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Abstract – Sammanfattning  

10,000 new residents to Luleå! - A study of a municipality's place in social media 

marketing. - Today, nine out of ten municipalities are active on social media and it has 

become increasingly popular among municipalities that make use of location marketing to 

promote their particular region. A problem that is raised in this study is that the population of 

the municipalities in northern Sweden often is in decline. The purpose of this study is to 

investigate how a democratic-controlled organization that Luleå Municipality uses the social 

media Facebook in its place marketing to highlight a place of scale and to attract new 

residents and stakeholders to move to the city or to visit the site. In order to answer the 

purpose I have with the help of a critical discourse analysis examined how Luleå Municipality 

using social media Facebook in their marketing of the site Luleå. The results were then 

analyzed using theories of space Marketing, northern Sweden and the market-oriented 

municipality. The analysis showed that it is clear that Luleå Municipality use location 

marketing on its update on the Facebook page of Luleå. This is by large parts of the posts was 

about highlighting the site's advantages in terms of events and activities and great nature and 

environment images. Keywords: Placemarketing, Social media, Facebook, Norrland, Municipality, Critical 

discourse analysis 

10 000 nya invånare till Luleå! - En studie om en kommuns platsmarknadsföring i 

sociala medier. - I dag är nio av tio kommuner aktiva på sociala medier och det har blivit allt 

mer populärt bland kommuner att använda sig av platsmarknadsföring för att marknadsföra 

just sin region. En problematik som lyfts i denna studie är att befolkningsmängden i 

kommuner i Norrland ofta är på nedgående. Denna studies syfte är att undersöka hur en 

demokratisk styrd organisation som Luleå kommun använder sig av det sociala mediet 

Facebook i sin platsmarknadsföring för att lyfta fram en plats fördelar och för att locka nya 

invånare och aktörer att flytta till staden eller för att besöka platsen. För att kunna besvara 

syftet har jag med hjälp av en kritisk diskursanalys undersökt hur Luleå kommun använder 

sociala mediet Facebook i sin marknadsföring av platsen Luleå. Resultatet har sedan 

analyserats med hjälp av teorier om platsmarknadsföring, Norrland och den 

marknadsorienterade kommunen. Analysen visade att det är tydligt att Luleå kommun 

använder sig av platsmarknadsföring i sin uppdatering på Facebook-sidan Luleå. Detta genom 

att stora delar av inläggen handlade om att lyfta fram platsens fördelar i form av händelser och 

aktiviteter samt fina natur och miljöbilder. Nyckelord: Platsmarknadsföring, Sociala medier, Facebook,  

Norrland, Kommun, Kritisk diskursanalys 
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1.Problemformulering  

Enligt en undersökning som organisationen Sveriges kommuner och landsting genomfört år 

2013 är 9 av 10 kommuner aktiva på sociala medier (Sveriges kommuner och landsting, 

2013). Sociala medier, ett medium som kanske inte tidigare uppfattats seriöst nog att använda 

som kommunikationsverktyg, används idag flitigt av kommuner, myndigheter och företag. 

Det finns många faktorer till denna utvecklig men en faktor kan vara medialiseringen i 

samhället. Medialiseringen kan vara en del i det ökade intresset för lokala och regionala 

platsidentiteter på det sättet att världen har blivit mer rörlig. Genom att människor är mer 

rörliga än någonsin, socialt, virituellt och fysiskt (Syssner, 2012: 65f). Sammanfattningsvis 

kan de faktorer som nämnts ovan vara sådant som påverkar att allt fler kommuner väljer att 

marknadsföra och kommunicera via sociala medier för att marknadsföra sin egen region och 

på det sättet nå fler mottagare på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. 

En anledning till varför kommuner i Norr- och Västerbotten väljer att skapa en tydlig 

platsidentitet kan tänkas vara på grund av den minskande befolkningsmängden som många 

kommuner i norra Norrland upplever, då allt fler väljer att flytta till större städer. Detta har 

resulterat i att det på senare tid utvecklats en trend för mindre kommuner och städer att 

marknadsföra sig på ett mer kommersiellt sätt för att locka människor att flytta till orten. 

Kanske genom att anlita en extern reklambyrå som sköter marknadsföringen. Detta fenomen 

kallas platsmarknadsföring.  Platsmarknadsföring är en marknadsföringspraktik som syftar till 

att förmedla utvalda bilder av ett specifikt geografiskt område. Marknadsföring som oftast är 

riktad till utvalda samhällsgrupper. Till stora delar eftersträvas det att förmedla en positiv bild 

av platsen, antingen för att konstruera en ny image eller för att ersätta en befintlig image (Ek 

och Hultman 2007:28). 

 

En annan faktor kan vara utvecklingen mot ett allt mer marknadsstyrt samhälle vilket gör att 

trenden att skapa ett varumärke för en stad precis som för ett företag har tagit fart (Kotler et 

al. 1993:3-8). Problematiken med ett allt mer marknadsstyrt samhälle och att kommuner följer 

med i denna utveckling blir att en kommun, i detta fall Luleå kommun inte är ett 

vinstdrivande företag utan ett samhällsorgan. En kommuns uppgift är att finnas för alla 

individer i ett samhälle och inte sträva efter någon ekonomisk vinning. Om och hur dessa 

faktorer som tagits upp i problemformuleringen påverkar hur en kommun väljer att 
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marknadsföra en plats är något som jag tycker borde analyseras vidare därför har jag valt att 

göra denna studie.  

1.1 Studiens bakgrund   
För att undersöka hur en kommun arbetar med platsmarknadsföring i sociala medier kommer 

denna studie att undersöka hur Luleå kommun använder sig av platsmarknadsföring på det 

sociala mediet Facebook. Inledningsvis kommer en kort presentation av Luleå.  

Luleå är beläget i norra Norrland med närhet till naturen havet och skärgården och har vunnit 

solligan ett flertal gånger. Den 31 december 2014 hade Luleå kommun 75 966 invånare 

(Statistiska centralbyrån, 2015). 

 

Annan bakgrundsinformation om Luleå som är relevant att veta är att Luleå kommun har ett 

långsiktigt uppsatt mål att öka med 10 000 invånare (Luleå kommun, 2014e). Detta mål är en 

del av visionsdokumentet, Vision Luleå 2050. Luleå kommun började arbetet med att ta fram 

visionsdokumentet år 2007 som är en långsiktig vision för Luleås framtid. Dokumentet ska ge 

en bild av framtidens Luleå som ett attraktivt, växande och hållbart samhälle (Luleå kommun, 

2015i). En annan faktor som är viktig att ta upp för denna studie är det faktum att 

befolkningsmängden i kommunen har dock totalt sett ökat mellan år 2004 och 2013 men i 

åldergrupperna 25-34 år samt 35-44 år har befolkningen minskat stadigt under samma 

tidsperiod (Luleå kommun, 2014:5a).  

 

På sociala medier är Luleå närvarande på Facebook och andra kanaler som Twitter, Instagram 

och Youtube. På Facebook har Luleå kommun valt att separera kommunikationen genom att 

använda två olika konton, ett för platsen Luleå som heter Luleå och ska kommunicera platsen 

och ett för Luleå kommun som ska fungera som kommunikationskanal för nå befintliga och 

potentiella kommuninvånare samt som arbetsgivare bland annat. Annat som kan sägas om 

Luleås närvaro på Facebook är Luleå blev rankade som Sveriges andra bästa kommun på 

Facebook i december år 2014 enligt en undersökning som LL41 communications gjort (LL41 

communications, 2015., Luleå kommun, 2014f). De har även andra marknadsföringskanaler, 

som det mer traditionella mediet - hemsidan, luleå.nu som också räknas som deras 

huvudkanal.  
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1.2 Syfte  

Denna studie vill med hjälp av en kritisk diskursanalys undersöka hur en demokratisk styrd 

organisation som Luleå kommun använder sig av det sociala mediet Facebook i sin 

platsmarknadsföring för att lyfta fram en plats fördelar och för att locka nya invånare och 

aktörer att flytta till staden eller för att besöka platsen.  

1.3 Frågeställningar 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats:  

- Hur vill Luleå kommun marknadsföra platsen Luleå på det sociala mediet Facebook?  

- Vilket innehåll kommuniceras på Facebook-gruppen Luleås sida?  

- Hur tas marknadsföringen emot av mottagarna på Facebook-sidan?  

- Vilka faktorer i omvärlden påverkar marknadsföringen av platsen Luleå? 

2. Avgränsningar  
I avsnittet avgränsningar kommer det redovisas för vilken tidsperiod som det empiriska materialet 

utgår från, vilket urval som gjordes och varför samt vilka övriga avgränsningar som gjordes.  

2.2 Tidsperiod, urval och avgränsningar 

Tidsperioden som det empiriska materialet utgår från är sista halvåret av 2014. Mer specifikt 

från den 1 juli – 31 december 2014, tidsperioden valdes av praktiska och tidsmässiga skäl 

främst men även för att det är en period som ligger nära i tiden. Alla inlägg på Luleås 

Facebook-sida inom den valda tidsperioden studerades. Det resulterade i 52 undersökta 

inlägg. Alla inlägg med text, bilder, eventuella kommentarer och gillningar studerades. Sedan 

plockades de inlägg vars innehåll på något sätt handlade om att marknadsföra platsen Luleå ut 

för att kunna analysera hur Tillväxtkontoret använder sig av platsmarknadsföring på 

Facebook.  Undersökningen omfattar vidare endast materialet som publiceras på Facebook-

sidan för platsen Luleå inte sidan för Luleå kommun. Detta på grund av att det intressanta för 

undersökningen är hur Luleå kommun som avsändare marknadsför platsen för att locka 

eventuella besökare och potentiella nya invånare och aktörer, inte hur Luleå kommun når ut 

till befintliga kommuninvånare.  
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Jag har också valt att begränsa urvalet till att undersöka Tillväxtkontoret som avsändare för 

Facebook-kontot för platsen Luleå, trots att det finns en till avsändare, Visit Luleå. Även Visit 

Luleå är delaktig i arbetet med platsmarknadsföringen, men eftersom att syftet med denna 

studie är att studera hur en demokratisk styrd organisation väljer att marknadsföra sig på 

sociala medier kommer det endast undersökas hur Tillväxtkontoret som är en del av 

kommunledningens verksamhet vara i fokus och hur de väljer att arbeta med att marknadsföra 

platsen. 

