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Framgång i sociala medier – nöjdare invånare
Bra jobbat alla flitiga regioner och kommuner!
Det är intressant att följa utvecklingen i sociala medier.
Sedan 2013 har Kreafon gett ut denna årliga rapport som
numera är Sveriges största kartläggning av kommuner
och regioner i sociala medier.
Sedan förra året lyfter rapporten även upp varumärkesfrågor. Årets rapport vilar på tre områden som vi tycker är
särskilt intressanta:
• Alla skapar varumärket
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• Arbetsgivarvarumärket
• Att kommunicera i sociala medier

Kulturen som verktyg...................................... 10

Sociala medier har blivit bland de viktigaste kanalerna för
landets regioner och kommuner, inte minst för att stärka
anseende, förtroende och attraktionskraft – eller varumärket, om man så vill.
Forskning visar också att kommuner som är framgångsrika i sitt arbete med sociala kanaler också tenderar att ha
fler nöjda medborgare när det gäller kommunens tjänster
och service*.
Med denna rapport vill vi ge insikt om kommuners och
regioners närvaro i sociala medier. Vi vill också belysa
viktiga frågor som berör strategisk kommunikation, varumärkesutveckling och digital kommunikation i stort.
Som vanligt har vi sammanställt öppen statistik från Facebook och Linkedin. Nytt för i år är YouTube.
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Det har också visat sig att invånare på välbesökta orter har
kortare avstånd till butiker och annan service. Att kommunen
stärker platsvarumärket kommer alltså både turister, företag
och invånare till godo.
”Kommunen & varumärket” är en introduktion till varumärkesutveckling utifrån kommunens tredelade varumärke – organisationsvarumärket, arbetsgivarvarumärket och platsvarumärket.
Boken rekommenderas för alla som är intresserade av utvecklingsfrågor i kommunen – som serviceorganisation, arbetsgivare
och plats.
Lena Leigert är författare, föreläsare och strateg med
fokus på varumärkesutveckling, strategisk kommunikation och digitala kanaler. Hon har tjugo års erfarenhet
från privat och oﬀentlig sektor.

Det våras för
arbetsgivarvarumärket
Linkedin och
employer branding

Organisation,
plats och arbetsgivare
Hur får man ihop
hela bilden?

Stolta
medarbetare
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goda ryktet
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Ett gott rykte och en stark attraktionskraft – det vill säga ett
starkt varumärke – är i många fall en nödvändig investering för
framtiden. Till exempel är kommunen beroende av kompetenta
medarbetare för att kunna utföra det kommunala uppdraget.
Ett starkt arbetsgivarvarumärke gör det lättare att rekrytera
rätt kompetens.

KOMMUNEN & VARUMÄRKET

Att stärka varumärket handlar inte om att skapa en glättig
yta. Varumärkesutveckling i en kommun är ett kontinuerligt
förändrings- och utvecklingsarbete, med ständiga förbättringar
i sikte. Allt för•att
ge invånarna
bästa tänkbara service.
PLATSEN • ARBETSGIVAREN
ORGANISATIONEN
• KOMMUNIKATIONEN
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Förra årets rapport finns att ta del av på www.kreafonbutiken.se.
Vill du fördjupa dig ännu mer i varumärkesområdet rekommenderas
boken Kommunen & varumärket – för politiker, ledare och tjänstemän.

* www.forskning.se/2019/01/29/nojda-medborgare-nar-kommunen
-lyckas-i-sociala-medier/
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REGIONEN & KOMMUNEN I SOCIALA MEDIER

Sveriges regioner och kommuner
i sociala medier
Det sägs ibland att Facebook ”är ute” och att det har blivit
”omöjligt att nå ut”. Kreafons statistik visar en lite annan
bild.
Fler än 10 nya kommunsidor har startats under 2018 och
antalet följare och gillare på kommunernas sidor ökar.
Tillsammans har sidorna fler än en miljon fler följare i år,
jämfört med 2013. Den potentiella räckvidden kan sägas
ha ökat.
Samtidigt upplever många kommunikatörer att Facebook
på olika sätt har gjort det svårare att nå ut. Det verkar
vara en utmaning särskilt för stora kommuner. Många
småkommuner har, i förhållande till invånarantalet, stora
följarskaror och engagerade följare. Detta märks inte
minst vid en titt på följarnas reaktioner och kommentarer.
Det finns många tecken på att intresset för Linkedin
ökar och att det är en viktig kanal för både regioner och
kommuner. Nästan alla regioner och kommuner finns på
YouTube. Det borde gå att öka räckvidden betydligt. Stor
utvecklingspotential!

Övergripande sidor och kanaler
på Facebook, Linkedin och YouTube

Kreafon har kartlagt kommuners närvaro i sociala medier
sedan 2013. Kartläggningen omfattar regionövergripande
och kommunövergripande sidor och kanaler på Facebook,
Linkedin och YouTube. Sidor som drivs av enskilda förvaltningar, verksamheter och bolag är inte inkluderade. Detsamma gäller sidor som mer eller mindre officiellt drivs av
externa aktörer eller enskilda medarbetare.
Undersökningen bygger på öppen statistik från Facebook,
Linkedin och YouTube. Informationen är manuellt insamlad vid under våren 2019.
Många regioner och kommuner finns även på Instagram.
Bland annat används Instagram för platsmarknadsföring
och i syfte att stärka arbetsgivarvarumärket. Jämfört med
andra sociala medier är det inte lika vanligt med regioneller kommunövergripande konton. Det är heller inte
självklart vad som ska anses vara övergripande. Instagram finns därför inte med i Kreafons undersökning.
Kartläggningen omfattar övergripande sidor för att få en
så rättvis jämförelse som möjligt. Men det är inte säkert
att den övergripande sidan är kommunens eller regionens
viktigaste sida. Det är heller inte säkert att kvantitativa
mått är bästa sättet att mäta en sidas kvalitet, värde och
nytta.
Av dessa anledningar går det inte att säga att regioner
och kommuner som har de största övergripande sidorna
skulle vara ”bäst på sociala medier”.

Kommunen på Facebook 2013-2019
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2013 hade 56 procent av kommunerna en kommunövergripande facebooksida.
I år är det 279 kommuner, det vill säga 96 procent.

Regioner och kommuner i sociala medier 2019
Regioner

Kommuner

Facebook

100%

96%

Linkedin

100%

87%

YouTube

95%

92%

Andel kommuner och regioner på Facebook, Linkedin och YouTube.

