskningen inte ser platsmarknadsföringen som en ren 

marknadsföringsaktivitet, utan mer som en förvaltning av relationer. Detta kan 

beskrivas som en ”koordinerad process”, en process som inkluderar ett 

platsvarumärkes värderingar, positionering, image, strategi, vision och 

implementering. Om platsmarknadsföring ska användas som strategi, måste ett 

gemensamt strävande mot ekonomisk tillväxt med olika parter och 

samhällsengagemang i en plats existera (Papadopoulos & Heslop, 2002). 
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Zenker och Braun (2010, s 3, i Kavaratzis & Hatch, 2013), beskriver platsvarumärken 

som ett nätverk av associationer i konsumenternas sinne baserat på visuella, verbala 

och beteendemässiga uttryck för en plats, som förkroppsligas genom syfte, 

kommunikation och värderingar. Detta inkluderar även den allmänna kulturen hos en 

plats intressenter samt den övergripande utformningen av platsen.  Zenker och Braun 

(2010, s.3) pekar på skillnaden mellan ett företagsvarumärke och platsvarumärke 

genom att definiera företagsvarumärken som de visuella, verbala och 

beteendemässiga uttrycken för en organisations unika affärsmodell. Vilket inkluderar 

företagets mission, kärnvärden, uppfattningar, kommunikation, kultur och 

övergripande struktur. Zenker och Braun (2010) påpekar att varumärket inte omfattar 

vad som kommuniceras eller den fysiska platsen, utan endast hur de relevanta 

målgrupperna uppfattar varumärket.  Dessa uppfattningar leder i stället in till effekter 

angående platsvarumärkets image och värderingar (ibid.).  

 

Aitken och Campelo (2011) beskriver kopplingen mellan platsvarumärken och 

platsvarumärkets image som en komplicerad process, och inte som en 

marknadsföringsaktivitet. I likhet med detta beskriver Kavaratzis och Hatch (2013) 

processen som en aktiv dialog mellan olika intressenter till platsen.  

 

Kavaratzis och Hatch (2013) beskriver en process för platsmarknadsföring, i Figur 

2.2. 

FIGUR 2.2: Processen för platsmarknadsföring 
Källa: Kavaratzis & Hatch (2013), hämtad från Kavaratzis (2008) 
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Modellen beskriver den process och de komponenter som ett platsvarumärke går 

igenom för att integreras till platsen. De åtta komponenterna är: Vision & Strategi, 

Intern Kultur, Lokala Samhällen, Synergier, Infrastrukturer, Stadsbild & Gateways, 

Möjligheter, och Kommunikation (Kavaratzis, 2008). I Tabell 2.1 följer en 

beskrivning över vilka behov komponenterna täcker, samt vilka handlingar som 

krävs.  

 

 

 

Komponent Behov som täcks Huvudvägledning och handling 
Vision & Strategi En allmänt accepterad vision för 

platsens framtid som guidar 
marknadsföring, samt en strategi 
för hur detta ska uppnås. 

• Publika diskussioner 
• Marknadsundersökningar 
• Marknadsanalyser 
• Val av vision, strategi och huvudmål 
• Upprättande av arbetsgrupper 

Intern Kultur Möjligheten att ta emot 
feedback, överenskommelser 
och support från anställda, samt 
att sprida varumärket genom 
platsen och 
marknadsföringsarbetet 

• Interna diskussioner om val av vision och 
strategi 

• Fastställande av lämplig 
organisationsstruktur 

• Rollfördelning av avdelningar 
 

Lokala Samhällen Prioritering av behov från lokala 
samhällen (invånare, 
entreprenörer, små och 
medelstora företag, lokala 
intressegrupper) och involvera 
dessa i arbetet med varumärket 
och strategin. 

• Offentliga diskussioner med lokala 
samhällen om vision och strategi 

• Etablera representation och deltagande 
från lokala samhällen  

• Balansera målen med effekterna av 
strategin 

Synergier Utforska den gemensamma 
grunden mellan berörda aktörer 
inom platsen (lokala 
handelskammare, 
branschorganisationer, lokalt 
baserade företag) och utanför 
(regionala/nationella föreningar 
och myndigheter, grannplatser, 
internationell nivå) 

• Offentliga diskussioner med interna 
intressenter om vision och strategi 

• Utforska möjligheten att använda externa 
samarbetspartner för att uppnå 
kompletterande insatser 

• Rollfördelning av intressenter och 
samordning 

• Planera samarbetsprojekt 
• Offentlig-privat samverkan 

Infrastruktur Grundläggande infrastruktur 
som är nödvändig för 
funktionen att bo, arbeta, besöka 
och investera i platsen, med 
fokus på att kommunicera 
värdet i en sådan infrastruktur.  

• Tillgänglighet till och inom platsen 
• Boende, kultur, turism, fritid, etc. 
• Utvärdera existerade infrastruktur 
• Planera och prioritera förbättringar av 

existerande infrastruktur och ny 
infrastruktur enligt vision och strategi 

Stadsbild & Gateways Behov av att varumärket ligger i 
linje med den naturliga och 
uppbyggda miljön, i synnerhet 
(men inte endast) i de centrala 
delarna samt infarter och 
huvudleder. 

• Urban design och arkitektur 
• Kvalitén på de offentliga utrymmena 
• Utvärdering av styrkor och svagheter i 

den uppbyggda miljön 
• Planering och prioritering av projekt 

enligt vision och strategi 
• Flaggskeppsutveckling 

TABELL 2.1: Komponenter inom processen för platsmarknadsföring 
Källa: Kavaratzis (2008) 
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Möjligheter Ge specifika möjligheter till 
inriktade individer (arbete, 
utbildning, tjänster, fritid, 
livsstil) och företag (finansiell, 
skatteincitament, arbetskraft 
etc.) som överensstämmer med 
platsen varumärke 
 

• Identifiering och utvärdering av 
befintliga möjligheter 

• Planera nya möjligheter enligt vision och 
strategi 

• Antal, typ och omfattning av evenemang 
som anordnas 

• Skatteincitament för specifika sektorer 

Kommunikation Konsekvent behov av 
kommunikation och främjande 
av befintliga och nya inslag 
inom platsen och dess 
varumärke 
 

• Förbättra kommunikationskompetens 
inom platsen 

• Kommunicera utvecklingsinsatser 
• Tillhandahållande av information till alla 

berörda parter 
• Reklam/PR/Publicitet 
• Skapa visuell identitet (logotyp, slogan) 
• Reklammaterial 

 
Gemensamt för både stadsmarknadsföring och platsmarknadsföring är dess fokus på 

kommunikation. (Kavaratzis, 2008). Enligt Ketter och Avraham (2012) använder 

platsmarknadsföring oftast en linjär kommunikation, där meddelanden skickas från 

sändaren till mottagaren, men att det blir mer och mer vanligt att 

platsmarknadsföringskampanjer använder sociala medier för att nå ut till online-

användare. 

 
 

2.3	Digital	marknadsföring	
 
En stor del av de studier som har skrivits om digital marknadsföring och digitala 

medier är fokuserade på konsumenternas perspektiv i stället för organisationernas. 

(Tiago & Verissimo, 2014). Tidigare forskning, som fokuserat på konsumenternas 

perspektiv, visar hur en ökad användning av informations- och kommunikationsteknik 

har lett till ökad effektivitet, bekvämlighet, bredare utbud av produkter, 

konkurrenskraftiga priser, och produktdifferentiering. Dessa fördelar har ökat som ett 

resultat av en ökad användning av sociala medier ochidag kan konsumenter enkelt 

hitta andra konsumenters åsikter om produkter och tjänster. (Tiago & Verissimo, 

2014) 

 

Digital marknadsföring sett från organisationers perspektiv beskrivs som en naturlig 

marknadsföringsaktivitet i och med konsumenternas redan engagerade närvaro på 

internet och sociala medier. Utöver en ökad kontakt med konsumenter, finns andra 
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fördelar för företag att utnyttja digital marknadsföring till exempelvis 

varumärkesbyggnad. (Tiago & Verissimo, 2014) 

 

I en studie gjord av Leeflang, Verhoef, Dahlström, och Freundt (2014) undersöktes 

olika kanaler av digital marknadsföring med en djupdykning i hur dessa kanaler 

används organisationer. Det undersöktes vilka möjliga hot/möjligheter dessa kanaler 

skulle kunna ge till de organisationerna som nyttjar kanalerna. Över 700 

marknadsföringschefer från Nordamerika, Europa och Asien, aktiva både i företag-

till-företag och företag-till-konsumenter marknader, svarade på hur deras organisation 

förhåller sig till olika digitala marknadföringskanaler, både hur aktiva de är på 

kanalerna, och hur kanalerna används, vilket beskrivs i Figur 2.3. 

