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Näringslivsbolaget arbetar med att kommunicera varumärket Sundsvall. Global konkurrens 
gör att städer behöver marknadsföra sig på ett annat sätt än tidigare. Detta ställer krav på nya 
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Huvudresultat 
Studien visar att Sundsvall stad har brister i att kommunicera staden som varumärke. De har 
dock en bra grund att framåt utveckla och stärka varumärket. I dagslägets saknas dock de 
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1. Inledning  

1.1 Problembakgrund 
Framgångsrik varumärkesuppbyggnad ligger i förståelsen av hur varumärken kan bidra till att 
skapa värde. Det har tidigt resonerats att aktörer utanför det privata näringslivet insåg vikten 
av att se den egna organisationen som ett varumärke (Melin 1999, s. 9-10). Samtidigt växer 
området för sociala medier vilket lett till att internet inte längre är en plattform för 
information, utan för att skapa kontakter (Hanna, Rohm och Crittenden 2011). På grund av 
den tillväxt som skett med sociala kanaler behöver företag se marknadsföring via dessa 
medier som något nödvändigt (ibid.). Facebook är det sociala mediet som är störst i sverige 
(Internetstiftelsen i Sverige 2018, s. 48) och därmed är det intressant att se hur en stad 
använder det för att kommunicera sitt varumärke. 
 
Global konkurrens har gjort det nödvändigt att marknadsföra länder, regioner, kommuner och 
städer (Syssner 2012, s. 21). Ries och Trout (2001, s. 5) skriver att att dagens marknad kräver 
nya sätt att kommunicera på grund av den stora mängd produkter och företag som finns. 
Varumärken behöver därmed anpassa sig till det klimatet för att nå igenom bruset (ibid.). 
Vilket i kombination med den ökade flyttbarhet i dagens samhällen som Hanna och Rowley 
(2011) nämner, gör att städer behöver marknadsföra sig på ett helt annat sätt än tidigare.  
 
Hanna & Rowley (2011) skriver att en hård global konkurrens som drivs av förbättringar av 
kollektivtrafik och fri rörlighet för varor och människor, gör att platser står inför en ökad 
utbytbarhet och konkurrens. Detta innebär att platser i form av städer måste skapa en miljö 
som inte bara effektivt konkurrerar om nya resurser, utländska investeringar, boende och 
besökare. Platser måste också skapa en miljö som upprätthåller och uppfyller ekonomisk 
tillväxt, kommersiella aktiviteter och bostadsaktiviteter (ibid.).  
 
Varumärkesbyggande är en viktig del för framgång oavsett vilket företag och organisation det 
gäller, vilket nämns av Melin (1999, s. 10). Det är därmed viktigt att undersöka hur det 
arbetet sker inifrån och ut när det kommer till städers arbete med att kommunicera sitt 
varumärke. 
 
Kotler och Keller (2006, s. 277) nämner att varumärkeskännedom handlar om vilka 
associationer som görs till varumärket. När människor läser eller hör något om Sundsvall 
associeras det därmed troligtvis till specifika saker, platser eller känslor. Exempel på dessa 
kan vara Stenstaden, Sundsvallsbron eller återkommande event som Sensommar. Syssner 
(2012, s. 77) resonerar att en plats blir vad människor gör den till. Människor har egna 
föreställningar avseende mentala kartor, upptrampade stigar och egna gränser. En plats 
upplevs därmed utifrån individens egna förutsättningar, bilder och berättelser som är 
kopplade till platsen (ibid.). 
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Ämnet som behandlas i denna studie är hur Sundsvalls kommun tillsammans med det 
kommunägda Näringslivsbolaget arbetar med att kommunicera varumärket Sundsvall. Frågor 
som undersökts rör hur de arbetar med att driva varumärket Sundsvall till något människor 
skapar goda associationer till.  
 
Forskning i denna fråga är för medie- och kommunikationsvetenskapen intressant 
inomvetenskapligt då det kan ge ökad kunskap i frågor om städers kommunikation av sitt 
varumärke. Det kan även fungera som underlag till framtida strategier gällande 
platsmarknadsföring av städer och kommunikationen av dessa.  
 
Det utomvetenskapliga intresset ligger i att samhället drar nytta av en ökad tillväxt gällande 
både turistnäringen och ökad befolkningsmängd. Välutvecklade strategier inom 
platsmarknadsföring skulle kunna bidra med detta. Kunskap inom kommunikationen av en 
stad kan även främja affärsrelationer och samarbeten mellan olika aktörer.  

1.2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom platsmarknadsföring visar på att det är ett område under utveckling, 
och att det fortfarande finns kunskapsluckor som behöver fyllas, varpå forskare som 
exempelvis Niedomysl och Jonasson (2012) jobbat med att ta fram en början på en teori inom 
området. Även Warnaby och Medway (2013) nämner att det är ett område som fått mer 
uppmärksamhet de senaste årtiondena men att det saknas utvecklade teorier i frågan. Vidare 
skriver Warnaby och Medway (ibid.) att en plats kan resoneras vara både en social- och en 
politisk konstruktion, vilket gör att benämningen “plats” kan vara svår att definiera.  
 

Syssner (2012, s. 12-13) skriver att utbudet av svensk litteratur om platsmarknadsföring är 
ganska magert. Vidare skriver hon att det som texter om platsmarknadsföring har gemensamt 
är en önskan om att fenomenet tas på allvar. Hon skriver att det är ofta arbetet med 
kommunala och regionala varumärken ses som något “banalt, ytligt och lite löjligt och som 
har väldigt lite med verklig politik och verklig samhällsutveckling att göra” (ibid).  
 

Tidigare forskning inom platsmarknadsföring har mestadels belyst vikten av att vara en 
turistnäring, och inte lika mycket gällande hur en stad bör marknadsföras för att locka nya 
invånare. Exempelvis har Niyazi Gümüş (2017) gjort en studie av ett trettiotal större 
kommuner och deras användning av sociala kanaler och kom fram till att en majoritet inte 
drar nytta av dessa medier eller använder dem effektivt. Cleave et al. (2017) har i sin 
forskning kommit fram till att sociala medier främst används för att marknadsföra lokala 
tjänster och politisk information. Därmed marknadsförs inte staden som varumärke och 
kommunikationen har begränsad interaktion med målgruppen, vilket begränsar effektiviteten 
och den möjliga förbättringen av platsmarknadsföring (ibid.).  
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Tidigare forskning om sociala medier nämner mycket om den utveckling som skett från web 
1.0 till web 2.0, och Berthon et al. (2012) skriver att det förenklat kan ses som att web 1.0 
handlade om att få information medan web 2.0 ger möjlighet att både ta del av information, 
skapa ny information och vara interaktiv. Sociala medier är en framväxt av den teknologi 
web 2.0 bidragit med och sociala medier innefattar texter, bilder, videos och nätverk (ibid.). 
Hennig-Thurau et al. (2010) menar att framväxten av sociala kanaler i form av exempelvis 
Facebook, YouTube och Twitter har gjort att konsumenter kan vara mer delaktiga. Detta i sin 
tur leder till att företag möter både nya möjligheter att växa, men även svårigheter i att 
anpassa affärsplaner till rådande medieklimat (ibid.). 
 
Gällande städers image har en undersökning gjorts av Anholt (2007, s. 8) där han konstaterat 
att städers image förbättras och försämras långsamt. Han menar att det är både bra och dåligt. 
För städer i länder som utvecklas med bättre välstånd och möjligheter kan det ta lång tid 
innan de finns i övriga världens medvetande. Städer med positiva varumärken är nästan 
immuna, till och med mot katastrofala händelser (ibid.).  
 
Uggla (2006, s. 138) skriver att tidigare forskning gällande utvidgade varumärken har visat 
att ju fler kategorier som knyts till ett varumärke, desto svagare blir själva associationerna till 
de specifika kategorierna. Detta leder i sin tur till att varumärken som är väldigt utvidgade 
tenderar att tappa sin positionering (ibid). Al Ries och Jack Trout (2001, s. 34) menar att 
många hamnar i F.W.M.T.S-fällan, Forget what made them successful. Det är därför viktigt 
med tydlighet och att varumärket inte representerar för mycket (Uggla 2006, s. 138). 
 
Tidigare forskning gällande varumärke som strategiskt konkurrensmedel kan sägas handla 
om två olika huvudinriktningar (Melin 1997, s. 32). Dessa huvudinriktningar är brand 
management och consumer behaviour. Skillnaden mellan dessa olika forskningsinriktningar 
är att det ena utgår från ett internt perspektiv och det andra från ett externt. Brand 
management handlar om att sätta märkesinnehavaren i centrum och det externa consumer 
behaviour-perspektivet handlar om att sätta kunden i fokus. Forskningsområdena 
kompletterar varandra och båda perspektiven har varit av stort värde för den samlade 
teoretiska kunskapen om varumärket som konkurrensmedel (ibid.). 
 
Spjuth (2006, s. 76) har sammanställt en bok där hon har undersökt hur olika kommuner 
arbetar med varumärkesbyggande. Gällande varumärkespositionering har hon talat med 
Conny Svensson, informationsansvarig på Falköpings kommun. Han menar att det inte går att 
slåss på samma sätt som andra kommuner, han menar att man måste hitta sitt eget sätt. Enligt 
honom väcker det stor uppmärksamhet när en kommun vågar tänka i nya banor (ibid.).  
 
Tidigare forskning visar också att det finns ett stort fokus på just strategier inom 
varumärkespositionering och vilka svårigheter som finns gällande breddning av området. 
Saenger, Jewell och Grigsby (2017) argumenterar att stora varumärken många gånger möter 
motstånd från sina intressenter när de vill implementera nya attribut som avviker från de 
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befintliga. Utifrån detta har de utvecklat taktiska strategier för hur företag kan arbeta med 
denna problematik (ibid.). Huang, Li och Zang (2013) har i sin tur undersökt hur 
positionering påverkar relationen till konsumenten och vilken effekt det har på hur 
konsumenten sedan utvärderar företaget. De utgår från tidigare forskning vilken visar på att 
varumärken kan behandlas som mänskliga personer. Därefter undersöker de hur 
varumärkespositionering som en social roll fungerar i ett inledande stadie på personer som 
tidigare inte har en välgrundad uppfattning om varumärket (ibid.). Tidigare forskning på 
området varumärkespositionering har därmed många olika grenar, dock handlar merparten 
om hur strategier kan byggas och hur människor påverkas av varumärkespositionering.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att studera hur Sundsvalls kommun och det kommunägda 
Näringslivsbolaget arbetar med att kommunicera Sundsvall som varumärke.  
 

- Hur arbetar Sundsvalls kommun och det kommunägda Näringslivsbolaget med att 
platsmarknadsföra Sundsvall? 

- Hur använder sig dessa organisationer av Facebook för att kommunicera och stärka 
varumärket Sundsvall? 

- Vilket värde finns det av att använda Facebook för att kommunicera ett varumärke? 

2. Teori 
De teoretiska utgångspunkterna i denna uppsats är utvalda för att de ansetts vara mest 
lämpade för att besvara studiens frågeställningar. Teorier inom varumärkeskommunikation 
och platsmarknadsföring har gett nödvändiga infallsvinklar gällande hur en stad 
kommuniceras på ett framgångsrikt sätt. Teorier inom positionering har gett möjlighet att 
undersöka hur staden positionerar sig. För teorier inom sociala kanaler har modellen för 
kommunikation gett en bra utgångspunkt i analysen av Facebook-sidorna. 