Största sidorna och kanalerna 2019
Regioner
Facebook

15 421
Örebro

Linkedin

21 654
Skåne

YouTube

480
Västra Götaland

Kommuner
35 169
Karlstad

35 894
Stockholm

2 202
Stockholm

De största sidorna på Facebook, Linkedin och YouTube, mätt i
antalet följare och prenumeranter. Fram till 2018 fanns den största
kommunsidan i sociala medier på Facebook. I år är den största kommunkanalen i sociala medier för första gången en sida på Linkedin.
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ALLA SKAPAR VARUMÄRKET

Stadsdirektören
på Instagram
Synnerligen väl investerad tid. Så beskriver Palle Lundberg
sitt instagrammande. Palle är stadsdirektör i Helsingborgs stad
och aktiv på Instagram sedan 2014.
– Helsingborg är VI. Det vill jag visa för
både omvärld och för alla som jobbar
i staden, berättar Palle Lundberg.
På Instagram vill han ge en bild av
vad som händer och hur allt hänger
ihop. Han vill visa människorna som
arbetar i Helsingborgs stad – vad de
gör, vilka de är, vad de vill och hur
deras arbetsplatser ser ut.

Medarbetarna i fokus

Palle berättar att responsen är väldigt positiv. Många följer, gillar och
kommenterar. Nästan alla som han
möter i sin vardag blir glada över att
få vara med.
– Människor är stolta över sitt arbete
och vill visa upp och berätta om det,
för mig och för andra genom mig. Det
bidrar till vi-känslan som jag tycker är
så viktig, säger Palle.

För Palle är det viktigt att lyfta fram
att medarbetarna skapar värde när
de möter invånarna. Med bilderna
vill han visa att han är intresserad av
vad som händer i verksamheten, och
att han ofta gör besök för att lära och
möta medarbetare. Med bilderna
visar han att han ser vad som pågår
runt om i staden. En av tankarna
bakom instagramkontot är också att
krympa avståndet mellan högsta
chefen och medarbetarna längst ut i
verksamheten.

Vardagen som stadsdirektör

Ett annat
med
instagramkontot
Lässyfte
vidare
i fullversionen.
är att visa upp sin arbetsvardag, för
Se kreafonbutiken.se
att skapa förståelse för vad en stadsdirektör gör hela dagarna.
Palle gillar att fotografera och filma.
Mobilkameran blir en slags ”lins” till

tillvaron och han bjuder gärna på sin
vardag.
– Jag får mycket positiv respons när
jag bjuder på mig själv, gärna med
humor och glimten i ögat. Och det är
alltid äkta från min sida, säger han.
Kontot sköter han på egen hand även
om det händer att han tar hjälp för
att redigera texten. Ibland kan det
vara svårt att hitta en bra balans – att
vara personlig, men inte privat. Han
instagrammar inte för att tillfredsställa ett privat ”se-mig-behov”. Samtidigt
måste innehållet komma från hjärtat
och visa engagemanget i jobbet.
Han tror på att bjuda på sig själv. Att
visa att man är en nyfiken människa
och ställer intressanta frågor.
– Eftersom jag var mycket blyg som
barn har detta varit en spännande
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ALLA SKAPAR VARUMÄRKET

Motiverade medarbetare
stärker varumärket
Ett hållbart, rimligt och relevant varumärkeslöfte är en bra början på resan
mot ett starkare varumärke. En annan viktig beståndsdel i framgångsrikt
varumärkesarbete är allas insikt om sin roll som medskapare.
Att utveckla varumärket innebär att
utveckla organisationens kommunikationsförmåga – men det är en
ganska liten del av varumärkesarbetet som handlar om extern kommunikation och reklamkampanjer.

varumärket. Politikers uttalanden,
chefers internkommunikation och
tjänstepersoners bemötanden av
invånare är exempel på kommunikation som bidrar till att skapa varumärket, eller ryktet om man så vill.

Det är fortfarande en vanlig missuppfattning att varumärkesfrågor enbart
handlar om grafisk profil, logotypens
utseende, hur annonser ska utformas och så vidare. Andra vanliga
missuppfattningar är att det är kommunikatörernas uppgift att ”skapa
varumärket”, och att varumärkesbyggande handlar om extern kommunikation som till exempel webbsidor,
sociala medier, trycksaker med mera.

För att stärka varumärket krävs
därför att alla förstår sin del i sammanhanget. Både politiker, ledning,
chefer och medarbetare bör vara
insatta i och/eller delaktiga i varumärkesarbetet, utifrån sin roll.

Men faktum är att alla – politiker,
ledare och medarbetare – skapar

Politiker och ledning behöver förstå
Läs vidare
i fullversionen.
strategierna
bakom.
En genomsnittlig
medarbetare
behöver
förstå hur hen,
Se kreafonbutiken.se
i sin yrkesroll, påverkar organisationens rykte. Ledare och kommunikatörer kan vara nyckelpersoner i arbetet med att sprida denna insikt. Ofta

är det en fördel att undvika ordet
varumärke och istället resonera kring
ord som förtroende, löfte, anseende,
attraktionskraft, värderingar och
medarbetarskap.

Det stora vi:et

Även om det är mest naturligt att
vara ”vi” med sin närmaste omgivning och arbetsplats (till exempel en
förskola), behöver det också finnas
ett större vi, till exempel kommunen
eller regionen.
Avsaknad av vi-känsla försvårar
samarbeten och är negativt på flera
sätt. Medvetet eller omedvetet kan
medarbetarna i värsta fall medverka
till att försvaga varumärket, i sin kontakt med omvärlden:
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”Varje möte är en
möjlighet att stärka
varumärket.
Därför är det viktigt
med motiverade
och medvetna
medarbetare, eller
så kallade
ambassadörer.”

Kulturen
som verktyg
Ledare och medarbetares agerande påverkar
varumärket. Men vad är det egentligen som
får oss att bete oss på ett visst sätt?

Mimmi Kheddache Jendeby har en
bakgrund som forskningsstrateg
inom banksektorn och arbetar idag
som regionutvecklade i Västra Götalandsregionen.

• en medarbetare uttalar sig negativt
om arbetsgivaren i media, utan att
först ha tagit upp situationen med
sin närmaste chef.
• en regionpolitiker kallar regionens
tjänstepersoner lite skämtsamt för
”tjänstefolk” i ett uttalande i lokaltidningen.
• en medarbetare i en kommunal
verksamhet hänvisar invånaren till
”dom på kommunen”.
Varje enskild medarbetare kan också
stärka organisationens varumärke.
Engagerade handläggare och serviceinriktade medarbetare kan få en
invånare att se på kommunen eller
regionen med nya ögon.