 

 

 

Figur 2.3 visar de olika marknadsföringskanalerna till vänster, och hur företagen 

använder sig av, och förväntar sig använda, kanalerna i matrisen till höger. De mest 

använda kanalerna är A (organisationens hemsida), B (e-mail kommunikation) och C 

(sociala medier). Dessutom beskriver figuren att användningen av C (sociala medier) 

och J (mobil applikationer) kommer öka inom de närmsta åren. (Leeflang et al., 2014)  

2.3.1	Sociala	medier	
 

Hassan Zadeh och Sharda (2014) beskriver sociala medier som ett utmärkt verktyg för 

att komma i kontak och bygga meningsfulla relationer med kunder. Vidare beskriver 

FIGUR 2.3: Digitala marknadsföringskanaler 
Hämtad från: Leeflang, Verhoef, Dahlström, & Freundt (2014) 
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samma författare hur organisationer skapar fansidor för att sprida budskapet om sitt 

varumärke, sina produkter, och reklamkampanjer.  Kunder kan sedan interagera med 

dessa sidor, genom att skriva, dela, och diskutera. Hassan Zadeh & Sharda (2014) 

definierar aktiviteten att använda sig av kunder för att öka varumärkeskännedom som 

en form av crowdsourcing.  

 

OSN (Online Sociala Nätverk), som exempelvis Facebook, Twitter, YouTube, etc. är 

nätverkssidor, även kallade sociala nätverk eller medier, som besöks av miljontals 

användare som en del av deras dagliga online aktiviteter (Guy, Jacovi, Perer, Ronen 

& Uziel, 2010). OSNs ger organisationer en exceptionell förmåga till interaktivitet 

och kommunikation med sina kunder (Barreda, Bilgihan, Nusair, & Okumus, 2015). 

De flesta organisationer använder OSNs för kundengagemang och samarbete (Barreda 

et al., 2015), medan andra organisationer ser OSNs som en ren marknadsföringskanal, 

en informationsväg att öka varumärkeskännedomen hos kunder (Hassan Zadeh & 

Sharda, 2014). 

 

För att skapa och uppmana till en ökad varumärkeskännedom via OSNs är det viktigt 

att skapa en virtuellt engagerad miljö, där fokus ska ligga på användarna och 

kunderna, så att de kan vara med och påverka, diskutera och få uppdaterad 

information i tid. Att få psykologiska och/eller ekonomiska belöningar tillsammans 

med tillgång till exklusiva förmåner är viktiga faktorer för många användare på OSNs 

(Barreda et al., 2015). 

 

Facebook är en av de absolut största OSNs som finns tillgängligt på marknaden, med 

över en miljard dagligt aktiva användare (Facebook Newsroom, 2016). I en studie 

gjord av Sakas, Dimitrios och Kavoura, (2015), har varumärkeskännedom och dess 

koppling till Facebook undersökts. Författarna kom fram till att på grund av 

Facebooks storlek, och dess räckvidd till en stor grupp användare och konsumenter, är 

det en utmärkt platform för att nå ut med information om varumärken.  

 

Barreda, Bilgihan, Nusair, och Okumus (2015) har nått liknande slutsatser i sin studie, 

även fast de kollade på OSNs i ren allmänhet. Baredda et al. (2015) beskriver att 

OSNs är väldigt effektiva för att öka varumärkeskännedomen, och att marknadsförare 

bör ha som mål att bygga upp en stark varumärkeskännedom. Samma studie tog upp 
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flera faktorer som positivt påverkar varumärkeskännedomen på OSNs, inklusive VI 

(virtuell interaktivitet), belöningssystem, kvalitetssäkringssystem och 

informationskvalitet, med VI som den mest kraftfulla påverkande faktorn. 

 

2.4	Teoretiskt	ramverk	och	forskningsfrågor	
 
 

Syftet med denna undersökning är att beskriva hur en offentlig organisation skapar 

varumärkeskännedom för en plats via platsmarknadsföring och sociala medier. 

 

Följande forskningsfrågor har formulerats: 
 

FF 1: Hur kan en kommuns arbete med platsmarknadsföring för att skapa 
varumärkeskännedom beskrivas? 
 

FF 2: Hur kan användningen av sociala medier för en kommuns arbete med 
platsmarknadsföring beskrivas? 
 

 
 FIGUR 2.4: Teoretiskt ramverk 
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Det ovanstående teoretiska ramverket är byggt utifrån de tidigare redovisade teorierna 

och modellerna.  

 

Ramverket syftar till svara på forskningsfrågor 1 och forskningsfråga 2 genom att 

applicera de tidigare teorierna kring stadsmarknadsföring samt platsmarknadsföring, 

inklusive de underliggande faktorerna i Kavaratzis (2008) modell för 

platsmarknadsföringsprocessen.  Ramverket i denna studie inkluderar inte alla 

faktorer som redovisas i Kavaratzis process, utan de faktorer som ansetts vara de 

mesta relevanta för denna studie har istället plockats ut.  

 

Ramverket förklarar hur faktorerna inom platsmarknadsföring; vision och strategi, 

intern kultur, stadens infrastruktur, stadsmiljö, organisationens struktur, påverkar 

varumärkeskännedom (forskningsfråga 1) samt hur platsmarknadsföring via sociala 

medier kan beskrivas (forskningsfråga 2). Stadsmarknadsföring är inte med i någon 

forskningsfråga, men är med i ramverket. Detta kan förklaras genom att 

stadsmarknadsföring är en övergripande teori, och således täcker ett bredare spektrum 

än platsmarknadsföring. Platsmarknadsföring är huvudfokuseringen i studien.  
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3.	Metod	
I följande kapitel presenteras de metodval som har gjorts under studien. Syftet är att 
presentera hur studien har genomförts samt hur vi gått tillväga vid insamlandet av 
data. 
 

3.1	Forskningssyfte	
 
Det finns tre olika typer av forskningssyften enligt Saunders, Lewis och Thornhill 

(2016): utforskande, förklarande och beskrivande.   

 

Denna studie är en beskrivande då den syftar till att beskriva hur arbetet med 

platsmarknadsföring går till inom kommuner. Beskrivande studier är enligt Saunders, 

Lewis och Thornhill (2016) lämpliga där man vill beskriva nuläget och vad det är som 

sker inom ett specifikt område. Utforskande studier beskrivs som lämpliga inom 

områden där det inte finns så mycket forskning och forskningen fokuserar på att skapa 

nya vetenskapliga insikter. Förklarande studier beskrivs som lämpliga där man 

fokuserar på relationer och samband mellan dessa. (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2016) 

 

3.2	Forskningsansats	
 
I en forskningsprocess finns det två typer av forskningsansatser: kvalitativ och 

kvantitativ. Kvantitativ forskning kan betraktas som en forskningsstrategi som 

fokuserar på att kvantifiera insamling och analys av data, oftast i form av siffror som 

undersöks objektivt. Kvalitativ forskning är en forskningsstrategi som lägger fokus på 

ett tolkande synsätt, där ord och teori, och teman väger tungt. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Denna studie är kvalitativ då den primära datainsamlingsmetoden är intervjuer.  

Den kvalitativa naturen i studien kommer från viljan att beskriva relationer mellan 

begrepp och betydelser, samt från viljan att få en fördjupad kunskap inom området. 

Den kvalitativa forskningsansatsen framgår via analys av strategier, taktiker, och 

initiativ, och sammanhanget mellan dessa. (Bryman & Bell, 2013)   

 

En studie bör skilja på en induktiv forskningsprocess och en deduktiv 

forskningsprocess. En deduktiv forskningsprocess utgår från existerande teori inom 
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ett område, för att härledas till hypoteser som ska undergå en empirisk granskning. 

Det är sedan teorin och hypoteserna som styr datainsamlingen. En induktiv 

forskningsprocess utgår från ett resultat eller insamlad empirisk data för att utifrån 

detta arbeta fram en teori. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Denna studie är deduktiv, då existerande teori ligger till grund för 

problemformuleringen och forskningsfrågorna. Det teoretiska ramverket som 

presenterades i kapitel 2 är också konstruerat utifrån redan existerande forskning. 

 

3.3	Forskningsstrategi	och	design	
 
Det finns fem olika typer av forskningsstrategier som är beroende av de 

forskningsfrågor och problem som definierats. Dessa forskningsstrategier är historia, 

fallstudie, arkivanalys, enkät och experiment. (Yin, 2009)  

 

Av dessa forskningsstrategier har valet för studien fallit på fallstudie baserat på att 

fallstudier ämnar till att besvara ”Hur” och ”Varför” vilket passar studiens 

beskrivande syfte. Dessutom är fallstudier lämpliga där man vill beskriva nuläget 

(Yin, 2009), vilket är i överensstämmelse med studiens forskningssyfte.  