2.1 Platsmarknadsföringens roll för att kommunicera städer 
Syftet med platsmarknadsföring är att förmedla en viss bild av en eller flera utvalda platser 
mot en eller flera utvalda målgrupper (Ek och Hultman 2007, s. 28-29). Platsmarknadsföring 
handlar om att med ett långsiktigt och strategiskt arbete ha som mål att förändra, förbättra 
eller förstärka bilden av en plats. Det handlar också om att medvetet synliggöra vissa aspekter 
av en plats (Syssner 2012, s. 11). När en plats marknadsförs lyfts vissa aspekter fram medan 
andra hamnar i bakgrunden. Platsmarknadsföring handlar inte bara om att marknadsföra en 
plats som redan existerar, det handlar också om att skapa en plats där utvalda värden 
centraliseras (Syssner 2012, s. 16).  
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Syssner (2012, s. 12-14), forskare och lektor vid Linköpings universitet, skriver att hennes 
tolkning av platsmarknadsföring är att de ofta riktas åt flera håll samtidigt. Det riktas utåt mot 
besökare, turister, potentiella invånare, investerar och handelspartners. Syftet är då 
varumärkesbyggande och att skapa positiva associationer. Platsen görs då till en produkt och 
en vara som ska paketeras och säljas till olika kundgrupper som är mer eller mindre 
identifierade (ibid.). Gällande handelspartners skriver Ek och Hultman (2007, s. 28-29) att 
näringslivet handlar om företag som vill etablera en verksamhet eller investera i något bundet 
till en viss plats. Potentiella invånare menar de handlar om att locka människor med stabil 
inkomst som på så vis kan anses bli goda skattebetalare (ibid.).  
 
Vidare diskuterar Ek och Hultman (2007, s. 28-29) att platsmarknadsföring också fyller en 
inåtriktad funktion sett till de individer och företag som redan finns på platsen. Syssner 
(2012, s. 12-14) resonerar likadant då hon också skriver att platsmarknadsföring riktar sig 
internt mot den egna befolkningen. Hon menar att syftet då är att skapa enighet, en 
gemensam identitet och stolthet över platsen. Vid intern marknadsföring ses platsen inte i 
första hand som en produkt utan som en referensram för känslor av tillhörighet och 
gemenskap (ibid). Ek och Hultman (2007, s. 28-29) uttrycker det som att detta tar sin grund i 
att människor kan känna en stolthet över den plats där de bor och verkar och därmed vill 
förmedla den positiva känslan och vara ambassadörer för platsen. Den andra aspekten sett till 
den inåtriktade funktionen är att skapa legitimitet genom att göra lokalbefolkning och 
näringsliv aktiva i marknadsföringen (ibid.). 
 
Anholt (2007, s. 7-8) skriver att alla platser har ett anseende, precis som produkter och 
företag har en image. En produkts eller ett företags image är troligtvis medvetet skapat med 
hjälp av reklam och marknadsföring. Hur en plats anseende skapas är mer komplext. Det som 
dessa har gemensamt är att imagen och anseendet har en stor inverkan och människors 
uppfattning kan ha stor påverkan (ibid.).  
 
Vidare skriver Anholt (2007, s. 8) att platsen kan betyda samma saker för de flesta av de 
människor som känner till platsen. Det innebär att anseendet är starkt. Om platsen betyder lite 
för de flesta som känner till platsen, eller att platsen betyder olika saker för de flesta, är 
anseendet svagt. Vet de flesta om platsen, är den känd. Att vara känd är inte alltid något 
positivt om platsen är känd för något negativt. Platsens anseende påverkar hur människor 
beter sig mot den, och deras inställning till allt som gjorts och skapats där (ibid.).  

2.2 Att använda varumärket som konkurrensmedel 
För att kunna arbeta med platsmarknadsföring är stadens varumärke viktigt. Melin (1999, s. 
20-21) skriver att varumärkets historia har sitt ursprung i en tro att människor tillfredsställs av 
det grundläggande behovet av att kategorisera in föremåls tillhörighet. Vidare skriver Melin 
att detta dock inte är fastställt utan enbart en tänkbar förklaring. Historiskt sett är den första 
bevisbara märkningen den som utfördes via brännmärkningar på boskap. Kopplingen mellan 
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dåtidens brännmärkning och dagens varumärke lever kvar genom engelskan och dess ord för 
varumärke, “brand”. Märkningen spreds sedan vidare till handelsvaror och har därifrån 
utvecklats till vad det är idag (ibid.). 
 
Definitionen av begreppet varumärke är enligt varumärkeslagen (SFS 2018:1652): 
 
“Ett varumärke kan bestå av alla tecken som har särskiljningsförmåga och som tydligt kan 
återges i Patent- och registreringsverkets varumärkesregister. Med tecken avses särskilt ord, 
inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror, färger, ljud och formen eller 
utstyrseln på en vara eller dess förpackning.” 
 
Kotler och Keller (2006, s. 275) skriver att det är möjligt att använda en plats som varumärke, 
då principen är applicerbar på allt så länge det finns en valmöjlighet för konsumenten. Melin 
(1999, s. 16-20) skriver att varumärkesinnehavaren måste kunna besvara frågan “Hur kan ett 
varumärke utvecklas till ett strategiskt konkurrensmedel?” för att kunna bygga ett starkt 
varumärke. Vidare diskuterar Melin (ibid.) att viktiga frågeställningar är för vem varumärket 
skapar ett värde, och hur detta värde byggs upp. Kotler och Keller (2006, s. 275) skriver att 
varumärkesbyggande innebär att skapa skillnader gentemot andra produkter, och att lära 
intressenter “vem” produkten är. Att lära intressenten “vem” produkten eller tjänsten är 
innebär att skapa kopplingar till företaget/organisationen så att intressenter associerar det med 
just den aktören (ibid.).  
 
Spjuth (2006, s. 10) skriver om ett antal begrepp som är grundläggande inom 
varumärkesarbete. Identiteten är det som kommunen faktiskt är, har och står för. Image är den 
bild som marknaden och målgruppen har av kommunen. Profil är den bild som kommunen 
vill förmedla till målgruppen. Målgruppen är de grupper som kommunen riktar sig till (ibid.).  
 
När det kommer till att använda varumärke som konkurrensmedel är det viktigt att ha 
kunskap kring hur ett varumärke kan skapa ett värde för intressenten (Melin 1997, s. 33). 
Mårtenson (2009 s. 66) skriver att brand equity, eller varumärkeskapital som det kan kallas 
på svenska, blir en gemensam nämnare avseende diskussionen om varumärket som 
värdeskapare ur både ett konsumentperspektiv och från märkesinnehavarens perspektiv. Det 
finns ingen allmänt accepterad definition avseende vilka dimensioner som ryms inom 
uttrycket varumärkeskapital. Förenklat kan det dock beskrivas som att ett varumärkes styrka 
ligger i vad kunderna lärt sig, känt, sett och hört om märket (ibid.).  
 
För att skapa varumärkeskapital och därmed märkeslojalitet kan företag anses behöva 
antingen “bygga det, köpa det eller låna det” (Melin 1997, s. 35). Ämnet för denna studie 
fokuserar på kommunikationen av ett varumärke i form av en stad, varpå vi enbart kommer 
gå in på den del som handlar om att bygga ett varumärke.  
 
Sett från ett positioneringsbegrepp har företag och organisationer i uppgift att skapa en plats i 
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både konsumentens medvetande samt på marknaden för att utveckla märkeskännedom (Melin 
1997, s. 168-169). Marknadskommunikation måste utgå från målgruppen och 
kommunikationen anpassas till vad som är relevant för denna, för att på så vis skapa en 
lojalitet till varumärket (Mårtenson 2009 s. 47). Märkeskännedom leder i sin tur till 
märkeslojalitet som stärker varumärket och skapar stabilitet i det brus som kan förekomma 
(Melin 1997, s. 168-169).  
 
För denna studie har Melins modell för varumärkesmixen varit en central del när empiri 
ställts mot teori. Detta gör att Melin får mycket utrymme i studien, då modellen Melin tagit 
fram lyfter viktiga aspekter för att kommunicera ett varumärke. Melin (1997, s. 173) skriver 
att inom brand management ses varumärke som ett av flera produktattribut, vilket troligtvis 
beror på den genomslagskraft som de “4 P:na” haft inom marketing management. I början av 
1990-talet betraktades varumärken i allt större utsträckning som självständiga 
konkurrensmedel. Detta har lett till att varumärken numera inte enbart är ett taktiskt 
hjälpmedel, utan en tillgång med strategisk potential. Brand management saknar dominerande 
teoribildning varpå Melin sammanställt de vanligaste begreppen för framgångsrik 
varumärkesuppbyggnad. Dessa begrepp innefattar produktattribut, märkesidentitet, 
kärnvärde, positionering, marknadskommunikation och intern märkeslojalitet. Tillsammans 
bildar dessa varumärkesmixen, vilken är tänkt öka förståelsen för hur starka varumärken 
byggs upp (ibid.)  
 
Varje begrepp innefattar en direkt handling och samtliga begrepp är sammanlänkade med 
varandra, se figur nedan (Melin 1997, s. 173-174).  

 

 
 

Figur 1 - Modell för varumärkesmixen (Melin 1997, s. 174). 
 
Melin (1997, s. 175-176) menar att produktattribut är direkt kopplat till kvalitet, logotyper, 
val av förpackning och dylikt, vilket handlar om att individualisera produkten. 
Märkesidentiteten handlar om vad varumärket står för och vad som är unikt med det. 
Kärnvärdet handlar om märkesproduktens konkurrensfördelar och har sin utgångspunkt i 
produktattribut, märkesidentitet och positionering. Just positionering innebär den process 
företag använder för att hitta sin position i intressentens medvetande (ibid.). 
 
Vidare skriver Melin (1997, s. 177-178) att marknadskommunikation förekommer i flera 
former, enligt promotionmixen är de fyra sätten att påverka följande: reklam, säljfrämjande 
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åtgärder, PR och personlig försäljning. Reklam som fungerar märkesuppbyggande är viktig 
för att stå sig mot konkurrenter. Detta innebär att reklamen behöver särpräglas för att nå 
igenom informationsbruset. Enligt Melins modell finns även det begrepp han själv myntat, 
vilket är intern märkeslojalitet. Den lojaliteten innefattar att märkesinnehavaren måste vara 
lojal mot vad varumärket står för i form av produktattribut, kärnvärde, märkesidentitet och 
positionering (ibid.).  
 
Varumärkesmixen ses enligt Melin (1997, s. 178) som processuell modell som sammanlänkas 
av de pilar som syns i figur 1. Varje process är viktig och tillsammans fungerar de som en 
betydelsefull varumärkesuppbyggnad (ibid.).  
 
Utvecklingen av ett varumärke innefattar att företaget ständigt arbetar med den 
varumärkesuppbyggande processen, och inte ser den som avslutad (Melin, 1997 s. 323). 
Melin (ibid.) resonerar dessutom att en fundamental drivkraft för detta är marknadens 
konkurrenstryck.  
 
