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Håll avstånd och håll ut 
(men skärpt ton räcker inte)

Provläs!
Det här är ett smakprov på 

 Kreafons rapport om corona-
kommunikation i kommuner och 
regioner. Hela rapporten kan du 

beställa på kreafon.se.

Sprid gärna!
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Sedan 2013 har Kreafon gett ut denna årliga rap-
port som numera är Sveriges största samman-
ställning av kommuner och regioners närvaro i 
sociala medier.

Precis som vanligt har vi samlat in statistik för  
regioner och kommuner på Facebook, Linkedin 
och YouTube. Du hittar samtliga siffror längst bak.

Istället för varumärkesfrågor har vi i år valt att  
fokusera på regioners och kommuners corona-
kommunikation i sociala medier. Vi är djupt  
imponerade över alla kommunikatörer och andra 
som kämpat på under året!

Många har inte haft tid till varken omvärldsbevak-
ning eller att utvärdera sina kommunikationsin-
satser. Denna rapport är vårt sätt att bidra till ett 
slags dokumentation som kan komma till nytta nu 
och framåt.

Håll ut!
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Så har corona påverkat
I vår enkät lät vi kommunikatörer svara på frågan ”På vilket sätt 

tycker du att coronasituationen har påverkat kommunikationen i 
din kommuns/regions sociala medier? Här är ett urval av svaren:

”Vi har använt oss mer av 
sociala medier, gjorde bland 

annat om vårt Instagramkon-
to så att det hade fokus på 
Corona under våren. Vi har 

fått betydligt fler följare både 
på Instagram och Facebook. 
Vi har också använt oss mer 

av korta filmer för att för–
medla budskap.”

”Vi har arbetat tätare med 
spridning av information 

på sociala medier för att nå 
ut och se, av statistiken att 

döma, en spridning av  
information.”

”Positivt! Vi har inte haft någ-
ra ”stormar” på våra sociala 

medier, snarare uppskattning 
för det jobb kommunen gör.”

”Mycket fokus har lagts på 
coronainformation. Annat har 

fått stå tillbaka.”

”Marginellt ökat frekvens på 
inlägg (vi var väldigt aktiva 

redan innan). Största skillna-
den är att fler (chefer) vågar 

bli filmade till youtube.”

”Inga event att rapportera 
från, fått tänka på andra  

saker att lyfta upp.”

”Inte mer än att vi använt våra 
sociala medier för att sprida 
information, som har tagits 

emot väl.”

”Det gäller att tänka hållbar-
het, och att det här är en 

situation vi kommer att leva 
med en längre tid. Fler digi-
tala möten och digital sam-

verkan.”

”Ännu mer fokus på snabbhet, 
tydlighet och lättillgänglighet.”

”Är inte van vid att kommu-
nicera reaktivt, det har dock 

varit tvunget att göra.”

”Mer fokuserad.”

”Tycker vi hade för mycket 
fokus på kommunikation i  
sociala medier. Vi glömde 
bort de ”fasta” kanalerna 
som vanliga webben och 

1177 – kanaler dit folk aktivt 
vänder sig när de själva söker 
efter info, då de behöver det. 
Sociala medier trots allt bara 
”push”. Info försvinner fort i 

flödet.”

”Alla andra kommunikations-
frågor har fått stå tillbaka.”

”Vi har gjort reportage för att 
öka förståelsen för t.ex vänte-
tider och vi har haft väldigt få 
avvikelser i vården under den 
här tiden om missnöje kring 

detta. Det har varit svårt med 
avstånd mellan medarbetare 

på bilder på vårt stafett- 
instagramkonto. Många 

påminnelser och förslag på 
hur man märker att bilden är 
tagen innan covid-19, har inte 

alltid gett resultat.”

”Vi märker av att vår sida 
prioriterats upp och når ut 

väldigt bra med vårt ”corona-
content”. I stort är sociala 

medier en oumbärlig kanal 
för oss att nå ut brett.”

CORONA OCH SOCIALA MEDIER

http://t.ex
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CORONAKOMMUNIKATION PÅ FACEBOOK

Året på Facebook
Hur har coronasituationen påverkat kommunikationen på regioners och 
kommuners facebooksidor? För att ta reda på det gjorde vi en kvalitativ  

genomgång av inlägg och kommentarer med fokus på Corona,  
från januari till november.

Att blicka bakåt, betrakta nuläget och 
resonera om framtiden kan ge värde-
fulla erfarenheter och insikter.
Genom att titta närmare på inläggen 
om corona/covid ville vi se om kom-
munikationen förändrats över tid, 
och i så fall hur. Att enbart titta på 
Facebook ger inte en komplett bild av 
coronakommunikationen i stort, men 
det ger ett hum.
På följande sidor har vi sammanställt 
våra reflektioner. De exempel som 
visas på bild har valts ut för att de 
är representativa, inte för att de är 
”bäst”.
Vår betraktelse är ingen absolut san-
ning. Däremot tycker vi oss kunna 
skönja vissa mönster. Varje kommun 
och region har olika förutsättningar 
och kommunikationsstrategier, men i 
stora drag verkar kommunika- 
tionen varit relativt samstämmig, 
följt samma utveckling över tid och 
haft Folkhälsomyndighetens budskap 
som ledstjärna.

Januari–februari – information
Den 24 januari var Region Blekinge 
och Region Skåne ett par av de första 
regionerna att nämna ”ett nytt så 
kallat coronavirus”. Det dröjde inte 
länge till det första fallet i Sverige. 
Den siste januari rapporterade  
Region Jönköpings Län om det.
I januari inleddes den första så kall-
lade coronakommunikationen och 
den tog fart under februari. Först på 
regionernas facebooksidor, sedan på 
kommunernas.
I januari var budskapet från Folk-
hälsomyndigheten fortfarande att 
”risken för smittspridning i samhället 
i Sverige bedöms fortfarande som 
låg”1.
Likaså i slutet av februari:
”Risken för spridning av covid-19 i det 
svenska samhället bedöms fortsatt 
som mycket låg av Folkhälsomyn-
digheten, baserat på den senaste 
informationen om utbrottet”2.

Region Blekinge var en av de första regionerna att berätta om coronaviruset.

Den siste januari rapporterade Region Jönköpings Län om det första fallet i Sverige.

1 https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/januari/
utbrottet-av-nytt-coronavirus-kraver-samordnade-insatser-internationellt/

2 https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/ 
februari/stor-efterfragan-pa-fakta-och-bekraftad-information-om-covid-194/

Januari-februari: informativ kommunikation, ofta med länk till Folkhälsomyndigheten.

Kommunernas coronakommunikation tog fart i mars, även om vissa var tidigt ute med 
information. 

Läs vidare i fullversionen.
Se kreafon.se

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/januari/utbrottet-av-nytt-coronavirus-kraver-samordnade-insatser-internationellt/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/januari/utbrottet-av-nytt-coronavirus-kraver-samordnade-insatser-internationellt/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/
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CORONAKOMMUNIKATION PÅ FACEBOOK

Mars – tvätta händerna
I mars såg Folkhälsomyndigheten 
fler tecken på samhällsspridning i 
Sverige3. Allmänna sammankomster 
begränsades först till 500 personer4 
sedan 505. Personer över 70 upp-
manades att begränsa sitt umgänge 
tillsvidare6 och lärosäten och gym-
nasieskolor uppmanades att hålla 
distansundervisning7. Folkhälsomyn-
digheten uppmanade till försiktighet 
kring träning, restaurangbesök och 
resor8.
Nu tog coronakommunikationen fart 
på kommunernas facebooksidor. 
Både regioner och kommuner gav 
information och kommunicerade 
kring riktlinjer.
Kommunikationen handlade bland 
annat om de vanligaste symptomen 
och vikten av att tvätta händerna på 
rätt sätt.
Många kommuner och regioner 
använde sig av paketerade budskap 
direkt från exempelvis 1177.se, Folk-
hälsomyndigheten och Krisinforma-
tion.se.