3. Begreppsförklaring 

3.1 Tillväxtkontoret  

Tillväxtkontoret är ett kontor som finns under kommunledningsförvaltningen och är ansvarig 

för att marknadsföra platsen Luleå. Detta sker genom olika marknadsföringskampanjer men 

även genom webbplatsen luleå.nu och sociala medier-kanalerna Facebook och Twitter (Luleå 

kommun, 2014b). Utöver att marknadsföra platsen Luleå arbetar Tillväxtkontoret med 

näringslivsfrågor och utvecklingsarbete inom bland annat näringslivet, samordning av 

internationellt arbete, EU-frågor, samarbete med Luleå tekniska universitet och 

landsbygdsutveckling (Luleå kommun, 2015c). Gällande Facebook-kontot för platsen Luleå 

är det två personer som har huvudansvaret för uppdateringarna men det är flera som har 

tillgång att uppdatera. För arbetet på sociala medier har Tillväxtkontoret en planering för hur 

uppdateringarna ska genomföras men en social medie-strategi för Tillväxtkontorets alla 

sociala medie-kanaler höll på att upprättas under tiden som denna studie genomfördes 

(kontaktperson, tillväxtkontoret, 2015) 

3.2 Platsen Luleå  

I denna undersökning är det platsen Luleå som kommer stå i centrum. Som syftet beskriver 

kommer det studeras hur Luleå som plats marknadsförs i sociala medier.  När hänvisas till 

platsen är det staden Luleå som det refereras till. De har också upprättat ett visionsdokument – 

Vision Luleå 2050. I det finns olika visioner för hur man vill att Luleå ska vara i framtiden.  

Detta står skrivet:  

”Visionen och framtidsbilderna ska visa hur vi vill att det ska vara i 

framtiden. Det är viktigt att Luleå ska kunna utvecklas så att det också i 

framtiden upplevs som en attraktiv plats att bo på, arbeta i och besöka. Att 
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aktivitet handlar om många olika saker och det kan ibland upplevas olika 

av olika människor. Det är viktigt att hitta den mix som ger en så attraktiv 

stad och kommun som möjligt så att människor och företag hittar hit, 

utvecklas, trivs och stannar.”     

  

(Luleå kommun, Vision Luleå 2050,2013) 

3.3 Sociala medier 
Denna undersökning utgår från ett material i form av Facebook-inlägg. Ett inlägg kan 

beskrivas som en uppdatering som alla användare kan göra. I ett inlägg kan man lägga 

upp,text, bilder och filmklipp. Sociala medier kommer att förklaras närmare i teoriavsnittet 

men kort sagt kan sägas att sociala medier handlar om användargenrerat innehåll (Carlsson, 

2010:10f). Vidare kommer jag i denna studie använda begreppet gillningar, vilket syftar till 

en funktion som betyder att användare kan klicka på en knapp som alla inlägg är utrustad 

med. Att gilla ett inlägg är lika med att stötta en åsikt och avsändaren av inlägget. I denna 

undersökning kommer mängden gillningar samt kommentarer undersökas för att kunna ta del 

av hur budskapet av inlägget togs emot av följarna.   

 

3.4 Facebook  

Facebook är ett socialt medium som är ytterst populärt i Sverige, såväl som i stora delar av 

världen, är den sociala nätverkssajten (Gustafsson och Höglund, 2011: 511). I december 2014 

fanns det i genomsnitt 890 miljoner dagligt aktiva användare runt om i världen (Facebook, 

2015a). Facebook är en nätbaserad och nätverksbyggande gemenskap som startade 2004. 

Sajten utgörs till stor del av användanas profiler som sammankopplas till olika nätverk där 

interaktion sker. Kommunikationen sker främst genom text och bild. Genom en 

användarprofil kan kontaktuppgifter, en personlig biografi samt bilder presenteras. 

Kommunikationen mellan användarna sker främst genom textmeddelanden. Dessa kan synas 

för samtliga inom ett nätverk eller endast i en tvåvägskommunikation mellan sändare och 

mottagare (Nationalencyklopedin). 

  

http://www.ne.se/
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4. Tidigare forskning  

Det finns ett antal avhandlingar som tar upp platsvarumärkesbyggande och likande teorier, ett 

bra exempel på en avhandling om platsvarumärkesbyggande är Vaselinka Möllerströms studie 

Malmös omvandling: från arbetarstad till kunskapsstad (2011) . Det har varit svårare att hitta 

svenska avhandlingar som tar upp fenomenetet i sociala medier. Sociala medier har undersökts 

ett flertal gånger, men i andra sammahang är just kopplat till en kommuns arbete. Därför är den 

tidigare forskningen av fenomenet platsvarumärken i sociala medier baserad på utländska 

studier. Dessa kan ha kulturella och samhälleliga skillnader men i stort kan dessa kopplas på 

samma sätt till denna undersökning. En studie som lyfter myndigheters användning av sociala 

medier är Avery och Grahams - Political Public Relations and the Promotion of Participatory, 

Transparent Government Through Social Media som studerat hur ca 430 kommuner i USA 

använder sig av sociala medier i syfte att marknadsföra sig som en mer deltagande och 

transparent kommun. Den tredje studien som bör lyftas i detta sammanhang är Jesper 

Falkheimer med sin studie, Att gestalta en region – Källornas strategier och mediernas 

föreställningar om Öresund där Falkheimer undersökt hur en region har producerats i lokala 

och regionala dagstidningar, vilket är relevant att ta upp i denna studie på grund av det som 

lyfts om mediernas roll i skapandet av en region. Nedan följer en längre sammanfattning av 

studierna. 

 

Veselinka Möllerström (2011) studerade Malmös förändringsarbete och visar på olika faktorer 

samt det omgivande sammanhanget som bidragit till omvandlingen. Vidare tittade hon på hur 

Malmö stad har gått tillväga för att genomföra förändringen, bland annat genom att använda 

storytelling, för att skapa en ny bild av staden. Möllerström visar genom fokusgruppsintervjuer, 

hur den förmedlade bilden av staden tolkas. I denna avhandling bryts berättelsen om Malmös 

omvandling ner i syfte att synliggöra hur diskursen om kunskapsstaden stärks och vilka 

kommunikativa grepp som används för att sprida diskursen.  

 

I Political Public Relations and the Promotion of Participatory, Transparent Government 

Through Social Media (2013) studerades genom att samla in data från mer än 450 kommuner 

från hela USA hur sociala medier används som ett strategiskt verktyg och PR-verktyg för att 

marknadsföra en mer deltagande och transparent myndighet. Mer specifikt undersöktes 

personal och tidsresurser, integritetsfrågor, medborgarförväntningar, hur effektiva sociala 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1553118X.2013.824885
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1553118X.2013.824885
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1553118X.2013.824885
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1553118X.2013.824885
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medier är och personalstorlek. Krav på offentliga handlingar påverkar i vilken utsträckning 

sociala medier kan användas för att nätverka samt forsknings- och konferensändamål. 

Resultatet visade att medborgarförväntningar och upplevda sociala media- effektivitet genom 

regeringstjänstemän överlag är starka prognoser för sociala-medieanvändning.  

I Att gestalta en region – Källornas strategier och mediernas föreställningar om Öresund 

undersökte Jesper Falkheimer produktionen av en region, närmare bestämt Öresundsregionen. 

Falkheimer hade till syfte med avhandlingen att förstå och problematisera på vilket sätt 

Öresundsregionen som en social föreställning gestaltades i dominerande regionala danska och 

svenska dagstidningar mellan åren 1991-2001. Det som specifikt har undersökts är 

kommunikationsstrategier som tillämpats av ett urval professionella källor utanför medierna 

samt gestaltningar och föreställningar som förmedlats i utvalda dagstidningar. Avhandlingen 

behandlar även den dansk-svenska massmediestrukturen. Resultatet av undersökningen visade 

att visar bland annat att ett flertal lokala tidningar var mycket positiv i sin återgivning av 

Öresundsregionen 1991-2001 medan en var mer återhållsam med den positiva bilden. En annan 

slutsats som Falkheimer kunde dra av resultatet var att berättelserna om Öresundsregionen 

domineras av en så kallad nationell tillväxtdiskurs. 

5. Teori  

Den kritiska diskursanalysen består av både teorier och metoder som kan användas som en 

teorietisk ram och för att empiriskt undersöka förhållandena mellan diskursiv praktik och social 

och kulturell utveckling i samhällen.  Denna undersökning kommer att utgå från den kritiska 

diskursteoretikern Norman Faircoughs angreppssätt av både teori och metod då den enligt 

Winther Jörgensen & Phillips (2000:66) är den är den mest utvecklade angreppsättet för 

forskning om kommunikation, kultur och samhälle inom den kritisk-diskursanalytiska 

inriktningen. Men även för att den kritiska diskursanalysen är lämplig för att synliggöra 

samhälleliga strukturer som tar uttryck i olika kommunikativa händelser (Bergström och 

Boréus, 2012:354), vilket kan kopplas till syftet med denna studie som är att undersöka hur en 

demokratisk styrd organisation som en kommun använder sig av sociala medier i 

marknadsföring. Av dessa anledningar anser jag att Faircloughs inriktning på kritisk 

diskursanalys är den mest relevanta teoretiska och metodologiska ramen.   
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5.1 Kritisk diskursanalys ur Norman Faircloughs perspektiv  

Kritisk diskursanalys är kritisk på det sättet att den hjälper till att klarlägga hur diskursen håller 

vid liv ojämnlika maktförhållandena i den sociala världen och de sociala relationerna. Syftet 

blir därför att bidra till social förändring mot mer jämnlika maktförhållanden i 

kommunikationsprocesserna och i samhället i stort (Fairclough, 1995:54). Winther Jörgensen 

och Philips (2000:76) menar att det centrala i Faircloughs diskursperspektiv är att diskurs är en 

viktig form av social praktik som både reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och 

sociala relationer, maktrelationer och samtidigt formas av andra. Det finns olika diskurser som 

finns i olika social institutioner och konstruktioner. Diskursen är fram för allt en form av system 

som både formar och formas av specifika fall av språkbruk. Den är därmed både struktur och 

praktik. Diskursen begränsar även vad som är rimligt att säga inom en specifik diskurs.  