Vid arbetet med att kommunicera ett varumärke är public relations en viktig del. Coombs och 
Holladay (2010, s. 61) skriver att åtgärder inom PR delas upp i fem steg, omvärldsbevakning, 
formativ research, planering, designa och sända meddelanden samt utvärdering. Dessa fem 
steg i PR-processen symboliserar den strategiska aspekten av PR. Omvärldsbevaka handlar 
om att PR-utövare aktivt söker information i sin omgivning. Det kan handla om exempelvis 
händelser eller trender som indikerar på att en förändring håller på att ske i omgivningen, 
vilket kan påverka organisationen. Formativ research innefattar ett systematiskt insamlande 
och analyserande av informationen om situationen som identifierades i 
omvärldsbevakningen. Den formativa researchen svarar på frågan, vad försigår? Planering är 
att strategiskt planera vad som behöver göras. Planering handlar om ett objekt och detaljer 
kring hur objektet ska undersökas. Det behöver planeras hur mycket pengar projektet 
kommer att kosta samt vilka mänskliga resurser som behövs och vad dessa kommer att kosta. 
Uppgifter behöver identifieras samt vem som ska utföra dem. Att designa och sända 
meddelanden är den kreativa delen av processen (ibid.).  
 
Coombs och Holladay (2010, s. 61-75) skriver att de tre föregående stegen hjälper till att 
forma meddelandet. Meddelandet måste stämma överens med vad som konstaterats i de 
föregående stegen. Olika strategier kommer att användas beroende på om syftet är att 
informera eller övertyga. Det sista steget, att utvärdera, innebär att undersöka om den 
använda strategin lyckats eller inte. Syftet är att ge viktig feedback (ibid.).  

2.3 Varumärkespositioneringens betydelse för en stad 

En stor del av arbetet med varumärkeskommunikation är hur varumärket positioneras. 
Positionering har varit ett centralt begrepp i marketing management-teorin sedan 
introduktionen för cirka 50 år sedan (Melin 1999, s. 96). Positionering handlar om att 
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varumärket till skillnad från konkurrenterna signalerar något unikt till målgruppen (Uggla 
2006, s. 106). Positionering handlar också om att snabbt kunna fånga intressentens 
uppmärksamhet och skapa en övertygelse (Uggla 2006, s. 116).  
 
Varumärkets identitet hjälper till att bredda varumärkets positionering. Ser man varumärket 
ur något av kommande perspektiv kan det skapa en mer nyanserad positionering och utveckla 
varumärket (Uggla 2006, s. 42).  
 
Enligt Kotler och Keller (2006, s. 279) kan varumärkets identitet ses ur fyra olika perspektiv. 
Varumärken kan ses som produkt, person, organisation och symbol (ibid.). Uggla (2006, s. 
41-42) skriver att de olika perspektiven har ett antal underdimensioner. Produktperspektivet 
innebär associationer till produktens attribut, kvalité, användare, användning och varumärkets 
geografiska ursprung. Personlighetsperspektivet handlar om karaktären och den 
varumärkes/kundrelation som ger personligt liv. Organisationsperspektivet handlar om att 
uttrycka något om företaget. Det kan röra sig om att kommunicera företaget lokalt, globalt 
eller att stå för vissa värderingar. Symbolperspektivet handlar om logotypen och de visuella 
uttrycken, och att stärka och visualisera varumärkets identitet med hjälp av detta (ibid.).  
 
Melin (1999, s. 97) skriver att den grundläggande tanken med positionering är att skapa ett 
medvetande hos intressenten vilket sedan ska leda till varumärkeslojalitet. Ries och Trout 
(2001, s. 5) menar att positionering inte handlar om att skapa något nytt, utan att manipulera 
det som redan finns i hjärnan och ändra de kopplingar som finns där sedan tidigare. Ries och 
Trouts (ibid.) syn på positionering innebär därmed att konsumenten står i fokus vilket skapar 
en psykologisk positionering utifrån konsumentens subjektiva uppfattning om en produkt. 
Detta ger en perspektivförskjutning kontra den sedvanliga synen på positionering som 
innebär att positionering används som ett uttryck för att relatera märkesprodukters objektivt 
identifierbara attribut (Melin 1999, s. 97).  
 
Uggla (2006, s. 147) skriver om positioneringsfällor som gör att intressenterna missuppfattar 
intentionerna, det man vill vara på marknaden.  
 
Underpositionering innebär att varumärkets positionering har misslyckats totalt. 
Intressenterna har ingen aning om vad varumärket erbjuder eller dess budskap. Kännedom 
om relevans och preferenser saknas och varumärket måste positionera sig tydligare och 
kraftfullare i samtliga kanaler (Uggla 2006, s. 149).  
 
Förvillad positionering är när intressenterna har en motsägelsefull eller splittrad bild av 
varumärket. Det kan exempelvis handla om att intressenternas förväntningar bryts eller att 
varumärket signalerar motstridiga budskap och snabba växlingar mellan olika grundtoner i 
sin kommunikation. För att undvika att intressenterna upplever en förvillad positionering 
behövs en balans mellan partitet till kategorin och differentieringen av densamma (Uggla 
2006, s. 149-150).  

11 



 

2.4 Varumärkeskommunikation via sociala kanaler med 
inriktning Facebook 
Berg (2015, s. 145) skriver att nätbaserad kommunikation främst sker genom det skrivna 
ordet. Vidare skriver han att den nätbaserade kommunikationen trots det innefattar fler 
element än det skrivna ordet, exempelvis fotot, video och ljud.  
 
Parsons och Lepkowska-White (2018) menar att dagens sociala kanaler har blivit ett verktyg 
som förändrat hur företag kommunicerar med sina kunder. Sociala kanaler ger konsumenter 
möjlighet att korrespondera med företag vilket skapar nya former av relationer. 
Marknadsföring via sociala kanaler har skapat en tvåvägskommunikation som inte fanns 
tidigare. Detta ställer krav på att företag inte enbart syns utan även engagerar sig gentemot 
sina kunder (ibid.). 
 
För att kommunicera med sina konsumenter via sociala kanaler kan företag tänkas gå igenom 
fyra steg, vilka tillsammans bildar en modell av fyra olika dimensioner, se figur 2. Beroende 
på företagets strategiska fokus kan stegens innehåll skilja sig åt något, men 
sammanfattningsvis består dessa av budskap/projektering, övervakning, bedömning samt svar 
(Parsons och Lepkowska-White 2018).  

 

 
 

Figur 2 - Social media marketing management: A conceptual framework (Parsons och Lepkowska-White 2018). 
 
 

Den första dimensionen innebär enligt Parsons och Lepkowska-White (2018) att företaget 
skapar en identitet online för att skapa en medvetenhet hos konsumenten och kommunicera 
sitt budskap. Ett företags aktivitet online bildar dess identitet på samma forum. Det är därför 
viktigt att tänka på att personalisera kontakten och skapa tvåvägskommunikation då 
konsumenter vill bli både sedda och hörda. Vidare är det viktigt att ha genomtänkta budskap i 
lagom mängd, och att inte posta inlägg för ofta. För att skapa sin närvaro online kan företaget 
skriva inlägg innehållande text, bild och/eller video. Företaget kan även marknadsföra allt 
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från event till information om arbetsplatsen. Målet bör hela tiden vara att engagera och skapa 
dialog och inte enbart “likes” (ibid.).  
 
Parsons och Lepkowska-White (2018) skriver att den andra dimensionen innefattar att skapa 
en strategi för att övervaka aktiviteten online och snabbt kunna anpassa sig utifrån 
förändringar. Genom att övervaka sociala medier får ett företag inte bara värdefull 
information om sina konsumenter, utan också från sina konkurrenter. Denna värdefulla 
information kan sedan användas i att utveckla sina egna strategier på ett positivt vis. Ett 
företag som läser kommentarer och engagerar sig att förstå konsumenten får bättre kunskap i 
vilka kundrelationer som är värda att satsa på och vilka som bör undvikas (ibid.). 
 
Den tredje dimensionen handlar enligt Parsons och Lepkowska-White (2018) om bedömning 
och innebär att ett företag behöver veta när och hur de ska svara. Många företag övervakar 
kommunikationen online men det är inte alla som utvärderar den för att ta reda på hur man 
hanterar informationen som hämtats in. Ett sätt att arbeta med bedömning och utvärdering är 
att följa upp hur inlägget hanterats i form av retweets, likes, kommentarer och delningar. Ett 
av de sätt som är mer framgångsrikt än att räkna volymer är dock att se mer exakt i tid när ett 
inlägg når sin topp i popularitet och agera utifrån det. Bedömning innefattar också den viktiga 
aspekten att ta reda på vilka inlägg som ska svaras på, vilka som inte bör ha svar, vilken 
tonalitet som ska användas och om svar ska ges publikt eller privat (ibid.).  
 
När Parsons och Lepkowska-White (2018) nämner den fjärde dimensionen i modellen som 
handlar om att svara, resonerar de att svar kan ges externt via publik eller privat kontakt med 
konsumenten. Det kan även ske internt genom att förändra en produkt/tjänst eller 
implementera nya riktlinjer för företaget. Enligt studier är det mest lämpliga sättet att ge svar 
online att visa intresse och undvika att vara försvarande. Snabba svar med bra tonalitet och 
professionell ton är av yttersta vikt (ibid.).  

3. Metod  
Det är en deskriptiv studie av kvalitativ karaktär. Uppsatsen är av kvalitativ karaktär då 
avsikten varit att få en fördjupad förståelse för hur kommunikationen av Sundsvall stad sker 
inom Sundsvalls kommun och det kommunägda Näringslivsbolaget. Studien har delvis 
genomförts med en kvantitativ översikt utifrån de innehållsanalyser som gjorts av Sundsvalls 
kommuns och Näringslivsbolagets Facebook-sidor. Att studien är deskriptiv innebär att den 
beskriver ett förhållande som existerar just nu, och som i denna studie innebär den 
kommunikation och platsmarknadsföring som just nu sker för varumärket Sundsvall. Patel 
och Davidson (2001, s. 13) menar att deskriptiva undersökningar begränsas till att undersöka 
ett fåtal aspekter av det fenomen man är intresserad av.  
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3.1 Ändamålsenligt urval 
Ett ändamålsenligt urval har gjorts och innebär att svarspersonerna är handplockade för 
studien. Urvalsmetoden används vid de situationer där forskaren redan innan studien har 
genomförts har en viss kunskap om specifika personer eller händelser och medvetet väljer de 
som hen anser kommer bidra med mest värdefull information (Denscombe 2007, s. 17).  
 
De respondenter som valts ut är Sundsvalls kommun och det kommunägda 
Näringslivsbolaget. Respondenterna skrivs inte ut med namn då deras identitet inte varit 
relevant för ändamålet. Hos Sundsvalls kommun har en kommunikationsstrateg intervjuats, 
och på Näringslivsbolaget har intervjun genomförts med den person som är 
kommunikationsansvarig. Urvalet motiveras med att de utvalda personerna genom sina 
positioner förväntas ha den kunskap som är nödvändig.  
 
Att just Facebook har studerats vid den kvalitativa innehållsanalysen motiveras med att 
Facebook är det största sociala mediet i Sverige (Internetstiftelsen i Sverige 2018, s. 48), 
vilket gör det intressant att studera. Vidare är det en kanal som Sundsvalls kommun och 
Näringslivsbolaget aktivt använder för att kommunicera med sina intressenter. 

3.2 Respondentintervjuer 
För att få en djupare bild av ämnesområdet har respondentintervjuer genomförts. Vid 
respondentintervjuer är det svarspersonerna och deras egna tankar som studeras (Esaiasson et 
al. 2017, s. 236).  
 