3 https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-
och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/flera-tecken-pa-
samhallsspridning-av-covid-19-i-sverige/

4 https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-
press/nyhetsarkiv/2020/mars/forslag-inga-allmanna-
sammankomster-med-fler-an-500-personer/

5 https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-
och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/forslag-ytterligare-
begransningar-av-allmanna-sammankomster/

6 https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-
press/nyhetsarkiv/2020/mars/personer-over-70-bor-
begransa-sociala-kontakter-tills-vidare/

7 https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-
och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/larosaten-och-
gymnasieskolor-uppmanas-nu-att-bedriva-distansun-
dervisning/

8 https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-
press/nyhetsarkiv/2020/mars/?page=1

I mars kännetecknades kommunikationen 
av information och riktlinjer.

Läs vidare i fullversionen.
Se kreafon.se

http://Krisinformation.se
http://Krisinformation.se
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/flera-tecken-pa-samhallsspridning-av-covid-19-i-sverige/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/flera-tecken-pa-samhallsspridning-av-covid-19-i-sverige/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/flera-tecken-pa-samhallsspridning-av-covid-19-i-sverige/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/forslag-inga-allmanna-sammankomster-med-fler-an-500-personer/
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/forslag-inga-allmanna-sammankomster-med-fler-an-500-personer/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/forslag-ytterligare-begransningar-av-allmanna-sammankomster/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/forslag-ytterligare-begransningar-av-allmanna-sammankomster/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/forslag-ytterligare-begransningar-av-allmanna-sammankomster/
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/larosaten-och-gymnasieskolor-uppmanas-nu-att-bedriva-distansundervisning/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/larosaten-och-gymnasieskolor-uppmanas-nu-att-bedriva-distansundervisning/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/larosaten-och-gymnasieskolor-uppmanas-nu-att-bedriva-distansundervisning/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/larosaten-och-gymnasieskolor-uppmanas-nu-att-bedriva-distansundervisning/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/?page=1
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/?page=1
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April – håll avstånd
Den första april presenterade Folk-
hälsomyndigheten nya allmänna 
råd: ”Håll avstånd och ta personligt 
ansvar”9.
Detta budskap syns tydligt på 
facebooksidorna. Det finns många 
exempel på kreativ paketering av 
budskapet, till exempel med koppling 
till student, skolavslutning och som-
maraktiviteter.
Med stundande högtider blev det 
också aktuellt med förebyggande 
kommunikation inför valborg, påsk 
och skolavslutningar.

9 https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-
press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-
avstand-och-ta-personligt-ansvar/

I april: fokus på håll avstånd-budskapet.

CORONAKOMMUNIKATION PÅ FACEBOOK

Läs vidare i fullversionen.
Se kreafon.se

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/


7

Sommar och höst – håll ut
I maj kom besked om att gymnasie- 
skolorna kunde öppna till höstter-
minen. Det meddelades också att 
idrottstävlingar, matcher och cuper 
tilläts i alla åldrar10. 
I juni uppmanade Folkhälsomyndig-
heten till eget ansvar inför somma-
rens resande11.
Regioner och kommuner fortsätter 
att kommunicera tidigare budskap. 
En stor del av kommunikationen har 
fortsatt en informativ karaktär, även 
om det finns exempel på kreativ 
paketering av budskapen.

Höst – HÅLL AVSTÅND!
En informationströtthet verkar ha 
vuxit fram under sommaren. 
I Kreafons enkätundersökning svarade 
en klar majoritet av kommunikatörer-
na att den absolut största utmaningen 
var just informationströtthet. Kanske 
skulle det också kunna kallas ”kommu-
nikationströtthet” – kommunikatörens 
känsla av att upprepa samma bud-
skap, utan att det verkar ge resultat.
I början av hösten fortsatte kommu-
nikationen på samma sätt som tidiga-
re, med tonvikt på ”Håll avstånd!”.
I vissa inlägg tycks en bakomliggande 
frustration lysa igenom.

Vinter – följ restriktionerna
Läget förändrades. Med nya restrik-
tioner i november påminde läget på 
många sätt om läget i februari och 
mars – med den stora skillnaden 
att de flesta invånare nu borde vara 
välinformerade om handtvätt och att 
hålla avstånd. 
Vad mer kommunicera? Hur får man 
egentligen människor att förändra 
sitt beteende?
Låt oss återkomma till det lite längre 
fram.

10 https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-
och-press/nyhetsarkiv/2020/maj/?page=1

11 https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-
press/nyhetsarkiv/2020/juni/nya-allmanna-rad-infor-
sommarens-resor/

CORONAKOMMUNIKATION PÅ FACEBOOK

Sommar: exempel på kreativ packetering av budskapet ”håll avstånd”.

Sommar: exempel på kreativ packetering av budskapet ”håll avstånd”.

Läs vidare i fullversionen.
Se kreafon.se

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/maj/?page=1
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/maj/?page=1
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/juni/nya-allmanna-rad-infor-sommarens-resor/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/juni/nya-allmanna-rad-infor-sommarens-resor/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/juni/nya-allmanna-rad-infor-sommarens-resor/
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Information eller kommunikation?
På det stora hela kan coronakommunikationen beskrivas som informativ, 
rationell och traditionell. Men hur har invånarnas känslomässiga läge och 

reaktioner sett ut under samma period?

Ett budskap som ska förmedlas har 
både ett ”vad” och ett ”hur”. Till ex-
empel kan budskapet ”håll avstånd” 
(vad) kommuniceras, paketeras och 
distribueras på många olika sätt 
(hur).
Regioners och kommuners corona-
kommunikation har alldeles riktigt 
utgått från Folkhälsomyndighetens 
riktlinjer och budskap. En samstäm-
mighet kring vad som kommuniceras 
bidrar till att skapa tydlighet. Det 
syns heller inte särskilt stor variation 
i hur budskapen har kommunicerats.

Traditionell information
Det finns undantag, men på det stora 
hela har större delen av corona-
kommunikationen varit informativ, 
rationell och traditionell. Information 
från en sändare till en mottagare, 
med störst hänsyn till vad sändaren 
vill säga.
Det är inte säkert att den typen av 
information alltid är den enda rätta, 

KOMMUNIKATION PÅ MOTTAGARENS VILLKOR

Invånares reaktioner och känslor

Ju längre tiden gick blandades oron 
upp med skepsis, irritation, ifrågasät-
tande och konspirationsteorier.

Maj-juni 
Ett slags obryddhet verkar sprida sig. 
Kanske går det att koppla samman 
med lättade restriktioner och infor-
mationströtthet. Kanske är många 
trötta på ”tvätta händerna” och ”håll 
avstånd”.

