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Välkommen till Sveriges största rapport om  
kommuner i sociala medier! 

För fjärde året i rad presenteras statistik om samtliga 
kommunövergripande konton på Facebook, och i år 
även på Instagram och Twitter. Därför byter rapporten 
namn till Digitalt, Socialt, Kommunalt. 

I år är det dessutom fler än någonsin som besvarat 
enkäten för rapporten: 159 kommunikatörer från 106 
olika kommuner. Stort tack till alla som deltagit!

Under åren har vi sett hur siffrorna för popularitet och 
engagemang har pekat uppåt i de flesta kommunerna. 
Vi var inte säkra på att det skulle fortsätta, eftersom 
Facebook fortsätter att sänka räckvidden för face-
booksidor i allmänhet. Men det gjorde den faktiskt!
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Som nyhetskanal är Facebook nu viktigare än lokal-
tidningen för många kommunikatörer. Det är anmärk-
ningsvärt, och kan vara en indikation på vart vi är på 
väg - på gott och ont. Positivt är i varje fall att många 
invånare tycks nöjda med vad kommunerna gör i so-
ciala medier, eftersom engagemanget ökar.
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version på kreafonbutiken.se eller att ladda ner som 
en nedbantad och kostnadsfri pdf. Om du vill veta mer 
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Om undersökningen
Undersökningen bygger på öppen statistik från sociala 
medier, och en öppen webbenkät. Statistiken har samlats 
in från kommunövergripande konton och sidor på Face-
book, Instagram och Twitter som är aktiva, officiella och 
inte drivs av enskild förvaltning eller bolag. Insamlingen 
skedde 7-8 januari 2016.

Webbenkäten representerar 106 olika kommuner med 
svar från 159 personer, varav 110 jobbar i kommunöver-
gripande verksamhet. Enkäten var öppen 8 februari till 
4 mars, 2016. Befolkningsstatistiken är från SCB:s folk-
mängdsstatistik kvartal 3, 2015.

När kommunerna satt igång med en kanal mäts på olika 
sätt. På Facebook är det dagen för första inlägget, på 
Instagram är det veckan för första inlägget, och på Twitter 
är det veckan som kontot öppnades.

Inlägg under en hashtagg avser en svensk stavning av 
kommunen, inklusive kommun eller stad. Exempelvis är 
#gnosjökommun och #malmöstad med, men inte #gnosjo 
eller #malmostad.

Antalet inlägg under en hashtagg på Instagram är taget 
från instagram.com, som är mer konsekvent än Insta-

gram-appen. I appen kan bland annat "senaste inläggen" 
vara fler än det totala antalet inlägg under en hashtagg, 
och det verkar som att appen ibland räknar både svensk 
och engelsk stavning (t.ex #gullspång och #gullspang) och 
ibland inte.

Enkäten har besvarats av kommunikatörer i olika  
verksamheter:

Vilken verksamhet representerar du?

69,2%

1,9%

23,9%

5%

Kommunövergripande

Enskild förvaltning

Kommunalt bolag

Annat
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Digitalt, Socialt, Kommunalt
I digitala kanaler sätter Sveriges kommuner nyhetsspridning 
i centrum. Kommunikatörerna ser Facebook, snarare än 
lokaltidningen, som en viktig kanal för att nå ut till medbor-
garna. Samtidigt förändras förutsättningarna. Annonsering 
och betald räckvidd blir allt vanligare i sociala medier och 
kommunerna lägger mer pengar på detta.

Av svenskarna är det 70 procent 
som använder Facebook, 40 procent 
Instagram och 22 procent Twit-
ter (Findahl & Davidsson 2015). 81 
procent av kommunerna finns på 
Facebook, 29 procent på Instagram 
och 47 procent på Twitter. Siffrorna 
är lägre än i många andra undersök-
ningar, eftersom rapporten bara tar 
med aktiva kommunövergripande 
kanaler, inte sådana som drivs av en-
skilda förvaltningar eller kommunala 
bolag. På Facebook driver till exem-
pel 95 procent av Sveriges kommuner 
någon form av sida (SKL 2015).

Fler blockerar, fler vill synas
Vi använder inte digitala medier på 
samma sätt som förut och en viktig 
förändring som kommunikatörer bör 
känna till är att Sverige är i världstop-
pen vad gäller att blockera annonser. 
Genom att installera ett program i 
webbläsaren eller telefonen så döljer 
man annonser på nätet och idag är 
det 20-25 procent av Sveriges inter-
netanvändare som gör så (Pagefair 
& Adobe 2015, Findahl & Davidsson 
2015).

Samtidigt är det allt fler som vill nå ut 
med sina budskap. Uppmärksamhet 
och synlighet blir ett viktigare syfte 
i både privat och offentlig sektor. En 
svensk studie från 2013 hävdade att 
nationella förvaltningsmyndigheter 
sätter synlighet som en ledstjärna för 
kommunikationen och menade att 
det finns demokratiska problem med 
det (Fredriksson & Pallas). 

Samtidigt stänger många lokalredak-
tioner för press, radio och TV ner. Så 
hur vill kommunerna göra för att nå 
ut till invånarna? Är sociala medier en 
billigare och bättre väg framåt?

Hur vill kommunerna nå ut?
Facebook är det överlägset mest 
använda sociala mediet bland kom-
munerna, följt av Twitter, Instagram, 
Youtube och LinkedIn. Några få 

kommuner har börjat med Snapchat 
och mest intressant för framtiden är 
Instagram, YouTube och LinkedIn. 