Eftersom att samtalsintervjuer gränsar till ett vanlig samtal är det viktigt att svarspersonerna 
vet att de ingår i en vetenskaplig studie (Esaiasson et al. 2017, s. 267), vilket utvalda 
respondenter har informerats om. Denna information har respondenterna tagit del av både vid 
inbokning av intervjun, samt vid intervjutillfället. Respondenterna har även tagit del av 
underlag för godkännande gällande GDPR-lagstiftning och fått information om uppsatsens 
avseende, samt hur datan avsetts hanteras efter studiens avslutande.  
 
Genom att använda en semistrukturerad intervjuguide har respondenterna kunnat få 
följdfrågor anpassade efter vilket svar som givits på de förutbestämda frågorna. Enligt Patel 
och Davidson (2011, s. 82) är semistrukturerade intervjuguider lämpliga när forskaren gör en 
lista över specifika teman som berörs under intervjun, men där intervjupersonen har stor 
frihet att själv utforma svaren. Intervjuguiden, se bilaga 2, har tematiseras utifrån studiens 
teorikapitel. Innehållet i intervjuguiden ska knyta an till undersökningens problemställning 
(Esaiasson et al. 2017, s. 274-275), vilket vi via en tematisering av intervjuguiden uppnått. 
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Vid konstruerandet av intervjuguiden har vi följt riktlinjerna från Esaiasson et al. (2017, s. 
274-276) gällande respondentintervjuer. Intervjuguiden vi konstruerat innehåller inga 
akademiska eller svårtolkade termer, och frågorna är korta och koncisa. Frågorna är öppna för 
att kunna ge så uttömmande svar som möjligt från svarspersonerna.  
 
Intervjuerna har genomförts på plats hos Sundsvalls kommun och Näringslivsbolaget. 
Intervjuerna har spelats in via ljudupptagning samtidigt som noteringar skrivits ned i det fall 
respondenten uttryckt något som ansetts vara extra viktigt.  

3.3 Kvalitativ innehållsanalys 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 53) skriver att en svaghet med intervjuer är att de 
ger en begränsad bild av ett fenomen. Intervjuer bör därför kompletteras med ytterligare 
metoder (ibid.). Som ett komplement till respondentintervjuerna har en kvalitativ 
innehållsanalys gjorts. En innehållsanalys görs då den skriftliga, muntliga och bildmässiga 
framställningen ska undersökas (Esaiasson et al. 2017, s. 198). Innehållsanalysen, som i 
grunden har kvalitativ karaktär, har genomförts med en kvantitativ översikt. Den kvantitativa 
översikten har gjorts genom att studera hur stor interaktionen på inläggen varit i form av 
gilla-markeringar och antal kommentarer.  
 
Ahrne och Svensson (2015, s. 10) skriver att när det gäller analys av kvalitativ data finns det 
sällan färdiga modeller att använda sig av. De menar att man ofta måste utveckla egna 
analysverktyg och strategier. I bilaga 1 återfinns de frågor som använts i innehållsanalysen.  
 
När vi valde att titta på Facebook-sidorna studerade vi inlägg under en tidsperiod på en 
månad mellan 13 april fram till 13 maj. Under perioden har vi valt att titta på samtliga inlägg 
som publicerats mellan dessa datum. Det totala antalet inlägg som studerats på Sundsvalls 
kommuns sida är 64 stycken, och på Näringslivsbolagets tre sidor har totalt 45 stycken inlägg 
studerats. Att just detta antal inlägg studerades berodde på att vi upplevde en teoretisk 
mättnad vilket gjorde att inga fler inlägg behövde studeras.  

3.4 Analys av material 
För att analysera materialet har vi ställt insamlad empiri som framkommit genom 
respondentintervjuer och kvalitativ innehållsanalys mot uppsatsens teoridelar och dess 
modeller.  
 
Det inhämtade materialet har analyserats och arbetas fram till ett slutresultat via de tre steg 
som Rennstam och Wästerfors (2015, s. 220) nämner gällande att sortera, reducera och 
argumentera. Sortering av materialet hjälper till att skapa överskådlighet. Reducering behövs 
då allt empiriskt material inte kommer kunna redovisas i sin helhet (ibid.) och vi har därmed 
behövt välja ut det material som är mest relevant för studiens frågeställningar. Vidare anser 
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Rennstam och Wästerfors (ibid.) att det är viktigt att kunna argumentera för sin sak. I vårt 
resultat har vi därmed argumenterat för vår empiri. 
 
För att kunna dra slutsatser gällande den kvalitativa innehållsanalysen har vi valt att titta på 
samtliga inlägg och därefter kategoriserat in dessa enligt de delar vi tittat på. Vi har tittat på 
inläggens syfte, vilken tonalitet som använts, om inlägget varit dialogskapande och vilka 
visuella aspekter som finns. Vi har även tittat på vilken målgrupp inlägget vänt sig till, om 
inlägget länkar vidare besökaren till hemsidan samt hur inlägget marknadsför Sundsvall. 
Genom att skriva ned dessa olika delar utifrån respektive inlägg har vi kunnat jämföra dessa 
och utifrån det sammanställt resultatet.  

3.5 Metoddiskussion 

Sociala fenomen kan vara svåra att mäta enligt Barmark och Djurfeldt (2015, s. 48), då de 
menar att det ofta finns olika definitioner av vad ett begrepp betyder. Under intervjuerna har 
vi varit noga med att förklara vad vi menar i det fall respondenten inte uppfattat en specifik 
fråga. Dock går det inte att utesluta att respondenterna kan besitta olika uppfattningar om de 
begrepp som använts under intervjun.  
 
Patel och Davidson (2011, s. 106) skriver att validitet gällande kvalitativa undersökningar 
handlar om hela forskningsprocessen. Det kan handla om exempelvis forskarens förförståelse 
eller att lyckas göra en trovärdig tolkning av det som studeras (ibid.). För att inte blir 
påverkad av den egna förförståelsen har vi under processens gång utgått från teorin och 
ständigt återkommit till den för att inte blanda in den egna förförståelsen. Gällande att göra en 
trovärdig tolkning har vi spelat in intervjuerna och därefter ordagrant transkriberat dem. Vid 
sammanställningen av resultatet har transkriberingarna använts och inga egna spekulationer 
har gjorts.  
 
Patel och Davidson (2011, s. 104) skriver att reliabiliteten kan ökas genom att ha en 
ytterligare person närvarande vid intervjun för att registrera svaren samtidigt som 
intervjuaren. Överensstämmelsen mellan svaren utgör då ett mått på reliabilitet som kallas 
interbedömarreliabilitet (ibid.). Då vi båda varit närvarande vid intervjun och hjälpts åt för att 
se till att frågorna blivit besvarade, att inga följdfrågor glömts samt arbetat tillsammans med 
momenten att sortera, reducera och argumentera, anser vi att reliabiliteten kan bedömas som 
god. 
 
Esaiasson et al. (2017, s. 58) skriver att det finns oönskade effekter vid personliga intervjuer i 
förhållandet mellan den som intervjuar och den som intervjuas, kallat intervjuareffekt. De 
oönskade effekterna kan handla om uttal, mimik, gester när frågorna ställs samt att lyssnandet 
och registrerande av svaren sker selektivt (ibid.). Genom att hålla oss neutrala i kroppsspråk 
och mimik har vi försökt begränsa denna effekt.  
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Gällande metodproblem som uppkommit under studiens gång handlar dessa främst om 
tematiseringen sociala kanaler med inriktning på Facebook. Även om vi fick information om 
arbetet och tankarna kring Facebook, arbetade ingen av respondenterna själva med området. 
Hos Näringslivsbolaget hade respondenten väldigt begränsad kunskap om användandet av 
Facebook, samt att de ännu inte hade någon utarbetad strategi för hur arbetet skulle ske. På 
grund av detta efterfrågade vi en kompletterande intervju med personen som administrerar 
Facebook-kontona hos Näringslivsbolaget. Dock var denna person ny på arbetet och kunde 
därmed inte tillföra några mer uttömmande svar till studien varpå vi valde att inte hålla en 
kompletterande intervju.  

4. Utvalda organisationer 

4.1 Sundsvalls kommun 
Sundsvall är Sveriges 17:e största kommun och har cirka 100 000 invånare. Det är norra 
Sveriges största arbetsmarknadsregion där 200 000 personer är yrkesverksamma. Antalet 
företag uppgår till närmare 10 000 fördelat på drygt 500 branscher (Sundsvalls kommun, 
u.å.).  

4.2 Näringslivsbolaget  
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB är ett helägt kommunalt bolag som bildades 2012. 
Näringslivsbolagets uppdrag är att skapa goda förutsättningar för människor och företag att 
leva och verka i Sundsvall De arbetar också med att skapa ett intresse för att besöka dem och 
ta del av allt som Sundsvall har att erbjuda i form av nöjen, evenemang, natur- och 
fritidsupplevelser (Näringslivsbolaget u.å.). 
 
Näringslivsbolaget består av olika affärsområden, näringsliv, marknad, stenstan visitor center 
och visit Sundsvall. Stenstan visitor center arbetar med att skapa intresse för sundsvall medan 
Visit sundsvall arbetar med besöksnäring och turismen.  

5. Resultat och analys 

5.1 Kvalitativ innehållsanalys av Sundsvalls kommuns och 
Näringslivsbolagets Facebook-sidor 

De sidor som studerats i innehållsanalysen är Sundsvalls kommuns Facebook-sida, samt 
Näringslivsbolagets tre sidor Stenstan Visitor Center, Visit Sundsvall och den egna sidan 
Näringslivsbolaget. Resultatet av dessa innehållsanalyser har sammanställts till ett samlat 
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resultat för att skapa en helhetsbild av hur kommunikationen av varumärket Sundsvall 
kommuniceras på Facebook-sidorna.  

Den kommunikation som publiceras är till största del olika former av samhällsinformation. 
Informationen innefattar allt från exempelvis olika evenemang, miljöfrågor, TV-program, 
händelser i staden, och trafikstörningar. En majoritet av inläggen innehåller både text samt 
antingen bild eller video. En stor del inlägg länkar vidare till hemsidor och olika händelser 
direkt kopplade till dessa. Merparten av dessa inlägg består på Sundsvalls kommuns 
Facebook-sida av länkar till sidor som ger information om stadens tillväxt. Besökaren lockas 
att ta del av mer information genom att gå in på dessa länkar, eller i det fall det är ett 
evenemang som publicerats, klicka in på själva evenemanget. Näringslivsbolagets sida sticker 
dock ut en aning och har relativt få och korta inlägg, där enbart ett inlägg länkar vidare till 
den egna hemsidan.  

 

Exempel på inbjudan till evenemang tagen från Näringslivsbolagets Facebook-sida. 

Den visuella profilen syns tydligt i de inlägg som har en video kopplad till sig. I det fallet 
handlar det om ett konsekvent användande av enhetliga typsnitt och att det finns en tydlig 
logotyp för Sundsvalls kommun i nedre högra hörnet. Inlägg som inte innehåller någon video 
saknar till stor del en tydlig visuell profil. Utifrån den respondentintervju som genomförts är 
det svårt att urskilja huruvida den grafiska profilen efterlevs då varumärket är under 
bearbetning. Det finns ingen tydlig visuell profil i de inlägg som studerats på 
Näringslivsbolagets sida. I de inlägg där bilder förekommit har inte heller bilderna haft någon 
tydlig visuell profil och inga synliga profilprodukter har återfunnits på dessa bilder.  