Augusti-september 
Informationströttheten verkar vara 
stor, både hos invånare och kommu-
nikatörer. 
Enligt Kreafons enkätundersökning 
upplever kommunikatörer frustration 
över att kommunikationen inte tycks 
gå fram.
I september kommer besked om att 
lätta på restriktionerna12. Kanske 
bidrar även detta till att folk slappnar 
av och är mindre mottagliga för kom-
munikation, även om alla uppmanas 
till fortsatt eget ansvar.

ens i ett krisläge. Kanske behövs även 
en mer inkännande kommunikation, 
med hänsyn till mottagarna?

Invånarnas känslor och reaktioner
Låt oss börja med att titta på en 
tidslinje över det emotionella läget 
hos invånarna våren och sommaren 
2020.
Även här baseras våra betraktelser  
på en kvalitativ genomgång av inlägg 
och kommentarer på ett urval av små 
och stora regioners och kommuners 
facebooksidor. 

Januari-februari 
Det övergripande budskapet från 
Folkhälsomyndigheten var ”ingen 
fara”. De flesta invånare kände sig 
inte berörda, möjligtvis fanns en be-
gynnande oro hos vissa grupper.

Mars–april
När spridningen tagit fart, ökade 
oron vilket syns på frågor och kom-
mentarer i kommentarsfälten. 

JAN–FEB MARS-APRIL MAJ–JULI AUG-SEPT OKT–NOV 

Obryddhet Obryddhet Informations-
trötthetRädsla 

Oro

Ökad oro 
Irritation 

Obryddhet

12 https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/september/alla-har-ett-stort-
ansvar-for-att-minimera-smittspridning-nar-besoksforbudet-upphor/

Läs vidare i fullversionen.
Se kreafon.se

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/september/alla-har-ett-stort-ansvar-for-att-minimera-smittspridning-nar-besoksforbudet-upphor/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/september/alla-har-ett-stort-ansvar-for-att-minimera-smittspridning-nar-besoksforbudet-upphor/
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Att titta närmare på kommunika-
tionens karaktär tillsammans med 
invånarnas emotionella läge och 
reaktioner är intressant.
Bemöter kommunikationen de 
behov, önskemål och känslor som 
invånarna kan tänkas ha?
I mars–april fanns en hög grad av 
oro bland invånarna. Räcker det med 
informativ kommunikation för att 
skapa trygghet i ett sådant läge?
Saklig information från pålitliga käl-
lor är självklart en bra början. Men 
vissa situationer kan också kräva en 
mer emotionell kommunikation. Inte 
minst för att nå fram, beröra och 
skapa förutsättningar för förändrade 
beteenden.

KOMMUNIKATION PÅ MOTTAGARENS VILLKOR

Emotionell kommunikation
Det finns exempel på att regioner 
och kommuner varit medvetna om 
olika typer av oro och bemött den 
(vad). Men ofta har även dessa inlägg 
varit av informativ karaktär (hur).
Efter sommaren tycks allt fler regio-
ner och kommuner börja reflektera 
över hur:et. Kanske är det den upp-
levda informationströttheten som 
driver på. Hur kan vi kommunicera 
på ett annat sätt för att nå fram och 
beröra?
Under hösten syns fler exempel på 
en mer emotionell kommunikation 
jämfört med våren. Mer om detta 
längre fram.

Budskap och kommunikation

Invånares reaktioner och känslor

JAN–FEB MARS-APRIL MAJ–JULI AUG-SEPT OKT–NOV 

Obryddhet Obryddhet Informations-
trötthetRädsla 

Oro

Ökad oro 
Irritation 

Obryddhet

Information 
om det nya 

coronaviruset

Riktlinjer
Tvätta händerna

Håll avstånd

Håll avstånd
Ta ansvar

Håll ut

Ta ansvar
HÅLL UT!

”Vi har gått in på  
en mjukare ton.

Nu senast hade vi ett  
tackinlägg där vi tackade folk 
för att de följde råden som 

föll väl ut.”

Kommunikatör i kommun (november)

”Vi gick från tillsägelser och 
mer skarpa budskap till mer 

vädjande budskap nu. 

Det bygger väl kanske på att 
vi ökat kunskapen hos befolk-
ningen och att budskap med 
tonen i våras inte skulle falla 

lika väl ut nu. ”

Kommunikatör i kommun (november)

”När det blev en mer  
utdragen händelse  

behövde vi alla jobba  
mer med känslor i  
kommunikationen. 

Det har ju blivit än mer  
tydligt under hösten.”

Kommunikatör i kommun

” Nu har vi åter igen skärpt 
tonen i vår kommunikation av 
typen ”det är allvar nu” så jag 
upplever att det har svängt.”

Kommunikatör i kommun (november)

Obryddhet Rädsla 
Oro 

Hopp (vaccin)

Läs vidare i fullversionen.
Se kreafon.se



KOMMUNIKATIVA UTMANINGAR

Utmaningar
Året har kantats av kommunikativa utmaningar av olika slag. Det finns en 
frustration över ovissheten, ständiga förändringar, att kommunikations-
insatser inte hinner mätas och att det inte funnits tid för att utvärdera.

Vårens utmaningar bestod bland 
annat av snabba omställningar, nya 
rutiner och att snabbt få ut informa-
tion. Hösten handlade om att bemöta 
informationströtthet – och att sedan, 
återigen, ställa om inför en ökad 
smittspridning.

Håll ut och håll i – både invånare 
och kommunikatörer
Hur förmedlar man samma budskap 
gång på gång med samma intensitet? 
Efter en tuff vår är det inte konstigt 
om kreativitet och motivation tryter
Under hösten är det också många 
som nämner just det – utmaningen i 
att kommunikationsavdelningen ska 
orka.

”Att kommunicera håll ut och 
håll i på ett intressant sätt 

som gör att medarbetare och 
invånare faktiskt uppmärk-

sammar det.”

Kommunikatör i region

”Hos oss är det att persona-
len på kommunikationsenhe-

ten ska orka.”

Kommunikatör i kommun

”Att nå ut till unga är jätte-
svårt. Vi har försökt att nå 

dem via föräldrar men det är 
inte lätt heller.”

Kommunikatör i kommun

Svåra målgrupper
Kommunikatörerna nämner mål-
gruppen unga som extra svår att nå. 
Under hösten verkar allt fler också 
börja fundera på om kommunika-
tionen i stort faktiskt fungerar. Och, 
hur ska man veta det, om man inte 
hinner mäta och utvärdera?
Trots alla utmaningar, eller kanske 
tack vare dem, så märks en skillnad i 
kommunikationen efter sommaren. 
På facebooksidorna syns fler ”mjuka” 
formuleringar, kommunikation sär-
skilt riktad till vissa målgrupper och 

berättelser som lyfter upp medarbe-
tare och invånare.
Under hösten uppmärksammas 
kommuners och regioners kommuni-
kativa insatser i lokalpress, bransch-
tidningar och riksmedia. Samtidigt 
börjar det diskuteras mer öppet om 
behovet av kommunikation som ska-
par beteendeförändring. 
I början av november konstaterar 
Socialdepartementet i ett press-
meddelande att det behövs ”stärkt 
kommunikation till allmänheten om 
covid-19”.

Kommunikatörer berättar
Utmaningar vår 2020 (ur Kreafons enkätundersökning och onlineträffar).

”Vi fick fundera på hur mycket 
vi kunde ge råd och hur 

mycket vi bara kunde hänvisa 
till kommun och Folkhälso-

myndighet, så att vi inte skulle 
sitta med gammal info.”

”Många lösningar handlade 
om ökad samverkan med de 
som sitter på faktakunska-

pen, tillgång/kontaktnätverk 
till målgruppen eller att ge 
ökat kunskap/färdiga bud-
skap till enskilda personer.”