 

Studien är centrerad runt ett “single-case”, en singulär fallstudie. Varumärket Luleå är 

det fall som studien har valt att fokusera på. Bell och Waters (2014) beskriver 

fallstudier som särskilt lämpliga då studien skall bedrivas inom en begränsad 

tidsperiod och ska studera ett avgränsat problem. Saunders, Lewis och Thornhill 

(2016) tar upp att i fallstudier är det extra viktigt att ett lämpligt fall väljs, eftersom 

det är fallet som helt och hållet styr resultatet av studien.  
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3.4	Datainsamling	
 

Den huvudsakliga insamlingsmetoden för primärdata är intervjuer, vilket enligt 

Bryman och Bell (2013) är en lämplig datainsamlingsmetod i studier som är 

kvalitativa samt fokuserar kring en fallstudie. 

 

Den intervju som har genomförts var en semi-strukturerad intervju. Saunders, Lewis 

och Thornhill (2016) beskriver semi-strukturerade intervjuer som “icke-

standardiserade” intervjuer där forskare har en lista med teman och nyckelfrågor som 

skall tas upp. Syftet är att innehållet i intervjuerna kan variera från intervju till 

intervju för att uppnå en intervjuprocess med flexibilitet. Tonvikten ligger på hur 

intervjupersonen uppfattar och förstår frågor och skeenden (Bryman & Bell, 2013).  

Fördelen är att intervjupersonen får en stor frihet när det gäller att utforma svaren på 

sitt egna sätt. 

 

Utöver intervjuer har sekundärdata samlats in och analyserats. Sekundärdata finns 

både i kvantitativ form (sifferdata) och i kvalitativ form (icke-sifferdata), och i rå, 

icke kompilerad data, samt färdig kompilerad data. I Tabellen 3.1 nedan redovisas de 

vanligaste typerna av sekundär data (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016).  

 

 
 

Dokument Undersökning Flera källor 

Text Folkräkning (census) ”Snapshot” 

Icke-text 
Regelbundna och 

kontinuerliga 
undersökningar 

Longitudinell 

 
 

I denna undersökning har textdokument och kontinuerliga undersökningar använts 

som sekundärdata för analysen, för att komplettera primärdatan. De textdokument 

som använts är primärt Luleås hemsida och styrverktyg, en manual över 

marknadsföringsarbetet inom Luleå Kommun, med fokus på bland annat 

platsmarknadsföringen. Den kontinuerliga undersökningen som använts är primärt 

kommunstudien som nämnts tidigare. Dessa sekundärkällor valdes ut på grund av 

TABELL 3.1: Sekundärdata 
Källa: Saunders, Lewis & Thornhill (2016) 
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deras relevans till ämnet, och för att ge stöd till analysen och den kvalitativa 

forskningsansatsen.  

 

3.5	Analysmetod	
 
Dataanalysen har följt ett tematisk analysformat. Ett tematiskt analysformat innebär 

att empiriska data analyseras in i teman och mönster, som sedan kommer att 

analyseras ytterligare (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016).  Den tematiska analysen 

skiljer sig från andra analysformat, så som grundad teori och kritisk diskursanalys, 

främst genom dess avsaknad av tydliga analystekniker och identifierbar bakgrund 

(Bryman & Bell 2013).   

 

Det tematiska analysformatet är väldigt flexibelt, eftersom formatet inte är direkt 

kopplat till något vetenskaplig synsätt. Det viktiga att komma ihåg är att de 

antaganden som tas i förhållande till tolkningar av materialet kommer påverka 

användandet av analysformat. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016)   

 

Uppsökandet av teman beskrivs av Saunders, Lewis och Thornhill (2016) som en 

aktivitet där teman eller koder som vissa forskare definierar det plockas fram ur det 

insamlade materialet, för att sedan jämföras med teman som är plockade från teorin. 

 

På grund av forskningsansatsens deduktiva åtagande kommer de teman som plockas 

fram och redovisas vara kopplade till den tidigare forskningen och de redan 

existerande teorier som presenterades i kapital 2 i den mån det är möjligt. De olika 

teman som kommer tas fram presenteras i Figur 3.1. 

 

FIGUR 3.1: Teman 
Anpassad från: Saunders, Lewis & Thornhill (2016) 
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3.6	Urval	
 
Det finns två olika typer av urvalsmetoder enligt Bryman och Bell (2013): 

sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval baseras på en 

slumpmässig grund, vilket innebär att varje individ i en population ska ha lika stor 

chans att bli vald. Ett icke-sannolikhetsurval utgår inte från en slumpmässig 

urvalsteknik vilket innebär att forskaren väljer ett eller flera lämpliga fall. (Bryman & 

Bell, 2013) 

 

I denna studie har en fallorganisation valts genom icke-sannolikhetsurval, på grund av 

den kvalitativa fallstudie som valts som forskningsstrategi.  

 

För att det ska vara möjligt att genomföra studien baserat på tid och resurser är 

studien centrerad runt ett “single-case”, en singulär fallstudie av Luleå kommun. 

Anledningen till att detta fall valdes beror på Luleå kommuns framgångar med att 

bygga upp varumärket Luleå. Luleå vann priset Placebrander of the Year 2015. Ett 

pris som delas ut för imponerande insatser inom platsmarknadsföring. Ett kvitto för 

arbetet med att stärka en plats varumärke, generera fler invånare, besökare, 

evenemang, investeringar eller etableringar. (Placebrander, 2015). 

 

Studien har behandlat Luleå som ett ”framgångsfall” inom det valda området. 

Tillgängligheten är en annan anledning till varför Luleå kommun valdes som fall. Det 

är en viktig aspekt i studien att det finns möjlighet att träffa representanter som jobbar 

med kommunens marknadsföring. En dialog har förts med Luleå kommun angående 

det aktuella forskningsområdet samt studiens syfte. Detta har skett i syfte att öka 

studiens validitet och reliabilitet. Dialogen har medfört att den mest lämpade 

respondenten från kommunen har valts ut för att genomföra intervjun. Dialogen med 

kommun har bidragit till att öka trovärdigheten och styrka studiens syfte. Det har 

funnits möjlighet att genomföra flertalet intervjuer, dock har detta inte varit av 

intresse då empirin varit tillräckligt stark. Svaren från respondenten har jämförts med 

styrverktyget, en manual över marknadsföringsarbetet inom Luleå Kommun, för att 

säkerställa trovärdigheten. Fler intervjuer hade inte stärkt någon av 

forskningsfrågorna. Detta beroende av att respondenten har störst kännedom 
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angående kommunens arbete med marknadsföring och arbetet med Luleå som 

varumärke. 

3.6.2	Presentation	av	fallkommun	
 
Luleå kommun tillhör landskapet Norrbotten som ligger i Norrbottens län. 

Kommunen har en storlek på 2 110 kvadratmeter och innehar 76 000 invånare. Luleå 

kommun kom till 1969 när man slogs ihop med Råneå kommun, Nederluleå kommun 

samt Luleå stad. (Luleå kommun, 2015). 

 

Luleå kommun tillgavs ett flertal topplacering i 2014 års upplaga av ”Kommunen på 

Facebook”. Luleå kommun hamnade i topp 10 inom kategorierna flest nya gillare och 

engagemang. (Kommunen på Facebook, 2014) 

 

Den respondent från Luleå kommun som ansågs mest lämpad att intervjua är Karl-

Henrik Dagman, som dagligen arbetar som marknads- och kommunikationsansvarig 

för varumärket Luleå. Respondenten är lokaliserad på tillväxtkontoret, en avdelning 

inom kommunledningsförvaltningen, som arbetar med näringslivsfrågor inom 

kommunen. Tillväxtkontoret finansierar och driver utvecklingsprojekt inom 

kommunen. Respondenten är huvudansvarig för varumärket Luleå och valdes på 

grund av sin position, erfarenhet och kunskap inom området och då han identifierades 

som den mest kunniga personen när det gäller kommunens varumärkesarbete och 

sociala medier.  

 

3.7	Validitet	&	Reliabilitet	
 
En studies validitet understryker om forskaren har mätt det som avsätts för att mätas. 

Reliabilitet mäter pålitligheten av det man mätt. Vid kvalitativa semi-strukturerade 

intervjuer är reliabilitet inte lika hög som om intervjuerna vore helt strukturerade eller 

om de haft ett kvantitativt perspektiv. (Bryman & Bell, 2013) Detta beror på, enligt 

Bryman och Bell (2013), att semi-strukturerade intervjuer fokuserar mer på 

respondentens ståndpunkter och åsikter, och att tyngden ligger på intervjupersonens 

egna uppfattningar och synpunkter, snarare än att följa en tydlig och noggrann 

struktur.  
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När det gäller datakvalitetsproblem relaterat till validitet och reliabilitet, skriver 

Saunders, Lewis och Thornhill (2016) att man genom intervjuer kan minska dessa 

problem genom att förtydliga frågor, och tydligt redovisa för de processer och 

forskningsdesigner som använts.    