Även under respondentintervjun med Näringslivsbolaget framkom det att en tydlig profil 
delvis saknas i dagsläget, men att Näringslivsbolaget sida är inriktad mot företag, och rent 
grafiskt används en mörkblå färg. Denna visuella del syns enbart i Facebook-sidans profilbild 
och speglas inte i något inlägg. För Visit Sundsvall och Stenstan Visitor Center finns ingen 
synlig visuell profil i form av logotyp eller dylikt i inläggen. Dock upplevs inläggen väldigt 
nischade utifrån sitt syfte och innehåll, och på det viset förmedlas varumärket till besökaren. 
Sett till respondentintervjun med Näringslivsbolaget och respondentens syn på dessa sidor 
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anses de förmedla det som är tänkt. 
 
Den sammantagna bilden av hur Sundsvall stad använder en grafisk profil är därmed att det 
används med varierande karaktär, och skulle behöva genomarbetas mer. Förslagsvis behöver 
Sundsvall som stad ha en genomgående grafisk profil som används konsekvent i inläggen. 

 

Exempel på inlägg från Visit Sundsvalls Facebook-sida. 

För Facebook-sidorna är den primära målgruppen som inläggen på Näringslivsbolagets sida 
riktar sig till företagare inom regionen. Ett inlägg är mer riktat till privatpersoner som får 
möjlighet att komma på ett event för att lära sig mer om att starta och driva eget företag. I de 
fall Näringslivsbolaget delat innehåll från andra sidor upplevs den primära målgruppen vara 
invånare samt besökare. Marknadsföringen till dessa olika målgrupper upplevs inte ha någon 
skillnad utöver en mer lättsam och gladare tonalitet i inläggen riktade till invånare och 
turister.  

För både Visit Sundsvall och Stenstan Visitor Center är inläggen riktade mot invånare och 
besökare. Marknadsföringen mellan dessa målgrupper skiljer sig inte åt, utan inläggen 
upplevs vara samlade för båda målgrupperna. Den målgrupp som står undan och inte syns i 
någon större omfattning är potentiella invånare. Samtliga inlägg på kommunens 
Facebook-sida är riktad till en bred allmänhet. Inga inlägg har tydligt fokus på besökare, 
turister eller potentiella invånare.  

Ur Melins (1999, s. 16-20) resonemang kring att skapa ett värde kan Sundsvall som 
varumärke tänkas göra det genom att nå ut till flertalet av sina målgrupper med information 
som upplevs levande och relevant för dessa. Genom Facebook-sidorna arbetar både 
Näringslivsbolaget och Sundsvalls kommun väldigt brett och får på så vis med nästan 
samtliga målgrupper vid en helhetsbedömning, förutom tidigare nämnda potentiella invånare.  

De flesta inlägg på Sundsvalls kommuns Facebook-sida upplevs vara dialogskapande då det 
ställs konkreta frågor till besökaren. Besökaren bjuds på det viset in till kommentarsfältet för 
att föra dialog med antingen kommunen eller andra människor. I de fall där frågor ställts till 
Sundsvalls kommun svarar de snabbt på dessa. Inga studerade inlägg på Näringslivsbolagets 
sida syftar till att skapa dialog, inga frågor ställs till besökaren och antalet besökare som 
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skriver kommentarer är väldigt lågt. Därmed finns ingen interaktion med sidans besökare och 
inget dialogskapande gentemot någon målgrupp.  

Visit Sundsvall har flertalet inlägg som skapar dialog med besökaren via direkta frågor. 
Sidans administratörer svarar på kommentarer på inläggen i det fall de innehåller frågor, men 
interagerar inte med kommentar utan frågor. Stenstan Visitor Center interagerar på ett 
liknande sätt som Visit Sundsvall, men har överlag ett färre antal kommentarer på sina inlägg 
varpå deras interaktion inte kan bedömas på ett likvärdigt sätt.  

På det stora hela är en klar majoritet av inläggen för de sidor som representerar Sundvall stad 
dialogskapande. Dock skulle några av Facebook-sidorna kunna arbeta mer med 
dialogskapande i sin kommunikation med målgrupperna för att på det viset skapa ett större 
engagemang.  

 

Exempel på dialogskapande inlägg från Sundsvalls kommuns Facebook-sida.  

Gällande tonaliteten för Sundsvall som stad är det en jämn balans mellan inlägg som har en 
neutral tonalitet och inlägg som upplevs vara mer glada och inbjudande. Tonaliteten är 
anpassad utifrån vilken information inläggen har. I inlägg riktade mot invånare och besökare 
samt vid evenemang och andra samhällsengagemang är tonaliteten mer glad och positiv 
kontra inlägg som enbart fungerar som megafon för informationsspridning gällande viktig 
samhällsinformation. De inlägg som innefattar evenemang och andra händelser i staden 
bjuder in besökaren att delta och vara närvarande. En stor del av inläggen på Sundsvalls 
kommuns sida uppmanar till handling i form av att delta i de evenemang inläggen handlar 
om. Denna uppmaning kan ses som ganska subtil och indirekt utifrån inläggens tonalitet och 
dess formuleringar.  

Inläggen på Sundsvalls kommuns Facebook-sida marknadsför Sundsvall genom att arbeta 
mycket med det visuella och att hela tiden upplysa om relevanta saker som händer i och för 
staden. De produktattribut som blir tydliga är förutom enklare visuella delar att kommunen 
vill vara ett nav och förmedla vad staden är bra på. Det går väl ihop med vad kommunens 
respondent nämnde gällande att känna en stolthet för staden. Positioneringen faller inom 
samma ram, men det saknas positionering gentemot andra målgrupper än befintliga invånare. 
Merparten av inläggen på Näringslivsbolagets sida har ingen direkt marknadsföring för 
Sundsvall, utan syftar mer till att marknadsföra Näringslivsbolaget verksamhet.  
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Sundsvall som varumärke syns inte särskilt tydligt i de inlägg som studerats, och därmed inte 
heller några specifika produktattribut för Sundsvall stad. Ett inlägg på Näringslivsbolagets 
Facebook-sida är en delning av en händelse som ursprungligen publicerats med Sundsvalls 
kommun som avsändare, varpå det inlägget visar upp kommunens produktattribut. 
Positioneringen i inläggen särskiljer sig mellan de olika sidorna beroende på att de är 
inriktade mot olika och/eller specifika målgrupper. Näringslivsbolaget positionerar sig tydligt 
mot att vara behjälpliga i nätverkande för regionen. Visit Sundsvall och Sundsvall Visitor 
Center positionerar sig gentemot invånare och besökare, vilket blir tydligt utifrån den 
inriktning sidorna har gällande att locka till evenemang och belysa händelser i staden. 
Sidorna positionerar sig därmed som informationskanaler och ett nav för de evenemang och 
händelser som sker i Sundsvall.  

Melin (1999, s. 16-20) resonerar kring för vem varumärket skapar ett värde. Sett till de inlägg 
som publiceras är värdet för Sundsvall stad främst kopplat till lokalinvånare i Sundsvall. Sett 
ur perspektivet att kommunicera ett varumärke upplevs Sundsvalls kommun inte nå ut till 
samtliga av sina intressenter. Detta i form av turister, företagare och potentiella invånare. 
Dock kan det tänkas resoneras att kommunen försöker skapa en bild av “vem” de är och 
vilken riktning de vill dras mot gällande profil och identitet. Detta går i linje med vad Kotler 
och Keller (2006, s. 275) skriver gällande att företag behöver skapa kopplingar till 
organisationen för att intressenter ska associera något med dem.  

Gällande identitet, profil och image, vilket lyfts av Spjuth (2006, s. 10) kan det tänkas att 
Sundsvall stad är en plats som engagerar sig för sina invånare. Profilen upplevs vara väldigt 
välriktad sett till de olika inriktningar dessa sidor har, även om innehållet kan verka lite 
magert emellanåt på vissa av stadens Facebook-sidor. Detta främst på Näringslivsbolagets 
egna sida, där antalet inlägg under perioden som studerats endast uppgår till 11 stycken.  

Den upplevda imagen är kluven, och sett till kommentarer finns ett stort antal negativa 
kommentarer. De inlägg som väcker flest antal negativa kommentarer är de inlägg som 
handlar om trafikstörningar och ombyggnationer av vägar som är pågående i staden. Många 
negativa kommentarer handlar om att det önskas en borttagen broavgift för passage över 
Sundsvallsbron under den långa period ombyggnationen av övriga vägar sker.  
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Exempel på inlägg angående broavgift från Sundsvalls kommuns Facebook-sida. 

De inlägg som ger positiva reaktioner är inlägg som handlar om exempelvis evenemang eller 
andra inlägg som anses vara upplyftande för Sundsvall. Under den tidsperiod som 
innehållsanalysen gjorts har Facebook-sidorna totalt fått 597 kommentarer och 4 389 
gilla-markeringar (vilket även innefattar både positiva och negativa reaktioner) på sina 109 
inlägg.  

Avseende positionering skriver Melin (1999, s. 97) att den grundläggande tanken med 
positionering är att skapa ett medvetande hos intressenten vilket sedan ska leda till 
varumärkeslojalitet. Utifrån innehållsanalysen upplevs det som att Sundsvall stad via 
aktiviteten på Facebook positionera sig som en aktiv stad under utveckling.  

Positioneringen kan dock uppfattas som förvillad. Vilket enligt Uggla (2006, s. 149-150) 
innebär att de ger en motsägelsefull bild, där varumärket signalerar motstridiga budskap och 
snabba växlingar mellan olika grundtoner i sin kommunikation. Sundsvalls kommun 
uppfattas som väldigt tillmötesgående och hjälpsamma gällande vissa kommentarer på sidan. 
Men de undviker också att svara på flertalet negativa kommentarer om exempelvis 
ombyggnationer och den trafiksituation som sker i staden. Se exempel nedan. Gällande 
profilen och den bild kommunen vill förmedla till sin målgrupp upplevs den aningen spretig 
och når inte hela vägen fram sett till informationen från respondentinterjvun. Detta då 
respondenten uppgav att de vill lyssna på vad människor tycker, samt bemöta dessa.  

 
Exempel på obesvarat inlägg på Sundsvalls kommuns Facebook-sida. 

 
Ries och Trouts (2001, s. 5) syn på positionering innebär att konsumenten står i fokus, och 
sett till vilken inriktning Näringslivsbolagets tre Facebook-sidor har kan det resoneras 
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stämma överens med denna positionering. Denna psykologiska aspekt framträder extra 
tydligt på sidorna Visit Sundsvall och Stenstans Visitor Center där inläggen positioneras mot 
invånare och besökare genom evenemang och aktiviteter.  
 
För att titta på Ugglas (2006, s. 147-148) positioneringsfällor kan Näringslivsbolagets egna 
sida upplevas vara delvis underpositionerad. Detta då inläggen skulle kunna tänkas vara mer 
informationsrika och mer välriktade för att ge ett mer slagkraftigt intryck. 
 
Sett till Sundsvall stad som helhet upplevs varumärket som underpositionerad då det inte 
kommuniceras någon tydlig bild till intressenterna.  
 
För att få en djupare bild av läget har vi utifrån den kvalitativa innehållsanalys som gjorts av 
de olika Facebook-sidorna även applicerat dessa på Parsons Lepkowska-Whites (2018) 
modell Social media marketing management: A conceptual framework. Modellen består av 
fyra dimensioner vilka är budskap/projektering, övervakning, bedömning och svar.  
 