 

Men den är även öppen för förändring och mottaglig för att nya diskurser som kan vävas in i 

den befintliga. Ett exempel som kan kopplas till denna undersökning är sjukvårdsystemet som 

innefattas av ett specifikt språkbruk och bestämda diskurser som är sjukvårdssystemets diskurs 

(Winter Jörgensen & Phillips, 2000:76). Inom sjukvårdsystemet har en välfärdsdiskurs varit 

dominerande men konkurrerar nu med andra diskurser, i detta fall en konsumtionsdiskurs som 

tidigare alltid varit sammankopplad med marknadens diskursordning. Det har medfört att man 

allt oftare talar om sjukvårdtjänster som om de vore varor och pratar allt oftare om patienter 

som kunder. På ett större plan kan detta ses som den samhällsutveckling som Fairclough 

beskriver som marketization of discourse, som refererar till marknadsdiskurser som håller på att 

breda ut sig i de offentliga institutionernas diskursiva praktiker (Winter Jörgensen & Phillips, 

2000:77). Denna utveckling har relevans i analysen av hur en demokratisk organisation 

använder sig av platsmarknadsföring för att förmedla en plats och kan ses som den sociologiska 

teoretiska ramen, vilket är relevant i denna undersökning på grund av att en av grundpelarna är 

att undersöka hur en demokratisk organisation arbetar med att marknadsföra en plats. I moderna 

kommuner (2013:100) belyser Stig Montin och Mikael Granberg fenomenet marknadiseringen 

av samhället som Fairclough uppmärksammar. Fenomenet blir synligt i det förändringsarbete 

som ett antal kommuner, landsting och regioner har genomfört. 

 

Förändringarna handlar bland annat om beskrivningen av medborgaren som kund, som 

mottagare eller som köpare av omsorg och liknande tjänster och marknadsanpassning genom att 

internt skapa konkurrenssituationer och privatisering, genom att använda sig av privata 
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entreprenörer. Montin och Granberg menar att den här utvecklingen påminner om idén om den 

marknadsorienterade kommunen kan vara problematisk och hamna i konflikt med idén om 

kommunen som en gemenskap och välfärd.  Detta beskrivs vidare i avsnittet den 

marknadsorienterade kommunen.  

 

5.2 Övrigt teoretiskt ramverk  

5.2.1 Sociala medier  

Sociala medier kan beskrivas som plattformar för användargenererat innehåll. Med det menas 

innehåll som är skapat av användarna för andra användare i motsats till traditionella medier där 

innehållet är skapat av producenter i form av journalister och skribenter. Alla sociala medier 

bygger på eller bidrar till nätverkande mellan människor på olika sätt. Användningsområdena är 

bland annat att: Skapa innehåll, till exempel publicera bilder, texter och filmer. Användarna kan 

delta i konversation samt ta del av och dela med sig av information. Exempel på sociala medier 

är digitala mötesplatser som Facebook och Instagram, uppslagsverk med användargenrerat 

innehåll som Wikipedia, videodelningssajter som Youtube och bloggar (Carlsson, 2010:10f). 

Tack vare sociala medier har det öppnat upp möjligheter för individer att nå ut, under vissa 

omständigheter en mycket stor publik. Det har även blivit populärt för de medier som kan kallas 

gammelmedia: dagstidningar, tv-kanaler och radiokanaler, att använda sociala medier som en 

integrerad del av deras verksamhet, en utveckling som har skett på ett explosionsartat sätt under 

2010-talet. Denna popularitet har även visat sig genom att myndigheter och organisationer är 

närvarande på sociala medier (Gustafsson och Höglund, 2011: 511). 

5.2.3 Gillningar   

Gillningar är den funktionen som man som användare kan använda för att visa att de tycker om 

ett inlägg, ett företag/organisation. Genom att trycka på gilla-knappen som finns under varje 

inlägg bekräftar användaren att denne gillar inlägget (Facebook, 2015b).  

Gillningar kan också beskrivas som en senare form av word of mouth-kommunikation. Som i 

sin tur kan förklaras som rekommendationer. Detta fenomen har utvecklats i takt med att 

internet och socialar medier har växt sig större och bildat ett nytt begrepp som är elektronisk 

word of mouth, förkortat Ewom (Cheung  och Lee, 2012:218) När användare gillar ett företag 

eller organisation på Facebook sprids detta då alla hens vänners flöde och på så sätt 

rekommenderar den första till alla sina vänner. Dock ska man inte överskatta mängden av 
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gillningarnas betydelse utan det handlar till större grad om engagemanget hos de följare som 

gillar (Erkan, 2014:470). 

5.2.4 Kommuner i sociala medier 

Som tidigare nämnt använder sig kommuner i allt större utsträckning av sociala medier.  

Det finns olika anledningar till närvaro på sociala medier. Enligt den undersökning som 

Sveriges kommuner och landsting gjorde gällandes kommuner och sociala medier visar 

resultatet att den främsta anledningen till närvaro på sociala medier är att kunna föra en dialog 

med medborgare. I andra hand användes kanalerna för att sprida kommunala nyheter. Tredje 

vanligaste användningsområde var varumärkesbyggande. Den fjärde största anledningen visade 

sig vara kriskommunikation och slutligen det femte vanligaste användningsområdet var 

omvärldsanalys (Sveriges kommuner och landsting, 2013).  

 

Dock har ökande bevis visat att myndigheters närvaro på internet har tre begränsningar. För det 

första finns det en tendens att medborgarnas åsikter inte tas i beaktning i den verkliga 

beslutsfattande-processen och för det andra leder detta till att medborgarna inte är lika aktiva 

och för det tredje kan det vara så att det många gånger handlar om envägskommunikation, där 

myndigheter informerar om sina tjänster och marknadsför sig själva (Curran et al. 2012:12). 

Avery och Graham (2013:274) menar att myndigheter har större möjligheter än någonsin att 

engagera och interagera med aktörer och sociala medier erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att 

göra detta. Den ökande populariteten för sociala medier har förändrat hur public relations 

fungerar och ett resultat blir således att myndigheterna måste förändra deras 

kommunikationsstrategier och inkludera den nya kommunikationskanalen i deras 

kommunikationsplan.  

5.2.5 Den marknadsorienterade kommunen  

Medborgarna är både startpunkten och slutpunkten i den kommunala politiken. Historiskt sätt är 

dagens kommunala demokratiska institutioner resultat av initiativ och rörelser både uppifrån 

och neråt. Samtidigt som idén om kommunen som gemenskap lever kvar, har andra idéer om 

samhällets organisering fått ett starkt genomslag, inte minst idén om den marknadsorienterade 

kommunen. Här framställs inte medborgaren i första hand som medlem i en gemenskap, utan 

som brukare/kund på en omsorgs- och servicemarknad (Montin och Granberg, 2013:130ff).  

Varför denna förflyttning har gjorts är på grund av att lokal- och regional utveckling fick sitt 

genombrott under slutet 1980-talet och under början av 1990-talet i Sverige och andra 
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europeiska länder. Länge bestod det styrande normen att staten var skyldiga att försöka bidra 

till att jämna ut skillnader mellan rika och fattiga områden. Globaliseringen och den omfattande 

lågkonjunkturen under samma tidsperiod hade även en bidragande roll till denna förändring. Ett 

statligt stöd till glesbygd, utflyttningsområden och med nedläggningshotade industrier ansågs 

inte längre vara den bästa lösningen. Istället uppmuntrades regionerna att konkurrera med 

varandra för att få investeringar, företagsetableringar, studenter, turister och inflyttare (Syssner, 

2012:24f).  

 

Det statliga stödet försvann inte helt men omformades till att vara konkurrenstäckande åtgärder. 

När varje region mer eller mindre tvingades att ansvara över sin egen tillväxt och utveckling 

gjorde att dessa började leta efter andra regioner som varit framgångsrika med just detta. Det 

visade sig att framgången inte berodde på, enligt vissa forskare, att det var befolkningen som 

bar på vissa kvalitéer som att de var samarbetsinriktade, nytänkande och bra entreprenörer. 

Dessa kvalitéer kom senare att kallas ”mjuka utvecklingsfaktorer” och allt mer statligt stöd och 

Eu-stöd var till för att skapa läroprocesser, entrepenörsanda och samanhållning på regional 

nivå. Detta ledde i sin tur att regioners politiker och tjänstemän att intresserade sig för hur den 

egna regionen uppfattades. Det blev viktigt att den egna regionen uppfattades som den bästa, 

mest fördelaktiga och intressantaste att flytta till och investera i. Det var i och med detta som 

profilering, varumärkesbygge och platsmarknadsföring blir centrala i utvecklingspolitiken 

(Syssner, 2012:26).  

5.2.6 Platsmarknadsföring   

Ekonomisk utveckling har länge prioriterats av platser, stater, regioner och nationer. På senare 

tid har förändrat sina marknadsföringskampanjer till allt mer storslagna sådana som syftar till 

att locka nya företag, behålla de befintliga, utveckla turismen och attrahera nya investeringar. 

För att kunna utveckla och marknadsföra en plats krävs det ett fast grepp för att nå nya 

marknader (Kotler et al, 1993:22). Platsmarknadsföring är en marknadsföringspraktik som 

syftar till att förmedla utvalda bilder av ett specifikt geografiskt område. Marknadsföring som 

oftast är riktad till utvalda samhällsgrupper. Till stora delar eftersträvas det att förmedla en 

positiv bild av platsen, antingen för att konstruera en ny image eller för att ersätta en befintlig 

image (Ek och Hultman 2007:28).  
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Platsmarknadsföring kommersialiserar platser menar Ek och Hultman (2007:147), platser, 

städer, regioner och ibland hela länder som i en marknadsföringspraktik kan ses som en vara 

som kan produceras, marknadsföras och konsumeras. Platser konkurrerar på en marknad på 

samma sätt som jämförelsevis bilmärken. Det här kommersialiserade synsätt ifrågasätts sällan. 

Johan Hultman (2007: 147) skriver i Plats som produkt, att marknadsföra en plats innebär att ett 

det görs ett målmedvetet av vissa aspekter av en plats. Syftet med att synliggöra specifika delar 

av en plats kan bland annat handla om att attrahera köpkraft. Aktörer arbetar med att locka till 

sig nya företag, inflyttare eller turister. Hultman menar vidare att en slutsats som kan dras av 

detta är att endast en plats säljbara egenskaper visas upp, egenskaper som i slutändan genrerar 

kommersiella utbyten. Konsumtion beskriver han som en kommunikativ praktik. Konsumtion 

handlar om dels om att skapa sig en självbild och dels ett sätt att berätta för andra vem man är. 