”Hos oss var pressen stor 
på att ”bara få ut” info vilket 
lämnade lite möjligheter till 
strategisk kommunikation 

som kanske skulle fått större 
genomslag.”

”Lokalpressens agerande och 
falska nyheter om att vi mör-
kade information om antal 

smittade underminerade tro-
värdigheten för kommunen i 

våra kommunikationskanaler.”

”Jag upplevde att det blev en 
coronatrötthet i allmänhet  
– man började ifrågasätta 

om viruset verkligen var farlig 
och det kom igång en hel del 

konspirationsteorier.”

”Det stora trycket på både 
intern och extern kommuni-
kation gjorde att vi vågade 

testa nytt. Nya funktioner på 
webbplatsen etc.”
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Kommunikatörer berättar
Utmaningar höst 2020 (ur Kreafons enkätundersökning och onlineträffar).

”Att hålla ett relevant flöde. Vi 
uppdaterar och rättar till så-

dant som gick snabbt i våras.”

”Informationströtthet = Att 
det i detta fall inte leder till 

önskade förändringar i bete-
ende hos mottagaren. Och då 
kan man undra hur menings-

full informationen är.”

”Den interna kommunikation 
– att fortsätta orka hålla ut.”

”Informationströttheten och 
efterlevnaden. Hur når vi ung-

domarna? Hur når vi 70+?”

”Upprätthålla intresse  
och motivation.”

”Att engagera folk, de flesta 
orkar inte bry sig längre.”

”Ovissheten, att inte veta. Att 
det förändrades från dag till 

dag, timme till timme.”

”Gymnasieelever och studen-
ter är en målgrupp som är 

svårt att nå ut till.”

”Att våra budskap inte längre 
verkar. Alla vet redan. Hur får 
vi folk att hålla avstånd och 

fortsätta, att inte ledsna? Hur 
gör vi själva, är vi bra förebil-
der? Håller vi avstånd på job-

bet, möten, fikarum m.m?”

”Att orka arbeta vidare med 
frågan, att motivera sig när 

man äntligen fått börja jobba 
med andra frågor igen. Mot-

tagarna ska orka ta till sig mer 
informationen, när vi nu igen 

har större smittspridning.”

”Nu tar det fart igen och  
invånarna är informations-

trötta.”

”Tror nog att vi känner att 
vi tjatar samma, det är inte 

säkert att invånarna upplever 
samma utan däremot trot jag 

man är covid-19-trött. Man 
tycker livet är för tråkigt.”

” Informationströttheten och 
hur man når ut med budska-

pet till ungdomar.”

”Det är en utmaning att skapa 
beteendeförändring bland 
kommuninvånarna. Men vi 
försöker genom att skapa 

sammanhållning och enga-
gera invånarna.”

”Svårigheten att mäta effek-
terna av kommunikationen 
när allt hela tiden ändras.”

”Många olika råd och restrik-
tioner, regionala och nationel-
la, vilket gör att det blir svårt 

att tyda vad som gäller.”

”Svårigheten att mäta effek-
terna av kommunikationen 
när allt hela tiden ändras.”

”Folk blir förvirrade av olika 
bud från olika håll. Det finns 
olika lokala allmänna råd i 

olika regioner osv. Vad är det 
som gäller? 50 personer eller 

8 personer?”

”Det är en utmaning att skapa 
beteendeförändring bland 
kommuninvånarna. Men vi 
försöker genom att skapa 

sammanhållning och enga-
gera invånarna.”

”Förstås informationströtthet, 
men också en enorm trött-

het hos mig som jobbar med 
kommunikationen.”  

”Många olika råd och restrik-
tioner, regionala och nationel-
la, vilket gör att det blir svårt 

att tyda vad som gäller.” 
 

KOMMUNIKATIVA UTMANINGAR
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Kommunikation i fokus
Varför gör inte folk som de blir tillsagda? Kanske var det upplevd  

informationströtthet i kombination med ökad smittspridning som gjorde 
att kommunikationsfrågan lyftes under hösten.

I början av november meddelade 
Socialdepartementet ”Stärkt kommu-
nikation till allmänheten om covid-19” 
i ett pressmeddelande13. 
– Pandemin inte är över och den 
ökade smittspridningen måste tas på 
största allvar. Det är viktigt att myn-
digheterna fortsätter kommunicera 
de råd och restriktioner som utfär-
dats och att alla följer dessa, säger 
socialminister Lena Hallengren.
Kort handlar pressmeddelandet om 
att
• Folkhälsomyndigheten, läns-

styrelserna och MSB ska utar-
beta och genomföra förstärkta 
kommunikationsinsatser för att 
öka efterlevnaden av de råd och 
restriktioner som utfärdats.

• Kommunikationen bör särskilt 
vända sig till de grupper och 
situationer där smittspridningen 
ökar eller riskerar att öka, och 
där efterlevnaden av råd och 
rekommendationer bedöms vara 
bristfällig.

• Myndigheterna ska även ta fram 
en kommunikationsstrategi som 
säkerställer att kommunikatio-
nen på nationell, regional och 
lokal nivå är samordnad.

Skärpt ton räcker inte
På det stora hela kan coronakommu-
nikationen beskrivas som informativ, 
rationell och traditionell. Budskapen 
har i stort sett varit desamma sedan 
i april. Så, varför gör folk inte som de 
blir tillsagda?

”Tonen skärps från politiker 
och myndigheter, som i pan-
demins andra våg uppmanar 

oss att inte obstruera och 
slarva. Men det här är mot-
satsen till rätt sätt att kom-

municera.”

13 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/starkt-kommunikation-till-allmanheten-om-covid-19/

14 https://sverigesradio.se/avsnitt/1606112

15 https://www.dn.se/debatt/klisterlappar-andrar-inte-folks-smittsamma-beteende/

16 https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---vastra-gotaland/2020-
10-20-jag-bangar-halloweenfesten-for-att-slippa-covidtesten.html

I Vetenskapsradion14 i slutet av 
november kontaterar en beteende-
vetare att
”Tonen skärps från politiker och myn-
digheter, som i pandemins andra våg 
uppmanar oss att inte obstruera och 
slarva. Men det här är motsatsen till 
rätt sätt att kommunicera”.
För att öka chanserna till beteende-
förändring krävs andra saker än en 
skärpt ton och upprepning av samma 
informativa budskap.
Bland annat menar forskare15 att 
det är klokt att lyfta goda exempel. 

Till exempel genom att berätta hur 
olika individer och grupper har gjort 
för att följa riktlinjerna. Syftet med 
detta sätt att kommunicera är att 
skapa sociala normer som stöttar 
följsamhet av Folkhälsomyndighe-
tens riktlinjer. Folk gör inte som de 
blir tillsagda. Folk gör som andra gör, 
enkelt förklarat.
Vidare behövs mer empati än pek-
pinnar. Här går det exempelvis att 
tänka på vad, vilket budskap, som 
man kommunicerar, men framför allt 
hur. Med textformuleringar, tonalitet 
och bildval är det möjligt att skapa en 
kommunikation som uppfattas mer 
empatisk.
En annan framgångsfaktor16 är att 
involvera och rikta in sig på små ”vi” 
(med riskbeteende). Tänkbar kom-
munikation här skulle exempelvis 
kunna vara att involvera ungdomar 
eller föreningsmedlemmar i syfte att 
förändra riskbeteenden.