För den första dimensionen, som innebär att skapa en identitet online, kan Sundsvall tänkas 
vara bättre på den delen sett till kommunens Facebook-sida. Kommunens sida är mer 
väluppdaterad och engagerande. Sidan skapar dialog med besökaren och flertalet inlägg 
upplevs vara skrivna med en mer personlig karaktär. Parsons och Lepkowska-White (2018) 
menar dock att det ska vara genomtänkta budskap i lagom mängd, och här kan kommunens 
sida upplevas ha för många inlägg på kort tid. Innehållsanalysen har gjorts under en 
tidsperiod på en månad och om enbart arbetsdagar räknas och helgdagar och röda dagar 
därmed avräknats, så publiceras nästan 4 inlägg per dag på sidan. Näringslivsbolagets sidor 
upplevs ha en mer lättsmält mängd inlägg trots att det är tre sidor som studerats.  
 
Den samlade bedömningen för Sundsvall som stad landar därmed i att det finns en avsaknad 
av tydlig identitet för staden, vilket troligtvis beror på att varumärket genomgår förändring. 
Kontakten är till stor del engagerande och inbjudande för besökarna, och grundtanken om 
tvåvägskommunikation finns där men upplevs inte nå hela vägen fram i alla aspekter. På det 
stora hela upplevs inläggen vara till för att engagera och visa upp Sundsvall som varumärke, 
även om det finns en obalans i mängden information. 
 
När det kommer till den andra dimensionen och att skapa en strategi för övervakning av 
aktiviteten online, upplevs samtliga sidor vara medvetna och hålla sig uppdaterade gällande 
detta. Utifrån innehållsanalysen går det inte att utröna hur Sundsvall som stad arbetar med att 
övervaka konkurrenter, men enligt respondentintervjuer sker det via omvärldsbevakning. 
Sundsvalls kommun upplevs dock vara väldigt engagerade i att följa den sociala aktiviteten 
på Facebook-sidan och respons på inlägg bemöts på ett bra sätt. 
 
För den tredje dimensionen om bedömning, upplevs Sundsvall som stad ha god kännedom 
kring hur och när man svarar på inlägg. Då Näringslivsbolagets sidor i regel har färre 
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kommentarer och därmed inte har möjlighet att ge respons på samma vis är det svårt att dra 
en parallell mellan dessa och kommunens sida. Kommunens sida är tydligt övervakad i 
avseendet gällande kommentarer och samtliga inlägg innehållande frågor besvaras. 
 
Enligt respondentintervju med kommunen besvaras alla inlägg publikt, vilket leder in på den 
fjärde dimensionen. Näringslivsbolaget har ingen information att ge i frågan avseende sina 
sidor, men innehållsanalysen tyder på att svar ges publikt i de fall frågor ställts. Sett till 
helheten upplevs Sundsvall som varumärke ha en god tonalitet i svaren och vara trevliga och 
tillmötesgående gällande samtliga sidor. Svaren är engagerade och besökare som 
kommenterat får tydliga svar som visar på klarspråk och intresse. 

5.2 Resultat från respondentintervjuer 

5.2.1 Platsmarknadsföringens vikt för att skapa en attraktiv plats  
Den externa marknadsföringen som Syssner (2012, s. 12-14) nämner menar respondenterna 
riktas mot de målgrupper man vill locka till staden. Respondenten på Sundsvalls kommun 
betonar hur viktigt det är att stadens befolkningsmängd ökar. Detta för att möta framtida 
behov inom olika sektorer. Respondenten menar att det finns ett antal framgångsfaktorer för 
attraktivitet som staden behöver kunna leverera på för att ha en stark plats. Om staden kan 
visa med handling att den levererar på dessa punkter blir det en attraktiv plats.  
 

“Framtiden kommer att köra över oss och jämna oss till marken om vi inte levererar.” 
- Respondent, Sundsvalls kommun 

 
För den externa delen använder Näringslivsbolaget sig av något som kallas tidigt kundmöte, 
vilket innebär att företag som vill etablera sig får hjälp med att exempelvis söka de tillstånd 
som behövs. Detta betyder att företaget under det tidiga kundmötet kan få träffa exempelvis 
tjänstemän, polis, brandkår och annat som behöver vara involverade under företagets 
etableringsfas. För turister och besökare är evenemang som Sensommar viktiga då det 
genererar pengar till stadens hotell, restauranger och affärer. 
 
Gällande intern marknadsföring menar respondenten på Näringslivsbolaget att de främst 
arbetar med företagare och handelspartners. Arbetet sker genom att uppmuntra och stödja 
företagare samt vara värd för företagarfrukostar. Den interna marknadsföringen riktar sig 
även till befintliga invånare. I det fallet handlar det om att rikta sig till dessa rent 
varumärkesmässigt i form av att vara del av evenemang. Syssner (2012, s. 14) menar att 
syftet med den interna marknadsföringen är att skapa enighet, gemensam identitet och 
stolthet över platsen. Detta stöds även av Ekman och Hult (2007, s. 28-29) som menar att det 
skapar ambassadörer och gör lokalbefolkning och näringsliv aktiva i marknadsföringen. Båda 
respondenterna menar att det finns en strävan att få människor att känna en stolthet av att bo i 
Sundsvall.  
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Anholt (2007, s. 8) skriver om huruvida en plats har ett starkt eller svagt anseende. Sundsvall 
upplevs snarare ha ett tämligen svagt anseende i frågan, vilket respondenten på 
Näringslivsbolaget styrker genom att nämna att det finns mycket i Sundsvall men att staden 
saknar en USP (unique selling point). Vidare nämner Anholt (ibid.) att städers image 
förbättras långsamt. För Sundsvall kan det tänkas ske en förbättring för anseendet när den nya 
varumärkesplattformen gått igenom samtliga beslutsprocesser. Det skulle ge staden något 
mer konkret att jobba med både internt och externt, men att effekten kan tänkas ta tid. 

5.2.2 Varumärkeskommunikation ur Sundsvall stads perspektiv 
De målgrupper Sundsvalls kommun riktar sig mot är potentiella invånare, företagare och 
besökare. Näringslivsbolagets primära målgrupp är företagare och besökare. 
Huvuduppdragen består av att hjälpa företagare genom att uppmuntra och stödja dessa. 
Huvuduppdraget består även av att locka hit företagare som kan etablera sig på orten, men 
även att vara en del av besöksnäringen. Att vara en del av besöksnäringen innebär främst att 
vara delaktig i evenemang samt vara en informationskanal utåt på Facebook-sidorna Visit 
Sundsvall och Stenstan Visitor Center.  
 
Gällande Sundsvalls identitet menar både Sundsvalls kommun och Näringslivsbolaget att de 
är och vill vara en kommun som erbjuder många olika delar. Detta i form av närhet till både 
skidbackar, fina stränder och en pulserande stadskärna samtidigt som det är en IT-stad.  
 

“Det är nära till väldigt mycket, det finns något för alla.” 
- Respondent, Näringslivsbolaget 

 
Näringslivsbolaget menar att oavsett hur Sundsvall marknadsförs är det den bild som 
marknaden och målgruppen har av Sundsvall som gäller. Respondenten menar att oavsett vad 
som kommuniceras och sägs om staden så är det betraktaren som har facit i hand. Sundsvalls 
kommun har i och med sin varumärkesundersökning tagit reda på hur imagen är i dagsläget 
och arbetar utifrån det vidare med sitt varumärkesarbete.  
 
När det kommer till profil har både Näringslivsbolaget och Sundsvalls kommun stora 
ambitioner kring hur man vill förmedla bilden av Sundsvall. På frågan hur Sundsvall 
kommun skapar värde för sina intressenter menar respondenten att det gäller att tänka på vad 
Sundsvalls kommun måste göra för att det ska vara intressant för intressenterna. Ur ett 
varumärkesperspektiv måste det vara intressant för företag att etablera sig i staden. Ett värde 
för målgruppen skapas då genom att göra det enkelt att hitta mark, lokaler och människor att 
anställa. Samtidigt behöver det finnas en fungerande infrastruktur som knyter an till 
omvärlden. Då Sundsvall enligt respondenten har möjlighet att leverera en bra miljö för tech, 
utbildar inom industridesign och systemutveckling levereras detta värde som andra inte kan 
göra på samma sätt.  
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Det värde Näringslivsbolaget skapar för sina intressenter sker till stor del genom de 
evenemang de står bakom. Dessa sker oftast i samarbete med andra, men det gemensamma 
syftet är göra Sundsvall attraktivt. Det leder till att människor kan vara ambassadörer för 
Sundsvall och visa vilken bra stad det är att besöka, leva och bo i.  
 
 
Utifrån dessa resonemang har empirin ställt mot den modell som Melin (1997, s. 173-174) 
tagit fram i varumärkesmixen. Modellen belyser de delar som krävs för att bygga ett starkt 
varumärke.  
 
Sett till varumärket Sundsvall kan stadens produktattribut utifrån respondentintervjuerna och 
innehållsanalysen anses vara att det är en stad som erbjuder många olika delar. Det handlar 
om allt från den så kallade “Stenstan” med sin arkitektur till att ha både skidbackar och 
stränder. Gällande färg och form saknas i dagsläget en enhetlig riktlinje, då den som tidigare 
nämnt, är under beslutsfattande.  
 
I varumärkesmixens modell återfinns även märkesidentitet, vilket delvis berörts tidigare, och 
för varumärket Sundsvalls del innebär att de vill vara en kommun som erbjuder många olika 
delar. Kärnvärde är också en viktig del i modellen och innebär vilka konkurrensfördelar som 
Sundsvall stad har. Enligt båda respondenterna har Sundsvall inte någonting att erbjuda som 
inte någon annan kommun också har, utan arbetar utifrån samma förutsättningar.  
Dock är Sundsvall norra Sveriges största arbetsmarknadsregion, och båda respondenterna 
poängterar att Sundsvall är en IT-stad och att det är en fördel.  
 
Tidigare har Sundsvall försökt positionera sig som Norrlands huvudstad, enligt respondenten 
på Näringslivsbolaget. Den marknadsföringen slog dock inte igenom då det väckte för 
mycket känslor hos utomstående som upplevde att staden försökte vara något den inte är. 
Positionering är en viktig del i modellen för varumärkesmixen och utifrån 
respondentintervjuerna upplevs det i dagsläget handla om att positionera sig som staden som 
har närhet till allt. 
 
Modellen tar upp att marknadskommunikation och hur man marknadsför sig är en viktig del 
för att nå framgång. Varumärket Sundsvall kommuniceras enligt respondenterna främst till de 
målgrupper som de tror kan ha ett utbyte av att komma till staden. Marknadsföringen riktar 
sig främst till en radie inom 30 mil från Sundsvall, men också strategiskt till Norge som är 
köpstarka. Kommunikationen sker via både information om evenemang och, som 
Näringslivsbolaget gör, genom att resa runt och marknadsföra Sundsvall. Respondenten på 
Näringslivsbolaget berättade att de förutom att resa runt till andra svenska städer även 
besöker Norge. Turismen från Norge är en stor industri för Sundsvall och Näringslivsbolaget 
marknadsförde Sundsvall genom att bygga upp en strand mitt på torget i Trondheim. Detta 
för att belysa att Sundsvall är en turiststad som har stränder, vilket exempelvis inte 
Trondheim har. 
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Den interna märkeslojaliteten i modellen handlar om att Sundsvall som varumärke behöver 
vara lojala mot vad de står för. Det kan tänkas kopplas till det ambassadörskap som båda 
respondenterna talar om. Det innebär att Sundsvall som stad ska förmedla en känsla som gör 
att människor är stolta att bo i staden och därför vill vara ambassadörer.  
 