Värdefulla ambassadörer

Varje möte är en möjlighet att stärka
varumärket. Därför är det viktigt med
motiverade och medvetna medarbetare, eller så kallade ambassadörer.
En ambassadör brukar bland annat
beskrivas som en medarbetare som
representerar och försvarar organisationen. Den ideala ambassadören
har gjort organisationens vision,
värderingar och varumärke till ”sitt
eget”.
Inom forskningen (se sid 13) menar
man att ”förståelse för kommunikationens betydelse” och ”kommunikativ kompetens” är två nycklar för
att medarbetarna ska utvecklas till
ambassadörer.
Att arbeta med kulturen, värdegrunden, utveckla ledarskapet, aktivera
medarbetarskapet och stärka internkommunikationen är några vägar att
gå. Varumärkeslöftet kan bidra till
den röda tråden.
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Mimmi Kheddache Jendebys råd
till organisationer som vill arbeta
med kulturen som verktyg:
1. Organisationskulturen är tätt
sammanlänkad med organisationsstrukturerna och därför måste
man undersöka hur dessa påverkar
varandra.
2. Det är ett begränsande perspektiv att tänka att ledare i en organisation utvecklar och motiverar sina
anställda. Det är bara de anställda
själva som kan utveckla och motivera sig själva. Ledaren är den som
skapar förutsättningarna för att det
ska kunna hända.
3. För att människor ska kunna
fungera bra och må bra i en organisation behöver de känna att de kan
stå bakom sina egna handlingar och
att de är en del av något större än
sig själva. De behöver känna att de
kan agera kompetent i relation till
Läs vidareatt
i fullversionen.
sin omgivning,
de på riktigt betyder något
och
att medarbetarna
Se kreafonbutiken.se
betyder något för dem. Bortse inte
från dessa grundläggande mänskliga behov utan gör dem istället till
kärnan i er verksamhet.

Det var när Mimmi arbetade som
portföljförvaltare som hon blev
intresserad av det som kan kallas
kultur. I arbetet med att utvärdera
externa förvaltare inför kommande
placeringar gjorde Mimmi en intressant upptäckt. Vissa bolag hade
något som inte andra hade – värderingar och beteenden som gjorde
dem mer intressanta än andra. Det
växande intresset för organisationspsykologi ledde fram till studier och
sedan beteendevetenskaplig forskning med fokus på kultur, styrning,
ledning, lärande och motivation.

Vad är egentligen
organisationskultur?

– Det finns många sätt att definiera
kultur. Jag brukar säga att kultur är
våra samlade beteenden i en organisation. Beteenden som drivs av
faktiska värderingar.

Faktiska värderingar?

– Ja, det är viktigt att skilja på önskade och faktiska värderingar. Det är de
faktiska värderingarna som skapar
beteenden. En organisation kan till
exempel ha en önskan om öppenhet,
men så länge medarbetarna är rädda
för att göra fel och bli bestraffade
kommer de inte att våga vara öppna
och berätta.

Varför är det viktigt för en
organisation att arbeta med
sin kultur?

– Kultur är en alldeles för viktig komponent för att lämnas åt slumpen!

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Arbetsgivarvarumärket
i sociala medier

Viktiga sociala medier

Instagram
17%
Linkedin
41%

Det sägs att arbetsgivare med dåligt rykte betalar 10%
mer per nyanställning*. Alltså är det klokt att investera tid
och resurser för att stärka arbetsgivarvarumärket.
Enligt Kreafons undersökning anses
sociala medier vara de viktigaste kanalerna – både för att stärka arbetsgivarvarumärket och för att rekryteringsannonsera.

Många regioner och kommuner
använder Linkedin specifikt för
att stärka arbetsgivarvarumärket,
medan andra låter sidan på Linkedin
vara en mer generell nyhetskanal.

Kreafon har kartlagt kommuners
närvaro i sociala medier sedan 2013.
Under alla år har den största kommunsidan i sociala medier varit en
facebooksida. I år är den största sidan
för första gången en Linkedin-sida.

Generellt sett går det inte att säga
att det finns en specifik kanal som är
”bäst” för arbetsgivarvarumärket och
rekrytering. Det beror på vem man
vill nå, förmåga att posta innehåll
som faller publiken i smaken och så
vidare.

Detta måste inte betyda att Linkedin
är en ”bättre kanal”, men det kan
tyda på att Linkedin blir en allt viktigare och intressant kanal. Ett ökat
intresse för Linkedin kan också hänga
samman med att allt fler kommuner
och regioner har börjat arbeta mer
aktivt med sitt arbetsgivarvarumärke.

Enligt enkätundersökningen är både
Facebook och Linkedin viktiga för
kommuners och regioners arbetsgivarvarumärke. Mycket tyder också
på att allt fler använder Instagram i
detta syfte.

Facebook
41%

Facebook, Linkedin och Instagram anses vara de viktigaste sociala medierna
för att stärka arbetsgivarvarumärket.
Dedikerade kanaler

Ja
44%

Nej
56%

Nästan hälften har dedikerade sociala
medier för arbetsgivarvarumärket/
rekrytering, till exempel en ”jobba hos
oss”-sida på Facebook.
Viktigaste kanalerna/kontaktytorna
för rekryteringsannonsering

Värt att veta om
arbetsgivarvarumärket
i sociala medier

62%

av kandidaterna söker information om arbetsgivare i sociala
medier innan de ansöker.

76%

av de anställda som upplever en
stark överenskommelse mellan
vad deras arbetsgivare säger om
sig själv och deras erfarenhet av
att arbeta där, är mer benägna
att rekommendera sin arbetsgivare som en plats att arbeta på.
*Källa: Ranstad Employer Brand
Research (2019)

Att tänka på
i sociala medier
Kanal är viktigt, men...

innehållet är viktigare! Att fylla en
kanal enbart med rekryterings
annonser brukar sällan vara
bästa lösningen. Dagens blivande
medarbetare är kräsna. Fundera
över hur ni behöver kommunicera för att skapa en relation
med dem.

Rekryteringsannonser är
viktigt, men...

många kandidater söker information om arbetsgivare i sociala
medier innan de ansöker. Vad
kommer de att hitta om er? Vad
skulle ni vilja att de hittar? Har ni
sökmotoroptimerat och anpassat
Läs vidare
i fullversionen.
innehållet
så att
potentiella medarbetare
kommer
att hitta dit?
Se kreafonbutiken.se
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Annonsering i tryckta medier
Mässor/utställningar

De egna digitala kanalerna anses vara de
absolut viktigaste för rekrytering. Dock finns
indikationer på att resurser och budget inte
fördelas i relation till kanalernas ”ansedda
viktighet”. Detta skulle kunna bero på gammal vana och att det saknas kunskap och
rutiner för budgetering och resursplanering
vad gäller digitala kanaler.
Källa: enkätundersökning Kreafon, vår 2019
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Kommunen
på Linkedin

F

ör andra året i rad kartlägger
Kreafon kommuners närvaro på
Linkedin. Sidor som drivs
av en enskild förvaltning
eller ett enskilt bolag
är inte inkluderade.