Kampanjen från Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregionen är exempel på 
att lyfta fram goda exempel och att involvera målgruppen. Kampanjen skapades i samarbete 
med elever på samhällsvetenskapsprogrammets medieinriktning årskurs tre på Alströmer-
gymnasiet i Alingsås.

KOMMUNIKATIVA UTMANINGAR

Läs vidare i fullversionen.
Se kreafon.se

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/starkt-kommunikation-till-allmanheten-om-covid-19/
https://sverigesradio.se/avsnitt/1606112
https://www.dn.se/debatt/klisterlappar-andrar-inte-folks-smittsamma-beteende/
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---vastra-gotaland/2020-10-20-jag-bangar-halloweenfesten-for-att-slippa-covidtesten.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---vastra-gotaland/2020-10-20-jag-bangar-halloweenfesten-for-att-slippa-covidtesten.html
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Kommunikation som berör
Under hösten 2020 syntes exempel på en mer  

emotionell kommunikation.

I Höganäs gav man viruset ett ansikte 
och lät människor berätta om sina 
egna upplevelser. Kampanjen inspi-
rerade både Uppsala kommun och 
Mölndals stad. 

EMOTIONELL KOMMUNIKATION

Effekten lät inte vänta på sig  – många 
gilla, dela och kommentarer – och en 
ovanligt stor spridning.
Personliga berättelser berör fler och 
har därför större potential att få 

spridning. Det finns många sätt att 
låta kommunikationen bli mer berät-
tande än informativ. 

Läs vidare i fullversionen.
Se kreafon.se
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EMOTIONELL KOMMUNIKATION

Ett exempel från Ale kommun är en 
film som berättar hur hela kommu-
nen tillsammans hanterade corona-
krisen17.
Ett annat exempel är berättelser tag-
gade med #covidinifrån, från Region 
Norrbotten. Dessa berättelser blev 
sedan utställning på Norrbottens 
museum. 

Tonalitet
En mjukare tonalitet kan också vara 
vägen till en kommunikation som 
uppfattas som mer empatisk. Att 
använda ett mer lättsamt språk kan 
göra att fler tar till sig budskapet.

17 https://www.youtube.com/watch?v=0BwJZ3VKZl4

”Vi har gått in på en mjukare 
ton – nu sist hade vi ett tack 
inlägg där vi tackade folk för 
att de följde råden som föll 

väl ut.”

Kommunikatör i kommun

När Karlstads kommun skickade ut 
en hälsning till 70-plussare skrev man 
också om det, på ett personligt sätt, 
på sin facebooksida.

Läs vidare i fullversionen.
Se kreafon.se

https://www.youtube.com/watch?v=0BwJZ3VKZl4
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Humor kan vara ett annat sätt att 
fånga tittares och läsares uppmärk-
samhet och intresse.
I Helsingborgs stad har man använt 
sig av det lokala fenomenet ”bulle 
med bulle” och utifrån det skapat 
videor på temat håll avstånd18.
I Region Norrbotten pratade en 
utklädd smittsskyddsläkare med 
föräldrar inför Halloween. 
Tierps kommuns bild med en sex-
leksak väckte många känslor, fick en 
stor spridning och uppmärksamhet i 
riksmedia19. 

    Mycket av kommunikationen har ju haft en totalitet 
som utgår ifrån "du får inte"-perspektiv och jag tror 
personligen att det kan göra att kommunikationen  

nästan får motsatt effekt hos vissa målgrupper.  
Kanske behöver vi jobba mer med målgruppsanalys 
och målgruppsanpassa kommunikationen bättre?

Kommunikatör, Länsstyrelsen

18 https://www.facebook.com/watch/?v=411891313324057

19 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/tierps-kommuns-
dildo-kampanj-ska-paminna-om-corona

EMOTIONELL KOMMUNIKATION

Läs vidare i fullversionen.
Se kreafon.se

https://www.facebook.com/watch/?v=411891313324057
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/tierps-kommuns-dildo-kampanj-ska-paminna-om-corona
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/tierps-kommuns-dildo-kampanj-ska-paminna-om-corona
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Sveriges regioner 
och kommuner 

i sociala medier 2020
På följande sidor presenteras topplistor för 

Facebook, Linkedin och YouTube. 

Statistik över samtliga regioner och kommuner  
återfinns längst bak i bokstavsordning.

REGIONEN & KOMMUNEN I SOCIALA MEDIER
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Nu finns nästan alla på  
Facebook, Linkedin och YouTube
De senaste sju åren har Kreafon kartlagt kommuners 
närvaro i sociala medier. Sedan 2019 omfattas även regio-
nerna.
För att få ett så rättvist jämförande som möjligt omfattar 
kartläggningen enbart övergripande sidor och kanaler. 
Sidor och kanaler som drivs av enskilda förvaltningar, 
verksamheter och bolag är inte inkluderade. Detsamma 
gäller sidor som mer eller mindre officiellt drivs av ex-
terna aktörer eller enskilda medarbetare.
Det är inte säkert att den övergripande sidan är kom-
munens eller regionens viktigaste sida. Det är heller inte 
säkert att kvantitativa mått är det bästa sättet att mäta 
en sidas kvalitet, värde och nytta. Av dessa anledningar 
går det alltså inte att säga att regioner och kommuner 
som har de största övergripande sidorna skulle vara ”bäst 
på sociala medier”.
Kartläggningen omfattar Facebook, Linkedin och YouTube. 
Regioner och kommuner är också flitiga användare av In-
stagram. Kanalen används ofta för ett specifikt ändamål, 
till exempel för att stärka arbetsgivarvarumärket eller för 
att öka platsens attraktionskraft. 
Eftersom turismrelaterade konton alltid har betydligt 
många fler följare än andra typer av konton vore det 
orättvist att jämföra olika slags instagramkonton med 
varandra. Därför finns inte Instagram med i kartlägg-
ningen.
Snapchat och Tiktok är andra exempel på sociala medier 
som än så länge saknas i rapporten. Delvis med samma 
förklaring som för Instagram, men framför allt för att det 
fortfarande är relativt få regioner och kommuner som 
använder dessa kanaler.
Undersökningen bygger på öppen statistik från Facebook, 
Linkedin och YouTube. Informationen är manuellt insam-
lad under januari och februari 2020. 
Eventuell ökning av följare som skett med anledning av 
coronasituationen syns alltså inte i denna rapports siffror. 

REGIONEN & KOMMUNEN I SOCIALA MEDIER

Kommunen på Facebook 2013-2020

2013 hade 56 procent av kommunerna en kommunövergripande facebooksida. 
I år är det 281 kommuner, det vill säga 97 procent.

Regioner och kommuner i sociala medier 2020
 Regioner  Kommuner

Facebook

Linkedin

YouTube

97%

90%

94%

100%

100%

95%

Andel kommuner och regioner på Facebook, Linkedin och YouTube.

Största sidorna och kanalerna 2020
 Regioner  Kommuner

Facebook

Linkedin

YouTube

 RegionÖrebro Karlstad

 Region Skåne Stockholm

 Västra Götalandsregion Stockholm

36 629

45 053

2 820

16 053

25 784

569

De största sidorna på Facebook, Linkedin och YouTube, mätt i anta-
let följare och prenumeranter. 
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Kommunen 
på Facebook

Det finns 290 kommuner i Sverige 
och nästan alla (97%) har en sida 
på Facebook. Nedan presenteras 

de tio största sidorna. Fullständiga 
tabeller återfinns längst bak.