159 svar på frågan: Hur många konton 
i sociala medier drivs aktivt i kommunal 
regi idag?

Antal sociala kanaler per kommun
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150 svar på frågan: Vilka sociala medier 
tycker du att ni borde använda mer? 
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Utanför nätet
Jämför man med kanaler utanför 
nätet så är Facebook fortfarande 

159 svar på frågan: Vilka är de tre viktigaste 
kanalerna för er för att nå ut med informa-
tion och nyheter till invånarna? 
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viktigt. På frågan om vilka tre kanaler 
som är viktigast för att nå ut så är 
facebooksidan i topp tillsammans 
med hemsidan. 

Möjligtvis har svaren påverkats av 
att de som svarat på enkäten är 
mer intresserade av digitala medier 
än vad en genomsnittlig kommun-
kommunikatör är. Trots det är det 
anmärkningsvärt att så många inte 
ser lokalpressen som en viktig kanal 
för att nå ut. Var fjärde kommunkom-
munikatör tycker varken att tidnings-
artiklar eller tidningsannonser är en 
viktig kanal för att nå invånarna.

En förklaring är att var fjärde kom-
mun saknar en lokalredaktion 
(Truedson et al 2015). Men statistiken 
visar inget tydligt samband mellan 
att sakna lokalredaktion och att före-
dra sociala medier. En annan förkla-
ring är kostnaden. 7 av 10 kommuner 
lägger upp till 50 000 kr på tidnings-
annonsering varje månad, vilket är 
100 gånger mer än vad man lägger på 
sociala medier. En kommunikatör i en 
medelstor svensk kommun svarade i 
enkäten: ”Det är möjligt att annonse-
ring i tidningar egentligen fortfaran-
de är viktigare, men vi prioriterar inte 
så längre på grund av kostnadsskäl”. 

Facebook blir annonsplats
I många år har sociala medier varit 
ett ekosystem där användaren lätt 
kunnat välja innehåll själv men sedan 
ett par år är det en annan tendens 
som präglar sociala medier. Nu väljer 
Facebook, Twitter och Instagram vilka 
inlägg du ska få se från personerna 
och organisationerna som du följer. 
Trots att du valt att prenumerera på 
en sida så levereras inte alla inläggen 
till dig. 

För kommuner har sociala medier 
varit ett kostnadsfritt sätt att nå 

Månadsbudget för 
tidningsannonsering

8,8%
0 kr

1-9 999 kr

1-9 999 kr

10 000-49 999 kr

10 000-
49 999 kr

50 000-99 999 kr

50 000-
99 999 kr

100 000 kr eller mer

100 000 kr 
eller mer

vet ej

35,2%

25,8%

24,5%

4,4%
1,3%

Månadsbudget för 
tidningsannonsering

vet ej

0 kr

159 svar på frågan: Hur mycket lägger ni 
på tidningsannonsering under en genom-
snittlig månad? (gäller både för digitalt 
och i tryck)
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medborgarna, men det håller på att 
förändras. Jämfört med förra året 
är det dubbelt så många kommuner 
som betalar för annonser eller ökad 
räckvidd på Facebook.
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Svar från 159 personer på frågan: Har ni 
någon gång betalat för att annonsera eller 
öka räckvidden på ett inlägg och i så fall i 
vilka kanaler?

Svar från 159 personer på frågan: Hur 
mycket pengar lägger ni under en genom-
snittlig månad på sponsrade inlägg och 
annonser på Facebook? 

Månadsbudget för annonser och 
ökad räckvidd på Facebook
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Svar från 159 personer på frågan: Bortsett 
från Facebook, hur mycket lägger ni på 
annonser eller sponsrade inlägg i sociala 
medier under en genomsnittlig månad?
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Vanligtvis betalar man mindre än 500 
kronor i månaden till Facebook, vilket 
innebär att man når några tusen 
personer. Några få betalar mer än 
3 000 kronor i månaden, vilket kan 

19% av kommunerna  
har övergripande konton  

på både Facebook, Twitter  
och Instagram medan 13%  

av kommunerna inte  
har det i någon av de  

kanalerna.

Dubbelt så många  
kommuner betalar för  

annonser eller ökad  
räckvidd jämfört med  

förra året.
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motsvara tiotusentals personer. För 
vissa kommuner kan det vara lika 
stor räckvidd som hos lokaltidningen, 
men till ett betydligt lägre pris. Dock 
är det viktigt att komma ihåg att man 
inte når de 23 procent av svenskarna 
som inte använder sociala medier 
(Findahl & Davidsson).

Än så länge är det framför allt Face-
book som kommunerna betalar för. 
Endast sju procent av kommunikatö-
rerna lägger pengar på andra sociala 
medier.

Medborgardialog på Facebook 
mindre viktigt
En anledning till att kommunerna 
lägger mer pengar på Facebook är att 
nyhetsspridning blir ett allt viktigare 
syfte. 2010 angav 83 procent av 
kommunerna medborgardialog som 
det huvudsakliga syftet med sociala 
medier (SKL 2010). 2015 var istället 
nyhetsspridning det mest populära, 
där 85 procent angav det som den 
största nyttan. 

Årets enkät visar att mer än dub-
belt så många ser nyhetsspridning 
som det primära syftet, jämfört med 
medborgardialog. Värt att notera är 
att andra syften har blivit mer popu-
lära, framför allt att stärka platsvaru-
märket. Men utvecklingen är tydlig: 
medborgardialog blir allt mindre 
viktigt på Facebook.

