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KOMMUNEN PÅ
FACEBOOK 2015
FLER SIDOR, MER ENGAGEMANG OCH FLER GILLARE

67%

KOMMUNEN PÅ
FACEBOOK 2015
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MALUNG-SÄLEN

KARLSTAD

SOLNA
STRÄNGNÄS

HUDDINGE

NORRKÖPING
LINKÖPING

HALMSTAD

MALMÖ

2015 2014
Kommun
Gillare
1........(1)........KARLSTAD................ 23 382
2 .......(2)........HUDDINGE ............... 14 753
3 .......(4)........SOLNA ..................... 11 170
4 ...(103)........LINKÖPING..................9 528
5 ...(101)........NORRKÖPING..............8 942
6 .......(3)........HALMSTAD .................8 780
7 .....(43)........MALUNG–SÄLEN ........8 543
8 .....(10)........MALMÖ.......................7 510
9 .......(6)........SKELLEFTEÅ................6 021
10 .....(19)........STRÄNGNÄS................5 854

Kreafon
Grafisk form & illustration:
99 25
Kreafon
Antalet gillare avser inte nödvändigtvis031-708
kommuninvånare.
En person kan ha
info@kreafon.se
flera konton och gilla sidan flera gånger, eller bo i en annan kommun. Det är
Rapporten finns på:
www.kreafon.se
också möjligt för en sida att gilla en annan
sida.
www.kreafonbutiken.se
www.kreafonbloggen.se
En sidas ålder avser första inläggen på www.facebook.se/kreafon
den nuvarande sidan. Om en kommun
började med en annan sida eller profil,www.twitter.com/kreafon
så speglas inte det här såvida inte
inläggen fördes över till den nuvarande sidan.

För tredje året i rad gör Kreafon en sammanställning av Sveriges kommuner
på Facebook. Genom åren har vi sett hur allt fler kommuner kommer igång
med Facebook, och det är fortfarande en strid ström av nya kommunövergripande sidor.
Kommuninvånarna engagerar sig mer på sidorna, jämfört med föregående
år. Över lag så pekar siffrorna uppåt för många kommuner. Men i år ville
vi gräva mer bakom siffrorna och lyfta några av alla de frågor som kom
på kunskapsdagen som vi arrangerade i Göteborg förra året. Därför har vi
intervjuat tio kommunikatörer, och även genomfört en enkät på webben.
Kommunen på Facebook handlar inte bara om statistik utan även om
innehåll, tonalitet och dialog. Hur jobbar kommunerna i praktiken för att
sprida nyheter och engagera medborgare? Vad finns det för strategiskt tänk
bakom? Vilka utmaningar och möjligheter ser man?
Årets rapport finns i två varianter: som kostnadsfri PDF och i tryckt format.
Den tryckta rapporten har utförlig statistik och mer text jämfört med PDFversionen, och du beställer den på kreafonbutiken.se.
Du som vill ha ännu mer är varmt välkommen till årets kunskapsdag på
temat Framtidens Facebook för kommunen. Där varvar vi matnyttiga föreläsningar om aktuella utmaningar med diskussioner och framtidsspaningar
om Facebook och andra sociala medier. Det är inte lätt att veta hur man ska
tänka nu och framöver, och då kan det vara nyttigt med råd från experter
och diskussioner med kollegor från andra kommuner.
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla kommunikatörer som ställt upp
på intervjuer, och alla ni som svarade på vår enkät. Jag hoppas att rapporten väcker nya tankar hos dig och inspirerar till spännande lösningar i framtiden!
Lena Leigert,
VD Kreafon

Innehåll
Kommunen på
Facebook 2015..............................4
Popularitet.................................... 6
Linköping visar vägen...................9
Medborgarkontakt......................10
Små kommuner
går i bräschen..............................12
Det våras för innehållet!..............13
Att ta ton på Facebook................16
Engagemang & dialog................18
Högt engagemang
i Malmö.......................................20
Framtidens Facebook..................23
Rätt innehåll på rätt plats...........24
Kunskapsdagen 24 april..............26
Det här är
en sammanfattning av
ok
rapporten Kommunen på Facebo
och
och innehåller ett urval av listor
på
ns
fin
texter. Fullständig version
www.kreafonbutiken.se

lena@kreafon.se

Tack!
Till alla kommunikatörer som besvarat webbenkäten och till de som ställt upp på telefonintervju:
Fredrik Westerlund, kommunikatör, Arjeplog
Kent Norberg, informatör, Arvidsjaur
Lotta Pettersson, kommunikationsansvarig,
Halmstad
Martina Nygren, PR-ansvarig, Huddinge