Undersökningen bygger på öppen
statistik från Linkedin och statistiken
har samlats in under vecka 6, 2019.

76 procent har en aktiv sida

Enligt uppgifter från Linkedin Sverige
finns det 290 svenska kommuner på
Linkedin, det vill säga alla Sveriges
kommuner. Det stämmer såtillvida
att alla kommuner finns representerade på Linkedin, med någon form av
sida. Men det räcker till exempel med
att en person har angett en kommun
som nuvarande eller tidigare arbetsgivare för att en sida ska ha startats, om kommunen inte redan
hade en sida. Denna typ av sida
kallas i Kreafons undersökning för
"autostartad".

VÄSTERÅS 7 740
ÖREBRO
7 041

GÖTEBORG
27 364

STOCKHOLM
35 894
NACKA
6 828

LINKÖPING
7 254

HELSINGBORG
13 658
LUND
8 184

MALMÖ
24 287

Följare på Linkedin
Placering
Kommun
			

Antal
följare

1. (1)

Stockholm

35 894

Inaktiv sida
12%
Aktiv sida
76%

Popularitet
Popularitet mäts i antalet prenumeranter, som kallas följare, på Linkedin.

Kreafons kartläggning visar att 
76 procent, det vill säga 219 kommuner, har en aktiv sida på Linkedin. I första hand används sidan för
att stärka arbetsgivarvarumärket,
men även som en generell nyhetskanal. Ofta har sidan på Linkedin en
mer formell karaktär jämfört med
kommunens sida på Facebook.

Listan toppas av Stockholm, Göteborg och Malmö. På det hela taget
finns en stark koppling mellan antal
följare och både invånarantal och
storlek som arbetsgivare. Detta
samband syns inte lika tydligt på
Facebook. Det är fortfarande så att
de flesta kommuner har fler gillare på
Facebook jämfört med antal följare
på Linkedin – men intresset för Linkedin växer. Den största kommunsidan
i sociala medier har sedan länge varit
Karlstads sida på Facebook. I år har
Stockholms sida på Linkedin fler följare, och är därmed Sveriges största
kommunsida i sociala medier.

Flest nya följare på Linkedin

Flest nya följare i % på Linkedin

Vissa kommuners sidor är att
betrakta som inaktiva. Sidor som
saknar logotyp, profilbild, beskrivning och/eller inlägg kategoriseras
som ”inaktiv sida”.
UPPSALA
10 498

Autostartad
sida
12%

Placering
Kommun
			
1.		

Stockholm

Antal
nya följare
10 550

Placering
Kommun
			

Antal nya
följare %

1.		

Norsjö

700

2. (2)

Göteborg

27 364

2.		

Malmö

6 895

2.		

Askersund

341

3. (3)

Malmö

24 287

3.		

Göteborg

6 126

3.		

Robertsfors

129

4. (4)

Helsingborg

13 658

4.		

Helsingborg

3 490

4.		

Vindeln

86

5. (5)

Uppsala

10 498

5.		

Uppsala

2 827

5.		

Kristinehamn

83

6. (6)

Lund

8 184

6.		

Västerås

2 767

6.		

Lessebo

79

7. (9)

Västerås

7 740

7.		

Lund

2 147

7.		

Ödeshög

76

8. (7)

Linköping

7 254

8.		

Karlstad

2 105

8.		

Avesta

75

9. (8)

Örebro

7 041

9.		

Linköping

1 937

Mjölby

74

10. (10)

Nacka

6 828

10.		

Nacka

1 865

10.		

9.		

Töreboda

73

11. (11)

Norrköping

6 581

11.		

Norrköping

1 863

11.		

Tranås

69

12. (12)

Huddinge

5 933

12.		

Örebro

1 829

12.		

Karlskoga

68

13. (15)

Kungsbacka

5 758

13.		

Kungsbacka

1 715

13.		

Ystad

68

14. (13)

Borås

5 631

17.		

Halmstad

1 570

14.		

Fagersta

68

15. (16)

Umeå

5 477

15.		

Borås

1 539

15.		

Härjedalen

68
66

16. (21)

Karlstad

5 421

16.		

Växjö

1 452

16.		

Vänersborg

17. (14)

Botkyrka

5 404

17.		

Umeå

1 445

17		

Vansbro

65

18. (18)

Halmstad

5 252

18.		

Gävle

1 395

18.		

Orsa

64

19. (17)

Gävle

5 113

19.		

Huddinge

1 379

19.		

Karlstad

63

20. (19)

Eskilstuna

4 690

20.		

Kristianstad

1 368

20.		

Skövde

63

Antal följare på den övergripande linkedinsidan
v 6, 2019. Siffrorna från 2018 inom parentes.
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Antal nya följare på den övergripande linkedin
sidan v 4, 2018-v 6, 2019.

Antal nya följare, ökning i %, på den övergripande
linkedinsidan v 4, 2018-v 6, 2019.

ATT KOMMUNICERA I SOCIALA MEDIER

Tre kommuner berättar
– erfarenheter från Munkfors,
Sundbyberg och Göteborg
Kommuner har olika förutsättningar och upptäcker därför olika möjligheter och utmaningar på Facebook. Kreafons mätningar visar exempelvis att små kommuner tycks ha en fördel vad gäller medborgarkontakt.
Här berättar tre kommunikatörer om sina erfarenheter.

Munkforsanda på Facebook

– Alla inlägg som berör äldreomsorgen är otroligt populära, speciellt de
som består av film. Nu senast la jag
upp en kort film som visar när en av
våra medarbetare dansar med en av
de boende och det blev succé! Inlägg
som berör den offentliga miljön och
skolan är också ämnen som engagerar, avslutar Nathalie.

Munkfors är en av de kommuner
som placerar sig högt upp på listan
Medborgarkontakt på Facebook.
Nathalie Andersson är kommunikatör
i Munkfors kommun och ansvarar för
all intern och extern kommunikation.
– Det bästa med vår facebooksida är
helt klart engagemanget från våra
följare, säger Nathalie.
Hon berättar att det finns en särskild
Munkforsanda på orten och att hon
försöker återspegla den i sin kommunikation.