Vad beror det på? För det första ska 
man komma ihåg att en förutsättning 
för dialog är att man når fram med 
det man ska föra en dialog om. Och 
det har som sagt blivit svårare att nå 
ut på Facebook, generellt sett. Men 
enligt djupintervjuerna och web-
benkäten från förra årets rapport 
och vårt eget arbete med offentliga 
verksamheter, så har det funnits 

orimligt höga förväntningar på dialog 
och engagemang i sociala medier. 

Under åren har vi bland annat hört: 
”Vi når inte ut med facebooksidan och 
får inga kommentarer, så vi provar 
med en facebookgrupp istället”, ”Vi 
har inte tid med Facebook så vi har 
lagt ner sidan och hänvisar till vårt 
medborgarkontor istället.” eller ”Vi 
fick lägga ner bloggen om stadsplane-
ring eftersom de aggressiva kom-
mentarerna hade en direkt negativ 
påverkan på de som drev projektet”.

Det är inget unikt för kommuner. 
Många företag och organisationer har 
upplevt samma sak. Inte minst beror 
det på en allmän övertro på män-
niskors vilja att vara aktiva genom att 
kommentera, dela och gilla. Forskare 
och medieproducenter pratar ibland 
om en 80/20-regel, där 80 procent 
av de som använder sociala medier 
är så kallade passiva betraktare, och 
bara 20 procent själva skapar innehåll 
genom att kommentera eller dela.

Det kan undersökas genom att 
jämföra antalet gillare med hur 
många som som interagerat med 
sidan. “Pratar om detta” på Facebook 
räknar ihop hur många personer 
under en vecka som till exempel har 
kommenterat, gillat eller delat något 
på sidan (mer om det i avsnittet om 
engagemang).

För en genomsnittlig kommunsida 
är det ungefär en tiondel av gillarna 
som har engagerat sig på sidan. I 
toppen finns Växjö, Götene, Borlänge 
och Vara som alla ligger över hälften. 
Men man ska alltså inte vara orolig 
om mindre än 10 procent engagerar 
sig på sidan. 

Svar från 159 personer på frågan: Vad är 
det primära syftet med just facebooksidan? 
Under "annat" nämns olika varianter på 
medborgardialog, varumärkesarbete och 
krisinformation.
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Svar från 159 personer på frågan: Har ni 
en strategi för sociala medier hos er?
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fristående 
dokument

Ja, nämns i andra strategidokument

Ja, nämns i 
andra strate-
gidokument

Nej, inte på pränt men informellt

Nej, inte på 
pränt men 
informellt

Nej, inte alls

Nej, 
inte alls

vet ej

Vet ej

Strategi för sociala medier

20,1%

47,2%

1,9%

5,7%

25,2%

Strategi för sociala medier

Ja, som ett fristående dokument

Ja, som ett 
fristående 
dokument

Ja, nämns i andra strategidokument

Ja, nämns i 
andra strate-
gidokument

Nej, inte på pränt men informellt

Nej, inte på 
pränt men 
informellt

Nej, inte alls

Nej, 
inte alls

vet ej

Vet ej
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Tonalitet
Annat
Vet ej

Vägledning kring negativa kommentarer
Hur man jobbar med bilder

Ansvarsfördelning: vem som gör vad
Tillgänglighetsperspektivet

Tydliga syften: varför vi gör det vi gör
Hur vi ska jobba med mångfald

Hur man skapar engagemang
Tydliga mål

Det saknas i strategin

37,5%
34,9%

29,6%

7,2%
11,8%

19,7%

23%
28,3%

6,6%

20,4%
22,4%

152 svar på frågan: Vad tycker du saknas i er strategi för sociala medier? 
(välj max tre alternativ)

Det saknas i strategin
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Annat
Tonaliteten

Att posta tillräckligt mycket innehåll
Variation i innehållet

Få förståelse från kollegor
Hantera kommentarer

Anpassa innehållet för kanalen
Få förståelse från chefer

Tydliggöra syften och mål (strategier och planer)
Avsätta tid för arbete med sociala medier

Skapa engagemang hos läsarna: gilla, dela, osv.
Att få in material från kollegor ute i organisationen

Förbättringsområden i sociala medier

59,1%
54,7%

50,9%

15,7%

17,6%
17%

29,6%
43,4%

14,5%
6,9%

18,2%
27%

Förbättringsområden i sociala medier

159 svar på frågan: Vad borde ni bli bättre 
på i arbetet med sociala medier, enligt dig?

Svårt med kommunikations
strategierna
I enkäten framgår att många kommu-
ner saknar tydliga strategier för ar-
betet med sociala medier. Två av tre 
kommuner har en strategi för sociala 
medier på pränt, men det betyder 
inte att syfte och mål är tydligt defi-
nierade. Kommunkommunikatörerna 
är med andra ord inte helt säkra på 
varför man använder sociala medier, 
och vad man siktar på. Många anser 
också att strategierna saknar rikt-
linjer för att skapa engagemang och 
jobba med mångfald.

Det som kommunkommunikatörerna 
vill bli bättre på i sociala medier 
hänger ofta ihop med strategiska 
frågor. Det vanligaste problemet för 
kommunkommunikatörerna är att 
få in material från kollegorna ute i 
organisationen: bland de som jobbar 
kommunövergripande så är det 64 
procent som anser att man borde 
bli bättre på det. Det upplevs också 
svårt att avsätta tid för arbetet med 
sociala medier.