Källor
Agneta Nyberg, informatör, Jokkmokk
Emma Kraft, kommunikatör, Karlstad
Teo Zetterman, kommunikationsstrateg, Solna
Eva Wiklund, informationschef, Storfors
Annika Röed, kommunikatör, Tyresö
Göran Lahti, kommunikatör, Övertorneå

SKL 2010: Sociala medier i kommuner, landsting och regioner. PDF på www.skl.se, 2010.
SKL 2014: Facebook populäraste sociala mediet
för kommunerna. Pressmeddelande på www.
skl.se, augusti 2014.
SOI 2014: Svenskarna och internet 2014, av
Olle Findahl för .SE. www.soi2014.se
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Kommunen på Facebook 2015
Fler kommuner på Facebook och mer engagemang från invånarna. Så kan man sammanfatta statistiken i årets rapport. Samtidigt visar våra intervjuer intressanta detaljer om hur
man arbetar med sidorna i praktiken, och vilka möjligheter man ser inför framtiden.
För fem år sedan sågs medborgardialog
som den främsta anledningen för kommuner att använda Facebook (SKL 2010).
Nu verkar det se annorlunda ut. Enligt
vår webbenkät är den största nyttan att
nå ut med nyheter (85 procent), följt av
medborgardialog (56 procent).
Det är värt att notera speciellt eftersom
räckvidden för facebooksidor tycks
fortsätta att minska. Ett inlägg når ofta
bara en bråkdel av de som gillat sidan, och
det är ett medvetet val från Facebook. För
kommuner är det viktigt att förhålla sig
till, och vi återkommer till det flera gånger
i rapporten.

jämfört med 26 året dessförinnan. Det
betyder att drygt 72 procent av Sveriges
kommuner har en övergripande sida
på Facebook idag. Sidornas popularitet
har ökat markant. Sammantaget ökade
antalet gillare på kommunernas sidor med
71 procent. Vad gäller engagemanget på
sidorna syns en liknande trend: 63 procent
fler kommentarer, gilla-markeringar och
delningar jämfört med förra året.
Sammantaget kan man alltså säga att det
går bättre än någonsin för kommunerna
på Facebook!

Så har rapporten gjorts
Årets rapport bygger på tre delar: statistik
Statistiken pekar uppåt
från Facebook, telefonintervjuer och en
Under förra året startades 18 nya komwebbenkät. Webbenkäten var öppen för
munövergripande sidor på Facebook,
kommunkommunikatörer under januari
2015. 85 svar kom in från
kommunikatörer i kom"Facebook är direkt och nära.
muner av olika storlek,
Vi har inget annat som liknar det.”
även om den största
Martina Nygren, Huddinge kommun
gruppen (37 procent)

Årets nytillskott
Det senaste året har 18 nya kommunövergripande
sidor tillkommit på Facebook. Välkommen till Facebook säger vi till Botkyrka, Mörbylånga, Ovanåker,
Lund, Ydre, Lilla Edet, Borgholm, Markaryd, Enköping, Åre, Högsby, Hultsfred, Strömsund, Torsås,
Nordanstig, Hällefors, Lessebo och Tidaholm!

4

var kommuner med fler än 60 000
invånare.
Telefonintervjuer har genomförts med
de fem kommuner som hade flest gillare i förra årets rapport. Även de fem
kommunerna som låg högst på listan för
medborgarkontakt har intervjuats.
Siffrorna i rapporten samlades in 7-8
januari 2015 från öppet tillgänglig statistik
från alla Sveriges kommunövergripande
facebooksidor. Sidor har utelämnats om
de endast rör en specifik verksamhet inom
kommunen, om de drivs inofficiellt eller
om de är inaktiva. Grupper och profilsidor
har exkluderats.
Datumet för när sidan startades speglar
när sidan började göra inlägg, snarare än
när sidan registrerades. För kommuner
som ersatt sin äldre sida med en ny (till
exempel Tranemo och Uppvidinge) har
vi använt det äldre datumet. Statistik om
kommunens folkmängd har hämtats från
Statistiska Centralbyrån.

KOMMUNEN PÅ
FACEBOOK 2004-2015
När började kommunerna med Facebook?