Engagerade följare
och populära filmer

– Personerna som gillar och följer oss
brinner verkligen för sin kommun. Att
de är stolta över Munkfors märks väldigt tydligt. De peppar, uppmuntrar
och stöttar. Klimatet och stämningen
på sidan är väldigt varm, trevlig och
genuin, berättar Nathalie.
Nathalie sköter facebooksidan på
egen hand, men har god hjälp av
verksamheter som skickar in tips om
sådant som händer.

så ihopslagningen är bara en del av
förklaringen.
– Ja, även annars så har vi en ganska
jämn tillväxttakt. Förhoppningsvis är
det för att våra medborgare upptäcker att vi finns på Facebook och
att vi publicerar material där som är
intressant och relevant för boende,
besökare och företagare i Göteborg,
säger Anna.
De allra flesta som följer sidan bor
i Göteborg, vilket Anna tycker är
positivt.

Göteborg växer
Göteborgs Stad är den kommun som
fått flest nya följare och gillare på
Facebook det senaste året.
Anna Nord arbetar som utvecklingsledare för sociala medier. Hon är
kanalansvarig för Göteborgs Stad
på Facebook och leder redaktionen.
Anna förklarar den stora ökningen
med att Göteborgs Stad slog ihop
den övergripande sidan med en av
stadsdelssidorna.
– Vi tog över fyra tusen följare på den
sidan och gjorde då ett litet skutt,
berättar Anna.
Men i Kreafons mätning är ökningen
av antal följare mer än nio tusen,

”Personerna som gillar och följer
oss brinner
Läs vidare i fullversionen.
verkligen för sin kommun. Att de
är stolta över
Se kreafonbutiken.se
Munkfors märks väldigt tydligt.”

– Syftet med sidan är ju att tala om
för göteborgarna vilken service de får
från staden. Här sprider vi viktig och
nyttig information som är relevant
för många. Vi svarar på frågor och
för en dialog om stadens utveckling,
berättar hon.

Central redaktion, tips och
uppsökande verksamhet

Sidan sköts av en liten central redaktion som skriver och publicerar
inlägg.
– Vi får idéer och uppslag till inlägg
från många av stadens olika verksamheter. Men vi arbetar också uppsökande och får input till innehåll vid
olika möten, från omvärldsbevakning
och annat, säger Anna.
På frågan om vilket innehåll som är
mest populärt svarar Anna att poster
om bra satsningar inom till exempel
skolan, förskolan och äldreomsorgen
går hem.
– När det kommer in ett mänskligt
perspektiv i det hela blir det som
allra bäst. Och också det oväntade –
att staden gör något bra som ingen
trodde gjordes, menar Anna.
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S

edan 2013 har Kreafon kartlagt
kommuners närvaro på Facebook. Precis som tidigare år omfattar årets undersökning kommunövergripande sidor på Facebook.
Sidor som drivs av en enskild förvalt-

ning/verksamhet eller ett enskilt
bolag är inte inkluderade.
Undersökningen bygger på öppen
statistik från Facebook och har
samlats in under vecka 21, 2019.
Alla kommuner återfinns längst bak.

Kommunövergripande sidor på Facebook 2013–2019

Kommunen
på Facebook
Följare på Facebook
Placering
Kommun
			

100%

Antal
följare

80%

1. (1)

Karlstad

35 169

60%

2. (2)

Malmö

32 946
25 477

40%
20%
0%
2013

2014

2015

2016

2018

2019

2013 hade 56 procent av kommunerna en kommunövergripande facebooksida.
I år är det 279 kommuner, det vill säga 96 procent.

Popularitet
Popularitet mäts i antal följare och
antal gillare.
En användare kan gilla och/eller följa
en sida. De flesta användare väljer
att både gilla och följa. Att gilla, men
inte följa, betyder att användaren har
valt att sluta prenumerera på sidans
innehåll.

Norrköping
Örebro

25 136

5. (8)

Göteborg

24 481

6. (5)

Huddinge

21 606

7. (6)

Linköping

18 639

8. (7)

Halmstad

18 595

9. (12)

Uppsala

18 335

10. (9)

Helsingborg

17 763

11. (11)

Västerås

17 465
15 850

12. (10)

Malung-Sälen

13. (14)

Borås

13 828

14. (13)

Solna

13 350

15. (15)

Östersund

13 204

16. (17)

Eskilstuna

12 622

17. (16)

Falun

12 341

18. (18)

Skellefteå

11 721

19. (19)

Säffle

11 387

20. (20)

Skövde

11 203

Antal följare på den övergripande facebooksidan
v 21, 2019. Förra årets placering inom parentes.

Gillare på Facebook
Placering
Kommun
			

Att följa, men inte gilla, betyder att
användaren prenumererar på sidans
innehåll, men utan att ”uttrycka sitt
gillande” för kommunen.
Antal följare kan sägas vara mest
relevant, eftersom sidan har möjlighet att nå dessa användare
KARLSTAD
med information. Dessa
35 169
användare är därmed också
potentiella spridare.
GÖTEBORG
24 481

Kreafon mäter både antal
följare och antal gillare, inte
minst för att kunna följa
HELSINGBORG
utvecklingen historiskt.
17 763
2013, när Kreafon påbörjade
mätningarna, visade Facebook
enbart statistik över antal gillare.
Årets lista toppas av Karlstad, Malmö
och Norrköping. Sedan 2013, eller tidigare, har Karlstad varit den största
kommunsidan på Facebook. Så är det
fortfarande, men det är inte längre
den största kommunsidan i sociala
medier. I år är Stockholms sida på

3. (3)
4. (4)

UPPSALA
18 335

ÖREBRO
25 136

HUDDINGE
21 606

NORRKÖPING
25 477

Antal
gillare

1. (1)

Karlstad

34 984

2. (2)

Malmö

32 008

3. (3)

Norrköping

25 224

4. (4)

Örebro

24 799

5. (8)

Göteborg

23 410

6. (5)

Huddinge

21 762
18 339

7. (6)

Linköping

LINKÖPING
18 639

8. (7)

Halmstad

18 139

9. (13)

Uppsala

17 588

HALMSTAD
18 595

10. (10)

Helsingborg

17 141

11. (11)

Västerås

17 038

MALMÖ
32 946

12. (9)

Malung-Sälen

16 263

13. (14)

Borås

13 532

14. (12)

Solna

13 355

15. (15)

Östersund

13 019

16. (17)

Eskilstuna

12 332

Linkedin den kommunsida som har
flest följare i sociala medier.
Malmö är den enda av Sveriges
kommuner som finns med på topp
tre vad gäller både Facebook och
Linkedin.

17. (16)

Falun

12 140

18. (18)

Skellefteå

11 562

19. (19)

Säffle

11 259

20. (21)

Kalmar

10 940

Antal gillare på den övergripande facebooksidan
v 21, 2019. Förra årets placering inom parentes.
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F

ör första gången kartlägger
Kreafon regioners närvaro på
Facebook. Sidor som drivs av en
enskild förvaltning eller ett enskilt
bolag är inte inkluderade.