Problemen grundar sig ofta i att 
andra i organisationen inte ser värdet 
av sociala medier. Kollegorna tycker 
inte det är viktigt att återkomma med 
svar på en facebookkommentar och 
chefen ser inte värdet i att sprida en 
förståelse för sociala medier i organi-
sationen. Nästan en tredjedel av kom-

munikatörerna saknar en förståelse 
för sociala medier hos sina chefer. Or-
ganisationsfrågor som dessa bottnar 
ofta i att kommunikationsstrategin 
är otydlig och/eller att implemente-
ringen inte lyckats fullt ut.

Ett tydligt exempel på det är kom-
munala Instagram- och twitterkonton 
som bara har några få inlägg. Kom-
munen har bestämt sig för att an-
vända en kanal, men har knappt gjort 
en handfull inlägg innan man lagt av. 
Antingen har man saknat resurser, 
tid, innehåll, engagemang eller något 
annat. Men i grund och botten hand-
lar det om en brist i strategin eller i 
implementeringen av den.
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POPULARITET
Gillare på Facebook

 Placering Kommun Antal gillare
 1. (1) Karlstad 25 519 (23 382)

 2. (2) Huddinge 18 676 (14 753)

 3. (8) Malmö 15 070 (7 510)

 4. (5) Norrköping 14 113 (8 942)

 5. (28) Örebro 13 816 (3 258)

 6. (4) Linköping 12 608 (9 528)

 7. (7) Malung-Sälen 12 568 (8 543)

 8. (3) Solna 11 819 (11 170)

 9. (6) Halmstad 10 298 (8 780)

 10. (10) Skellefteå 7 395 (6 021)

Antal gillare på den övergripande facebooksidan  
7-8 januari 2016. Förra årets siffror inom parentes.

Flest nya gillare på Facebook
 Placering Kommun Antal gillare
 1. (20) Örebro 10 558 (3 258)

 2. (6) Malmö 7 560 (7 510)

 3. (3) Norrköping 5 171 (8 942)

 4. (4) Malung-Sälen 4 025 (8 543)

 5. (2) Huddinge 3 923 (14 753)

 6. (-) Gävle 3 852 (-)

 7. (170) Partille 3 608 (780)

 8. (1) Linköping 3 080 (9 528)

 9. (10) Östersund 3 018 (4 202)

 10. (19) Enköping 2 972 (1 381)

Antal nya gillare under 2015 med förra årets siffror  
inom parentes.

Popularitet mäts i antal prenu-
meranter, som kallas för gillare 
på Facebook eller följare på  
Twitter och Instagram. I  
toppen känns många  
namn igen från förra  
året men Örebro,  
Malmö och Norr- 
köping har växt  
rejält under 2015!
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Följare på Instagram
 Placering Kommun Antal följare
 1.  Gävle 4 406

 2.  Helsingborg 2 920

 3.  Växjö 2 893

 4.  Landskrona 2 843

 5.  Örebro 2 608

 6.  Halmstad 2 597

 7.  Skellefteå 2 264

 8.  Lund 1 924

 9.  Eskilstuna 1 521

 10.  Höganäs 1 384

Antal följare på det övergripande instagramkontot  
7-8 januari 2016.

Följare på Twitter
 Placering Kommun Antal följare
 1.  Stockholm 35 194

 2.  Malmö 8 354

 3.  Uppsala 4 787

 4.  Växjö 4 065

 5.  Karlstad 3 970

 6.  Helsingborg 3 752

 7.  Västerås 3 322

 8.  Borås 3 159

 9.  Örebro 3 080

 10.  Lund 2 823

Antal följare på det övergripande twitterkontot  
7-8 januari 2016.

STOCKHOLM
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2 843

ÖREBRO
2 608
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Incheckningar på Facebook
 Placering Kommun Incheckningar
 1. (1) Södertälje 14 377 (11 844)

 2. (2) Landskrona 5 827 (4 597)

 3. (6) Borås 4 325 (1 634)

 4. (3) Oxelösund 4 284 (2 738)

 5. (44) Helsingborg 3 162 (575)

 6. (7) Tomelilla 2 281 (1 395)

 7. (5) Kalix 2 071 (1 844)

 8. (8) Staffanstorp 1 754 (1 381)

 9. (13) Sigtuna 1 668 (1 204)

 10. (40) Överkalix 1 615 (675)

Antal incheckningar på Facebook 7-8 januari 2016. 
Förra årets siffror inom parentes.

Mest incheckat
Drygt 6 av 10 kommuner har en incheck-
ningsfunktion på facebooksidan, så att 
vem som helst kan checka in på sidan för 
att markera sin närvaro. Siffran speglar 
antalet incheckningar, inte antal perso-
ner. Nya kommuner på årets topplista är 
Helsingborg, Sigtuna och Överkalix.

SÖDERTÄLJE
14 377

LANDSKRONA
5 827

TOMELILLA
2 281

STAFFANSTORP
1754

BORÅS
4 325

HELSINGBORG
3 162

ÖVERKALIX
1 615

OXELÖSUND
4 284

KALIX
2 071

SIGTUNA
1 668
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Popularitet
Medan många andra ser minskad räckvidd på Facebook så 
ökar den för kommunerna. Nu anses facebooksidan lika viktig 
som hemsidan för att nå medborgaren. På Instagram hittar 
kommunerna nya kontaktytor med hjälp av stafettkonton och 
på Twitter ligger storstäderna i bräschen.