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.
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 re-
levant, eftersom sidan har möjlighet 
att nå dessa användare med infor-
mation. Dessa användare är därmed 
också potentiella spridare.
Kreafon mäter både antal följare 
och antal gillare av historiska 
skäl. 2013, när mätningarna 
startade, fanns enbart statistik över 
antal gillare.

KARLSTAD
36 629

HUDDINGE
21 761

GÖTEBORG
26 720

MALMÖ
35 840

UPPSALA
22 031

NORRKÖPING
26 182

HALMSTAD
19 528

HELSINGBORG
19 236

ÖREBRO
25 928

LINKÖPING
19 599

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020

2013 hade 56 procent av kommunerna en kommunövergripande facebooksida. 
I år är det 281 kommuner, det vill säga 97 procent.

Kommunövergripande sidor på Facebook 2013–2020

Följare på Facebook
 Placering Kommun Antal 
   följare

 1. (1) Karlstad 36 629

 2. (2) Malmö 35 840

 3. (5) Göteborg 26 720

 4. (3) Norrköping 26 182

 5. (4) Örebro  25 928

 6. (9) Uppsala  22 031

 7. (6) Huddinge 21 761

 8. (7) Linköping 19 599

 9. (8) Halmstad 19 528

 10. (10) Helsingborg  19 236

 11. (11) Västerås  18 630

 12. (12) Malung-Sälen 16 275

 13. (13) Borås  14 614

 14. (15) Östersund  13 836

 15. (14) Solna  13 453

 16. (16) Eskilstuna 13 263

 17. (17) Falun 13 048

 18. (18) Skellefteå  12 131

 19. (19) Säffle 12 029

 20. (22) Luleå  11 622

Antal följare på den övergripande facebooksidan  
v 5, 2020. Förra årets placering inom parentes.

Gillare på Facebook
 Placering Kommun Antal  
   gillare

 1. (1) Karlstad 36 276

 2. (2) Malmö 34 517

 3. (3) Norrköping 25 842

 4. (4) Örebro  25 488

 5. (5) Göteborg 25 449

 6. (6) Huddinge 21 872

 7. (9) Uppsala  21 087

 8. (7) Linköping 19 184

 9. (8) Halmstad 18 996

 10. (10) Helsingborg  18 423

 11. (11) Västerås  18 025

 12. (12) Malung-Sälen 16 652

 13. (13) Borås  14 223

 14. (15) Östersund  13 574

 15. (14) Solna  13 415

 16. (17) Eskilstuna 12 912

 17. (17) Falun 12 780

 18. (18) Skellefteå  11 920

 19. (19) Säffle 11 841

 20. (20) Skövde 11 226

Antal gillare på den övergripande facebooksidan  
v 5, 2020. Förra årets placering inom parentes.
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Det finns 21 regioner i Sverige och 
samtliga (100%) har en sida på  
Facebook. 

Nedan presenteras de tio största si-
dorna. Fullständiga tabeller återfinns 
längst bak.

Popularitet
Popularitet mäts i antalet följare och 
gillare. Listan toppas, precis som 

ÖREBRO
16 053

VÄSTMANLAND
7 618

SKÅNE
11 807

ÖSTERGÖTLAND
10 289

GOTLAND
7 902

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medborgarkontakt
När antalet gillare och följare ställs i 
förhållande till regionernas invånar-
antal visar sig en lista med många av 
de mindre regionerna. 

ÖREBRO

BLEKINGE

GOTLAND

JÄMTLAND 
HÄRJEDALEN

VÄSTMANLAND

förra året, av region Örebro, region 
Öster götland och region Skåne.

I genomsnitt motsvarar antalet 
följare på en regionsida 1,4 procent 
av befolkningsmängden. Detta kan 
jämföras med kommunernas genom-
snitt på 13,5 procent.

Regionen 
på Facebook

Följare på Facebook
 Placering Region Antal 
   följare

1.  (1) Örebro 16 053

2.  (3) Skåne 11 807

3.  (2) Östergötland 10 289

4.  (4) Gotland 7 902

5.  (5) Västmanland 7 618

6.  (7) Norrbotten 6 447

7.  (8) Värmland 6 443

8.  (6) Västra Götaland 6 388

9.  (10) Gävleborg 6 298

10.  (9) Sörmland 6 223

Antal följare på den övergripande facebooksidan  
v 5, 2020. Förra årets placering inom parentes.

Gillare på Facebook
 Placering Region Antal 
   gillare

1.  (1) Örebro 15 907

2.  (3) Skåne 11 388

3.  (2) Östergötland 9 971

4.  (4) Gotland 7 641

5.  (5) Västmanland 7 438

6.  (6) Norrbotten 6 345

7.  (8) Värmland 6 178

8.  (10) Gävleborg 6 053

9.  (7) Västra Götaland 6 045

10.  (11) Dalarna 5 975

Antal gillare på den övergripande facebooksidan  
v 5, 2020. Förra årets placering inom parentes.

Medborgarkontakt på Facebook 
(Gillare)

 Placering Region Gillare i andel  
   av befolkning (%)

1.  (1) Gotland 13

2.  (2) Örebro 5

3.  (3) Jämtland Härjedalen 3

4.  (4) Blekinge 3

5.  (5) Västmanland 3

6.  (6) Norrbotten 3

7.  (13) Kronoberg 2

8.  (7) Värmland 2

9.  (9) Östergötland 2

10.  (11) Gävleborg 2

Antal gillare i förhållande till invånarantalet. 
Förra årets placering inom parentes.

Medborgarkontakt på Facebook 
(Följare)

 Placering Region Följare i andel  
   av befolkning (%)

1.  (1) Gotland 13

2.  (2) Örebro 5

3.  (3) Jämtland Härjedalen 3

4.  (4) Blekinge 3

5.  (5) Västmanland 3

6.  (6) Norrbotten 3

7.  (13) Kronoberg 3

8.  (7) Värmland 2

9.  (9) Östergötland 2

10.  (11) Gävleborg 2

Antal följare i förhållande till invånarantalet. 
Förra årets placering inom parentes.
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Kommunen 
på Linkedin

STOCKHOLM
45 053

LUND  
10 312

GÖTEBORG
33 940

MALMÖ
28 906

NACKA  
8 453

UPPSALA
12 655

VÄSTERÅS  9 538

HELSINGBORG
16 724

ÖREBRO
8 356

LINKÖPING
9 113

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 nuva-
rande 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".
Vissa kommuners sidor är att 
betrakta som inaktiva. Sidor som sak-
nar logotyp, profilbild, beskrivning 
och/eller inlägg kategoriseras som 
”inaktiv sida”.

Kreafons kartläggning visar att   
80 procent, det vill säga 232 kom-
muner, 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 kom-
munens sida på Facebook.

Popularitet
Popularitet mäts i antalet prenume-
ranter, som kallas följare, på Linkedin. 
Listan toppas av Stockholm, Göte-
borg och Malmö. På det hela taget 
finns en stark koppling mellan antal 
följare och både invånarantal och 
storlek som arbetsgivare. 
Stockholms sida på Linkedin är Sve-
riges största kommunsida i sociala 
medier.

Snabbväxare
De största sidorna är också de som 
har fått flest nya följare och/eller 
gillare.
I listan över procentuell ökning märks 
mindre kommuner som Valdemars-
vik, Tomelilla och Vadstena.