När platser blir en del av denna kommunikativa process framkallas ekologiska, ekonomiska, 

sociala och kulturella konsekvenser. En annan konsekvens av den kommunikativa praktiken blir 

också att det som inte är attraktivt och positivt för platsen marknadsförs inte heller.  

 

Eftersom platser kan uppfattas och tolkas på så många olika sätt är det också svårt ha en 

objektiv och obestridlig beskrivning av platsen. Varje beskrivning av en plats är resultatet av en 

tolkning som kan vara påverkad av faktorer som personliga erfarenheter till politisk och 

ideologisk övertygelse. Det är bland annat därför det är viktigt att studera platsmarknadsföring 

och dess offentligt godkända bilder. Inom det här perspektivet handlar platsmarknadsföring inte 

bara om att kommunicera en plats utan även om att försöka skapa en plats där vissa specifika 

värden står i centrum (Syssner, 2012:62). I intervjuer fann forskaren Josefina Syssner (2012:78) 

som studerat kommuner och deras sätt att arbeta med platsmarknadsföring att uppfattningen om 

fenomenet inte bara syftar till att locka utomstående, i form av besökare, inflyttare och 

investerare utan också för att skapa en platsidentitet hos medborgarna. Det finns flera orsaker 

till att det är på det sättet. En anledning är att det finns föreställningar om att platskänsla och 

sammahållning är centrala faktorer för tillväxt och utveckling. Det finns även en tro om att 

platsrelaterade identiteter är viktiga, oavsett om de bidrar till tillväxt eller inte. 

 

En geografisk indelning i Norrbotten som lyfts fram som viktigt ur handels och 

arbetslivsperspektiv är fyrkanten, en funktionell region som innefattas av centralorterna Boden, 

Älvsbyn, Luleå och Piteå. Denna kulturella och funktionella indelning är mer tänkt än faktisk.  

Det som är problematiskt med den här indelningen är att den saknar en tydlig administrativ 

överbyggnad men bidrar fortfarande till att utmana rådande kommunala, läns och stadsgränser. 
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Om man har dessa levda och tänkta funktionella rum kan det vara svårt att skapa en tydlig och 

kommunicerbar bild av Norrbotten. En plats som finns på kartan och i administrativ och 

politisk bemärkelse måste inte alltid vara en plats som invånarna identifierar sig med (Syssner, 

2012: 65f). 

5.2.7 Platsmarknadsföring i sociala medier 

Vaselinka Möllerström lyfter fram i sin avhandling att när det talas om att sätta ”staden på 

kartan” är det oftast den mediala kartan som menas. Medierna har betydelse för hur städer 

skapas, gestaltas och upplevs av människor. Ju mindre erfarenhet vi har av en plats och desto 

längre bort kulturellt och geografiskt platsen är situerad desto mer ökar mediernas betydelse. I 

dessa sammanhang kan de mediala bilderna forma våra upplevelser av en plats (2011:26).   

I och med internets stora genombrott för ca 15 år sedan och uppkomsten av ett stort antal 

sociala medieplattformar befinner vi mitt i det informationssamhället som det spåddes om under 

stora delar av 1900-talet (Lindgren 2012:157).   

 

Det talas mycket om att sociala medier har öppnat upp för människor att göra sina röster hörda i 

samhället. Det har även uppkommit forskning hur publiken påverkas av medierna, det finns 

kritiker som ifrågasätter vilka möjligheter som de nya sociala medierna ger. Dessa kritiker 

menar att tillgången till, och användandet av digitala medier är ojämn fördelad, men också att 

företag och affärsintressen har stort inflytande över de arenor som öppnats genom sociala 

nätverk. Det är viktigt att det finns en medvetenhet och att det antas en viss försiktighet i 

övertron av att sociala medier endast bidrar till äkta demokratisering och sann delaktighet, för 

det kan också handla om jakten på musklick (Lindgren, 2012:108).  

 

I detta avsnitt måste även begreppet medialisering lyftas, begreppet syftar till den växande roll 

som medierna anses ha i det senmoderna samhället (Falkheimer, 2004: 31). Detta kan ses i och 

med organisationers och företag allt mer aktiva närvaro och tro på sociala medier. Jesper 

Strömbäck (2008: 389) menar att man kan se på medierna och det politiska systemet som två 

olika sociala praktiker och att den politiska kommunikationen i stor utsträckning antingen styrs 

av medielogiken eller den politiska logiken. När medielogiken styr står medierna och deras 

behov i centrum och formar på vilka sätt politiska aktörer kommunicerar och agerar, bevakas av 

medierna och förstås av medborgarna och på samma sätt när den politiska logiken styr. Bortsett 

från diktaturer där medierna är helt underordnande det politiska systemet finns det i 

verkligheten få eller inga fall där ett samhälle är helt präglat av antingen medielogiken eller den 
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politiska logiken, det handlar mer om i vilken grad som medielogiken eller den politiska 

logiken är bestämmande för politiska institutioner som till exempel i den här studiens fall, en 

kommun. Parallellt med detta handlar frågan om politikens medialisering till största grad om 

mediernas makt och inflytande i samhället. Detta fenomen är något som vidare bör undersökas 

menar Strömbäck för att förstå vilken grad som svenska politiken innefattas av medialisering.  

5.2.8 Myter 

Texter och bilder är mångtydiga och används på olika sätt för att nå ut med ett budskap. Inom 

semiotiken menar man att alla texter och bilder består av konnotativa och denotativa tecken. 

Denotation syftar till en text eller bilds bokstavliga betydelse, det som fysiskt syns. Konnotation 

syftar således till de djupare lagren som varje kommunikativ situation förmedlar, det kan vara 

associationer, känslor, idéer och kulturellt accepterande innebörder. Den konnotativa nivån står 

för de gemensamma föreställningarna som en kultur står för och myter är en del av denna. 

Roland Barthes, en av grundarna till semiotiken beskriver myter som de kulturella 

föreställningarna som är närvarande på den denotativa och konnotativa nivån. Texter, 

berättelser, annonser och så vidare komponeras på ett sådant sätt att de förmedlar kulturell 

mening. Barthes menar att myten befäster samhällets maktordningar och får dessa att framstå 

som något naturligt och självklart (Barthes, 2009:262f). 

5.2.9 Norrland och Norrbotten  

Sverige består idag av 21 län och Norrland syftar till de fem län som är belägna längst norrut i 

landet. Dessa är Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten (Loeffler, 

2005:35). I december 2014 var befolkningsmängden i Norrbotten 249 987 personer och i Luleå 

kommun 76 966 personer (Statistiska centralbyrån, 2014). I stora delar av Norrland minskar 

befolkningen. Minskningen beror till stora delar på demografiska faktorer som en ålderdomlig 

population, men också brist på emigration. I områden kring huvudstaden men det är på 

bekostnad av nästan alla andra delar av landet (Eriksson, 2010:26). Norrland och främst 

Norrbotten har under stora delar av 1900-talet haft framgångsrika företag i form av LKAB i 

Kiruna och stål-produktion av SSAB i Luleå. Detta har varit stora tillgångar för Norrbotten 

under hela 1900-talet, trots finanskriser har bolagen överlevt. Norrland har länge varit och 

fortfarande är en stor bidragare till svensk ekonomi och dess befolkning kan räknas till den 

mest produktiva i landet (Loeffler, 2005:91). Eriksson (2010:63) menar att de ständiga 

representationerna av Norrlands minskande befolkning är en stor del i diskursen om Norrland. 

På det sättet som bland annat media bygger på föreställningen om att Norrland är ett ställe var 
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man inte vill bo och som folk flyttar ifrån. Samtidigt som södra Sverige representeras som det 

moderna och urbaniserade samhället, som platsen för makt och aktion. Medias representationer 

av Norrland som en plats för manligt överflöd kan vara ett resultat av diskursen om 

landsbygden som samhällen med traditionella värderingar. Dessa traditionella värderingar 

konnoterar arbetarklassen, dyrkan av manlighet och förtryckande könsroller, till skillnad från 

diskursen om det moderna som en framåtdrivande plats, där män med moderna ideal finns.  

 

Eriksson (2010: 64) hävdar att eftersom postkolonial forskning tyder på att alla identiteter är 

skapade genom representationer ”det andra”, och att representationer av detta slag alltid görs i 

ett tillstånd av maktobalans. Norra Sverige och dess befolkning representeras som en kategori 

som kännas igen av ”de andra”. Norrland är en kombination av olika geografiska gränser, 

historia, klimat och gränser. Men Norrland är också som forskare som Sörlin (1988), Loeffler 

(2005) and Schough (2008) menar, en föreställning som ständigt är reproducerad och 

omarbetad i flera diskursiva nätverk och i samarbete med andra platser, speciellt med 

representationerna om Sverige (Eriksson, 2010:26). Inte helt olikt representationer av orienten 

refereras Norrland som en orörd tid och en orörd plats. Norrland beskrivs även som ett primitivt 

område som inte har följt med i utvecklingen och som en plats långt borta från civilisationen.  

 

På detta sätt har ofta Norrland ofta blivit idealiserats. I en av de första skrifterna om Norrland 

från Olaus Magnus år 1555 beskriver Norrland som ett exotiskt paradis bebott av oskyldiga och 

naturliga människor. Det exotiska var det nordliga, karga, frusna, vilda men också som 

produktivt men som också behöver koloniseras (Eriksson 2010:19f).  Denna konstruktion 

beskrevs först av Said (1978) som orientalism som användes gällande västvärlden och orienten. 

Men den interna orientalism-diskursen kommer till form inom den egna nationen på så sätt att 

orientalismen presenterar en underordnad del av nationen med vissa karaktäristiska drag. I 

dessa representationer är asymmetriska maktrelationer och hierarkier av platser förstärkta och 

gjorda till något naturligt. 
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6. Material och metod 
Material och metod- kapitlet innehåller forskningsansats och vetenskaplig inriktning, efter det 

följer förklaring av de metoder som används. Slutligen avslutas kapitlet med en 

metoddiskussion där aspekter som kritik och tillförlitlighet presenteras.   

6.1 Forskningsansats 

6.1.1 Vetenskaplig teoretisk inriktning 

Den här studien antar en hermeneutisk vetenskaplig inriktning. Jan Hartman (2001:21) förklarar 

Hermeneutiken som läran om tolkning. Det som tolkas är texter, handlingar och samhälleliga 

företeelser bland annat. Inriktningen tillämpas vanligtvis inom human- och 

samhällsvetenskapliga discipliner. Hermeneutiken är positivismens motsats som ofta tillämpas 

vid kvantitativa undersökningar.  Man vill få kunskap om människors föreställningar om 

verkligheten. Målet är inte att formulera mätbara hypoteser. Det är att formulera teori som 

förmedlar en förståelse för hur en viss grupp människor uppfattar verkligheten. 