Undersökningen bygger på öppen
statistik från Facebook och statistiken har samlats in under vecka 21,
2019.

Popularitet
Popularitet mäts i antalet följare
och gillare. Listan toppas av Örebro,
Östergötland och Skåne.
Följare på Facebook

100 procent av Sveriges regioner
har en sida på Facebook
Det finns 21 regioner i Sverige och
samtliga regioner har en sida på
Facebook. Nedan presenteras de tio
främsta. Fullständiga tabeller återfinns längst bak.

Regionen
på Facebook

På Facebook finns det endast en
regionsida som har fler än 10 000
gillare (på Linkedin finns det tre).
Generellt sett verkar regioners
Linkedin-sidor vara mer populära än
regionernas facebooksidor.
Gillare på Facebook

Placering
Region
			

Antal
följare

Placering
Region
			

Antal
gillare

1.		

Örebro

15 421

1.		

Örebro

2.		

Östergötland

9 374

2.		

Östergötland

15 311

3.		

Skåne

9 301

3.		

Skåne

8 972

4.		

Gotland

7 316

4.		

Gotland

7 092

5.		

Västmanland

7 105

5.		

Västmanland

6 944

6.		

Västra Götaland

6 146

6.		

Norrbotten

5 920

7.		

Norrbotten

5 997

7.		

Västra Götaland

5 839

9 093

8.		

Värmland

5 913

8.		

Värmland

5 703

9.		

Sörmland

5 899

9.		

Sörmland

5 687

10.		

Gävleborg

5 711

10.		

Gävleborg

5 517

Antal följare på den övergripande facebooksidan
v 21, 2019.

VÄSTMANLAND
7 105

ÖREBRO
15 421
ÖSTERGÖTLAND
9 374
GOTLAND
7 316

Antal gillare på den övergripande facebooksidan
v 21, 2019.

SKÅNE
9 301

Medborgarkontakt
När antalet gillare och följare ställs i
förhållande till regionernas invånarantal visar sig en lista som påminner
om kommunernas motsvarande lista

och de stora regionerna lyser med
sin frånvaro.I genomsnitt motsvarar
antalet följare på en regionsida 2 procent av befolkningsmängden. Detta
kan jämföras med kommunernas
genomsnitt på 21 procent.

Medborgarkontakt på Facebook
(Gillare)

Medborgarkontakt på Facebook
(Följare)

Placering
Region
			

Gillare i andel
av befolkning (%)

Placering
Region
			

Följare i andel
av befolkning (%)

1.		

Gotland

12

1.		

Gotland

12

2.		

Örebro

5

2.		

Örebro

5

3.		

Jämtland Härjedalen

3

3.		

Jämtland Härjedalen

3

4.		

Blekinge

3

4.		

Blekinge

3

5.		

Västmanland

3

5.		

Västmanland

3

6.		

Norrbotten

2

6.		

Norrbotten

2

7.		

Värmland

2

7.		

Värmland

2

8.		

Västerbotten

2

8.		

Västerbotten

2

9.		

Östergötland

2

9.		

Östergötland

2

Sörmland

2

Sörmland

2

10.		

Antal gillare i förhållande till invånarantalet.

10.		

JÄMTLAND
HÄRJEDALEN

VÄSTMANLAND

ÖREBRO

GOTLAND

Antal följare i förhållande till invånarantalet.
BLEKINGE
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Regionen
på YouTube

”95% av Sveriges
regioner har en
kanal på YouTube.”

F

Aktivitet

ör första gången kartlägger
Kreafon regioners närvaro på
YouTube. Kartläggningen omfattar regionövergripande kanaler på
YouTube. Kanaler som drivs av en
enskild förvaltning/verksamhet eller
ett enskilt bolag är inte inkluderade.

Antal videor en region har publicerat
under de senaste 12 månaderna. Det
kan ses som ett kvantitativt mått på
hur aktiv en region är på YouTube.

Undersökningen bygger på öppen
statistik från YouTube och statistiken har samlats in under vecka
13, 2019. Statistik för samtliga
regioner återfinns längst bak i
rapporten.

VÄSTERBOTTEN
336

NORRBOTTEN
132

95 procent har en kanal

20 regioner, alltså 95 procent,
har en kanal på YouTube.

VÄSTRA
GÖTALAND
480

VÄSTERBOTTEN
390

VÄSTMANLAND
382
ÖSTERGÖTLAND
309

Popularitet

JÖNKÖPINGS
342

Popularitet mäts i antalet prenumeranter och i totalt antal
visningar det senaste året.

UPPSALA
61

Västra Götaland, Västmanland och
Jönköping har flest antal prenumeranter.

VÄSTRA
GÖTALAND
92

Västra Götaland, Jämtland Härjedalen
och Sörmland har flest antal
visningar.

Prenumeranter på YouTube
Placering
Region
			
1.		

Visningar på YouTube
Antal
pren.

Västra Götaland

1.		

Västra Götaland

Aktivitet på YouTube
Antal
visningar
188 839

Placering
Region
			

Antal
filmer

1.		

Västerbotten

390

2.		

Västmanland

382

2.		

Jämtland Härjedalen 110 038

2.		

Norrbotten

132

3.		

Jönköping

342

3.		

Sörmland

89 819

3.		

Jönköping

127

4.		

Västerbotten

336

4.		

Örebro

86 439

4.		

Västra Götaland

5.		

Östergötland

309

5.		

Östergötland

37 223

5.		

Uppsala

61

6.		

Norrbotten

209

6.		

Jönköping

18 433

6.		

Gotland

58
55

92

7.		

Dalarna

192

7.		

Västerbotten

16 858

7.		

Värmland

8.		

Halland

190

8.		

Kronoberg

16 512

8.		

Västmanland

47

9.		

Jämtland Härjedalen

188

9.		

Norrbotten

13 778

9.		

Kronoberg

43

Kalmar

188

Dalarna

12 341

Örebro

40

10.		

Antal prenumeranter på kanalen v 13, 2019.
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480

Placering
Region
			

JÖNKÖPING
127

10.		

Totalt antal visningar på kanalen från
januari 2018 – vecka 13 2019.

10.		

Totalt antal publicerade filmer på kanalen från
januari 2018 – vecka 13 2019.