En genomsnittlig svensk kommun har 2504 gillare på 
Facebook, 1617 följare på Twitter och 678 följare på Ins-
tagram. Siffran avser antalet konton som valt att prenu-
merera på sidans innehåll, och kan tillhöra en kommunin-
vånare, en turist eller någon som vill prenumerera av en 
annan anledning. Det kan också tillhöra en organisation 
eller en så kallad bot (se faktaruta). 

Stadigt framåt på Facebook
Som tidigare nämnts så får en prenumerant inte ta del 
av alla inlägg som postas, och särskilt på Facebook har 
många sidadministratörer sett en minskad räckvidd. För 
kommunkommunikatörer är det snarare tvärtom. Enkä-
ten visar att 70 procent ser en ökad räckvidd på facebook-
sidan idag jämfört med för två år sedan. Tittar man bara 
på kommunövergripande sidor så är siffran ännu högre: 
78 procent ser en ökad räckvidd och bara 5 procent ser 
en minskning. 

Kommunsidorna har i genomsnitt 867 fler följare på sin 
facebooksida och den anses lika viktig som hemsidan för 
att nå ut med information och nyheter till invånarna (se 
mer i första avsnittet).

De flesta av kommunerna med många nya följare har 
varit aktiva på Facebook i åtminstone fem år. Den gene-
rella ökningen hos kommunerna beror således inte på 
nya sidor med en snabb ökning. Snarare är det äldre sidor 
som fortsatt att öka eller lagt in en ny växel under 2015. 
Det är intressant eftersom vissa menar att Facebook 
blir allt mindre viktigt. Statistiken här pekar på att både 
kommuner och invånare tycker att Facebook är minst lika 
relevant som förut.

Stafettpinnen går på Instagram
Instagram slog igenom på allvar i Sverige under 2015 och 
då använde var fjärde nätanvändare Instagram dagligen 
(Findahl & Davidsson, 
2015). Då hade redan 
många kommuner 
kommit igång, vilket är 
anmärkningsvärt, men 
idag är ungefär hälften 
av alla kommunkonton 
på Instagram inaktiva. 
De räknas således inte 
med i statistiken i den 
här rapporten, som 
bara inkluderar aktiva 
konton. 

15 instagramkonton 
har fler än 10 00 följare 
och tio av dem är så 

kallade stafettkonton, där en ny person tar över kontot 
varje vecka. Personen är antingen anställd inom eller bor i 
kommunen och visar upp sin vardag, sina vänner och sina 
favoritplatser. Det är populärt och lockar följare, oavsett 
om det fokuserar på anställda i kommunen eller på kom-
muninvånare i allmänhet. Ett stafettkonto har i genom-
snitt tre gånger fler följare än vad andra konton har. Det 
finns även stafettkonton som drivs av turistbyråer och 
destinationsutvecklingsbolag som har tiotusentals följare, 
exempelvis i Jönköping och i Stockholm.

Det twittras i storstan
Statistiken för Twitter visar att storstäderna hamnar 
högre upp jämfört med Facebook och Instagram. Den 
genomsnittliga folkmängden för de tio kommuner med 
flest följare är nästan dubbelt så hög på Twitter som på 
Facebook, som i sin tur är tre gånger så hög som på Ins-
tagram. Stockholm ligger i topp, både som kommun och 
län. I genomsnitt har en kommun i Stockholm 2169 följare 
på Twitter, vilket kan jämföras med Skåne på andra plats 
med 991 följare.

Upplevda förändringar på Facebook sedan 2014
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Ökad andel yngre gillare

Minskat engagemang

Minskad räckvidd

Ökad andel äldre gillare

Fler negativa kommentarer

Fler positiva kommentarer

Ökat engagemang

Ökad räckvidd

Förändringar på Facebook sedan 2014

71,1%

62,9%

7,5%

16,4%

15,1%

6,3%

5,7%

28,3%

159 svar på frågan: Vilka förändringar ser 
du på er facebooksida nu jämfört med för 
två år sedan?

Vad är en bot?
En bot är en förkortning av robot, och är ett program 
som ofta tas fram av företag som säljer följare och 
engagemang. Genom att skapa en mindre armé av 
bottar så kan de sälja likes och delningar till företag 
och organisationer som inte lyckas få till det på andra 
sätt. Det är inte att rekommendera eftersom det blir 
kvantitet snarare än kvalitet, och det strider mot an-
vändarvillkoren.



MEDBORGAR-
KONTAKT

Medborgarkontakt på Facebook
Placering Kommun Räckvidd 
 1. (1) Malung-Sälen 126 (86)

 2. (2) Jokkmokk 95 (77)

 3. (3) Övertorneå 76 (61)

 4. (4) Arvidsjaur 71 (53)

 5. (5) Arjeplog 65 (48)

 6. (6) Dorotea 48 (35)

 7. (12) Munkfors 42 (23)

 8. (7) Storfors 39 (34)

 9. (8) Norberg 32 (28)

 10. (9) Sölvesborg 31 (28)

Antal gillare som % av invånarantalet.

Medborgarkontakt på Instagram
Placering Kommun Räckvidd 
 1. Bjuv 8.57

 2. Norsjö 8.00

 3. Sölvesborg 7.94

 4. Tidaholm 7.25

 5. Landskrona 6.48

 6. Grums 5.63

 7. Kil 5.50

 8. Höganäs 5.42

 9. Hammarö 5.39

 10. Ånge 5.24

Antal följare som % av invånarantalet.