 

6.1.2 Vetenskaplig ansats   

Denna studie antar en abduktiv ansats för att relatera teorin och empirin till varandra. Det 

innebär en kombination mellan induktion och deduktion. Abduktion betyder att baserat på ett 

enskilt fall att formulera en teoretisk djupstruktur som kan förklara fallet, för att sedan efter 

insamlandet av det empiriska materialet utveckla eller förändra ursprungliga teorier (Patel och 

Davidsson, 2011:23). Varför ett abduktiv arbetssätt har antagits är för att studien inleds med en 

deduktiv ansats på det sättet att teorier om platsmarknadsföring och myndigheter appliceras på 

fenomenet under observation. Efter detta kommer en induktiv ansats att ta vid när teorierna kan 

komma att specificeras eller förändras utifrån det insamlade materialet.    

2.1 Empiriskt material  

Undersökningen syftar till att studera hur Luleå kommun använder sig av sociala medier för att 

marknadsföra platsen Luleå. Materialet som undersökningen innefattas av är inlägg på det 

sociala mediet Facebook. Valet av den här specifika kanalen på sociala medier har gjorts på 

grund av att Luleå har fått pris för sitt arbete på Facebook och således varit framgångsrika i 

detta medium (LL41 Communications, 2014). Sidan har över 11 500 gillningar (Facebook, 
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2015). Det som undersökts är inlägg i sin helhet, med det menas: innehållet i inläggen som 

producerats av avsändaren i text och bild, kommentarerna som skrivits av mottagarna samt 

antalet gillningar.   

 

6.2 Metod som används  

Inledningsvis kommer ett introduktionsstycke om diskursanalys i allmänhet, sedan presenteras 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som både fungerar som teoretisk ram och empirisk 

metod i denna studie. Slutligen kommer tillvägagångssättet att presenteras med de verktyg som 

använts för att kunna analysera materialet i denna studie.  

 

6.2.1 Diskursanalys som metod   

Analysen av webbplatser är ett område som befinner sig i kraftig förändring och nya angreppsätt 

utvecklas ständigt. De som lämpar sig för tolkning av dokument är till exempel kvalitativ 

innehållsanalys och diskursanalys (Bryman, 2011:584) Varför det lämpas sig bra med en 

diskursanalys för den här studien kommer förklaras senare i studien.  

 

Nu till diskursanalysen som Börjesson och Palmblad (2013:18) beskriver som ett sätt att studera 

tal, text, bilder och alla andra typer av material. Den som genomför analysen måste alltid lägga 

upp sin egen design för studien. Det finns inte heller någon exakt måttstock som bestämmer 

vilken undersökningsdesign som är den optimala. Oavsett vilken inriktning som tillämpas har 

diskursanalys ett bestämt sätt att se på språk och användandet av språk. Man menar att språket 

inte återger verkligheten på ett enkelt och direkt sätt utan den bidrar till att forma den. 

Diskursanalys kan relateras till makt och till olika typer av maktordningar, eftersom att språket 

sätter gränser för människans sätt att handla och tänka. Diskursanalys bidrar också till att studera 

hur sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps och betydelsesystem konstrueras 

(Fairclough, 1995:55) Detta blir relevant eftersom att studiens utgångspunkt handlar om att 

undersöka en demokratisk organisation och om de eventuellt använder sin maktposition i 

samhället för att påverka, i detta fall på sociala medier.  
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6.3 Tillvägagångssätt 

I denna undersökning har inläggen från Platsen Luleås Facebook-sidas totala innehåll 

analyserats, vilket innefattar texter och bilder som producerats av avsändaren Luleå kommun 

och även eventuella kommentarer och gillningar som mottagarna har gjort. För att genomföra 

detta valde jag att använda Norman Faircloughs tredimensionella modell.  Fairclough använder 

begreppet diskurs på två sätt, både som språkbruk och som social praktik. Vidare menar han att 

fokus ska ligga på två dimensioner när man analyserar diskurs. Den första är den 

kommunikativa händelsen, som till exempel en tidningsartikel eller som i denna studie ett 

inlägg på sociala medier. Den andra dimensionen är diskursordningen, alltså de diskurstyper 

som används inom en social konstruktion. Varje kommunikativ händelse har tre dimensioner:  

 

- Första dimensionen: Innehåll = Text och bild 

- Andra dimensionen: Diskursiv praktik 

- Tredje dimensionen: Social praktik  

 

Dessa tre dimensioner utgör Faircloughs tredimensionella modell som är ett verktyg vid 

empirisk forskning av kommunikation och samhälle. Modell 1 nedan visar hur man kan 

synliggöra hur producenter bygger på redan existerande diskurser för att skapa ett innehåll. Men 

även medvetandegöra hur mottagare också använder rådande diskurser när de konsumerar och 

tolkar innehållet (Fairclough, 1995:58ff).  

 

           (Den tre dimensionella modellen)  
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Nedan presenteras de analysverktyg som använts i varje dimension.  

Första dimensionen: Innehåll  

I denna analys gjordes först en innehållsanalys (Bergström och Boréus, 2012:50f). Där 

innehållet studerades i sitt sammanhang, alltså vad inlägget bestod av (Text+bild). Den 

innehållsliga analysen studerade även kommentarer och gillningar för att kunna utläsa hur 

mottagarna tolkade budskapet. Inläggens bilder har genomgått en semiotisk analys. Detta för att 

undersökningens syfte är att kartlägga på vilket sätt Luleå marknadsförs som plats och hur 

platsen framställs. Kriterierna för vilka inlägg som ska ingå i undersökningen var att de ska 

handla om och/eller marknadsföra platsen Luleå. Nedan presenteras hur innehållet har 

analyserats. 

 

Innehållsanalys: Begreppet innehållsanalys kopplas ofta till kvantitativa undersökningar. Då 

den används till att räkna förekomsten av eller mäta företeelser i texter. Men innehållsanalys 

kan användas med ett kvalitativt angreppssätt också. Detta innefattar också att förekomster 

räknas men att det krävs kvalitativa analyser och utvidgade tolkningar måste göras, vilket även 

stämmer överens med en diskursanalys (Bergström och Boréus, 2012:50f).  I den här 

undersökningen användes innehållsanalysen för att kartlägga på vilket sätt som platsen Luleå 

marknadsförs på. Sedan identifierades teman (Aktörer, aktiviteter, musikevenemang, platsen, 

väder, historia, natur och tävlingar) som enligt min analys visar hur platsen marknadsförs. 

 

Bild: Semiotisk bildanalys har gjorts för att analysera inläggens bilder på dess denotativa och 

konnotativa nivå. Diskurser omger inte endast språket utan även bilder och det anses vara 

viktigt inom den kritiska diskursanalysen, att även studera hur bilder innefattas av den 

diskursiva praktiken (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:92). En semiotisk analys syftar till att 

studera tecken och dess användning med fokus på den mänskliga kommunikationen. Denna typ 

av analys kan göras på skriftliga texter, filmer, bilder och andra kulturprodukter (Bergström och 

Boréus, 2012:21). I den här undersökningen kommer den semiotiska analysen att användas i 

syfte för att studera bilder på dess denotativa och konnotativa nivå för att undersöka syftet med 

dessa. Roland Barthes beskriver verktyget på följande sätt. Den denotativa nivån syftar till en 

bilds bokstavliga betydelse, alltså det som fysiskt presenteras på bilden, till exempel en stol.  

Den konnotativa nivån syftar till vad de fysiska får för underliggande mening, alltså i det här 

fallet vad stolen kan syfta till undermedvetet. Den underliggande betydelsen kan bero på dess 

kulturella och sociala förutsättningar som varje socialt sammanhang omformas av. Det 
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denotativa och det konnotativa skapar således tillsammans det som kallas för myt. Detta som en 

del i den diskursiva analysen (Barthes, 2009: 262f).  

 

Andra dimensionen: Diskursiv praktik  

När den diskursiva praktiken ska analyseras ligger intresset i att se hur texten och bilden är 

producerad och hur den konsumeras. Detta har undersökts genom intervju av ansvariga på 

Tillväxtkontoret, genom att analysera Luleå kommuns policydokument för marknadsföring 

samt att undersöka kommentarerna och gillningarna som fanns i inläggen. Denna studie 

kommer att utgå från ett lingvistiskt synsätt som undersöker om texterna innehåller eventuell 

interdiskursivitet (vilka diskurser texterna bygger på) (Fairclough, 1995:59). 

  

Tredje dimensionen: Social praktik 

Social praktik kan ses som den övergripande dimensionen i kritisk diskursanalys. Det är när 

man sätter samman innehållet och det diskursiva och analyserar dessa ur ett större perspektiv, 

alltså som social praktik, som gör att en tolkning kan göras. För det första måste diskursen och 

den diskursordning som är närvarande kartläggas. För det andra ska de icke-diskursiva 

kulturella, sociala relationer och strukturer som skapar den diskursiva ramen studeras. Detta gör 

att man kan tolka materialet och undersöka hur diskursen uppkom, upprätthålls eller hur den 

nuvarande diskursordningen kan förändras. För att kunna studera den sociala praktiken är inte 

diskursanalysen tillräcklig utan måste kompletteras med sociologisk teori eftersom social 

praktik innehåller både diskursiva och icke diskursiva element (Fairclough, 1995:62). Det är i 

analysen av förhållandet mellan diskursiv praktik och den bredare sociala praktiken som 

undersökningen kan komma fram till sina slutsatser. Det är i den här dimensionen som man kan 

lyfta frågor om förändring och om ideologiska konsekvenser. Återskapar den diskursiva 

praktiken diskursordningen eller bidrar den till social förändring? Det är sådana frågeställningar 

som gör att forskningsprojektet får en kritisk inriktning (Winther Jörgensen & Phillips, 

2000:90). Teorier om det marknadsorienterade samhället, Norrland, platsmarknadsföring och 

diskursteori kommer att användas som teoretisk utgångspunkt i den här dimensionen av 

analysen. 
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6.4 Metoddiskussion 

6.4.1. Metodkritik    

Det finns en del kritik mot kvalitativ forskning. Det är bland annat att det finns en tendens att de 

kvalitativa undersökningarna är alldeles för subjektiva. Alltså att forskaren låter personliga 

åsikter och erfarenheter få ta för stor del i studien (Bryman, 2011: 368). Ibland kan det även 

vara svårt att i en kvalitativ undersökning att se tydligt hur analysen genomförts, alltså hur 

forskaren samlade in data och därmed också kom fram till sina slutsatser (Bryman,2011:370).  