 

Validitet och reliabilitet har diskuterats inom kvalitativ forskning som mindre relevant 

än i kvantitativ forskning, detta på grund av ökad svårighet att replikera en kvalitativ 

studie och att kvalitativa studier, i synnerhet de som involverar semi-strukturerade 

metoder ofta förlitar sig på forskarens uppfinningsrikedom. (Bryman & Bell, 2013) 

 

 
Svårigheterna med en fallstudie är att hitta ett fall som representerar ett helt område. 

Bryman och Bell (2013) beskriver att det finns ett frågetecken angående 

fallstudieforskningens externa validitet och generaliserbarhet. Hur kan ett enda fall 

vara representativt generaliserbart samt tillämpas även på andra fall? Svaret enligt 

Bryman och Bell (2013) på den frågan är att det inte går att hitta ett sådant fall, målet 

bör istället vara att fokusera på fallstudiernas främsta styrka. Studien har därför valt 

att lyfta fram det unika med fallet genom att utveckla en djupgående förståelse för 

dess komplexitet. Studien har valt att fokusera på Luleå kommun som fall baserat på 

framgångarna inom platsmarknadsföring. Studiens validitet sjunker i samband med att 

studien valt att fokusera på enbart ett fall. Det baseras på om resultaten kan anses 

tillförlitlig för samtliga Sveriges kommuner.  

 

Användandet av semi-strukturerade intervjuer höjer studiens validitet genom att ett 

område kan analyseras djupare baserat på respondentens svar och reaktioner. 

Respondenten har då en frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Detta medför att 

intervjuprocessen blir flexibel och tonvikten ligger på hur respondenten uppfattar och 

förstår våra frågor. (Bryman & Bell, 2013) 

 

I fallet Luleå kommun har vi valt att intervjua en respondent. Att vi enbart har 

genomfört en intervju med respondenten kan påverka både validiteten och 

reliabiliteten av studien negativt, då studien endast har perspektivet från en person, 

under ett tillfälle. Detta har motverkats dels genom att respondenten identifierats som 
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den mest kunniga och erfarna personen inom området och genom att data från 

intervjun, åtminstone delvis, har kunnat kontrolleras mot sekundära källor. 
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4.	Empiri	
I följande kapitel presenteras den empiri som har samlats in från studiens 

fallkommun. Empirin är uppdelad efter studiens forskningsfrågor och har samlats via 

primärdata och sekundärdata. 

 

4.1	 Hur	 kan	 en	 kommuns	 arbete	 med	 platsmarknadsföring	 för	 att	 skapa	
varumärkeskännedom	beskrivas?	
 
Luleå kommuns manual beskriver deras marknadsföringsarbete, inklusive deras 

definition av platsmarknadsföring, målgrupper, kommunikationsstrategi, varumärket 

Luleå, kärnvärden, profil och självbild, med mera. Manualen beskriver Luleås 

positionering på följande sätt: ”Mera stad och större utbud än i inlandet och 

småstäderna. Mera tid för familj, vänner och fritid än i storstäderna. Vår fantastiska 

skärgård är en ytterligare förstärkning av den unika positionen.”. 

 

Respondenten som är marknads- och kommunikationsansvarig för varumärket Luleå, 

menar att arbetet med att marknadsföra platsen alltid börjar med en 

varumärkesundersökning som syftar till att lokalisera platsens djupa rötter och 

identitet. Han menar att det är av ytterst vikt att denna varumärkesundersökning ger 

en sann bild och har en bred förankring. Arbetet med varumärkesundersökningen 

sammankallar en styrgrupp för varumärket, en projektgrupp, samt en referensgrupp 

som består av 25 personer från hela staden. Denna referensgrupp består av personer 

från idrottsföreningar, universitetet, unga företagande, RFSL, rödakorset och 

näringslivet. Arbetet möjliggör en så bred förankring som möjligt på referensgruppen. 

Vilket också framgår av kommunens manual som beskriver Luleås syn på 

platsmarknadsföring enligt följande: ”Platsmarknadsföring handlar om att beskriva 

nuläget. Till skillnad från planer och visioner, som målar upp en önskad framtid, är 

platsmarknadsföringens uppgift att berätta vad Luleå erbjuder här och nu, att lyfta 

fram Luleås unika position, styrkor och fördelar.” Det fortsatta 

marknadsföringsarbetet utgår från resultatet via marknadsundersökningen.  

 

Utifrån resultatet från marknadsundersökningen genomförs varumärkesworkshops 

med informationen från undersökningen. Syftet är att tolka resultatet från 

varumärkesundersökningen och analysera hur det kan användas i marknadsföringen 
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av platsen. Det som kan användas blir grunden i varumärkesstrategin, där kommunen 

tillsammans med upphandlad kommunikationsbyrå, en extern processledare, tar fram 

en marknadsföringsstrategi. 

Marknadsföringsstrategin ligger till grund för all marknadsföring Luleå kommun 

genomför via sina olika kanaler. Arbetet sker främst via event, sociala medier, 

Instagram, Facebook, hemsidan lulea.nu samt Twitter. 

 

Enligt respondenten är platsmarknadsföringen ingen centraliserad aktivitet i Luleå. 

Arbetet är decentraliserat vilket betyder att varje förvaltning inom kommunen har ett 

gemensamt ansvar att marknadsföra platsen. Platsmarknadsföringen är enligt 

respondenten lika mycket extern som intern. Oavsett vilken förvaltning man arbetar 

på inom Luleå kommun har man ett ansvar att marknadsföra platsen. Enligt manualen 

ska platsen Luleå definieras som huvudvarumärket och som staden Luleå. En tydlig 

skiljelinje sätts upp mellan staden Luleå, alltså platsen Luleå, och Luleå kommun. 

Luleå kommun har fått pris för sin kampanj ”Original Luleå Story” som går ut på att 

de bosatta i Luleå får berätta sin egen historia om platsen Luleå för övriga Sverige. 

Respondenten menar att kampanjen ligger som grund för hela 

marknadsföringsstrategin.  

 

Arbetet med att skapa varumärkeskännedom inom Luleå kommun baseras på vilken 

målgrupp man vill nå ut till. Respondenten anser att glada och nöjda Luleåbor är de 

bästa ambassadörerna för platsen. Logotypen är som en del av storybyggandet för 

kommunen och väsentlig i arbetet med varumärkeskännedom. Det är viktigt att förstå 

att mycket av varumärkeskännedomen sker internt inom kommunen. Det är enbart i 

större sammanhang som det finns en ambition att nå ut nationellt. Exempel på detta är 

enligt respondenten när Luleå fick Facebook till staden, vann solligan, blev årets 

tillväxtkommun och Placebrander of the Year.  

 

Luleå kommuns vision med varumärkeskännedomen och platsmarknadsföringen är att 

skapa tillväxt och förmedla att det är en attraktiv plats. Vilket också framgår enligt 

manualen som beskriver det övergripande målet med varumärkesstrategin är tillväxt: 

öka attraktionskraften, inflyttning och antalet invånare. Enligt manualen har Luleå 

följande målgrupper: Boende, potentiella inflyttare, företag (och potentiella 

etablerare/investerare) samt besökare (turister och affärsresenärer). Manualen 
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beskriver ytterligare att platsen Luleå är i konkurrens med andra städer om 

uppmärksamhet från media, företag, människor och myndigheter. Det är viktigt att 

stärka varumärket Luleå, eftersom platser hela tiden kämpar om personalrekrytering, 

företagsetablering, studentrekrytering, med mera 

 

En kampanj alltid skall utgå från det syftet och varumärkeskännedomen ska fokusera 

på en specifik målgrupp. Enligt respondenten gör mediebruset idag att det krävs 

mycket kapital och tid för att skapa ”lite kännedom” om en plats. Arbetet i Luleå går 

istället ut på att rikta in sig på en specifik målgrupp och försöka attrahera den till 

platsen. För att nämna ett exempel så kan det vara att erbjuda en specifik yrkesgrupp 

jobb inom sitt område. Detta skapar enligt respondenten bättre förutsättningar för att 

någon flyttar och stannar på platsen eftersom kommunens vision är tillväxt. 