Undersökningen i sin helhet
– 290 kommuner och 21 regioner
Det finns 21 regioner och 290 kommuner i Sverige.
I januari 2019 blev de sista sju landstingen regioner.
På följande sidor visas statistik för samtliga kommuner
och regioner. Undersökningen avser kommunövergripande och regionövergripande sidor och kanaler. Sidor och
kanaler som drivs av en enskild förvaltning/verksamhet
eller ett enskilt bolag är inte inkluderade.
Befolkningsstatistik är hämtad från SCB:s folkmängds
statistik (kvartal 1, 2019). Arbetsgivarstatistik kommer
från Ekonomifakta (november 2018), SKL och kommuners
egna uppgifter.

Linkedin

Undersökningen bygger på öppen statistik från Linkedin
och har samlats in under vecka 6 (kommuner) och vecka
13 (regioner), 2019. Autostartade och inaktiva sidor är ej
inkluderade.
• Popularitet – Mäts i antal följare, antal nya följare och
procentuell ökning av följare.
• Medarbetarnärvaro – Andel anställda som har en profil
på Linkedin. Kan ses som ett mått på spridnings- och
räckviddspotential.
• Aktivitet – Antal inlägg de senaste 12 månaderna.
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Facebook

Undersökningen bygger på öppen statistik från Facebook
och har samlats in under vecka 21, 2019.
• Popularitet – Mäts i antal följare/gillare, antal nya följare/gillare och procentuell ökning av följare/gillare.
• Medborgarkontakt – Antal följare eller gillare i förhållande till invånarantal. Kan ses som ett mått på ”potential
för medborgardialog”.

YouTube

Undersökningen bygger på öppen statistik från YouTube
och har samlats in under vecka 7 (kommuner) och vecka
13 (regioner), 2019.
• Popularitet – Mäts i antal prenumeranter och totalt
antal visningar de senaste 12 månaderna.
• Aktivitet – Antal publicerade videor de senaste
12 månaderna.
• Medborgarkontakt – Antal prenumeranter i relation
till invånarantal. Kan ses som ett mått på ”potential för
medborgardialog”.
• Genomslag – Totalt antal visningar de senaste
12 månaderna i förhållande till invånarantal.
Kan ses som ett mått på ”relevant räckvidd”.

Samtliga kommuner och regioner
– Linkedin, Facebook och YouTube
Innehåll
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Medarbetarnärvaro................................................. 40
Aktivitet........................................................................ 42
FACEBOOK – KOMMUNER

Popularitet (antal följare och gillare).................... 42
Popularitet (nya följare och gillare)....................... 44
Popularitet (procentuell ökning)........................... 44
Medborgarkontakt................................................... 46
YOUTUBE – KOMMUNER

Popularitet (antal prenumeranter)....................... 48
Popularitet (antal visningar)................................... 48
Aktivitet (antal videor).............................................. 50
Medborgarkontakt................................................... 50
Genomslag.................................................................. 52
LINKEDIN – REGIONER

Popularitet (antal följare)......................................... 52
Medarbetarnärvaro................................................. 52
Aktivitet........................................................................ 52
FACEBOOK – REGIONER

Popularitet (antal följare och gillare).................... 53
Medborgarkontakt................................................... 53
YOUTUBE – REGIONER

Popularitet (antal prenumeranter)....................... 54
Popularitet (antal visningar)................................... 54
Aktivitet (antal videor).............................................. 54
Medborgarkontakt................................................... 54
Genomslag.................................................................. 54