2004
I februari lanseras
Facebook som en
tjänst för Harvardstudenter

2006
I september blir
Facebook öppet för
alla som är över 13 år

2009
Första svenska
kommunsidan
startas

1
HÄSSLEHOLM
Juni 2009

2. Nässjö
3. Tanum
4. Umeå
5. Tyresö
6. Västervik
7. Katrineholm
8. Västerås
9. Falkenberg
10. Sigtuna
11. Karlskoga
12. Falun
13. Arjeplog
14. Storfors
15. Timrå

2010
16. Säffle
17. Mariestad
18. Degerfors
19. Norberg
20. Götene
21. Övertorneå

22. Hörby
23. Kungälv
24. Jokkmokk
25. Vingåker
26. Arvidsjaur
27. Lerum
28. Hudiksvall
29. Sävsjö
30. Uppsala
31. Tibro
32. Landskrona
33. Växjö
34. Eskilstuna
35. Malmö
36. Haninge
37. Grums
38. Kalix
39. Lysekil
40. Tomelilla
41. Ystad
42. Motala
43. Lidingö
44. Lidköping
45. Mullsjö
46. Tierp
47. Örebro
48. Uddevalla
49. Ljungby
50. Nybro
51. Hammarö
52. Halmstad
53. Nordmaling
54. Arvika
55. Skellefteå
56. Karlskrona
57. Strängnäs
58. Haparanda
59. Piteå
60. Kristinehamn
61. Mellerud
62. Värnamo
63. Trollhättan
64. Håbo
65. Flen
66. Forshaga
67. Falköping
68. Härnösand
69. Gotland
70. Sölvesborg

71. Finspång
72. Olofströms
73. Dorotea
74. Östhammar
75. Hedemora

4 miljoner
svenska konton

2011
76. Älmhult
77. Karlstad
78. Nacka
79. Nyköping
80. Gällivare
81. Partille
82. Staffanstorp
83. Linköping
84. Rättvik
85. Sala
86. Ulricehamn
87. Varberg
88. Helsingborg
89. Ljusnarsberg
90. Sollentuna
91. Borås
92. Sandviken
93. Skara
94. Huddinge
95. Vänersborg
96. Gnosjö
97. Bengtsfors
98. Oskarshamn
99. Upplands Väsby
100. Leksand
101. Trelleborg
102. Ånge
103. Norrtälje
104. Ronneby
105. Kungsbacka
106. Ljusdal
107. Sundbyberg
108. Skövde
109. Ängelholm
110. Luleå
111. Vimmerby
112. Orsa

113. Höganäs
114. Kinda
115. Oxelösund
116. Östersund
117. Jönköping
118. Grästorp
119. Osby
120. Söderköping
121. Tingsryd
122. Kramfors
123. Järfälla
124. Vindeln
125. Strömstad
126. Lycksele
127. Eda
128. Mjölby
129. Smedjebacken
130. Herrljunga
131. Upplands-Bro
132. Ekerö

2012
133. Härryda
134. Tjörn
135. Kalmar
136. Södertälje
137. Vellinge
138. Bollebygd
139. Sotenäs
140. Vaggeryd
141. Arboga
142. Vetlanda
143. Bromölla
144. Solna
145. Hallstahammar
146. Munkfors
147. Köping
148. Alingsås
149. Åmål
150. Nykvarn
151. Sundsvall
152. Skinnskatteberg
153. Mölndal
154. Karlshamn
155. Bollnäs
156. Heby
157. Krokom
158. Dals-Ed
159. Sjöbo
160. Norsjö
161. Sollefteå
162. Fagersta
163. Kristianstad
4,8 miljoner
svenska konton

2013
164. Knivsta
165. Munkedal
166. Valdemarsvik
167. Hylte
168. Robertsfors
169. Göteborgs Stad
170. Uppvidinge
171. Österåker
172. Burlöv
173. Gnesta
174. Skurup
175. Gislaved
176. Lomma
177. Ragunda
178. Berg
179. Sunne
180. Ale
181. Norrköping
182. Ockelbo
183. Båstad
184. Höör
185. Karlsborg
186. Svedala
187. Laholm
188. Storuman
189. Malung-Sälen
190. Överkalix
191. Emmaboda

2014
192. Tidaholm
193. Lessebo
194. Hällefors
195. Nordanstig
196. Torsås
197. Strömsund
198. Hultsfred
199. Högsby
200. Åre
201. Enköping
202. Markaryd
203. Borgholm
204. Lilla Edet
205. Ydre
206. Lund
207. Ovanåker
208. Mörbylånga
209. Botkyrka
210. Tranemo