Medborgarkontakt på Twitter
Placering Kommun Räckvidd 
 1. Norsjö 14.11

 2. Storfors 13.78

 3. Vadstena 11.22

 4. Båstad 11.05

 5. Grums 10.78

 6. Nordmaling 10.45

 7. Dals-Ed 9.87

 8. Trosa 9.41

 9. Vännäs 9.19

 10. Kil 8.98

Antal följare som % av invånarantalet.

Topplistan för medborgarkontakt på Facebook 
liknar den från förra året, vilket innebär att 
Norrland fortsätter sin dominans. På Instagram 
och Twitter dyker många nya kommuner upp 
och Norsjö ligger högt på båda listorna!
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Medborgarkontakt
Hur stor andel av befolkningen når kommunens sociala medier? 
Och hur gör kommunerna för att främja kontakten med invånarna 
i digitala medier? 

När antalet gillare jämförs med folkmängden visar sig 
en lista där många storkommuner hamnar i botten och 
mindre kommuner ligger i topp. Allra först ligger Malung-
Sälen, som är den första kommunen någonsin som har 
fler gillare än invånare. Jokkmokk är också på god väg att 
passera den milstolpen.

I genomsnitt motsvarar antalet gillare på en kommunsida 
drygt 11 procent av befolkningsmängden. Det betyder 
däremot inte att facebooksidan når så många kommun-
invånare. Dels bor inte alla gillare i kommunen, dels når 
inte sidan fram till alla som gillar sidan. Någon exakt 
siffra finns inte, men man kan säga att en kommunöver-
gripande facebooksida når några procent av invånarna i 
kommunen. 

Instagram verkar fungera bättre i de södra delarna, och 
Bjuvs kommun tycks stå ut från mängden. I förhållande 
till invånarantalet så har Bjuv flest följare i Sverige. Dess-
utom är #bjuvskommun den näst mest populära kom-
munhashtaggen på Instagram, och tredje kommunen sett 
till antal inlägg på Instagram. Annars är Norsjö något av 
vinnare, som ligger i topp på både Instagram och Twitter.

Hur gör kommunen sig nåbar?
Frågor om räckvidd och tillgänglighet brukar ofta rikta sig 
inifrån och ut. Frågan blir "hur gör vi för att nå ut?". I da-
gens medielandskap, där användaren förväntas göra fler 
aktiva val och själv söka upp innehåll, så är det viktigt som 
kommun att fråga: "vad vill de ha och hur kan vi ge det till 
dem?". Det glömmer företag och organisationer ofta, och 
det gäller även kommuner.

Instagram – inlägg per vecka
Placering Kommun Inlägg/  Veckor på 
   vecka  Instagram
  1. Växjö 24.56 85 
  2. Gävle 24.45 108 
  3. Landskrona 21.71 161 
  4. Bjuv 19.82 116 
  5. Tidaholm 17.38 32 
  6. Helsingborg 16.07 95 
  7. Solna 14.45 11 
  8. Halmstad 13.07 141 
  9. Sundsvall 11.86 63 
  10. Lund 9.18 136 

Antal inlägg per vecka sedan första inlägget postades på det nuva-
rande instagramkontot fram till 7 januari.

Det mest grundläggande är att se till att invånaren lätt 
kan hitta till kommunens officiella kanaler. Många kom-
muner anger inte alla sina sociala kanaler på sin hemsida 
och det är ibland svårt att veta om en kanal är officiell när 
man väl hittat den. Det gäller särskilt på Instagram.

Aktiviteten är viktig också. Många kommuner postar väl-
digt sällan på Twitter och på Instagram är det många som 
har slutat att lägga ut bilder, men ändå låter kontot ligga 
kvar öppet och tillgängligt. Andra kommuner är väldigt 
aktiva. Nästan en handfull kommuner har gjort minst tio 
inlägg i veckan sedan de började med Instagram. I Växjö, 
Gävle och Landskrona så postar man på Instagram inte 
mindre än fyra gånger per dag.
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Norrbotten, Värmland  
och Dalarna är länen med  
bäst medborgarkontakt.

Malung-Sälen är första  
kommunen med fler  
gillare än invånare.



Antal konton som följs på Twitter
 Placering Kommun Följer
  1. Växjö 3983
  2. Trelleborg 2178
  3. Uppsala 2102
  4. Västerås 1896
  5. Hässleholm 1571
  6. Götene 1110
  7. Örebro 993
  8. Vellinge 906
  9. Båstad 829
  10. Linköping 686

Antal twitterkonton som följs av det kommunövergripande twit-
terkontot, januari 2016

Ett sätt att mäta kontakten är att se hur många andra 
konton som kommunen följer. På Facebook, Twitter och 
Instagram kan man följa andra för att hålla sig ajour med 
vad som händer i kommunen. Det kan vara ett sätt att få 
in nyheter om lokala företag och föreningar och antingen 
dela vidare eller skriva om. Eller för att hålla koll på jour-
nalister, hashtaggar och politiker som ofta görs på Twitter.

Relativt få kommuner gör så idag och intresset för om-
världsbevakning är svalt hos kommunikatörerna som be-
svarat enkäten. Men nedan följer listan på de kommunö-
vergripande twitterkonton som följer flest twitterkonton:
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När svarar kommunerna?
Ett annat sätt att mäta kontakten är att se hur snabba 
kommunerna är på att svara på tilltal. Facebook erbjuder 
numera statistik för detta, även om det är oklart hur pålit-
lig den siffran är än så länge.