37

Popularitet Linkedin
Popularitet Linkedin, antal nya följare

Kommun
		

Antal
följare

Kommun
		

Antal
följare

Kommun
		

Antal
följare

1. Stockholm

35 894

27. Varberg

3 903

53. Alingsås

2. Göteborg

27 364

28. Luleå

3 800

54. Upplands Väsby 2 262

2 280

Kommun
		

Antal
följare

Kommun
		

Antal
följare

79. Lomma

1 406

105. Vetlanda

817

80. Upplands-Bro

1 406

106. Vara

810
807

3. Malmö

24 287

29. Sundsvall

3 712

55. Vallentuna

2 253

81. Håbo

1 383

107. Gislaved

4. Helsingborg

13 658

30. Landskrona

3 655

56. Partille

2 227

82. Ale

1 362

108. Flen

802

5. Uppsala

10 498

31. Täby

3 424

57. Norrtälje

2 208

83. Härryda

1 359

109. Falköping

796

6. Lund

8 184

32. Skellefteå

3 419

58. Värmdö

2 142

84. Danderyd

1 272

110. Oskarshamn

785

7. Västerås

7 740

33. Järfälla

3 215

59. Kungälv

2 116

85. Österåker

1 269

111. Osby

784

8. Linköping

7 254

34. Haninge

3 210

60. Östersund

2 064

86. Västervik

1 211

112. Ljungby

760

9. Örebro

7 041

35. Nyköping

3 204

61. Höganäs

2 043

87. Vellinge

1 158

113. Tranås

758

10. Nacka

6 828

36. Skövde

3 141

62. Lerum

2 033

88. Hudiksvall

1 122

114. Burlöv

753

11. Norrköping

6 581

37. Sundbyberg

2 885

63. Strängnäs

2 003

89. Ronneby

1 112

115. Laholm

753

12. Huddinge

5 933

38. Sollentuna

2 884

64. Trelleborg

1 958

90. Ekerö

1 100

116. Kumla

743

13. Kungsbacka

5 758

39. Uddevalla

2 870

65. Sandviken

1 949

91. Staffanstorp

1 001

117. Ludvika

735

14. Borås

5 631

40. Trollhättan

2 783

66. Eslöv

1 938

92. Vänersborg

974

118. Östhammar

720

15. Umeå

5 477

41. Hässleholm

2 733

67. Falkenberg

1 911

93. Nynäshamn

959

119. Mjölby

716

16. Karlstad

5 421

42. Sigtuna

2 704

68. Enköping

1 908

94. Söderhamn

933

120. Bjuv

705

17. Botkyrka

5 404

43. Tyresö

2 689

69. Motala

1 790

95. Svedala

931

121. Finspång

699

18. Halmstad

5 252

44. Gotland

2 632

70. Ystad

1 715

96. Sölvesborg

904

122. Arvika

692

19. Gävle

5 113

45. Ängelholm

2 569

71. Kävlinge

1 643

97. Skara

893

123. Köping

685

20. Eskilstuna

4 690

46. Lidköping

2 561

72. Karlshamn

1 553

98. Båstad

875

124. Trosa

680

21. Mölndal

4 488

47. Falun

2 553

73. Piteå

1 549

99. Mariestad

858

125. Kiruna

675

22. Solna

4 459

48. Karlskrona

2 520

74. Mark

1 516

100. Ulricehamn

841

126. Hörby

666

23. Jönköping

4 426

49. Lidingö

2 470

75. Stenungsund

1 440

101. Värnamo

839

127. Ljusdal

666

24. Södertälje

4 420

50. Kalmar

2 352

76. Nässjö

1 413

102. Sala

828

128. Kramfors

665

25. Växjö

4 310

51. Örnsköldsvik

2 348

77. Härnösand

1 408

103. Åstorp

826

129. Hammarö

661

26. Kristianstad

4 052

52. Borlänge

2 347

78. Katrineholm

1 407

104. Höör

824

130. Tierp

643

Antal nya följare på den
övergripande linkedinsidan
v 4, 2018-v 6, 2019.
Kommun
		
1. Stockholm

Antal nya
följare
10 550

Kommun
		

Antal nya
följare

Kommun
		

Antal nya
följare

Kommun
		

Antal nya
följare

Kommun
		

Antal nya
följare

25. Skövde

1 213

52. Sundsvall

622

79. Karlshamn

372

106. Älmhult

215

26. Varberg

1 210

53. Norrtälje

610

80. Upplands-Bro

372

107. Västervik

214

27. Landskrona

1 106

54. Sigtuna

592

81. Härnösand

360

108. Burlöv

212

28. Jönköping

1 072

55. Östersund

576

82. Österåker

357

109. Söderhamn

207

2. Malmö

6 895

29. Uddevalla

1 028

56. Motala

567

83. Vellinge

346

110. Leksand

204

3. Göteborg

6 126

30. Eskilstuna

1 020

57. Sandviken

561

84. Katrineholm

328

111. Timrå

201

4. Helsingborg

3 490

31. Trollhättan

1 004

58. Strängnäs

558

85. Tranås

310

112. Ekerö

195

5. Uppsala

2 827

32. Luleå

932

59. Falkenberg

557

86. Mjölby

305

113. Åre

195

6. Västerås

2 767

33. Nyköping

926

60. Höganäs

545

87. Vetlanda

291

114. Staffanstorp

194

7. Lund

2 147

34. Skellefteå

903

61. Gotland

535

88. Danderyd

287

115. Ljungby

193

8. Karlstad

2 105

35. Hässleholm

840

62. Lerum

510

89. Gislaved

283

116. Simrishamn

192

9. Linköping

1 937

36. Kalmar

832

63. Tyresö

491

90. Köping

264

117. Kiruna

187

10. Nacka

1 865

37. Falun

816

64. Vallentuna

487

91. Håbo

254

118. Hudiksvall

186

11. Norrköping

1 863

38. Haninge

812

65. Lidingö

486

92. Mark

250

119. Bollnäs

185

12. Örebro

1 829

39. Lidköping

775

66. Stenungsund

483

93. Värnamo

250

120. Boden

182

13. Kungsbacka

1 715

40. Täby

745

67. Upplands Väsby 449

94. Kristinehamn

249

121. Knivsta

179

14. Halmstad

1 570

41. Järfälla

745

68. Kungälv

448

95. Nynäshamn

247

122. Ulricehamn

178

15. Borås

1 539

42. Borlänge

708

69. Ale

448

96. Hammarö

246

123. Oskarshamn

177
177

16. Växjö

1 452

43. Trelleborg

708

70. Nässjö

447

97. Laholm

244

124. Östhammar

17. Umeå

1 445

44. Ängelholm

695

71. Alingsås

442

98. Svedala

243

125. Falköping

174

18. Gävle

1 395

45. Ystad

694

72. Enköping

441

99. Ronneby

242

126. Tjörn

172

73. Kävlinge

436

100. Mariestad

239

127. Trosa

168

74. Värmdö

435

101. Karlskoga

239

128. Söderköping

168

102. Avesta

235

129. Höör

166

19. Huddinge

1 379

46. Sundbyberg

684

20. Kristianstad

1 368

47. Sollentuna

679

21. Botkyrka

1 337

48. Karlskrona

667

22. Mölndal

1 323

49. Örnsköldsvik

650

76. Lomma

393

103. Skara

233

130. Sala

165

23. Södertälje

1 298

50. Partille

635

77. Piteå

392

104. Kumla

232

131. Finspång

165

24. Solna

1 261

51. Eslöv

633

78. Vänersborg

388

105. Ludvika

217

132. Orust

161
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Läs vidare i fullversionen.
Se
kreafonbutiken.se
75. Härryda
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Attraktiv region & kommun
– i en digital värld
12 september 2019
Jobbar du med kommunikation
och/eller HR i en kommun eller region?
Här är dagen för dig!

När:
12 september, kl 9-17
Var:
Världskulturmuseet,
Göteborg

Årets kunskapsdag är fullspäckad med
intressanta föreläsningar om varumärket
och digital kommunikation.
Dessutom har du chans att utbyta
funderingar och erfarenheter i våra
uppskattade diskussionspass.

Boka plats:
www.attraktivkommun.se
Frågor:
Kreafon 031-708 99 25
info@kreafon.se

Ur programmet
ALLA SKAPAR VARUMÄRKET

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

SOCIALA MEDIER

I huvudet på stadsdirektören
Marica Nordwall, kommunikationsdirektör och Anders Morén, videokreatör
om arbetet bakom vloggen I huvudet på
stadsdirektören, Uppsala kommun.

Attraktivt arbetsgivarvarumärke
– så jobbar Helsingborgs stad
Matina Tapper, Kommunikatör & Arbetsgivarvarumärkesansvarig,
Helsingborgs stad

Nöjda medborgare
när kommunen lyckas
i sociala medier
Livia Norström, Högskolan i Väst,
berättar om sin forskning

Kommunkostymen
– Starkare varumärke på Instagram
Elisabeth Eliason, kommunikationsstrateg
och Maria Fallbäck, webbkommunikatör,
Borås Stad.

Kommunikation hjärta HR
– hur ett Växthus ska göra
Jordbruksverket till en ännu mer
attraktiv arbetsgivare
Cecilia Ödman, HR-partner,
Jordbruksverket

Kan en myndighet jobba med
influencers? Erfarenheter från
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Karin Ladberg,
Kommunikationsstrateg

Att skapa varumärket tillsammans
med lokala eldsjälar och invånare
Kristján Fannar, destinationsutvecklare,
och Anna Sandén, marknadsansvarig,
Destination Falkenberg.

Läs mer
ts!
och boka pla
mmun.se

w w w.attrak

tivko

Starkare varumärke och smartare
kommunikation i en digital värld.
Kreafon är ett specialistföretag med fokus
på varumärkesutveckling, sociala medier och
digital kommunikation.
Syftet med denna rapport är att sprida
kunskap om varumärkesutveckling och digital
kommunikation i regioner och kommuner.
www.kreafon.se