5,2 miljoner
svenska konton

Facebook
grundades
2004
och när
sedan
visar
i kronolospeglas inte här såvida
de gamla
Tidslinjen
visar
i kronologisk
ordning
första inläggenfacebooksida.
gjordes på den TidslinjenDen
inkluderar
210 aktiva kommunövergripande
sidorinte
i kommunens
2009
har
210
kommuner
startat
en
gisk
ordning
när
den
nuvarande
sidan
inläggen
förts
över
till
den
nya
nuvarande kommunövergripande sidan. Om en kommun började med
regi. Ämnes- och förvaltningsspecifika sidor samt platssidor harsidan.
enövergripande
annan sida ellersida.
profil,
så
speglas
inte
det
här
såvida
inte
inläggen
sorterats
bort, och även inofficiella
Det innebär att 72% av kom igång. I vissa fall har
en kommun
Gislavedsidor.
började till exempel på Facebook
fördes över till den nuvarande sidan.
Statistik hämtad från Facebook, Checkfacebook och Socialbakers.
Sveriges kommuner har en övergripande

haft en annan sida tidigare, men det

Vill du veta mer? Rapporten Kommunen på Facebook finns på
kreafonbutiken.se och innehåller utförlig statistik, analyser, tips
och intervjuer.

redan 2007 med en personlig profil.

5

POPULARITET
Popularitet mäts genom att räkna antalet gillare som
en sida har. En gillare är en prenumerant, men inte
nödvändigtvis samma sak som en person. Dels kan
en sida gillas av en annan sida, dels kan en person
ha flera konton och därför gilla sidan flera gånger.

SKELLEFTEÅ

Antal gillare
Placering

MALUNG-SÄLEN

KARLSTAD
23 382

SOLNA
11 170
STRÄNGNÄS

HUDDINGE
14 753

NORRKÖPING
LINKÖPING

HALMSTAD

MALMÖ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(1)
(2)
(4)
(103)
(101)
(3)
(43)
(10)
(6)
(19)

Kommun

Karlstad
Huddinge
Solna
Linköping
Norrköping
Halmstad
Malung-Sälen
Malmö
Skellefteå
Strängnäs

Antal gillare

23 382
14 753
11 170
9 528
8 942
8 780
8 543
7 510
6 021
5 854

(19 917)
(6 097)
(5 392)
(727)
(751)
(5 948)
(1 359)
(3 500)
(5 059)
(2 271)

Kommentar: Sidans totala antal gilla-markeringar i januari 2015. Inom
parentes anges förra årets statistik.

POPULARITET
Ökat mest

Flest incheckat

Flest nya gillare

Den som vill visa utåt att man befinner sig i en viss kommun kan
välja att checka in på kommunens facebooksida. Drygt 6 av 10
kommuner har en sådan funktion på den övergripande facebooksidan, men det finns även andra sidor för att checka in på
kommunen. Siffran speglar inte antal personer, eftersom samma
person kan checka in flera gånger.

Placering

Kommun

Nya gillare

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Linköping
Huddinge
Norrköping
Malung-Sälen
Solna
Malmö
Lidköping
Strängnäs
Karlstad
Östersund

8 801
8 656
8 191
7 184
5 778
4 010
3 584
3 583
3 465
3 027

(60)
(1)
(-)
(-)
(3)
(10)
(50)
(7)
(2)
(42)

(445)
(5 439)
(-)
(-)
(4 221)
(1 228)
(504)
(1 585)
(4 788)
(531)

Kommentar: Visar antalet nya gilla-markeringar under 2014. Förra årets
siffror inom parentes.

KALIX
1 844

Störst procentuell ökning
Placering

Kommun

Ökning

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Linköping
Norrköping
Härnösand
Kristianstad
Malung – Sälen
Ulricehamn
Nykvarn
Sjöbo
Skövde
Rättvik

1 211%
1 091%
782%
650%
529%
522%
516%
392%
347%
307%

(30)
(-)
(24)
(-)
(-)
(54)
(34)
(11)
(70)
(103)

(167%)
(-)
(195%)
(-)
(-)
(89%)
(124%)
(352%)
(75%)
(51%)

Kommentar: Visar procentuell ökning av antalet gillare sedan januari 2014.
Inom parentes anges antalet gillare i januari 2014.

RÄTTVIK
1 877
BENGTSFORS
1 345

SÄFFLE
1 339
BORÅS
1 634

SÖDERTÄLJE
11 844
OXELÖSUND
2 738

LANDSKRONA
4 597
STAFFANSTORP TOMELILLA
1 381
1 395
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Antal gillare – topp 50
Kommun