 
“Vi behöver kavla upp ärmarna och se, det här är vi, vi är skitbra  

och det kommer vi att vara framåt också. Nu kör vi!” 
- Respondent, Sundsvalls kommun 

 
Sammanförs alla dessa delar som finns i modellen Melin (1997, s. 173-174) tagit fram, bildas 
ett varumärkeskapital, vilket är vad som skapar ett starkt varumärke. 
 
Public relations handlar enligt Coombs och Hollday (2010 s. 61) om omvärldsbevakning, 
formativ research, planering, designa och sända meddelanden samt utvärdering. Gällande 
omvärldsbevakning uppger båda respondenterna att de omvärldsbevakar. Respondenten på 
Sundsvalls kommun beskriver att omvärldsbevakningen gällande varumärkesarbetet har 
gjorts i flera steg. En del av omvärldsbevakningen är att de har gjort en 
varumärkesmärkesundersökning. De har tagit reda på vad både sundsvallsbor och människor 
utanför vet om Sundsvall, vad de tycker om Sundsvall, och om de skulle kunna 
rekommendera sundsvall till andra. Detta har de gjort för att skapa sig en bild av vad 
Sundsvalls kommun är i invånarnas och andras ögon. Varumärkesundersökningen har gjorts i 
form av fokusgruppsundersökningar, enkätfrågor och workshops. De deltagande har varit 
studenter, stadsbor, folk som bor på landsbygden, nysvenskar, HBTQ-personer, Näringsliv 
och föreningar. En annan del av deras omvärldsbevakning är att kolla på aktuella trender. 
Detta görs för att ta reda på vad de och andra har att förhålla sig till.  
 
Respondenten på Näringslivsbolaget uppger att det är en del av kommunikatörers arbete att 
omvärldsbevaka löpande för att ta reda på vad som händer och sker i omvärlden. 
Respondenten menar att ingen har tid avsatt i schemat för att omvärldsbevaka, utan det är en 
naturlig process som finns med hela tiden under allt arbete.  
 
Då Näringslivsbolaget inte avsätter tid för omvärldsbevakning i schemat utan ser det som en 
pågående process sker även analyserandet av den inhämtade informationen löpande. Samma 
gäller för Sundsvalls kommun. Varumärkesundersökningen måste göras om löpande för att ta 
reda på om en varumärkesförflyttning har gjorts. Efter att undersökningen gjorts har alla svar 
och resultat samlats ihop tittar de på vad den minsta gemensamma nämnare är. 
 
Om stegen som rör planering samt hur de designar och sänder meddelandet beskriver 
respondenten på Näringslivsbolaget att de kommunicerar med sina målgrupper genom bland 
annat företagsfrukostar, vilket innebär en möjlighet att kommunicera vad Näringslivsbolaget 
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gör. Där får de möjlighet att lyfta vad som är intressant just nu och vad som händer i 
Sundsvall. Det kan handla om allt från tillväxtfrågor, utvecklingsfrågor och nätverkande. 
Respondenten uppger att dessa företagsfrukostar är väldigt populära och att det alltid är 
fullsatt i lokalerna. Det är sedan utifrån dessa företagarfrukostar som Näringslivsbolaget 
skapar sina nyhetsbrev, vilka är en stor grund i deras kommunikation. Respondenten 
uppskattar att det är ca 3000 personer som nås av dessa nyhetsbrev. Målgrupperna som nås är 
politiker, tjänstemän och företagare. Enligt respondenten är det i nyhetsbrevet de syns mest, i 
jämförelse med deras övriga kommunikationskanaler.  
 
Sundsvalls kommun menar att en del av hur de kommunicerar med målgruppen är genom 
evenemang. De prioriterar ständigt vilka evemang som passar bäst för Sundsvall, det som 
Sundsvall är bra på och som stämmer överens med varumärket. De arbetar också strategiskt 
för att attrahera de människor de vill ska överväga att bosätta sig i Sundsvall.  
 
Näringslivsbolaget följer inte upp sina aktiviteter avseende hur lyckad kommunikationen 
varit på ett annat plan än att de ser hur många som sett inläggen och deltagit på event som 
företagarfrukost. De har dock som mål att vartannat år genomföra 
nöjdkundhetsundersökningar där de undersöker vad människor tycker om deras bemötande 
och vilken kompetens de anses ha i företagsfrågor eller via turistbyrån. I dessa 
undersökningar har de haft väldigt goda resultat.  
 
Sundsvalls kommun har som mål att få fler och rätt människor att stanna i Sundsvall. En del 
av uppföljningen om strategierna funkar är att se antal invånare och företagsetableringar. 
Vidare menar respondenten att det i dagens digitala värld är viktigt och lättare att sätta 
mätpunkter för att se hur man ska kunna lyckas bäst. 
 
Sett de till fem stegen inom PR som nämns av Coombs och Holladay (2010, s. 61) går det att 
se att både Näringslivsbolaget och Sundsvalls kommun till stora delar följder modellen 
avseende de olika delarna. De delar som inte efterföljs handlar i Näringslivsbolaget fall om 
att de inte gör något av den omvärldsbevakning de genomför, och inte heller har någon 
uttalad strategi för detta. De följer inte heller upp sin kommunikation mer än att titta på hur 
många de nått. Sundsvalls kommun har till skillnad från Näringslivsbolaget en strategi för 
omvärldsbevakning och samlar in datan från denna som de sedan analyserar och använder i 
sitt varumärkesarbete.  
 
I och med att Sundsvalls kommun är i ett pågående utvecklingsarbete gällande varumärket är 
uppfattningen att samtliga steg inte uppfylls i sin helhet men håller på att utvecklas. Då 
Näringslivsbolaget befinner sig i en kris på ett organisatoriskt plan uppfyller de inte samtliga 
fem steg enligt modellen, även om grundpelarna för att göra det finns där.  
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5.2.3 Att positionera sig som en stad som “har allt” 
Melin (1999, s. 97) menar att positionering handlar om att skapa ett medvetande hos 
intressenten, medan Ries och Trout (2001, s. 5) skriver att det handlar om att manipulera de 
kopplingar som redan finns i intressentens hjärna. Respondenten på Sundsvalls kommun talar 
om den varumärkesundersökning som gjorts för att ta reda på vad människor har för bild, vad 
de vet och vad de tycker om Sundsvall. Genom att ta reda på vad staden är bra på kan de 
arbeta med att utveckla och förbättra den bild som finns av Sundsvall.  
 
Kotler och Keller (2006, s. 279) och Uggla (2006, s. 41-42) skriver om de fyra perspektiv 
som ett varumärkes identitet kan ses utifrån, och där det första perspektivet handlar om 
produkt. Det innebär vilka associationer som finns till produkten gällande attribut, kvalitéer, 
användare, användning och geografiskt ursprung. Respondenten på Sundsvalls kommun 
talade om plats som varumärke och vilka delar som gör platser attraktiva. Vidare pratade 
respondenten om att Sundsvall inte kan konkurrera med storstäderna då staden inte har 
samma utbud, utan i stället behöver anpassa sig efter vad som faktiskt finns i staden och 
arbeta utifrån det. Spjuth (2006, s. 76) bekräftar det respondenten säger, och menar att 
kommuner behöver hitta sitt eget sätt i varumärkesbyggandet. Respondenten på 
Näringslivsbolaget var inne på samma banor och belyste att en skillnad mellan Sundsvall och 
andra städer är att staden “har allt”. Sundsvall som produkt kan därmed ses som de attribut 
staden tillskrivits enligt tidigare beskrivning av stadens utbud, vilket enligt respondenterna 
gör staden mångsidig. 
 
Personlighetsperspektivet handlar om hur staden skapar relationer och binder emotionella 
band (Uggla 2006, s. 42). För denna studie innefattar det att bygga relationer till invånare och 
besökare. Sundsvall som varumärke kan tänkas bygga dessa relationer genom att vara 
mångsidig och kunna erbjuda ett stort antal alternativ. Respondenten på Sundsvalls kommun 
talade om att ett mål är att försöka locka hem människor som flyttat för att utbilda sig på 
annan ort. Tanken är att de vill att människor ska flytta hem efter avslutade studier för att rota 
sig i Sundsvall. Personlighetsperspektivet skulle kunna vara att man ger Sundsvall attributet 
som en familjevänlig stad dit man vill locka människor som har en familjeanknytning. Ett 
ytterligare karaktärsdrag för stadens personlighet är den kompetens och de möjligheter 
Sundsvall kan erbjuda för de IT-företag och IT-utbildade personer som etablerar sig i staden. 
 
Det organisationsperspektiv som Uggla (2006, s. 42) benämner som hur något uttrycks om 
företaget lokalt, globalt eller att företaget står för vissa värderingar. Då staden tidigare setts 
som en industristad för skog arbetas det nu för att kommunicera både lokalt och globalt att 
staden är mer än detta. Respondenten på Sundsvalls kommun betonar att staden ska vara stolt 
över sitt ursprung, men att den samtidigt är så mycket mer än det i dagsläget.  
 
Symbolperspektivet handlar om att visualisera varumärkets identitet med hjälp av logotyp 
och visuella uttryck (Uggla 2006, s. 42). Gällande denna punkt saknas en tydlig bild då det än 
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så länge inte finns någon enhetlig utgångspunkt för det visuella uttrycket. Enligt 
respondenterna är det dock en pågående process.  
 
Näringslivsbolagets respondent berättar att man tidigare förpackat varumärket under något 
som kallas “Kronan”, vilket var ett samlingsnamn för det man ville marknadsföra som 
Norrlands huvudstad. Vidare nämner respondenten att det idag inte är lika lätt, då de gällande 
varumärket Sundsvall inte har paketerat det på något speciellt sätt. 
 
Uggla (2006, s. 147-148) nämner positioneringsfällor i form av underpositionering och 
förvillad positionering. Sundsvall stad har hamnat i båda dessa fällor. Den underpositionering 
staden hamnat i beror till stor del på att de släppt det tidigare konceptet och att det därmed 
saknas tydliga referensramar för hur man tänker kring varumärket. Den förvillade 
positioneringsfällan beror till stor del på den satsning som gjorde gällande att marknadsföra 
staden som Norrlands huvudstad, vilket visade sig vara ett mindre lyckat koncept på grund av 
det motstånd som möttes.  

 
5.2.4 Sundsvall stads användande av Facebook 
Parsons Lepkowska-White (2018) menar att sociala kanaler skapat nya former av relationer. 
Sundsvalls kommun arbetar ständigt med att skapa dialog med sina intressenter på Facebook, 
medan Näringslivsbolaget inte arbetar lika aktivt med dialogskapande på samma plattform. 
Kommunen använder Facebook som en del i dialogskapande för att ta reda på vad folk tycker 
och för att kunna bemöta synpunkter.  
 

“Det handlar om att walk the talk. Har vi sagt att vi ska vara  
modiga och öppna för förslag så måste vi efterleva det också.” 