Svarar inom några minuter på Facebook

Utan inbördes rangordning.

Växjö

Götene

Lycksele Sollefteå

Örkelljunga Storfors

Vellinge

Men i januari 2016 är det åtta kommuner som svarar 
inom några minuter på Facebook. 18 svarar inom en 
timme, 23 inom några timmar och 55 inom en dag. För 
resten av kommunerna anger Facebook ingen tid, men 
det är alltså minst 43 procent av kommunsidorna som 
svarar inom 24 timmar.

En anledning till att svaren dröjer är att det är svårt att få 
in svaren från medarbetarna ute i organisationen. Som 
nämndes i första avsnittet, så är detta den vanligaste 
bristen i strategierna för sociala medierna, enligt kommu-
nikatörerna.

Stafettkonton
Slutligen kan man konstatera att stafettkonton är ett 
effektivt sätt att främja kontakten mellan invånarna och 
kommunorganisationen. Som redan nämnts i avsnittet 
om popularitet så ökar stafettformen både antalet följare, 
antal inlägg och antal konton som följs. Kort sagt så ökar 
stafettkonton antalet kontaktytor med invånarna, oavsett 
om det är medarbetare eller medborgare som turas om 
att göra inlägg.



Engagemang
   Pratar  
Placering Kommun om detta 
 1. (16) Örebro 4320 (437)

 2. (136) Växjö 2643 (32)

 3. (10) Karlstad 1731 (712)

 4. (1) Malmö 1718 (2 246)

 5. (11) Linköping 1604 (698)

 6. (60) Katrineholm 1369 (133)

 7. (124) Säffle 1349 (43)

 8. (12) Norrköping 1062 (635)

 9. (-) Borlänge 983 (-)

 10. (150) Jokkmokk 970 (24)

Engagemang avser “Personer som pratar om detta” på 
Facebook: hur många som interagerat med sidan under 
en vecka i januari 2016.

Engagemang efter invånarantal
   Engagemang 
Position Kommun efter invånarantal
 1. (74) Jokkmokk 19,19 (0,47)

 2. (1) Övertorneå 12,36 (33,71)

 3. (9) Dorotea 11,25 (3,15)

 4. (111) Säffle 8,79 (0,28)

 5. (-) Sorsele 7,83 (-)

 6. (3) Malung-Sälen 5,87 (11,91)

 7. (7) Hammarö 4,92 (3,57)

 8. (46) Götene 4,69 (0,79)

 9. (88) Katrineholm 4,10 (0,40)

10. (150) Ånge 3,74 (0,13)

Antal ”pratar om detta” som procent av invånarantalet, 
med förra årets siffror inom parentes.

ENGAGEMANG 
& DIALOG

ÖREBRO
4 320

VÄXJÖ
2 643

JOKKMOKK
970

NORRKÖPING
1 062

KARLSTAD
1 731 KATRINEHOLM

1 369

BORLÄNGE
983

SÄFFLE  1 349

MALMÖ
1 718

LINKÖPING
1 604

Engagemang mäts genom att räkna antalet 
kommentarer, delningar, gilla-tummar och an-
dra interaktioner från besökarna. På Facebook 
kallas detta för ”Personer som pratar  
om detta” och det visar hur  
många som interagerat  
med sidan under  
en vecka.
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Detta avsnittet  
är förkortat.

Nyfiken på resten?
Fullständig version finns på 

www.kreafonbutiken.se



Böcker och publikationer
Sedan 2010 ger Kreafon ut böcker, affischer, rapporter 
och andra trycksaker som berör kommunikation och 
marknadsföring. Ta gärna en titt på kreafonbutiken.se 
för att se det kompletta utbudet.

Marknadsföring och 
kommunikation i so
ciala medier (andra 
upplagan)
Här är boken som lot-
sat hundratals, kanske 
tusentals, företag och 
organisationer ut i 
sociala medier. En av 
Sveriges mest lästa 
och citerade böcker i 
sin genre, full av tips 
för dig som vill dra 
nytta av sociala me-
dier, som företag och i 
yrkesrollen.

Denna andra och helt omarbetade upplaga ger svar på 
de vanligaste frågorna och är full av goda exempel – Hur 
drar man nytta av sociala medier för omvärldsbevak-
ning, PR, kundservice och rekrytering? Vad krävs för att 
lyckas med kampanjer och sälj? Vilka sociala medier pas-
sar till vad, och vad är lämpligt för B2B och B2C?

Innehållsstrategi för 
sociala medier
Att få till ett bra innehåll 
för sociala medier är 
ingen lätt sak. Det vet 
du som varit igång ett 
tag. Det gäller att få till 
ett innehåll som både 
speglar verksamheten, 
stärker varumärket och 
leder till affärer. Och 
sen ska publiken gärna 
gilla och dela innehållet 
också. Den här boken 
hjälper dig att lyckas! En 
medveten innehållsstrategi är vägen till en större publik 
och ett bättre genomslag.

I sex lättlästa kapitel får du läsa om tonalitet, dialog och 
olika sätt att berätta. Om basinnehåll och kampanjer. 
Men framför allt får du verktyg för att utveckla din egen 
innehållsstrategi!