Antal
gillare

Kommun

1. Karlstad

23 382

26. Uppsala

3 338

2. Huddinge

14 753

27. Örebro

3 258

3. Solna

11 170

28. Nacka

3 069

4. Linköping

9 528

29. Göteborgs Stad

2 977

5. Norrköping

8 942

30. Övertorneå

2 868

6. Halmstad

8 780

31. Jönköping

2 853

7. Malung-Sälen

8 543

32. Sundsvall

2 771

8. Malmö

7 510

33. Norrtälje

2 766

9. Skellefteå

6 021

34. Skövde

2 704

10. Strängnäs

5 854

35. Hammarö

2 595

11. Tyresö

5 681

36. Trelleborg

2 492

12. Södertälje

5 665

37. Säffle

2 380

13. Lidköping

5 377

38. Ulricehamn

2 351

14. Sölvesborg

4 736

39. Ystad

2 341

15. Gällivare

4 349

40. Piteå

2 336

16. Östersund

4 202

41. Kristinehamn

2 329

17. Borås

4 172

42. Krokom

2 292

18. Helsingborg

4 068

43. Sunne

2 278

19. Eskilstuna

3 951

44. Landskrona

2 275

20. Jokkmokk

3 878

45. Varberg

2 226

21. Kalmar

3 860

46. Sundbyberg

2 125

22. Västerås

3 857

47. Ängelholm

2 068

23. Luleå

3 749

48. Timrå

2 033

24. Katrineholm

3 481

49. Kungsbacka

2 021

25. Arvidsjaur

3 428

50. Lycksele

1 996

Vill du se statistik
ok?
över alla kommunerna på Facebo
Fullständig version av rapporten
finns att beställa på
www.kreafonbutiken.se
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Antal
gillare

MEDBORGARKONTAKT
Medborgarkontakt handlar om hur många gillare facebooksidan
har i relation till antal invånare i kommunen. Det är ett sätt att
visa att mindre kommuner, som kanske har mindre resurser till
hands, gör ett gott arbete även om de absoluta siffrorna kan
vara lägre.
Siffrorna visar inte hur stor andel av kommuninvånarna som
nås, eftersom alla gillare inte bor i kommunen. Men i intervjuerna bad vi kommunikatörerna att se efter i statistiken var
gillarna bor någonstans, och det kan du läsa mer om på nästa
uppslag (endast i den tryckta upplagan).

Storstäder med högst medborgarkontakt

Storstäder (fler än 100 000 invånare) med högst medborgarkontakt: Huddinge, Norrköping, Linköping och
Eskilstuna.

Antal gillare jämfört med invånarantal (%)
Placering

Kommun

Räckvidd

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Malung – Sälen
Jokkmokk
Övertorneå
Arvidsjaur
Arjeplog
Dorotea
Storfors
Norberg
Sölvesborg
Karlstad

86%
77%
61%
53%
48%
35%
34%
28%
28%
26%

(13)
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(5)
(20)
(7)
(6)

(14%)
(59%)
(46%)
(43%)
(40%)
(20%)
(27%)
(10%)
(23%)
(23%)

Kommentar: Antal gilla-markeringar i förhållande till befolkningsmängden.
Förra årets siffror inom parentes.
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Medborgarkontakt – topp 50
Kommun

Gillare/
invånare, %

Kommun

1. Malung-Sälen

86,00

26. Lidköping

13,88

2. Jokkmokk

76,73

27. Storuman

13,72

3. Övertorneå

60,78

28. Norsjö

13,57

4. Arvidsjaur

52,79

29. Rättvik

13,56

5. Arjeplog

48,40

30. Oxelösund

13,54

6. Dorotea

35,23

31. Hultsfred

13,48

7. Storfors

33,95

32. Nordmaling

12,99

8. Norberg

28,23

33. Mellerud

12,66

9. Sölvesborg

27,96

34. Haparanda

12,61

10. Karlstad

26,47

35. Tyresö

12,58

11. Gällivare

23,83

36. Grums

12,50

12. Munkfors

22,79

37. Emmaboda

12,43

13. Forshaga

17,55

38. Olofströms

11,82

14. Sunne

17,40

39. Bengtsfors

11,63

15. Strängnäs

17,31

40. Timrå

11,26

16. Hammarö

17,03

41. Leksand

11,23

17. Orsa

16,92

42. Hörby

10,97

18. Ockelbo

16,39

43. Vingåker

10,74

19. Lycksele

16,32

44. Kalix

10,65

20. Krokom

15,67

45. Katrineholm

10,48

21. Säffle

15,53

46. Ulricehamn

10,12

22. Solna

15,02

47. Ragunda

9,91

23. Överkalix

14,59

48. Eda

9,90

24. Huddinge

14,17

49. Skinnskatteberg

9,86

25. Tomelilla

14,05

50. Robertsfors

9,72

Vill du se statistik
ok?
över alla kommunerna på Facebo
Fullständig version av rapporten
finns att beställa på
www.kreafonbutiken.se
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Gillare/
invånare, %

Det våras för innehållet!
Bilder brukar ge ett bra gensvar på Facebook. Det har du säkert också märkt.
Men visste du att driftstörningar är nästan lika populärt? Vi pratade med
kommunkommunikatörerna om balansen mellan det lättsamma och det
informativa på facebooksidan.
Innehållet på kommunernas facebooksidor kan se väldigt olika ut. En kommun
som använder sidan främst för medborgardialog postar många frågor och
uppmaningar. En annan sköter istället
dialogen i fysiska möten och använder
Facebook främst som en nyhetskanal.
Syftet påverkar vilken typ av innehåll som
hamnar på sidan.