Respondent, Sundsvalls kommun 
 

Utifrån Parsons och Lepkowska-Whites (2018) modell menar Sundsvalls kommun att 
företagets aktivitet online bildar dess identitet. De arbetar med det första steget genom att 
använda kanalen som informationskälla för vad de gör, vad som händer samt vilka 
evenemang de har. Exempelvis använder Stadsbyggnadskontoret det som informationskanal 
för att tala om vart i staden det byggs, vart det finns störningar gällande framkomlighet samt 
tips på alternativa vägar för att undvika dessa störningar. En strategi är att visa på bredden, 
enligt respondenten på kommunen, och menar att kanalen är användbar i flera sammanhang.  
 
Den andra dimensionen innefattar att skapa en strategi för att omvärldsbevaka online. På 
frågan om de omvärldsbevakar online svarar respondenten på kommunen att de följer hur 
man kommunicerar idag, bevakar medier, vad som sägs om Sundsvall och hur andra arbetar.  
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För den tredje dimensionen menar respondenten på kommunen att de har begränsad 
kännedom i frågan gällande hur man utvärderar kommunikationsinsatserna online. Dock 
finns det ett veckomöte där berörda kommunikatörer diskuterar och planerar vad som ska 
publiceras när under kommande vecka. De kollar också på vad som fungerar och vilka tider 
inläggen ska publiceras.  
 
Gällande den fjärde dimensionen uppger Sundsvalls kommuns respondent att samtliga svar 
uteslutande sker publikt. Avseende hur de bemöter kommentarer har de riktlinjer kring att 
alltid tala/skriva klarspråk och aldrig använda fackuttryck, utan skriva enkelt, tydligt och 
lättläst. Tonaliteten ska alltid vara trevlig och personen som svarar ska hålla god ton.  

6. Slutsats och slutdiskussion 

För att återkoppla till studiens sista frågeställning angående vilket värde som finns av att 
använda sig av Facebook för att kommunicera ett varumärke, kan vi se att Facebook är ett 
väldigt användbart verktyg. Som tidigare nämnt i teorikapitlet har dagens sociala kanaler 
blivit ett verktyg som förändrat hur företag kommunicerar med sina kunder, det ger möjlighet 
till att skapa relationer och tvåvägskommunikation (Parsons och Lepkowska-White 2018).  
Den slutsats som kan dras av detta är att Facebook är ett viktigt kommunikationsverktyg som 
har potential att stärka varumärket om det används på rätt sätt. 
 
Interaktion bidrar till att skapa ett mervärde för både läsaren och för organisationen då det ena 
när det andra. Att eftersträva dialogskapande bör därför vara en målsättning för alla 
organisationer och företag som vill arbeta med strategisk kommunikation vid 
platsmarknadsföring. Arbetet med övervakning och uppföljning känns viktigare än någonsin 
sett till den snabba informationsspridning web 2.0 innebär. Att sträva efter att ha och 
bibehålla goda relationer är därmed av yttersta vikt, och av just den denna anledning behöver 
företag vara aktiva i sina kommentarsfält.  
 
Det är dock viktigt att belysa att kommunikationen online behöver användas med måttfullhet 
för att inte överexponera användarna. Under innehållsanalysen kom vi fram till att Sundsvalls 
kommun i snitt publicerar ca 4 inlägg per dag, vilket upplevs vara väldigt mastigt i det långa 
loppet. Detta skulle kunna leda till att följare av sidan väljer att sluta följa just för att minska 
exponeringen.  
 
För att återkoppla till syftet med studien så har studien tydligt visat på värdet av att som stad 
kommunicera sitt varumärke. Det är viktigt att ha ett tydligt varumärkestänk, vilket påverkar 
flera delar i samhället. Kommunikationen av en stad påverkar som tidigare nämnt potentiella 
invånare, besöksnäringen och näringslivet. Det gör att varumärket behöver betraktas utifrån 
flera olika perspektiv för att ta reda på hur dess olika delar kan tillföra värde. Om det finns en 
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avsaknad av ett genomarbetat varumärkestänk tenderar övrigt innehåll kopplat till varumärket 
att falla platt. 
 
Avseende platsmarknadsföring upplevs det förvirrat och spretigt för Sundsvall som helhet. 
Detta då upplevelsen av nuläget är att det saknas en tydlig positionering för staden. Efter 
genomförandet av respondentintervjuerna och innehållsanalysen kan vi också se 
konsekvenserna av att inte ha ett tydligt och genomtänkt varumärkesarbete, samt att detta 
tydliggörs i kommunikationen på Facebook. Det har varit svårt att se en tydligt strategi kring 
användandet på Facebook, främst gällande Näringslivsbolagets egna sida. Där blir det 
uppenbart att det saknas tydliga riktlinjer att arbeta efter gällande innehåll. För Visit 
Sundsvall och Stenstan Visitor Center upplevs materialet vara mer genomarbetat även om 
dessa sidor också saknar riktlinjer från organisationen. Ett mer enhetligt visuellt material för 
staden hade troligtvis lett till en mer sammansvetsad bild av staden och därmed troligtvis 
stärkt varumärket ytterligare.  
 
Då det inte finns någon tydligt tanke kring hur Sundsvall ska positioneras och hur 
varumärkesarbetet ska se ut, påverkar det givetvis resultatet av den studie som gjorts av 
ämnet. Sundsvalls kommun har arbetat fram en ny varumärkesplattformen som är under 
beslutande. När denna genomgått beslutsprocessen och tas i bruk kommer varumärket 
Sundsvall troligtvis lyftas till en ny nivå. Detta bör på sikt leda till att innehållet får den röda 
tråd som vi nu saknar i samtliga delar, och att Sundsvall därmed kan sägas pricka in samtliga 
delar i Melins modell varumärkesmixen. Detta skulle ge staden ett större varumärkeskapital. 
 
Uppsatsens teoretiska bidrag är att vi genom att applicera centrala teorier inom 
platsmarknadsföring och varumärkesbyggande studerat hur en mellanstor svensk stad arbetar 
med att kommunicera sitt varumärke. Samt hur staden uppfyller de rekommendationer och 
riktlinjer som finns. Uppsatsen kan utifrån detta bidra till mer djupgående studier kring värdet 
att kommunicera städer som varumärken. De innehållsanalyser som gjorts kan bidra till 
vägledning för hur städer bör arbeta med sitt informationsflöde på Facebook.  
 
Framtida studier kring varumärket Sundsvall skulle vara intressant att ta del av. Då 
Sundsvalls kommun för närvarande är i starten med att utveckla ett nytt varumärkestänk 
skulle det vara intressant att om några år se hur effekten av detta har blivit. Om Sundsvalls 
positionering har stärkts och hur utvecklingen av staden har sett ut. Det hade även varit 
intressant att se denna studie ur ett externt perspektiv, där mottagarens bild av Sundsvall som 
varumärke undersöks. Detta för att få en bredare bild. Det skulle också vara intressant baserat 
på teoridelen om varumärkespositionering, att studera jämnstora städer, för att se hur 
Sundsvall positionerar sig till skillnad från konkurrerande städer.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Underlag för innehållsanalys 

Vilken typ av kommunikation publiceras på Facebook? 

Vilken form av kommunikation publiceras? Består inlägget av text, video eller bild? 
Används länkar till den egna hemsidan eller hur lockas besökaren att ta del av mer 
information?  

Finns en tydlig visuell profil i inläggen? 

Frågan besvaras genom att undersöka om det finns en röd tråd i det visuella uttrycket 
på Facebook-sidan samt om den överensstämmer med övriga varumärket sett till den 
information som erhållits via genomförda intervjuer. 

Vilken målgrupp riktar sig inläggen till? 

Frågan besvaras genom att titta på vem inläggen riktar sig till samt hur inläggen 
skiljer sig åt i marknadsföringen utifrån målgrupperna. Riktar inlägget sig till 
besökare, turister, potentiella invånare, investerar, handelspartners eller de individer 
och företag som redan finns i Sundsvall.  

Hur ser interaktionen med besökarna på Facebook-sidan ut? 

Frågan svarar på huruvida inläggen skapar dialog med besökarna samt hur man 
hanterar kommentarer på inläggen.  

Vad är inläggets huvudsakliga syfte? 

Frågan besvaras genom att titta på vad inlägget handlar om. Hur är tonaliteten i 
inlägget och skapar de engagemang som är tänkt att leda till någon specifik handling 
(exempelvis besöka en plats, delta i ett evenemang eller dylikt).  

Hur marknadsför inlägget Sundsvall?  

Frågan besvaras genom att titta på hur inlägget marknadsför Sundsvall som 
varumärke. Vilka av kommunens produktattribut kommuniceras i inlägget, och hur 
har man arbetat med att positionera sig? 
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Bilaga 2: Intervjumanual  
Introduktionsfrågor: (Uppbyggande uppvärmningsfrågor ex. enklare personuppgifter.)  
 

- Kan du berätta om din yrkesroll? 
- Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 
- Vad har du gjort tidigare? 
- Kan du berätta om arbetsgruppen? 

    - Hur många arbetar med detta på arbetsplatsen?  
 
Tema 1: Public relations 

- Vilka är era målgrupp? 
- Hur arbetar ni med omvärldsbevakning? 
- Vad är nästa steg efter att ni gjort er omvärldsbevakning? 
- Hur kommunicerar ni med era målgrupper?  
- Följer ni upp om era strategier lyckas? 

     - Om ja, hur gör ni detta? 

Tema 2: Varumärkesbyggande 
- Ett varumärke handlar ju till viss del om att skapa ett värde för intressenten, hur 

tänker ni att Sundsvall som varumärke gör det?  
- Hur förpackar ni varumärket Sundsvall?  
- Hur skulle du beskriva varumärket Sundsvall? 

 
Tema 3: Varumärkespositionering 

- Vad särskiljer er från andra kommuner? 
- Vilken bild vill ni att andra har av Sundsvall? 
- Känner ni att du ni har den identiteten idag? 

-  om nej: Hur arbetar ni för att nå dit? 
                 -    Hur marknadsför ni er till människor utanför kommunen? 

 
Tema 4: Platsmarknadsföring 

- Hur marknadsför ni er gentemot turister/besökare? 
- Hur marknadsför ni er gentemot potentiella invånare? 
- Hur marknadsför ni er gentemot investerare och handelspartners? 
- Hur upprätthåller ni relationen med redan befintliga invånare? 
- Hur ser ni på konkurrensen mot andra städer? 

 
Tema 5: Sociala Kanaler 

- Hur arbetar ni med varumärkesbyggande på Facebook? 
- Hur tror du att er närvaro på Facebook kan stärka Sundsvall som varumärke? 
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- I vilket syfte använder ni Facebook som kommunikationskanal? 
- Har ni några strategier för hur ni arbetar med kommunikationen på er 

Facebook-sida? 
     -       Om ja, vilka? 

- Hur tror du att ni uppfattas utåt via er Facebook-sida? 
- Hur vill ni uppfattas av era följare?  
- Omvärldsbevakar ni något online? 
- Utvärderar/följer ni upp kommunikationsinsatserna på Facebook? 
- Vad har ni för tankar kring interaktionen med de som kommenterar inläggen? 
- Svarar ni publikt eller privat på meddelanden och kommentarer? 

    - Vad avgör om ni svarar privat eller publikt? 
- Har ni några riktlinjer kring vilket språkbruk som används? 

 
Avslutande fråga: Har du något du vill tillägga? 
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