Övningsbok  
– offentlig verksamhet
En praktisk övningsbok 
till boken Innehållsstra-
tegi för sociala medier, 
särskilt för dig som jobbar 
i offentlig sektor. Steg 
för steg får du hjälp att 
utveckla en egen innehålls-
strategi med siktet inställt 
på dina verksamhetsmål.

Du får en praktisk fördjup-
ning i temamodellen, inne-
hållsmatriser, publicerings-
scheman med mera. Övningar 

hjälper dig att göra de sociala medierna till effektiva och 
värdefulla kanaler för nyhetsförmedling, medborgardia-
log med mera. Du får även hjälp att styra upp det prak-
tiska arbetet i vardagen.

Kommunen på  
Facebook 2015
Sveriges enda rapport 
från 2015 om alla kom-
muners övergripande 
sidor på Facebook. Kom-
munen på Facebook ger 
dig en överblick över 
popularitet, engage-
mang och medbor-
garkontakt genom att 
sammanställa öppen 
statistik från sidorna.

Förutom listor och 
statistik ger rappor-
ten tips och idéer om 
att arbeta praktiskt med innehåll, tonalitet 
och dialog, baserat på intervjuer med 10 av Sveriges 
toppkommuner från 2014. Rapporten ger också råd 
kring Facebooks förändringar som ger sämre räckvidd 
för sidor.
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Vässa kompetensen!
Hundratals kommunikatörer och marknadsförare har utbildat sig 
hos Kreafon genom åren. Kursutbudet uppdateras kontinuerligt för 
att följa utvecklingen och här är några av kurserna som erbjuds just 
nu. Läs mer, se kursdatum och anmäl dig på kreafon.se/utbildning.

Content marketing  
– Innehållsstrategi för sociala medier
Kursen för dig som vill skapa ännu mer nytta och genomslag! Här foku-
serar vi på strategi och ger dig verktygen som hjälper dig att skapa det 
perfekta innehållet.

Social Media Manager
Vill du maximera nyttan av er närvaro i sociala medier? Försäkra 
dig om en hållbar strategi? Få koll på tidsbesparande verktyg och 
smarta arbetssätt? Då är det här utbildningen för dig! 

Linkedin – fler kunder och bättre affärer
Med fler än 2,5 miljoner svenska användare och en ständigt 
ökande aktivitet har Linkedin blivit en arena för affärsnät-
verkande, rekrytering och annonsering, inte minst för B2B-
företag. Missa inga affärsmöjligheter, se till att dra nytta av 
Linkedins fulla potential!

Juridiken kring sociala medier och digital PR
Vad säger lagen om tävlingar, personer på bild och att skicka 
gratisprover till bloggare – och hur löser man det i praktiken? 
Ta chansen att rådfråga både jurist och kommunikationsstra-
teger! Garanterat lärorik dag för dig som vill hålla företagets 
digitala marknadsföring inom lagens gränser.

Strategiskt varumärkesarbete
Dags att ta tag i varumärket, skapa samsyn internt och 
öka attraktionskraften? Här är kursen som lär dig leda 
varumärkesarbeten som ger hela verksamheten en 
skjuts framåt.
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8-9 september 2016

Varumärket  
i  kommunen

Tvådagarskurs, 9.15-16.30.
8-9 september 2016 ( Göteborg)

Förkunskaper: Krävs inte, 
men de  flesta som går kursen 
är yrkesverksamma ledare/ 
kommunikatörer.

För mer info & bokning, gå in på: 
www.kreafon.se/utbildning

Efter avslutad utbildning har du 
kunskap för att initiera & leda 
 varumärkesarbeten & formulera 
en  varumärkesplattform.

Dag 1:
• Varumärkesbegreppet i kommunal 

 verksamhet
• Vision, värdegrund & identitet
• Är kommunen ett eller flera  

varumärken?
• Varumärkeshierarki
• Platsvarumärke  

– att bli en populär plats
• Arbetsgivarvarumärke  

– attraktionskraften
• Kommunvarumärke – förtroendet
• Varumärket som drivkraft för  

intern  stolthet

Under utbildningen tar vi upp exempel 
från kommuner, offentliga verksamheter & 
 platsvarumärken.  Föreläsning varvas med 
praktiska övningar, enskilt & i grupp, utifrån 
din egen verksamhet.

Kursinformation

Är kommunen ett varumärke, eller kanske flera? Och går  
det ens att prata om varumärken i offentliga verksamheter? 
Denna kurs är särskilt anpassad för dig som har ansvaret  
för  befintlig eller kommande varumärkesplattform i en 
 kommunal verksamhet.

Dag 2:
• Att formulera en varumärkes-

plattform
• Var står du idag? Identitet & vision
• TrädetTM – överblick & strategiskt 

arbete
• Kärnvärden – ledorden i vardagen
• Image – vad andra tycker om  

kommunen
• Profil – så vill vi uppfattas!
• Positionering – sätt kommunen  

på kartan!
• Varumärkeslöftet



Digitalt, Socialt, Kommunalt är en kartläggning av popularitet, 
medborgarkontakt och engagemang i kommunala sociala  
medier. Rapporten bygger på öppen statistik från Facebook, 
Twitter och Instagram samt en särskilt fram tagen enkät-
undersökning för kommunkommunikatörer. Syftet är att  
visa på både möjligheter och utmaningar i en tid när  
sociala medier står inför stora förändringar.

Frågor om innehållet i rapporten besvaras på  
info@kreafon.se, 031-708 99 26,  
@kreafon på Twitter eller  
facebook.se/kreafon
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