Hårt och mjukt innehåll
För en del kommunikatörer är det viktigt
att framhäva att sidan inte finns i något
popularitetssyfte. Man postar det som
invånaren behöver känna till, och sidan
ses i princip som en förlängning av
kommunens hemsida. Det ger ett sakligt
flöde av inlägg som informerar och inger
förtroende, menar man.

"Det gäller att variera det "mjuka" innehållet också. Man kan
ju inte bara posta norrsken hela tiden. Det gäller att ha fingertoppskänsla och nyhetsnäsa för att få det att snurra på."
Göran Lahti, Övertorneå kommun

Andra kommunikatörer anser att facebooksidan även behöver mjukare innehåll,
som stämningsfulla bilder och lättsamma
ankedoter. Sådant innehåll engagerar och
delas vidare, vilket också smittar av sig på
det mer informativa innehållet. Lotta Pettersson på Halmstads kommun menar att
det mjuka innehållet stärker kommunens
varumärke och ser till så att fler får den
matnyttiga informationen, klickar gilla och
uppmärksammar sidan.
Engagerande innehåll
Det finns olika typer av mjukt innehåll
som engagerar folk. De intervjuade
kommunikatörerna pratar bland annat
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om positiva nyheter, bilder, vardagsnära
ämnen, lokala stoltheter, att framhäva
personer, innehåll med hög igenkänningsfaktor och nya satsningar. 8 av 10
svarade i vår webbenkät att bilder är det
som ger flest kommentarer, delningar och
gilla-markeringar.
Men det är inte bara mjukt innehåll som
engagerar. Efter bilder så är den
mest engagerande innehålls
typen faktiskt driftstörningar.
Det kan kännas både viktigt och
akut för invånaren och har därför
ett stort nyhetsvärde. Däremot
kan man skriva om driftstörningar
på ett mer eller mindre engagerat sätt.
Räckvidd
Många kommunikatörer resonerar insiktsfullt om balansen mellan det lättsamma
och det informativa. Däremot är det flera
som inte känner till att Facebook bara
visar sidans inlägg för ett urval av sidans
gillare. Men hur upplever kommunikatörerna att räckvidden förändrats?
En del kommuner ser en stor skillnad.
I Storfors har man valt att starta en
facebookgrupp som ett komplement till
sidan, just för att hantera den minskande
räckvidden. För många kommuners sidor
ser räckvidden ungefär likadan ut som
förut. I vissa fall är den till och med större
än förut.

– Det är inte bara negativt att Facebook
väljer ut det intressantaste för varje
person. Om ett inlägg faktiskt är intressant
så kan det få ännu större spridning idag
jämfört med förut, säger Lotta Pettersson
på Halmstads kommun.
Anpassa till invånaren
Och där är väl pudelns kärna. Vad är det
som invånarna tycker är relevant, intressant och viktigt? Vad vill de läsa om och
vad vill de dela med sig av? Här saknar

många kommuner kunskap. Webbenkäten
visar att många kommuner aldrig frågar
invånarna vad de vill ha, utan bara tittar
på Facebooks statistik. Då är det viktigt att
komma ihåg att majoriteten av de som
använder sociala medier inte klickar gilla
även om de gillar ett inlägg. Vissa tror att
det handlar om så många som 80 procent.
Med andra ord kan siffrorna från Facebook
och andra sociala medier vara missvisande
och vilseledande.

Teo Zetterman, Solna kommun

Lotta Pettersson, Halmstads kommun

"Vi postar inte för att få likes.
Det går inte att räkna ut hur
det fungerar och det är inte
vårt uppdrag heller. Men det
vi gjort är att variera typen
av inlägg och att posta fler
bilder, till exempel på vinter i
Solna i motljus."
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ENGAGEMANG
& DIALOG
Om antal gillare mäter popularitet, så handlar engagemang om
hur folk interagerar med sidan. Siffran räknar ihop hur många
kommentarer och andra interaktioner som skett på sidan under
en vecka.

troligtvis högre på den här listan. Engagemang kan vara både
glada tillrop och kritik, och siffran säger alltså inte vad det är för
slags engagemang det handlar om.