Aktiv sida
80% (76%)

Inaktiv sida
11% (12%)

Autostartad
sida

9% (12%)

Följare på Linkedin
Placering Kommun Antal  
   följare

 1. (1) Stockholm 45 053

 2. (2) Göteborg 33 940

 3. (3) Malmö 28 906

 4. (4) Helsingborg  16 724

 5. (5) Uppsala  12 655

 6. (6) Lund 10 312

 7. (7) Västerås  9 538

 8. (8) Linköping 9 113

 9. (10) Nacka 8 453

 10. (9) Örebro  8 356

 11. (11) Norrköping 8 076

 12. (12) Huddinge 7 649

 13. (13) Kungsbacka  6 909

 14. (17) Botkyrka 6 698

 15. (16) Karlstad 6 647

 16. (14) Borås  6 622

 17. (15) Umeå  6 531

 18. (18) Halmstad 6 208

 19. (21) Mölndal 5 899

 20. (17) Gävle 5 862

Antal följare på den övergripande linkedinsidan  
v 5, 2020. Siffrorna från 2019 inom parentes.

Flest nya följare på Linkedin
Placering Kommun Antal  
   nya följare

 1.  Stockholm 9 159

 2.  Göteborg 6 576

 3.  Malmö 4 619

 4.  Helsingborg 3 066

 5.  Uppsala  2 157

 6.  Lund 2 128

 7.  Linköping 1 859

 8.  Västerås 1 798

 9.  Huddinge 1 716

 10.  Nacka 1 625

 11.  Norrköping 1 495

 12.  Mölndal 1 411

 13.  Örebro 1 315

 14.  Botkyrka 1 294

 15.  Karlstad 1 226

 16.  Kungsbacka 1 151

 17.  Solna 1 109

 18.  Jönköping 1 055

 19.  Södertälje 1 055

 20.  Umeå 1 054

Antal nya följare på den övergripande linkedin-
sidan v 6, 2019-v 5, 2020.

Flest nya följare i % på Linkedin
Placering Kommun Antal nya  
   följare %

 1.  Valdemarsvik 159,38

 2.  Tomelilla 152,85

 3.  Vadstena 115,28

 4.  Robertsfors 72,92

 5.  Askersund 71,13

 6.  Åmål 70,12

 7.  Vingåker 60,35

 8.  Munkfors 58,95

 9.  Lessebo 51,39

 10.  Nykvarn 51,07

 11.  Degerfors 50,23

 12.  Karlskoga 49,41

 13.  Östra Göinge 48,98

 14.  Vänersborg 48,36

 15.  Mörbylånga 47,55

 16.  Storfors 47,47

 17.  Tranås 47,23

 18.  Knivsta 45,67

 19.  Klippan 45,65

 20.  Mellerud 45,41

Antal nya följare, ökning i %, på den övergripande 
linkedinsidan v 6, 2019-v 5, 2020.

Siffrorna från 2019 inom parentes.
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Regionen 
på Linkedin

Aktivitet
Visar hur många inlägg en kommun 
gjort under de senaste 12 månader-
na. Det är ett kvantitativt mått på hur 
aktiv en kommun är på Linkedin.

MALMÖ
198

HELSINGBORG
134

KARLSKRONA
181

GÄLLIVARE
112

KRISTIANSTAD
181

KUNGSBACKA
115

HUDDINGE  168

UDDEVALLA
114

NYKÖPING
133

STOCKHOLM  113

Det finns 21 regioner i Sverige och 
samtliga regioner har en aktiv 
sida på Linkedin. Nedan presen-

teras de tio främsta. Statistik för alla 
regioner återfinns längst bak.

HALLAND
5 386

VÄSTRA GÖTALAND
18 510

ÖSTERGÖTLAND
9 483

STOCKHOLM
13 294

SKÅNE
21 654

Flest inlägg på Linkedin
 Placering Kommun Antal  
   inlägg

 1. (2) Malmö 198

 2. (63) Karlskrona 181

 3. (12) Kristianstad  181

 4. (9) Huddinge 168

 5. (33) Helsingborg  134

 6. (1) Nyköping 133

 7. (11) Kungsbacka  115

 8. (7) Uddevalla 114

 9. (4) Stockholm 113

 10. (8) Gällivare 112

 11. (18) Lidingö 111

 12. (5) Smedjebacken 109

 13. (13) Partille 108

 14. (21) Västerås  108

 15. (113) Vingåker 107

 16. (16) Hedemora 106

 17. (24) Halmstad 96

 18. (3) Gävle 94

 19. (25) Mölndal 93

 20. (35) Lidköping 92

Antal inlägg på den övergripande linkedinsidan  
v 6, 2019–v 5, 2020. Förra årets placering inom 
parentes.

Flest nya följare på Linkedin
Placering  Region  Antal nya 
   följare

 1.  Västra Götaland 6 744

 2.  Stockholm 4 747

 3.  Skåne 4 130

 4.  Östergötland 1 337

 5.  Uppsala 1 257

 6.  Örebro 1 060

 7.  Västmanland 1 046

 8.  Jönköping 1 002

 9.  Västerbotten 933

 10.  Värmland 870

Antal följare på den övergripande linkedinsidan  
v 6, 2020.

Flest nya följare i % på Linkedin
Placering  Region  Antal nya 
   följare %

 1.  Västerbotten 40

 2.  Västra Götaland 36

 3.  Stockholm 36

 4.  Uppsala 27

 5.  Västmanland 27

 6.  Värmland 25

 7.  Gävleborg 23

 8.  Kronoberg 23

 9.  Sörmland 21

 10.  Örebro 20

Antal följare på den övergripande linkedinsidan  
v 6, 2020.

Följare på Linkedin
Placering  Region  Antal  
   följare

 1. (1) Skåne 25 784

 2. (2) Västra Götaland 25 254

 3. (3) Stockholm 18 041

 4. (4) Östergötland 10 820

 5. (6) Örebro 6 318

 6. (7) Jönköping 6 237

 7. (5) Halland 6 172

 8. (8) Uppsala 5 867

 9. (11) Västmanland 4 955

 10. (9) Dalarna 4 864

Antal följare på den övergripande linkedinsidan  
v 6, 2020. Förra årets placering inom parentes.

Fortsättning från föregående sida.

Popularitet
Popularitet mäts i antalet prenume-
ranter, som kallas följare, på Linkedin. 
Listan toppas av Region Skåne, Västra 
Götalandsregionen och Region Stock-
holm. 
Det finns en stark koppling mellan 
antal följare och både invånarantal 
och storlek som arbetsgivare. 
Förra året fanns det tre regionsidor 
med fler än 10 000 följare. I år är det 
fyra.

Snabbväxare
De största sidorna är också de som 
har fått flest nya följare, men listan 
över procentuell ökning toppas av 
Region Västerbotten. 
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Kommunen 
på YouTube

Nästan alla kommuner (93 %) har 
en kanal på Youtube och man 
använder kanalen på många olika 

sätt.