Detta har jag varit medveten om och också försökt att undvika genom att använda ett tydligt 

analysverktyg som Faircloughs tredimensionella modell. Modellen ska underlätta 

datainsamlandet och även bidra till ett tydliggörande av tillvägagångsättet. En kritik som finns 

mot Fariclough är att han menar att en kombination av text analys och socialanalys är det bästa 

tillvägagångssättet, men det framkommer inte på ett tydligt sätt att han använder en kombinaton 

av dessa i hans undersökningar. Inte heller framkommer det vilken typ av socialanalys som är 

lämplig att använda.  Detta har jag tagit i åtanke vid genomförandet av undersökningen och 

låter den sociala analysen få ta en större plats än vad Fairclough har gjort (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000:92).  

6.4.2 Undersökningens trovärdighet  

Alan Bryman (2011: 354f) skriver i samhällsvetenskapliga metoder att det finns olika syner på 

hur det går att bedöma kvaliteteten i kvalitativa metoder på samma sätt som kvantitativa. 

Bryman tar upp Guba och Lincoln som menar att det är nödvändigt att specificera termer och 

metoder för att bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning på samma sätt som kvantitativ. De 

menar att man byter ut begreppen reabilitet och validitet som används vid kvantitativ forskning 

och istället använder tillförlitlighet och äkthet. Dessa kriterier har funnits i åtanke genom hela 

studiens gång. Tillförlitligheten består av fyra delkriterier som alla har motsvarighet i 

kvantitativ forskning. Dessa delkriterier är:  

 

- Trovärdighet: Att skapa en trovärdighet i resultatet innebära både att man säkerställt att 

forskningen utförs inom ramarna av de regler som finns.  

- Överförbarhet: Kvalitativa metoder skiljer sig från kvantitativa på det sättet att de syftar 

till att undersöka på djupet och inte på bredden. Därför blir fylliga och täta 

beskrivningar av olika fenomen viktiga. Dessa beskrivningar skapar således en databas 

som gör att de som tar del av undersökningens resultat kan förstå resultaten och föra 
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över dessa till en annan miljö = överförbarhet.  

- Pålitlighet: Innebär att det är säkerställt att det skapas en fullständig och tillgänglig 

redogörelse av alla faser av forskningsprocessen och låter sedan andra forskare granska 

materialet och bedöma kvaliteten.  

- Möjlighet att styrka och konfirmera: Att kunna styrka och konfirmera innebär att 

forskaren är tydlig med att det inte finns någon total objektivitet i samhällelig forskning 

och då försöker på ett tydligt sätt förklarar att hen handlat i god tro.   

 

Alla kriterier ovan är relevanta i denna undersökning. Detta på grund av att i genomförandet av 

en diskursanalys handlar det mycket om att visa upp en trovärdighet. På det sättet att det 

handlar mycket om forskarens tolkningar och synsätt när det empiriska materialet ska samlas in. 

Det gör även att det är viktigt att under hela studiens gång tydligt redovisa tillvägagångsättet 

vid insamlandet av det empiriska materialet, i detta fall, Facebook-inläggen. Äktheten har även 

den fyra kriterier. Dessa är mer kopplat till de forskningspolitiska frågorna som kan komma 

under en undersökning som innefattar forskningsdeltagare, som till exempel vid intervjuer. Det 

är Rättvis bild, Ontologisk autencitet, Pedagogisk autencitet, Katalytisk autencitet och Taktisk 

autencitet. Kriterierna om äkthet har inte fått något större inflytande i kvalitativ forskning och 

kommer därför inte ha det i den här undersökningen heller. En stor anledning till detta att det 

inte medverkar några personer i denna studie (Bryman, 2011:356f). 
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7. Analys  

Analysen av den här undersökningen presenteras med samma struktur som Faircloughs 

tredimensionella modell. Detta för att det blir mest lättförståeligt för läsaren.  

De syftade frågeställningarna kommer att ligga till grund i presentationen av analysen. Som 

påminnelse är det dessa frågeställningar som ska besvaras.  

- Hur vill Luleå kommun – Tillväxtkontoret marknadsföra platsen Luleå på det sociala 

mediet Facebook?  

- Vilket innehåll kommuniceras på Facebook-gruppen Luleås sida?  

- Hur tas marknadsföringen emot av mottagarna på Facebook-sidan?  

- Vilka faktorer i omvärlden påverkar marknadsföringen av platsen Luleå? 

7.1 Innehåll 

I detta kapitel kommer det undersökta materialets innehåll i form av texter och bilder och dess 

analys presenteras.  

7.1.1 Texter  

Efter materialet samlats in blev resultatet enligt denna tabell nedan. Totalt granskades 52 

stycken inlägg som på något sätt är kopplade till platsmarknadsföring (resultattabell). Inläggen 

har kategoriserats till det som är centralt i inlägget, och som på bästa sätt beskriver innehållet. 

Inläggen inplacerades sedan i åtta teman (Aktörer, aktiviteter, musikevenemang, platsen, väder, 

historia, natur och tävlingar). Aktörer innefattar de inlägg som handlar om en aktör på 

marknaden som ett företag eller en organisation. Temat aktiviteter syftar till de inlägg där 

mottagaren uppmuntras att engagera sig eller ta del av information som är kopplad till platsen 

Luleå. I temat musikevenemang placerades de inlägg som handlar om inbjudan till olika former 

av musikaliska arrangemang. I temat platsen placerades de inlägg som handlar specifikt om 

platsen, till exempel detaljplan eller liknande. I det temat som döptes till väder placerades 

inlägg som handlar om vädret, om inläggets budskap är att beskriva att det är soligt, regnigt, 

varmt, kallt och så vidare och sedan innehåller en bild på det beskrivna vädret i inlägget.  

I temat historia placerades de inlägg som hade en historisk anknytning eller beskrev en historisk 

händelse. Inläggen i natur-kategorin är de inlägg som hade en bild föreställande natur i olika 

former, en strand eller en vy över vattnet. Temat tävlingar innefattar de inlägg som handlar 
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tävling på något sätt, det kan vara en tävling som en extern aktör kan hålla i eller som 

Tillväxtkontoret själva uppmuntrar till deltagande.                                                                                                          

(Resultattabell)                                                                                     

Teman Antal inlägg Gillningar  Kommentarer 

Aktörer 6 (11,53)  323 (3,10) 5 (2,03) 

Aktiviteter  24 (46,15) 2814 (27,04) 60 (24,39) 

Musikevenemang 5 (9,61) 311 (2,99) 10 (4,06) 

Platsen  2 (3,84) 1175 (11,29) 36 (14,63) 

Väder  5 (9,61) 1532 (14,72) 24 (9,75) 

Historia  1 (1,92) 126 (1,21) 11 (4,47) 

Natur  7 (13,46) 3623 (34,82) 67 (27,23) 

Tävlingar 2 (3,84) 500 (4,80) 32 (13,00) 

Totalt  52 (100) 10404 (100) 246 (100) 

(##) = Procent 

 

Det totala antalet gillningar var 10 404 stycken, varav de inlägg som föll inom kategorin natur 

hade flest gillningar, 3623 stycken - 34,82 procent av alla gillningar. Det totala antalet 

kommentarer var 246 stycken och det var flest kommentarer gjorda inom kategorin aktiviteter, 

60 stycken - 24,39 procent av alla kommentarer. Vilka inlägg som föll inom fenomenet 

platsmarknadsföring har jag själv valt ut. Detta för att det var tvunget att ske någon form av 

urval. Jag har dock haft i åtanke fenomenet platsmarknadsföring och vad som förknippas med 

det när inläggen valts ut. Det inlägg som fick flest kommentarer, 31 stycken - 12,60 procent av 

samtliga kommentarer, var ett från 3 december som jag har valt att kalla ”god morgon”(se 

bilaga 1). Detta på grund av att inlägget hade texten ”God morgon Luleå!” och sedan ett 

bildkollage som föreställde en vy av storgatan i Luleå på morgonen eller vid skymning, med 

solen i horisonten, antingen på väg upp eller ner.  

 

Kommentarerna var till största del hälsningar tillbaka, till exempel ”God morgon”. Andra 

kommentarer inlägget var mer beskrivande som ”vackert”, ”fina Luleå”, ”Vackra Luleå”.  Det 

inlägg som fick flest gillningar var ”norrsken”(se bilaga 2). Innehållet bestod av en kort text och 

sedan en bild föreställande ett norrsken. Inlägget fick 1429 gillningar - 13,73 procent av 

samtliga gillningar, vilket är överlägset mest av de undersökta inläggen. Inlägget kan beskrivas 

som ett väldigt enkelt sådant som mest troligt inte tog så lång tid att producera. Det som 
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möjligen tog tid var själva fotograferandet av norrskenet. Det framkommer i kommentarsfältet i 

en kommentar som Luleå själva har skrivit att fotot är taget av fotografen Scott Lakey, mer 

ingående om vem han är eller är fotot är taget framkommer inte.  

7.1.2 Bilder  

I studien undersöktes även inläggens bilder, som är tagna som fotografier. Det som framkom 

var att det var endast ett fåtal av de inlägg som undersöktes som inte postades med en bild. I de 

inlägg som postades med bild gick det att se en tydlig koppling mellan bilden och den skrivna 

texten. De inlägg som sammanlagt fick flest gillningar var de som föreställde naturmotiv. Det 

enskilda inlägget som fick flest gillningar var också den som föreställde ett norrsken och där 

texten inte hade något större fokus utan fungerade mer som en bildtext (se bilaga 1). De flesta 

bilder föreställde människor som antingen gjorde något eller som poserade framför kameran 

eller naturmotiv. Överlag var de fotografier som lades upp av hög kvalitet och väldigt 

genomtänkta. De bilder som lades upp hade ofta en väldigt bokstavlig betydelse. Sedan med 

hjälp av texten konnoterar bilderna till en djupare innebörd, ett exempel var detta:  

”En magisk söndagskväll i Luleå” 

Genom citatet framkommer det att avsändaren vill förmedla en konnotativ betydelse av bilden 

genom att lägga in ett värdeladdat ord som ”magisk”. Här blir det tydligt att det är genom 

samspelet mellan bild och text som en djupare betydelse av en kommunikativ händelse kan ske. 