Siffran kan variera från vecka till vecka beroende på vad som
pågår i kommunen och vilka inlägg som görs. Om det sker
ett stort evenemang i kommunen i januari, så hamnar men

Överlag så engagerar sidorna betydligt mer än förra året. Räknar man ihop alla sidors engagemang så är det hela 63 procent
högre än förra året. Det är en stor ökning, särskilt med tanke på
att många tror att användandet av Facebook minskar.

Engagemang

Engagemang efter invånarantal

			
Placering
Kommun

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(70)
(44)
(12)
(115)
(26)
(44)
(55)
(86)
(5)
(1)

Malmö
Uppsala
Övertorneå
Skövde
Malung-Sälen
Borås
Ale
Orsa
Halmstad
Karlstad

Pratar
om detta

2 246
(71)
1 715 (126)
1 591 (446)
1 228
(38)
1 183 (204)
989 (126)
967
(95)
944
(52)
885 (786)
712 (1 166)

Kommentar: Antal ”pratar om detta”. Inom parentes visas förra årets siffror.

			
Placering
Kommun

Engagemang efter
invånarantal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

33,71%
13,85%
11,91%
5,13%
4,41%
3,68%
3,57%
3,41%
3,15%
2,89%

(2)
(37)
(12)
(-)
(-)
(3)
(77)
(76)
(5)
(4)

Övertorneå
Orsa
Malung-Sälen
Arvidsjaur
Ockelbo
Storfors
Hammarö
Ale
Dorotea
Oxelösund

(9,4%)
(0,76%)
(2,03%)
(-)
(-)
(8,0%)
(0,33%)
(0,34%)
(3,3%)
(4,1%)

Kommentar: Antal "pratar om detta" i förhållande till invånarantalet, med
förra årets siffror inom parentes.
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Engagemang – topp 50
Kommun

Pratar
om detta

Kommun

1. Malmö

2 246

26. Trollhättan

288

2. Uppsala

1 715

27. Jönköping

274

3. Övertorneå

1 591

28. Landskrona

266

4. Skövde

1 228

29. Upplands Väsby

265

5. Malung-Sälen

1 183

30. Mariestad

261

6. Borås

989

31. Eskilstuna

259

7. Ale

967

32. Köping

258

8. Orsa

944

33. Ockelbo

254

9. Halmstad

885

34. Varberg

253

10. Karlstad

712

35. Skara

245

11. Linköping

698

36. Luleå

239

12. Norrköping

635

37. Vänersborg

235

13. Strängnäs

576

38. Höör

232

14. Skellefteå

553

39. Tjörn

232

15. Hammarö

544

40. Tyresö

228

16. Örebro

437

41. Knivsta

225

17. Gällivare

421

42. Lidköping

220

18. Huddinge

414

43. Sandviken

218

19. Laholm

398

44. Hultsfred

202

20. Ystad

397

45. Kungsbacka

195

21. Alingsås

372

46. Åmål

186

22. Arvidsjaur

333

47. Tingsryd

183

23. Oxelösund

333

48. Tranemo

174

24. Sollefteå

321

49. Kalix

173

25. Helsingborg

316

50. Sunne

173

Vill du se statistik
ok?
över alla kommunerna på Facebo
Fullständig version av rapporten
finns att beställa på
www.kreafonbutiken.se
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Pratar
om detta

Framtidens Facebook

?

Facebook är det största sociala mediet i Sverige och fortsätter att vara ett
bra sätt för att nå ut kostnadsfritt. Men ingenting varar för evigt och vissa
menar att Facebook blir allt mer som en traditionell annonseringsplats.
Sedan ett par år tillbaka ser du inte längre
alla inlägg från sidor och vänner. Facebook
gör ett urval åt varje användare för att ge
bästa möjliga flöde. En viss typ av innehåll
får utrymme på bekostnad av annat, vilket
innebär att Facebook inte längre är en
neutral kanal.
För en kommun som är beroende av
Facebook kan det få allvarliga konsekvenser. För en del kommuner har räckvidden
redan minskat drastiskt, och i vissa fall
når ett inlägg bara ett fåtal personer trots
att sidan har hundratals gillare. Det spelar
ingen roll hur många gillare en sida har
om Facebook anser att inläggen inte är
värda att visas för dem.
Många kommunkommunikatörer vi har
pratat med tycker sig nå ut lika bra som
förut. Vissa inlägg kan rentav ha större
räckvidd än förut, eftersom populära
inlägg kan visas även för de som inte gillar
sidan. Men då gäller det som sagt att
Facebook uppfattar inlägget som populärt.
Det är Facebook som bestämmer vad som
ska visas upp, och vad som inte visas upp.
En kommunsida med tusentals gillare
kan alltså ändå ha svårt att nå ut med ett