 

Arbetet med varumärkesstrategin är en process som tar Luleå kommun upp till ett år 

att arbete fram. Det finns egenskaper med platsen som underlättar arbetet med 

varumärkesstrategin. Det är en fördel att man är framgångsrika inom idrotten, vilket 

symboliserar att man är en aktiv stad. Ett annat exempel är när man fick Facebook till 

Luleå. Andra fördelar för Luleå kommun är skärgården som man profilerar med bilder 

och filmer via sociala medier. Arbetet med varumärkesstrategin inkluderar även vad 

Stockholm tycker om Luleå eller tänker på när det kommer till Luleå. Kommunen tar 

därmed hänsyn till hygienfaktorer som är viktiga för att flytta och besöka en stad när 

man implementerar strategin.  

 

Luleå stadsmiljö stärker varumärkeskännedomen och implementeras i strategin. 

Kommunen arbetar utifrån olika kärnvärden där närhet är ett av dem. Luleå är en ”10 

minuters stad” med närhet till allting och det är en stor fördel med Luleå. Enligt 

respondenten har platsen inga begränsningar utan sitter helt i huvudet hos 

konsumenten vad som anses vara platsen Luleå. Platsmarknadsföringen syftar inte 

enbart till stadskärnan. Platsen är enligt respondenten hela kommunen, inkluderat 

exempelvis grannorterna Boden och Råneå. Luleå kan använda sig av fördelarna med 

att man kan vara bosatt på landsbygden men fortfarande ha närhet till stadskärnan och 

en internationell flygplats i sin platsmarknadsföring. 
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En anledning till att Luleå kommun har varit framgångsrika med sin 

platsmarknadsföring är, enligt respondenten, att varumärkesbyggandet byggts på fakta 

vilket är grunden i arbetet. Att förmedla ut den sanna bilden av platsen är viktig. 

Arbetet bygger på att marknadsföringsstrategin är bred och väl förankrad i 

verkligenheten innan den implementeras. Detta i kombination med att kommunen är 

konsekvent med sin platsmarknadsföring och jobbar mot en utsatt plan och vision. 

 

4.2	Hur	 kan	 användningen	 av	 sociala	medier	 för	 en	 kommuns	 arbete	med	

platsmarknadsföring	beskrivas?	

 
Luleå kommun använder sig av de digitala kanalerna Facebook, Twitter, Instagram, 

Lulea.nu som är en platsmarknadsföringswebb för besökare, studenter, företag, 

näringsliv samt digitala skyltar. Anledningen till att dessa kanaler används beror på att 

det är en väl genomtänkt blandning. Luleå bygger en stor del av sin digitala 

marknadsföring kring Facebook där man har 15 000 följare. Instagram är en bra kanal 

för att nå ut till en yngre målgrupp samt att det är bildbaserat vilket gynnar 

platsmarknadsföringen. Digitala skyltar kompletterar detta på effektivt sätt eftersom 

det är mer direkta, en annonsyta som numera är digital.  

 

Av Luleå kommuns Facebook-följare bor 50 % inte i Luleå, och 10 % är inte bosatta i 

Sverige. Det gör Facebook till en extra intressant kanal när man vill förmedla 

information till potentiella ”hemvändare”. Det kan enligt respondenten exempelvis 

vara information till barnfamiljer som har flyttat ut att Luleå har Sveriges tredje bästa 

skola. Ett bra verktyg i platsmarknadsföringen för att nå ut med tydliga budskap och 

skapa tillväxt.  

 

Möjligheterna med digital marknadsföring och digitala medier är att det ger en 

snabbare respons och en större spridning på mottagare. Det är en stor fördel att med 

rörlig bild och ljud som är viktiga inslag i platsmarknadsföringen. Luleå kan mäta 

”likes” på sociala medier. Det är en bra respons och dialog med mottagaren av 

budskapet.  Luleå kan anordna tävlingar på digitala medier, exempelvis kan man tävla 

om biljetter till stadsmaran via sociala medier och webben. Det är en bra interaktion. 
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Utmaningarna för Luleå kommun är att det finns ett stort antal konkurrenter som 

administrerar på sociala medier. Det finns enligt respondenten en förväntan att det 

digital marknadsföring skall uppdateras med viss frekvens och konsekvent producera 

innehåll som är spännande. Det är viktigt att kommunen arbetar utifrån sina 

kärnvärden. Varumärkesstrategin måste ligga till grund för budskapet även på sociala 

medier. 

 

Luleå kommun har ingen direkt strategi med hur man ska arbeta med sociala medier. 

Det finns generella riktlinjer i form av hur många inlägg som skall produceras per dag 

samt att religiöst och politiskt budskap inte skall förekomma. Det finns en ansvarig 

inom kommunen för den operativa driften, som har som uppgift att följa upp och 

bevaka vad som har lagts upp. Inläggen skall alltid vara kopplade mot strategin och 

värderingarna.  

 

Enligt respondenten kommer Luleå kommuns arbete med sociala medier att ha en mer 

utarbetad strategi inom fem år. Det kommer att vara mer tydligt indelat i olika 

målgruppen. Det kommer finnas en tydligare strategi att nå ut till dessa specifika 

målgrupper samt bättre uppföljning i arbetet. Sammanfattningsvis vill man bli bättre 

på att nå ut till riktade målgrupper och ha ett större djup i budskapet. Här finns det 

enligt respondenten en stor utvecklingspotential inom kommunen. 
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5.	Dataanalys	
I följande kapitel presenteras dataanalysen av det insamlade empiriska materialet. 

Kapitlet är uppdelat efter forskningsfrågorna.  

 

FF1:	 Hur	 kan	 en	 kommuns	 arbete	 med	 platsmarknadsföring	 för	 att	 skapa	
varumärkeskännedom	beskrivas?	
 
Hur marknadsföringsarbete går till för att stärka en kommuns varumärke. 

Precis som tidigare forskning stödjer är platsmarknadsföring ett viktigt inslag i den 

entreprenöriella staden. Det handlar inte enbart om att skapa logos och slogans, det 

handlar om att ha djupa rötter i en stads identitet och lokala omständigheter – att 

utnyttja stadens infrastruktur samt stadsmiljön. En konsuments relation till ett 

varumärke har studerats av Gartner och Konecnik Ruzzier (2011) som menar att 

varumärkeskapital skapas när en konsument anser sig ha ägande över ett varumärke. 

Det är även via detta ägande som ett värde för konsumenten skapas. Luleå kommun 

använder sig av detta i sin kampanj Original Luleå Story. Kampanjen går ut på att 

Luleåborna berättar sin egen Luleå historia för resten av Sverige. Det är den delen av 

varumärket Luleå som konsumenten anser sig ha ägande över som förmedlas via 

kampanjen. Original Luleå Story lägger grunden i hela varumärkesstrategin för att 

stärka Luleå kommuns varumärke. Enligt Buil, Martínez och de Chernatony (2013) så 

ligger varumärkeskapitalet helt och hållet i huvudet på konsumenten, vilket är det som 

Luleå kommun vill förmedla via sin kampanj. Respondenten menade att platsen inte 

har några begränsningar utan den sitter i huvudet hos konsumenten. Det är 

konsumenten som bestämmer vad den anser är platsen Luleå. Aaker (2014) skriver 

hur varumärkeskännedom ofta tas för givet, men att det kan vara en värdefull 

strategisk tillgång.  

 

Kavaratzis och Ashworth (2007) hävdar att stadsmarknadsföring är ett viktigt inslag i 

den entreprenöriella staden. De menar att det inte enbart handlar om att skapa logos 

och slogans, det handlar om att ha djupa rötter i en stads identitet och lokala 

omständigheter. Luleå kommuns arbete med sin marknadsföring av platsen börjar 

alltid med en djupgående varumärkesundersökning med en tydlig strategi och vision.  
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Papadopoulos och Heslop (2002) skriver att om man ska använda 

platsmarknadsföring som strategi, måste ett gemensamt strävande mot ekonomisk 

tillväxt med olika parter och samhällsengagemang i en plats existera. I Luleå kommun 

poängteras att den varumärkesstrategin som har arbetats fram ska implementeras av 

alla inom kommunen. De menar att kommunens arbete med platsmarknadsföring 

innebär att varje förvaltning har ett ansvar för att marknadsföra platsen. Det gäller 

oavsett vilken förvaltning inom kommunen man arbetar på. Marknadsföringen anses 

vara lika mycket extern som intern. Den interna kulturen är speciellt viktig för 

marknadsföringsarbetet inom kommuner, där många förvaltningar och kontor. 