Här befästs även att inläggen innehåller myter, genom att spela på olika texter och bilder i 

samspel med varandra och genom att använda olika typer av innehåll i bilder och genom 

bildtexter kan man se på den konnotativa nivån att avsändaren vill förmedla något mer än bara 

den bokstavliga betydelsen (Barthes, 2009:262f). Detta gör att avsändaren vill spela på känslor 

eller få en reaktion eller uppmuntra till engagemang. Något annat som uppmärksammades när 

inläggen studerades var att bilderna ofta föreställde naturmotiv mer specifikt ofta föreställande 

strand och vatten. Detta kan vara ett försök av avsändaren att befästa föreställningen om att 

Luleå är en plats med närhet till naturen och även det faktum att det är en kuststad. Det var 

också ett stort antal av bilderna som föreställde människor, ofta leende och glada. Detta kan 

även skapa eller befästa myten om att alla andra människor som finns i Luleå är glada och 

problemlösa, vilket självklart inte är fallet. Att göra på detta sätt är ju ett vanligt förekommande 

i marknadsföring överlag och även tydligt i platsmarknadsföring att visa upp en så fördelaktig 

bild som möjligt av en företeelse eller i det här fallet en plats (Ek och Hultman 2007:28).    
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7.2 Diskurs  

I denna del analyseras hur Tillväxtkontorets produktionsförhållanden ser ut och mottagarna 

analyseras med hjälp av de gillningar och kommentarer som finns i de undersökta inläggen.  

7.2.1 Avsändare - Tillväxtkontoret 

Tillväxtkontoret är en del av Luleå kommuns verksamhet, som ansvarar för att marknadsföra 

platsen Luleå och hur de väljer att marknadsföra platsen är en viktig del i denna studies analys.  

Det är två personer som har övergripande ansvaret över uppdateringen på Luleås Facebook-

konto, men fler har tillgång till kontot (Dagman, 2015). Detta kan göra att det blir täta 

uppdateringar. Under den undersökta perioden har inläggen publicerats med lite olika 

tidsmellanrum, men de publicerades som längst med en veckas mellanrum.  

 

Tillväxtkontoret som är ansvariga för sidan själva sagt att det som man strävar efter med 

Facebook-sidan Luleå är engagemanget hos följarna snarare än antalet följare. Vilket 

överensstämmer med den forskning som finns som pekar på att antalet följare inte alls har 

samma betydelse som engagemanget som följarna visar (Luleå kommun, 2014f). 

Som tidigare nämnt i teoriavsnittet om den marknadsorienterade kommunen har den 

kommunala diskursordningen förändrats från en välfärdsdiskurs mot en mer 

marknadsorienterad diskurs, av flera anledningar runt om i samhället och världen (Winter 

Jörgensen & Phillips, 2000:77). Detta syns i de inlägg som publiceras på sidan genom de texter 

som där bilder och texter lyfter fram olika typer av fördelar med platsen, såsom vackra platser 

och spännande aktiviteter. Det här är dock en framträdande del av platsmarknadsföring som 

syftar till att lyfta fram en plats fördelar, vilket förknippas med den marknadsorienterade 

diskursen. Som tidigare skrivet är det här inte endast beroende på Luleå kommun som denna 

diskurs får allt större plats i den kommunala sammanhang utan är en del av en större 

samhällelig utveckling, som påverkar allt fler delar i vårt samhälle (Syssner, 2012:24ff).  

 

Analysen av den marknadsorienterade kommunen kommer att vidareutvecklas i avsnittet om 

den övergripande sociala praktiken. En annan diskurs som finns och måste tas i hänsyn är även 

sociala medier-diskursen. Eftersom sociala medier följer vissa typer av regler, både uttalade och 

oskrivna som kanske lämpar sig bäst för den individuella användaren och kräver en viss 

anpassning av förhållningssätt för en offentlig organisation. Det finns uppsatta riktlinjer på 

Luleå kommuns hemsida (Luleå kommun, 2015d) som beskriver hur all verksamhet och 
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anställda ska förhålla sig till sociala medier men det krävs ändå en uppmärksamhet och 

försiktighet för hur en offentlig organisation ska fungera på sociala medier. 

 

7.2.2 Mottagare - Gillningar och kommentarer  

Det som visade sig av de gillningar som inläggen fick var att det var ett stort intresse för de 

inlägg där naturmotiv var i fokus. Som tidigare sagt går inte det att fastställa vilken nivå av 

engagemang som finns hos en följare som gillar ett inlägg. Det som dock går att säga är att 

genom gillningarna får inläggen en stor spridning, vilket således kan gynna sidan och 

marknadsföringen av platsen Luleå. Annat som bör lyftas fram är att mottagarna kan på ett 

mindre tydligt sätt visa sin makt, genom att gilla ett inlägg kan bidra till att en viss typ av inlägg 

postas mer frekvent för att det är populärt och genrerar mycket gillningar. Dock framkom inte 

detta på något tydligt sätt utan typer av inlägg som genrerar mindre antal gillningar läggs 

fortfarande upp trots att man kan se återkommande teman av inlägg. 

 

I och med att Tillväxtkontoret visar upp en medvetenhet kring att det är relevant inte hur många 

som följer kontot utan det engagemang som följarna visar upp har större värde (Luleå kommun, 

2014f) blev det intressanta att undersöka engagemanget i kommentarerna. I jämförelse med 

antalet gillningar var det få kommentarer.  Följarnas engagemang kan dock visa sig i 

kommentarerna skulle jag vilja säga, eftersom att det kan tolkas som en mer aktiv form av 

engagemang, där det krävs att användaren måste formulera en åsikt och det tar längre tid i 

jämförelse med att trycka på en gilla-knapp, detta stöds även av tidigare forskning. De 

kommentarerna som fanns i inläggen var ofta uppmuntrande, kommentarer som: ”vad fint!” och 

”vackert” alltså att följarna godkände och uppmuntrade inläggen och texterna som publicerades. 

Detta stödjer tesen om att det krävs att det inte bara är en enskild avsändare som en plats eller 

kommun som förespråkar ett budskap och varumärke utan det kan bli så att andra stöttar 

budskapet och varumärket, i det här fallet, följarna på Facebook-kontot för Luleå som stöttar 

och uppmuntrar sådant som avsändaren lägger upp (Syssner, 2012:78).   
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7.3 Social praktik  

De tre rubrikerna nedan bidrar tillsammans en förståelse för den överhängande sociala 

praktiken som innehållet och den diskursiva praktiken, omfattas och påverkas av.   

7.3.1 Norrland 
Problematiken som norra Norrland och de kommuner som finns i denna del av landet står inför 

är delvis centraliseringen av statliga myndigheter och beslutsfattande organ och därmed 

försvinner arbetstillfällen och möjligheten till lokal maktstyrning. En annan faktor är att 

kommuner i norra Sverige kämpar med ekonomi, utveckling och tillväxt (Syssner, 2012:26).  

Något som Norrbotten och specifikt Luleå kämpar emot är den utflyttningen som sker, i 

synnerhet befolkning i åldersgruppen mellan 25-44 år (Luleå kommun, 2014:5a).  

 

Detta har gjort att det blivit en hård konkurrenssituation och enligt mycket tidigare forskning 

inom detta fält är det ett stort problem för många kommuner i Norrland, kanske främst för 

inlandskommuner. På det sättet hänger alla de avsnitt som tas upp i den här dimensionen om 

den sociala praktiken ihop. Att alla dessa företeelser skapar de förutsättningar som den 

kommunikativa händelsen och de diskursiva hänger ihop.  Precis som i andra delar av Sverige 

och Europa styrs även Norrbotten och Luleå av ekonomiska och marknadsstyrda 

påverkansfaktorer. Något som inte går att sticka under stolen med är att det är på många sätt 

fördelaktigt med platsmarknadsföring, inte bara för att locka nya invånare till staden men även 

för att attrahera nya aktörer till platsen. Ett exempel på detta är ju Facebook, som har investerat 

stort i serverhallar på Porsön, precis utanför Luleå centrum. Denna etablering har Luleå nyttjat 

på flera sätt i sin platsmarknadsföring.  

 

En av anledningarna till varför Facebook valde Luleå som ort för att bygga sina serverhallar 

sägs vara på grund av det kalla klimatet som är fördelaktigt när det kommer till att den relativa 

stora staden med närhet till bra kommunikationsnät i form av flyg. Det kalla klimatet och 

representationer av fin natur och ensamhet som förknippas med Norrland är något som ofta 

lyfts i platsmarknadsföringen av Luleå. En annan stor aktör i Luleå som utnyttjar det 

geografiska läget och spelar på is och snö i sin marknadsföring är Luleå tekniska universitet 

som i sin grafiska profil har is, isbitar och snö i fokus, varför de har valt att marknadsföra sig på 

det sättet kan vara intressant att undersöka vidare.  Andra exempel på turistorter som tar fördel 

av det geografiska läget som de befinner sig i är Ishotellet i Jukkasjärvi, Kiruna som till fulla 
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drag har utnyttjat det faktum det geografiska läget av den nordliga platsen. För Jukkasjärvi kan 

beskrivas som en liten by men har blivit världskänd på grund av ett turistfenomen som 

ishotellet. 

Som Eriksson (2010:63) menar är en stor del av den diskurs som framställs av norra Norrland 

den minskande befolkningsmängden. Detta är intressant ur den synpunkten att Luleå kommun 

har ökat antalet invånare de senare åren och att de har varit tydliga med att marknadsföra detta, 

bland annat genom att hålla olika evenemang i samband med att Luleå kommun passerade 75 

000 invånare (Luleå kommun, 2014:5a). Då är en Norrlandskommun, i detta fall Luleå 

kommuns egna kommunikationskanaler och dialog med media och allmänhet mycket viktiga. 

Jag kan också se tendenser av att myten om Norrland och Norrbotten som en orörd och exotisk 

plats finns i marknadsföringen hos andra aktörer i Luleå, ett exempel på detta är ju som tidigare 

nämnt Luleå tekniska universitet och även av kommunen själva. Man vill som ovan nämnt visa 

i inlägg på Facebook-sidan den fina natur och omgivning som Luleå omges av och eftersom att 

det exotiska, primitiva och orörda. Det behöver inte vara något fel i att använda sig av dessa 

representationer för att sätta sin destination på kartan men det är nog viktigt att det finns ett 

kritiskt tänk kring hur man väljer att marknadsföra en destination/plats.  