STOCKHOLM
2 820TIERP

474

GÖTEBORG
986

ÖREBRO
833

LIDINGÖ
436

KARLSTAD
670

MALMÖ
492

HELSINGBORG
804

SKELLEFTEÅ
440

KALIX
420

VÄSTERÅS
254

TÄBY
69

SIMRISHAMN
90

HELSINGBORG
84

UMEÅ
65

KIRUNA
64

STOCKHOLM
52

GOTLAND
67

LERUM
76

HUDDINGE
58

Visningar på YouTube
 Placering Kommun Antal 
   visningar

1.  (211) Staffanstorp 303 896

2.  (9) Göteborg 201 221

3.  (7) Stockholm 69 808

4.  (1) Karlstad 58 023

5.  (14) Boden 55 385

6.  (88) Ystad 46 790

7.  (18) Helsingborg  23 244

8.  (12) Sollefteå 20 622

9.  (60) Trollhättan 19 114

10.  (28) Kristianstad  19 043

11.  (6) Uppsala  18 974

12.  (102) Simrishamn 16 090

13.  (191) Linköping 14 970

14.  (44) Sundsvall 14 319

15.  (4) Umeå  14 124

16.  (21) Lund 12 011

17.  (41) Vetlanda 10 682

18.  (120) Halmstad 10 551

19.  (55) Älvsbyn 10 384

20.  (32) Lerum 10 101

Totalt antal visningar på kanalen från v 7 2019– 
v 7, 2020. Förra årets placering inom parentes.

Prenumeranter på YouTube
 Placering Kommun Antal 
   pren.

1.  (1) Stockholm 2 820

2.  (2) Göteborg 986

3.  (3) Örebro  833

4.  (4) Helsingborg  804

5.  (5) Karlstad 670

6.  (7) Malmö 492

7.  (10) Tierp 474

8.  (15) Skellefteå  440

9.  (6) Lidingö 436

10.  (11) Kalix  420

11.  (12) Västerås  415

12.  (241) Staffanstorp 399

13.  (9) Falun 394

14.  (17) Uppsala  381

15.  (18) Övertorneå 366

16.  (13) Södertälje  344

17.  (16) Ystad 339

18.  (14) Eskilstuna 326

19.  (46) Kungsbacka  273

20.  (19) Kalmar 272

Antal prenumeranter på kanalen v 7, 2020. 
Förra årets placering inom parentes.

Aktivitet på YouTube
 Placering Kommun Antal 
	 	 	 filmer

1.  (5) Västerås  254

2.  (55) Simrishamn 90

3.  (1) Helsingborg  84

4.  (19) Lerum 76

5.  (23) Täby 69

6.  (17) Gotland 67

7.  (24) Umeå  65

8.  (60) Kiruna 64

9.  (18) Huddinge 58

10.  (2) Stockholm 52

11.  (136) Halmstad 48

12.  (8) Herrljunga 48

13.  (8) Grästorp 46

14.  (42) Hässleholm  46

15.  (22) Lund 46

16.  (38) Kristianstad  45

17.  (16) Uppsala  45

18.  (25) Vetlanda 45

19.  (94) Skara 43

20.  (54) Trollhättan 41

Totalt antal publicerade filmer på kanalen från  
v 7, 2019–v 7 2020. Förra årets placering inom 
parentes.

Popularitet 
och aktivitet
Popularitet mäts i antal prenume-
ranter och i totalt antal visningar det 
senaste året.
Stockholm har i särklass flest prenu-
meranter, nästan tre gånger fler än 
Göteborg. Staffanstorp och Göteborg 
toppar listan över flest antal vis-
ningar.
De mest aktiva kommunerna, mätt i 
antal publicerade videor, är Västerås, 
Simrishamn och Helsinborg.
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T jugo regioner, alltså 95 procent, 
har en kanal på YouTube. 

Popularitet
Popularitet mäts i antalet prenume-
ranter och i totalt antal visningar det 
senaste året.
Västra Götalandsregionen, Region 
Jönköpings Län och Region Öster-
götland har flest antal  
prenumeranter.
Region Jönköpings Län, 
Region Skåne och Region 
Kronoberg har flest 
antal visningar.

VÄSTERBOTTEN
426

VÄSTRA
GÖTALAND

569
ÖSTERGÖTLAND

440

JÖNKÖPINGS
461

VÄSTMANLAND
430

VÄSTERBOTTEN
325

JÖNKÖPING
49

DALARNA
51

VÄRMLAND
56

GOTLAND
67

Aktivitet
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.

Regionen 
på YouTube

Visningar på YouTube
 Placering Region Antal 
   visningar

1.  (6) Jönköping 148 205

2.  (18) Skåne 43 232

3.  (8) Kronoberg 36 574

4.  (16) Kalmar 35 983

5.  (7) Västerbotten 22 303

6.  (10) Dalarna 20 095

7.  (3) Sörmland 13 586

8.  (14) Värmland 7 219

9.  (15) Gotland 6 283

10.  (12) Västmanland 6 129

Totalt antal visningar på kanalen från  
v 13, 2019–v 7, 2020. Förra årets placering inom 
parentes.

Prenumeranter på YouTube
 Placering Region Antal 
   pren.

1.  (1) Västra Götaland 569

2.  (3) Jönköping 461

3.  (5) Östergötland 440

4.  (2) Västmanland 430

5.  (4) Västerbotten 426

6.  (10) Kalmar 333

7.  (7) Dalarna 281

8.  (9) Jämtland Härjedalen 267

9.  (6) Norrbotten 262

10.  (11) Stockholm 261

Antal prenumeranter på kanalen v 7, 2020. 
Förra årets placering inom parentes.

Aktivitet på YouTube
 Placering Region Antal 
	 	 	 filmer

1.  (1) Västerbotten 325

2.  (6) Gotland 67

3.  (7) Värmland 56

4.  (11) Dalarna 51

5.  (3) Jönköping 49

6.  (9) Kronoberg 47

7.  (10) Örebro 33

8.  (20) Sörmland 29

9.  (2) Norrbotten 26

10.  (14) Östergötland 25

Totalt antal publicerade filmer på kanalen från  
v 13, 2019–v 7, 2020. Förra årets placering inom 
parentes.
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Det finns 21 regioner och 290 kommuner i Sverige. 
På följande sidor visas statistik för samtliga kommuner 
och regioners närvaro på Facebook, Linkedin och YouTube.
Undersökningen avser kommunövergripande och region-
övergripande 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 4, 2019). Arbetsgivarstatistik kommer 
från SCB (kvartal 4, 2019), SKR och kommuners egna 
uppgifter.

Linkedin
Undersökningen bygger på öppen statistik från Linkedin 
och har samlats in under vecka 5 (kommuner) och vecka 
6 (regioner), 2020. 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.

Facebook
Undersökningen bygger på öppen statistik från Facebook 
och har samlats in under vecka 5, 2020.
• Popularitet – Mäts i antal följare/gillare, antal nya föl-

jare/gillare och procentuell ökning av följare/gillare.
• Medborgarkontakt – Antal följare eller gillare i förhållan-

de 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, både för kommuner och 
regioner, 2020.
• 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”.

Undersökningen i sin helhet 
– 290 kommuner och 21 regioner
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Samtliga kommuner och regioner 
– Linkedin, Facebook och YouTube
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Vi ses (online)!
Workshops, föreläsningar och utbildningar, 

när du och dina kollegor behöver uppdatera  
kunskaper och strategier:

Varumärke 
Platsen, organisationen och 
arbetsgivaren – hur stärker 

vi varumärket?

Sociala medier 
Hur kommunicerar vi så att 
det berör? Hur vässar vi vårt 
bemötande i digitala kanaler?

Digital omställning 
Kan kommunikationskanaler 
också bli till digitala mötes-

platser?

Vi skräddarsyr ett upplägg för era behov! 
Kontakta oss på 031-708 99 25 eller info@kreafon.se

mailto:info@kreafon.se
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