 

Marknadsföring har idag blivit en mer central del för städer och kommuner, vilket har 

resulterat i ökade budgetar för att arbeta med imagebyggande genom kommunikation 

och reklam (Jørgensen, 2016). Marknadsföring och varumärkesbyggnad har enligt 

Jørgensen (2016) blivit en del för stadens ledning att arbeta med och har vuxit fram 

genom att städer har blivit mer företagande i sitt synsätt. Luleå kommun har 

applicerat detta genom att arbeta med event, sociala medier, Instagram, Facebook, 

webbsida Luleå.nu och Twitter. Utöver detta har man 700 Luleå ambassadörer, som 

man träffar 2 gånger per år, personer som har anmält sig som ambassadörer eller blir 

inbjudna som ambassadörer. 

 

Upprätthållande av varumärkeskännedom. 

 

Enligt Hoeffler och Keller (2002) kan varumärkeskännedom brytas ner i två 

nyckeldimensioner: Djupet av varumärkeskännedom, vilket tyder på hur lätt det är för 

konsumenter att komma ihåg eller känna igen varumärket, och bredden av 

varumärkeskännedom, vilket tyder på hur ofta konsumenter kommer att tänka på 

varumärket i köp- och konsumtionssituationer.  

Respondenten på Luleå kommun beskriver att Luleå har en strategi som är bred och 

väl förankrad. Därefter gäller det att vara konsekvent hela tiden och upprepa en bra 

kampanj. Att hålla fast vid strategin, inte byta ”slogan” varje år är viktiga inslag i 

arbetet. Att jobba med en plan man tror på under en längre tid skapar framgång, att 

vara konsekvent och jobba mot en plan som man tror på.  
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Enligt Kavaratzis och Ashworth (2007) arbetar städer aktivt med att positionera sig 

starkt i den hårda konkurrensen om alltmer mobila resurser såsom investeringskapital, 

omlokalisering av företag, besökare och invånare. Konceptet och metoderna rörande 

arbetet med varumärken används också av städerna som ett instrument för 

platsmarknadsföring för att associera platsen med bredare önskvärda egenskaper som 

innehavs av den relevanta målgruppen man vill nå ut till. Luleå kommuns arbete med 

kampanjer fokuserar alltid på målgruppen och syftet. De menar att man måste 

ifrågasätta vad målet är med att skapa kännedom. Mediebruset idag innebär att 

mycket tid och pengar går åt för att skapa lite kännedom om en plats. För att lyckas 

med att uppnå sin vision att skapa tillväxt arbetar Luleå kommun med att hitta en 

specifik målgrupp och erbjuda denna målgrupp jobb eller något annat riktat 

erbjudande. Det är en strategi för att vara attraktiva och växa genom att utse en 

relevant målgrupp att rikta sig mot snarare än att skapa allmän kännedom. 

Respondenten från Luleå kommun menade att det kan vara en specifik yrkesgrupp 

som behövs till staden. Det skapar större sannolikhet att någon flyttar till kommun 

och stannar vilket är visionen. Detta stödjer även Kavaratzis och Ashworth (2007) 

som menar att stadsmarknadsföring är en komplex strävan som kräver en bred syn på 

sina mål, effekter samt allmänna riktlinjer. Respondenten från Luleå kommun menade 

att deras mål och vision med sin marknadsföring är att skapa tillväxt och attraktion. 

Målet är att skapa tillväxt genom att vara en attraktiv plats. 

 

Aitken och Campelo (2011) beskriver hur en stor del av den aktuella forskningen inte 

ser platsmarknadsföring som en marknadsföringsaktivitet, utan mer en förvaltning av 

relationer, en ”koordinerad process”, en process som inkluderar ett platsvarumärkes 

värderingar, positionering, image, strategi, vision och implementering. Enligt 

respondenten från Luleå kommun så arbetar man med platsvarumärkes värderingar, 

positionering, image, strategi, vision och implementering. Detta genom att ta 

informationen från varumärkesundersökningen till en extern processledare där man 

har varumärkesworkshops med informationen. Utifrån resultatet från 

varumärkesundersökningen, tolkar man detta och få ner det konkret hur det kan 

användas i Luleå kommuns marknadsföring. Efter det presenteras det för 

projektgruppen där det jobbas vidare, presenteras och arbetar om via referensgruppen. 

Via denna process har kommunen kommit på ett förslag på varumärkesstrategi som 
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man via upphandlad kommunikationsbyrå, extern processledare, tar fram en strategi 

som all marknadsföringen bygger kring. 

 

Offentliga organisationer arbetar med att uttrycka sina värderingar och sin identitet 

genom att skapa visioner, missioner, slogans och logotyper. Marknadsföringen syftar 

till att offentliga organisationer ska locka uppmärksamhet till sitt namn och sin 

identitet. Ett varumärke kan beskrivas som en person med en specifik personlighet, 

som konsumenter formar en personlig relation till (Waeraas, 2008). Respondenten 

från Luleå kommun ansåg att deras logotype är viktig. Detta beror på att det är som en 

del av storybyggande för Luleåborna. I övrigt sker mycket av varumärkeskännedomen 

mycket internt i Luleå. Det är enbart i större sammanhang man försöker gå ut 

nationellt. Bra exempel på det är när man fick Facebook till staden, vann solligan, 

blev årets tillväxtkommun eller placebrander of the year.  

 

Vision, strategi och framgångsfaktorer relaterade till varumärkesbyggandet. 

 

Luleå kommun är bara en organisation som finns på platsen, med ett antal 

förvaltningar. Platsen är så pass mycket större än enbart kommunen, Luleå kommun 

finns på platsen, platsen är universitetet, staden, skärgården, flygplatsen och alla 

företag. Utmaningen för kommunen är att ha en stadslogotyp för att marknadsföra 

staden. Kavaratzis (2008) beskriver att processen startar med att platsens ledning, 

exempelvis en kommun, tar fram en gemensam vision och strategi för platsens 

framtid och dess varumärke. Den lokala kulturen och visionen över varumärket och 

platsen måste sedan sprida sig vidare till hela organisationen. Lokala samhällen måste 

vara involverade så att de kan ge sin support till visionen. Relevanta intressenter 

måste få möjligheten att skapa synergier mellan deras roller och varumärket. 

Synergier med intressenter finns det enligt respondenten i Luleå. Exempelvis i 

idrotten där dem är väldigt framgångsrika. När staden är i slutspel i ishockey väcker 

det uppmärksamhet till staden. Samma sak med den kvinnliga basketen som 

representerar staden. Det bevisar att det finns utrymme för både kvinnlig och manlig 

idrott, samt att Luleå är en aktiv stad. Andra exempel är när Facebook valde att 

lokalisera sig i staden. Skärgården likaså som profileras med bilder och filmar mycket 

i marknadsföring via Facebook. 
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Luleå kommuns varumärkesstrategi är en process som tar ett år från att 

varumärkesundersökningen är genomförd. Det inkluderar även vad Stockholm tycker 

om Luleå eller tänker på när det kommer till Luleå. Efter att ha utformat det 

strategiska konceptet som gör staden till ett modernt varumärke med en unik 

personlighet (platsmarknadsföring) kan staden attrahera specifika målgrupper och 

sälja in staden via stadsmarknadsföring (Goovaerts, Biesbroeck & Van Tilt, 2014). 

Stadsmarknadsföring är en långsiktig process som syftar till att behålla och attrahera 

tre utvalda målgrupper i en stad. Dessa målgrupper består av invånare, turister och 

företag kopplade till staden (a.a.)  

 

Därför tar Luleå hänsyn till hygienfaktorer som är viktiga för den specifika 

målgruppen för att flytta eller besöka en stad. Exempelvis att man har bra 

kommunikationer i Luleå är en viktig hygienfaktor. Stockholmare är negativt inställda 

till kommunikation i Luleå och där har det har brustit från Luleås sida att 

kommunicera ut att går 16 flighter mellan Luleå och Stockholm varje dag, något som 

inte känner till.  

 

Luleå kommun har en strategi som är bred och väl förankrad vi den strategin man har 

tagit fram och implementerat. Respondenten anser att det är väldigt viktigt att ha med 

folk från början som kan stödja detta i kombination med bra grafiskt koncept att få ut 

den rätta bilden. Enligt Hoeffler och Keller (2002) kan varumärkeskännedom brytas 

ner i två nyckeldimensioner: Djupet av varumärkeskännedom, vilket tyder på hur lätt 

det är för konsumenter att komma ihåg eller känna igen varumärket, och bredden av 

varumärkeskännedom, vilket tyder på hur ofta konsumenter kommer att tänka på 

varumärket i köp- och konsumtionssituationer.  

 

Respondenten på Luleå kommun beskriver att Luleå har en strategi som är bred och 

väl förankrad. Därefter gäller det att vara konsekvent hela tiden och upprepa, upprepa, 

upprepa, en bra kampanj och hålla fast vid den, inte byta ”slogan” varje år, jobba med 

en plan man tror på under en längre tid. Vara konsekvent och jobba mot en plan som 

man tror på. Det är ett sätt att arbeta för att skapa ett djup av varumärkeskännedom, 

att man är konsekvent och arbetar mot långsiktiga mål. Forskare visar att det är en 

strategisk tillgång för en organisation att skapa varumärkeskännedom. Denna studie 
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styrker att varumärkeskännedomen är en mycket viktig strategisk tillgång för en 

kommun.  