7.3.2 Den marknadsstyrda kommunen i samhället 

På grund av den förändring som vi sett de senaste decennierna som i Sverige och Europa där 

även kommuner har anpassat sig till den kommersiella marknaden (Kotler et al, 1993:22).  

Detta speglar av sig i den marknadsföring som görs av kommuner. En annan trend som man 

hänger på av förståeliga skäl, är närvaron på sociala medier för företag och organisationer, 

denna utveckling har skett väldigt snabbt (Lindgren, 2012:108). I och med denna snabba 

utveckling gör att det inte finns så mycket forskning som kan stödja vad det faktiskt genrerar 

för en offentlig organisation eller företag att befinna sig på sociala medier eller vilka problem 

som kan uppstå. Hur en offentlig organisation som Luleå kommun arbetar med kommersiell 

marknadsföring kan vara känsligt och det kan väckas frågetecken om hur man ska ställa sig till 

marknadsföring och hur man väljer att hantera den. Luleå kommun har formulerat själva har i 

en varumärkesplattform beskrivit vad som förväntas av varumärket Luleå och hur det ska 

förmedlas skrivit ut vilka mål och positionering de ska sträva efter (Luleå kommun, 2013g). 

Den liknar på många sätt vad ett privat företag skulle ha gjort för att positionera sig och 

konkurrera på marknaden. Att en kommun väljer att upprätta denna typ av styrdokument kan 

tänkas vara en konsekvens av en utveckling mot mer ett marknadsorienterat samhälle, där 

kommuner och statlig verksamhet av olika faktorer förs mot marknadsdiskursen.  
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7.3.3 Platsmarknadsföring  

Platsmarknadsföring kan vara ett även det vara ett resultat av ett mer marknadsstyrt samhälle. 

Intresset för platsmarknadsföring hos kommuner är stort och det är en central del i 

kommunikationsplanerna hos allt fler kommuner i Sverige och i Europa (Kotler et al, 1993:22). 

En stor del av denna typ av marknadsföring går ut på att lyfta en plats fördelar och visa upp de 

bästa sidorna av platsen. Detta blir tydligt även på Facebook-kontot för platsen Luleå.  

Av de inlägg som görs av Luleå handlar många om att visa upp vilka aktiviteter och fina platser 

som finns att ta del av i Luleå. I övrigt går det att säga att platsmarknadsföring i stort påverkar 

och engagerar alla i ett samhälle. Allt från medborgare till beslutsfattare och alla blir en del av 

den verklighet som visas (Syssner, 2012:78).  

 

Detta syns även på platsens Facebook-sida, där ett huvudsyfte är att engagera och skapa 

delaktighet genom att följarna gillar och kommenterar inläggen. Genom detta möjliggörs en 

annan dimension av marknadsföring som växer fram genom web 2.0 och sociala medier där 

delaktighet och medskapande står i fokus. Det finns spridda åsikter om vad 

platsmarknadsföring i förlängningen genrerar för en plats/region. I den forskning som jag tagit 

del av är att det är väldigt trendigt och mer eller mindre en självklarhet för kommuner och 

regioner att på något sätt ägna sig åt denna typ av marknadsföring. Det som kan sägas kritiskt är 

att det går att ställa sig frågande hur etiskt rätt det är att endast lyfta fram vackra och spännande 

fenomen som man vill ska förknippas med platsen. Det är ju faktiskt så att alla platser och 

kommuner har mindre fördelaktiga delar och mindre spännande delar som fortfarande är en del 

av platsen och fyller en viktig samhällelig funktion.  

8. Slutdiskussion 
I slutdiskussionen kommer syftet och de fyra huvudfrågor som studien har utgått från att 

besvaras. Den första frågan som studien ville besvara var: Hur vill Tillväxtkontoret som 

avsändare marknadsföra platsen Luleå? Det visade sig att Tillväxtkontoret höll på när denna 

studie genomfördes, att upprätta en social medie-plan för alla kanaler som Tillväxtkontoret har 

ansvar över. Att det inte har funnits någon sådan tidigare kan vara problematiskt eftersom det 

kan visa på att de inte haft någon tydlig strategisk kommunikation för produktionen av inläggen 

på Facebook-sidan. Dock verkar inte detta ha påverkat publiceringen i allt för hög grad.  
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En annan tanke som kom upp under analysen var hur andra externa aktörer kan påverka 

produktionen av inläggen. En aktör som avsändaren medvetet eller omedvetet kan påverkas av 

är följarna och de gillningar och kommentarer som de lämnar på de olika inläggen.  

En annan aktör som kan påverka produktionen är företag som Luleå kommun kan ha samarbete 

med eller som är aktiva i samhället på något sätt. Ett exempel på detta är ju Facebook:s 

serverhallar på Porsön i Luleå. Det är en aktör som har fått uppmärksamhet i både media och av 

kommunen själva genom olika aktiviteter som att göra en Facebook-tumme på isen, vintern 

2013. Även det faktum är att en kommun/region är ju full av olika aktörer och andra 

påverkansfaktorer, som alltid kan komma påverka och vara en del av kommunens arbete. Men 

som tidigare sagt så måste det finnas en transperens och det måste antas försiktighet i hur 

platsmarknadsföringen hanteras av en kommun eftersom det är en demokratisk organisation 

som är valda av kommunmedborgarna.  

För det andra frågades det om vilket innehåll som kommuniceras på Facebook-gruppen Luleås 

sida som har koppling till platsmarknadsföringen av Luleå. I analysen framkom det att 

innehållet, vilket syftar till inläggen på Facebook-sidan, visade att det var många av inläggen 

som speglade en fin sida av Luleå. Det var bilder på sol, fint väder och natur. Detta stämmer 

överens med på vilket sätt platsmarknadsföring används. Det är meningen att det är det 

fördelaktiga med en plats som ska lyftas i denna typ av marknadsföring, det visades på ett 

tydligt sätt i det analyserade materialet. Texterna som fanns i inläggen var ofta en 

bildbeskrivning som fungerade som ett komplement till bilden. Det var få av de undersökta 

inläggen som inte hade någon bild publicerat. Det var sällan några långa texter, utan texten 

skulle mer komplettera bilden än något annat.  

Den tredje frågan som studien ville besvara var: Hur tas marknadsföringen emot av mottagarna 

på Facebook-sidan? För att besvara denna fråga undersöktes de kommentarer och gillningar 

som fanns inom den utvalda tidsperioden. Det som kunde utläsas från analysen var att det var 

relativt få gillningar som inläggen hade i förhållande till hur många som följer sidan och antalet 

kommentarer var ännu färre. Vad det bristande engagemanget beror på har diskuterats i analys-

avsnittet men det som kan sägas är att det går inte att lita på antalet användare som följer sidan 

och därigenom förvänta sig högt engagemang från följarna när det kommer till att gilla och 

kommentera inläggen. Det kan krävas mycket engagemang från avsändaren för att få följarna 

att engagera sig, man får inte ha en övertro till att sociala medier automatiskt verkar för mer 

engagemang bara för att det handlar om till större del av tvåvägskommunikation än vad en tv-
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reklam eller tidningsannons kan bidra till utan man måste som avsändare engagera sig för att 

skapa engagemang. Detta kan vara problematiskt med tanke på att Tillväxtkontoret har uttryck 

att engagemanget hos följarna är viktigare än hur många som gillar inläggen. Något som också 

är av värde att ta upp är att mottagarna är en del av representationen av Luleå. I inläggen är 

många kommentarer är uppmuntrande, vilket kan verka som en befästning av den 

kommunikation/marknadsföring som avsändaren vill sända ut.  

Den sista och avslutande frågan som har legat till grund för denna studie är: Vilka faktorer i 

omvärlden påverkar marknadsföringen av platsen Luleå? Det som analyserades gällande denna 

frågeställning var den sociala praktiken som hela den kommunikativa händelsen omgivs av. Här 

diskuterades Norrland och vilka förutsättningar och problem som kommuner i 

Norrlandsregionen ställs inför och påverkas av. Något som har haft inverkan på det 

marknadssamhället som diskuteras i analysen kan vara begränsningen av det statliga stödet för 

kommuner och andra omvärldsfaktorer. Jag kan också konstatera i denna studie att myten om 

Norrland är till stor grad levande och används av Luleå kommun för att lyfta fram platsens 

unika fördelar och särskiljas från andra kommuner. Det som också går att säga om den sociala 

praktiken är att den har en del i allt som händer i ett samhälle. De nivåer som har tagits upp i 

den här studien, både den kommunikativa händelsen och diskurser i samhället omges av olika 

sociala faktorer, historiska händelser och olika händelser i världen. En insikt som jag har fått är 

att alla de nivåer som Norman Faircloughs modell innehåller påverkas av varandra och inget 

står helt fritt utan påverkan även en kommun styrs av olika påverkansfaktorer.  

8.1 Förslag till vidare forskning  

I den här studien har en kommuns platsmarknadsföring i sociala medier undersökts. Det kom 

fram intressanta slutsatser och väcktes även tankar om hur fortsatt forskning skulle kunna 

bedrivas. Det hade varit av intresse att undersöka samma fenomen, platsmarknadsföring och 

jämföra två kommuner, en från norra Sverige och en från södra Sverige för att undersöka om 

platsmarknadsföringen skiljer sig mellan landsdelarna. Eftersom att kommuner och 

organisationers närvaro i sociala medier är relativt ny så tror jag att det är relevant att fortsätta 

undersöka sociala medier och hur kommuner framförallt påverkas och påverkar i sociala medier 

på olika sätt.  
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Bilaga 2  
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Bilaga 3  
 

Intervjuguide till Intervju med kontaktperson, Karl Henrik Dagman på Tillväxtkontoret.  

 

 

Fråga 1: Vet ni vem det är som följer Facebook-sidan Luleå? kan ni se statistik på var de som 

följer bor? 

  

Fråga 2: Vem är ansvarig för att posta inlägg på sidan? är det en specifik person eller växlar 

ni? 

  

Fråga 3: Finns det någon social medie-plan eller någon strategisk plan för uppdateringarna på 

Facebook?  

 

Fråga 4: Ni nämnde när vi träffades att ni var på andra plats bland alla kommuner i Sverige på 

Facebook, var kommer den informationen från?  

 

 

 

  