	

FF2:	Hur	 kan	användningen	av	 sociala	medier	för	 en	 kommuns	arbete	med	
platsmarknadsföring	beskrivas?	
 
 

Använding av sociala medier i praktiken. 

De kanaler som Luleå kommun använder sig primärt utav är Facebook, Twitter, 

Instagram och Luleå.nu, deras platsmarknadsföringswebbsida för besökare, studenter, 

näringsliv med mera. Dessa kanaler anses utav Leeflang, Verhoef, Dahlström, och 

Freundt (2014) vara de största nätverkssidorna och kanalerna inom digital 

marknadsföring, sett till användning och från den modell författarna tagit fram, 

bortsett från e-post kommunikation, vilket kan anses gå bort på grund av modellens 

fokus på globala företag, och inte kommuner i Sverige.  

 

Enligt respondenten används de digitala kanalerna på grund av deras popularitet bland 

Luleå kommuns målgrupper. Specifikt anser respondenten att de via sociala medier 

kan nå ut till en yngre målgrupp, en målgrupp som traditionell marknadsföring inte 

kan nå ut till lika enkelt.   

 

Empirin ger stöd till Tiago och Verissimo (2014) som anger att sociala medier ger 

företag en ökad kontakt med konsumenter, och att det via sociala medier går att 

förstärka varumärkesbyggnaden. Enligt respondenten har inte Luleå kommun någon 

uttrycklig varumärkesstrategi för sociala medier, även om de ser fördelar med sociala 

medier som exempelvis ger en ökad och underlättad spridning av varumärkets 

budskap.  

 

Det problem som empirin lyfter fram med digital marknadsföring och sociala medier 

är förväntningar från följare och konsumenter. Det förväntas en viss standard på de 

inlägg som delas – det ska vara spännande och innehållsrik, samtidigt som inläggen 

måste delas med en bestämd intervall, inte för ofta, och inte för sällan.  
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Sociala medier kopplat till platsmarknadsföring. 

 

Det huvudsakliga syftet med att använda digitala kanaler är att nå ut med budskapet 

om att Luleå är en attraktiv plats. Det är en del av deras platsmarknadsföringsstrategi, 

som även nämns i manualen, kommunikationen om vad ”Luleå erbjuder här och nu”. 

I enlighet med Papadopoulos och Heslops (2002) beskrivning av platsmarknadsföring 

som en aktivitet för att skapa tillväxt, har Luleå kommun detta som mål med sin 

platsmarknadsföring via digitala marknadsföring.  

 

Den fördel som digital marknadsföring och sociala medier ger Luleå kommun är dess 

fokus på rörlig bild och ljud, det handlar om att kommunicera en speciell image och 

positionering, något som reflekteras i Aitken och Campelo (2011)  beskrivning av 

platsmarknadsföring som en koordinerad process.  

 

Sociala medier i framtiden. 

 

Luleå Kommuner kommer enligt empirin att öka sin satsning på sociala medier i 

framtiden, vilket stämmer med Leeflang, Verhoef, Dahlström, och Freundt (2014) 

modell angående digitala kanaler och framtida förväntningar. Exakt vad denna 

satsning kommer innebära är teorin och empirin otydlig om, men det respondenten 

tror, är att det kommer bli en större fokus på väldefinierade målgrupper, en aspekt 

som idag är otydlig inom den digitala marknadsföringen. Dessutom tror respondenten 

att budskapen kommer bli mer inriktade mot dessa målgrupper, och att de delade 

inläggen kommer ha ett signifikantare djup än vad de har idag.  

 

Sociala medier kommer växa, det är den övergripande vetenskapliga teorin enig om, 

en enighet som delas av Luleå kommun. Empirin beskriver Luleå kommun som 

villiga att satsa mer på sociala medier i framtiden, för att följa med i den teknologiska 

utvecklingen.  
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Platsmarknadsföringsfaktorer 
 
De fem faktorer som redovisats i det teoretiska ramverket – vision och strategi, intern 

kultur, stadens infrastruktur, stadsmiljö, organisationens struktur – har analyserats 

ovan i samband med forskningsfrågorna. En sammanfattning redovisas i tabellen 

nedan. 

 

Platsmarknadsföringsfaktor FF1 FF2 

Vision och Strategi + / 

Intern kultur + + 

Stadens infrastruktur + / 

Stadsmiljö + / 

Organisationens struktur + + 

 

Kodning:  + Empirin stämmer överens med teorin 

  / Empirin stämmer överens med teorin till viss del 

  - Empirin stämmer inte överens med teorin 

 

Överlag stämmer empirin med de tidigare teorierna. Det insamlade materialet la stor 

vikt på intern kultur och organisationens struktur, både när det gäller 

platsmarknadsföring på sociala medier och det bredare platsmarknadsföringsarbetet 

kopplat till varumärkeskännedom.   

 

När det gäller sociala medier och platsmarknadsföring, kunde empirin inte peka på att 

strategi och vision, stadens infrastruktur samt stadsmiljö var lika viktigt som i det 

bredare platsmarknadsföringsarbetet, men respondenten antydde att dessa tre faktorer 

likväl har en viss plats på sociala medier.  

 	

TABELL 5.1: Analys FF 1 & FF 2 
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6.	Diskussion	&	Slutsatser	
I detta kapitel diskuterats de slutsatser som analysen kommit fram till, i mål att svara 

på forskningsfrågorna. Dessutom diskuteras bidraget till teorin och vetenskapen, samt 

så ges det förslag på vidare forskning.  

6.1.	Forskningsfråga	1	
Hur kan en kommuns arbete med platsmarknadsföring för att skapa 
varumärkeskännedom beskrivas? 
 
Varumärkeskännedom kan ge organisationer en mängd konkurrensfördelar, 

exempelvis genom att varumärket får en känsla av igenkännelse, och individer gillar 

ofta det välbekanta. Luleå kommun har applicerat detta genom sin 

marknadsföringkampanj där invånarna får möjlighet att förmedla sina egna versioner 

av platsen. Det ger en bred förankring och det finns en känsla av igenkännelse som 

skapar en välbekant känsla. Detta skapar konkurrensfördelar för kommunen när det 

kommer till att stärka varumärket Luleå.  

 

Vår studie har visat att det är av stor vikt för en kommun att arbeta med sin 

platsmarknadsföring för att skapa varumärkeskännedom. Marknadsföringen har blivit 

en viktig del i kommunernas arbeta att skapa tillväxt och attraktion till platsen. Det är 

också en viktig del för att uppnå sin vision och differentiera sig från mängden. Precis 

som tidigare forskning presenterat är platsmarknadsföring ett viktigt inslag i 

kommunernas dagliga arbete. 

 

Denna studie visar att viktiga faktorer för att lyckas med sin platsmarknadsföring är 

att man har en tydlig strategi och att budskapet är väl förankrat i verkligheten. Det är 

av yttersta vikt att arbetet början med en väl utarbetad och bred förankrad 

varumärkesundersökning.  Denna varumärkesundersökning ligger till grund för 

kommunens varumärkesstrategi som beskriver hur kommunen skall arbeta med sin 

marknadsföring. Som beskrivet i det teoretiska ramverket, är det även viktigt att man 

fokuserar på platsen - stadsmiljön och stadens infrastruktur är två viktiga aspekter 

som kan skapa varumärkeskännedom.   

 
Det är kännedomen om platsen som hela kommunens marknadsföring baseras på. 

Kännedomen är basen för varumärkesundersökningen som ligger till grund för 

varumärkesstrategin. Det är viktigt att kommunen lägger ner tid och resurser på att 
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förmedla rätt bild av platsen och varumärket. Varumärkeskännedomen blir en 

strategisk tillgång först när den är djupt förankrad i verkligheten. 

 

Något kommuner kan arbeta med är att erbjuda specifika yrkesgrupper arbete för att 

skapa tillväxt i kommunen. Att platsmarknadsföring är överlag lokalt förankrad, där 

enbart större händelser kommuniceras ut på nationell nivå. Mycket tidigare forskning 

inom området hänvisar till betydelsen att differentiera sig från mängden. Denna studie 

indikerar att även arbete med platsmarknadsföring på lokal nivå kan medföra tillväxt 

och attraktion till platsen. 

 
De slutsatser vi kan dra av vår studie styrker tidigare studier som framhåller att 

platsmarknadsföringen alltid måste fokusera på målgruppen och syftet. För att blir 

attraktiva i den hårda konkurrensen om alltmer mobila resurser såsom 

investeringskapital, omlokalisering av företag, besökare och invånare. Tidigare 

forskning beskriver just att platsmarknadsföringen är en komplex strävan som kräver 

en bred syn på sina mål, effekter samt allmänna riktlinjer. En framgångsrik 

platsmarknadsföring måste också vara en process som är kopplad till kommunens 

interna kultur samt organisationens struktur, inklusive alla olika förvaltningar och 

kontor. Platsmarknadsföring kräver en gemensam strategi och vision från kommunens 

alla delar. 

 

6.2	Forskningsfråga	2	
Hur kan användningen av sociala medier för en kommuns arbete med 
platsmarknadsföring beskrivas? 
 
Resultatet av denna studie visar att användningen av sociala medier inom arbetet med 

platsmarknadsföring för kommuner är en växande del av den totala 

marknadsföringsinsatsen. Frågan är hur viktig den digitala marknadsföringen är sett 

till den totala marknadsföringsinsatsen: en fråga som är svårare att besvara. Sociala 

medier ger dock en annan kommunikationsväg än traditionella 

marknadsföringskanaler. Exempelvis är det via sociala medier och digital 

marknadsföring enklare att rikta sig mot yngre målgrupper såsom studenter och 

ungdomar. 
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Dock är det viktigt att arbetet på sociala medier inte tas för givet. Det existerar ett 

visst kvalitets- och frekvenskrav från konsumenter och följare på det inlägg som delas 

på sociala medier, krav som är svåra att definiera, men som definitivt finns där. En 

tydlig strategi över hanteringen av sociala medier är något vi starkt skulle 

rekommendera till alla kommuner som planerar att platsmarknadsföra via sociala 

medier. Att nå ut till tydliga målgrupper gör kommunikationen av budskapet än 

tydligare, vilket är en viktig del i ett framgångsrikt platsmarknadsföringsarbete.  

 

Vilken funktion har då platsmarknadsföringen på sociala medier? En stor fördel med 

digital marknadsföring är möjligheten att snabbt och enkelt kommunicera ett budskap 

via rörliga bilder, ljud och videoklipp. Det gör platsmarknadsföringen mer ”verklig” 

när det handlar om faktiska bilder som delas och sprids. Det är platsen som är i fokus. 

Har man som kommun ett tydligt budskap man kan dela med hjälp av sociala medier, 

då är det fullt möjligt att den digitala marknadsföringen blir framgångsrik. Har man 

däremot inget tydligt budskap som man vill kommunicera riskerar man att få ut 

väldigt lite ur sin digitala marknadsföring. Här är det återigen viktigt att budskapet är 

gemensamt inom hela organisationen. Både den interna kulturen och organisationens 

struktur är två aspekter som studier visar på är viktiga när det gäller 

platsmarknadsföring på sociala medier.  Stadsmiljön, stadens infrastruktur och strategi 

och vision är tre faktorer som är lite mer otydliga ifall de faktiskt är betydande 

aspekter i väl genomförd platsmarknadsföring på sociala medier. Studien har påpekat 

att detta kan påverka, men exakt hur stor denna påverkan är, är desto mindre tydligt.   

6.3	Teoretiskt	bidrag	
 
Studien har visat att empirin stämmer överlag med de tidigare teorierna. Studien har 

bekräftat att samt stärker den tidigare forskningen kring platsmarknadsföring och 

framgångs faktorer: vision och strategi, stadsmiljö, intern kultur, stadens infrastruktur 

samt organisationens struktur.   

 

När det gäller sociala medier och platsmarknadsföring, kunde studien däremot inte 

bekräfta samma teorier. Detta kan bero på den bristande forskning som har gjorts på 

just koppling mellan platsmarknadsföring och sociala medier. 
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Denna studie skiljer sig på vissa punkter från vad som finns dokumenterat i tidigare 

forskning. Att platsmarknadsföring överlag syftar till att vara lokalt förankrad, där 

enbart större händelser kommuniceras ut på nationell nivå. Denna studie styrker att 

platsmarknadsföring lokal nivå också kan medföra tillväxt och attraktion till platsen. 

 

Vi har även kommit fram till att det kommer bli ett större fokus på digitala medier 

inom platsmarknadsföring inom den närmaste tiden. Detta ställer högre krav på 

kommunerna när det kommer till arbetet med att ha en utarbetat strategi för sin 

digitala marknadsföring. Att det inom fem år kommer att läggas ytterligare resurser på 

att utveckla en tydligare strategi för hur man arbetar med sociala medier. Arbetet 

kommer att bli mer strategisk, det måste det finnas ett djup i budskapet. Sociala 

medier skall i framtiden vara mer riktade mot en specifik målgrupp. Större fokus och 

mer resurser kommer att gå till sociala medier. Vidare anser vi att det är viktigt att 

kommunerna utvecklas i samband med att sociala medier utvecklas. 

 

6.3.1	Förslag	till	vidare	forskning	
 

Förslag på vidare forskning är att undersöka fler kommuner samt hur dessa skiljer sig 

åt. Att man i forskningen analyserar mer djupgående strategin för Sveriges samtliga 

kommuner och jämför dessa med parametrar såsom tillväxt och attraktion. Förslag på 

detta skulle vara en kvantitativ del som kan skickas ut till alla kommuner i landet. 

Intressant vore även att utöka till ett internationellt perspektiv där man jämför Sverige 

med något annat land.  

 

Ett annat förslag på fortsatt forskning är att analysera hur kommunerna utvecklas i 

samband med hur digitala medier utvecklas. Att man analyserar hur kommunerna ser 

på den digitala utvecklingen för att skapa tillväxt. Att man jämför kommunernas syn 

på utvecklingen kontra hur näringslivet arbetar med digitala utvecklingen vore 

intressant att undersöka. 
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Bilaga	A:	Intervjuguide	
 
Bakgrundsfrågor till respondenten 
 
Kan du kort beskriva din roll och den avdelning du sitter på? 
 
 
Kan du kort beskriva hur arbetet med varumärket Luleå är organiserat inom 
kommunen (t ex vem är ytterst ansvarig, hur många/vilka jobbar med frågan)? 
 
 
FF 1: Hur kan en kommuns arbete med platsmarknadsföring för att skapa 
varumärkeskännedom beskrivas? 
 
Varumärkeskännedom/Varumärkeskapital 
 
Berätta hur marknadsföringsarbete går till för varumärket Luleå. 

• Vad är syftet med arbetet med varumärket Luleå? 
• Vision? 
• Strategi? 
• Finns det ”styrdokument” 

 
 
Berätta hur ni jobbar för att upprätthålla varumärkeskännedom för varumärket Luleå. 
(på kort sikt och mer långsiktigt) 
 
 
Anser ni varumärkeskännedom som en viktig del av varumärket Luleå? 
 
 
Stadsmarknadsföring 
Hur kan det arbete ni gör med varumärket Luleå kopplas till staden Luleå? 
 
 
Finns det egenskaper med staden Luleå som underlättar arbetet av marknadsföringen 
av varumärket Luleå? 
 
 
Platsmarknadsföring 
Har ni en gemensam vision och strategi för varumärket Luleå och staden Luleå? 
 
 
Ger Luleås stadsmiljö möjligheter till att skapa varumärkeskännedom för varumärket 
Luleå? 
 
 
Ger Luleås infrastruktur möjligheter till att skapa varumärkeskännedom för 
varumärket Luleå? 
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Vilka möjligheter ger Luleå Kommuns organisationsstruktur varumärket Luleå? 
 
 
 
FF 2: Hur kan användningen av sociala medier för en kommuns arbete med 
platsmarknadsföring beskrivas? 
 
Digital Marknadsföring 
Vilka digitala kanaler använder ni för att marknadsföra varumärket luleå? 
 
Varför valdes just dessa kanaler? 
 
 
Vad är det huvudsakliga syftet med att använda dessa digitala kanaler gentemot 
varumärket Luleå? 

 
 

Vilka möjligheter/fördelar upplever ni att digital marknadsföring ger som traditionell 
marknadsföring inte ger? 

 
 

Upplever ni några nackdelar med att använda digital marknadsföring? 
 
 
Hur viktigt anser ni er digitala marknadsföring vara, i förhållande till er totala 
marknadsföring? 
 
 
 
Sociala Medier 
Vilka sociala medier använder ni för att marknadsföra varumärket Luleå? 
 
 
För vilket syfte använder ni dessa sociala medier gentemot varumärket Luleå? 
 
 
Vilka möjligheter anser ni sociala medier ger varumärket Luleå? 
 
 
Hur tror du att kommunens arbete på sociala nätverk kommer se ut om 5 år? 
 
 