Men det beror också på hur man skriver
inlägget. Ett till synes ointressant beslut
i kommunfullmäktige kan i vissa fall
göras om till ett inlägg som funkar på
Facebook. Det går till exempel att lyfta
fram det mest intressanta, välja ett citat,
koppla ihop det med en nyhet eller något
historiskt, eller att lägga till en bra bild.

marknadsföra ett enskilt inlägg för att nå
även de som inte gillar sidan, ungefär som
med traditionella annonser. Allt fler kommuner utnyttjar den möjligheten, speciellt
när det handlar om viktiga händelser eller
större evenemang. Det är relativt prisvärt
med tanke på hur många människor man
når. Däremot kan det vara viktigt att veta
att detta kan ses som obeställd reklam,
vilket strider mot god marknadsföringssed
och eventuellt mot marknadsföringslagen.

Det kan tyckas konstigt att anpassa ett
inlägg bara för att det ska bli populärt på
Facebook. Men frågan är större än så. Det
handlar om att kommunicera ett innehåll
som tilltalar mottagaren, oavsett kanal.
Ett bra innehåll beror på vem mottagaren
är, men generellt sett handlar det om att
väcka någon form av känsla. Att mottagaren känner sig till exempel upplyst,
informerad, stolt, glad, upprörd eller
nostalgisk.

Har man däremot ett innehåll som uppskattas av publiken, så är situationen annorlunda. Det är en god förutsättning för
att skapa egna starka kanaler och du blir
inte lika beroende av Facebooks agerande
för att nå ut. Att arbeta medvetet med sitt
innehåll i detta syfte kallas ibland för content marketing eller innehållsmarknadsföring, och kan vara värt att ha i åtanke
när det dras ner på lokaljournalistiken och
Facebooks räckvidd minskar.

Har man inte ett bra innehåll på sidan så
är det troligt att man måste betala för att
nå ut på Facebook i framtiden. Att betala
för ett inlägg kallas att marknadsföra eller
sponsra ett inlägg. Man kan till exempel

Med ett bra innehåll kommer man långt.
Och kanske är det dags att på allvar
utforska även andra kanaler än Facebook
i takt med att det blir allt svårare att föra
dialog på Facebook?

inlägg som handlar om ett mindre intressant kommunfullmäktigebeslut.
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Rätt innehåll på rätt plats
Det kan kännas svårt att hänga med i medielandskapets förändringar.
Men man behöver inte göra det svårare än vad det är. Med rätt innehåll
på rätt plats så är man en god bit på vägen.
Allt fler kommuner har börjat bli duktiga
på andra kanaler än Facebook. Det gäller framför allt YouTube, Instagram,
LinkedIn och Twitter. Jönköpings kommun
använder Instagram för att låta invånarna
visa sina egna bilder av kommunen.
Varje vecka tar en ny person över kontot,
ungefär som twitterkontot @sweden. I
Alingsås har man satt upp skyltar runt om
i kommunen för att uppmuntra folk att
instagramma och tagga med #alingsas.
Sådana arbetssätt kan bidra till att öka
den lokala stoltheten, öka kännedomen
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om kommunen och stärka varumärket.
Dessutom får man ett varierat och mer
levande innehåll.
Det primära i sådan kommunikation är
inte att nå ut med budskap och information. Det handlar om mjukare värden och
att ta fram en kanal som andra tycker om
och vill ta del av. Samtidigt får man såklart
inte glömma den formella och informativa
sidan av kommunens kommunikation,
vilket ibland kan göras av ivriga förespråkare av content marketing. Det är inte

kommunens främsta uppgift att ta fram
attraktiva kanaler, men om man har det
så blir det betydligt lättare att nå ut och
skapa dialog.
Det gäller att få en balanserad helhet i
kommunikation som speglar olika verksamheter, platser och aspekter av kommunen. I boken Innehållsmarknadsföring för
Sociala Medier (2014) kan du läsa mer om
metoder och strategier för det. Här följer
några idéer och exempel som förhoppningsvis kan inspirera inför framtiden.

Spetsa till kanalerna
En invånare som vet vilken information hen vill ha, kan ges möjlighet att
prenumerera på just den informationen
till exempel med specifika facebooksidor. Tyresö har två Twitter-konton som
bara skriver om vägarbeten: ett för hela
kommunen, och ett för de östra delarna.
Det ger en användbar service för bilister
i kommunen och med smarta tekniska
lösningar måste det inte innebära mycket
merjobb.
Bredda kanalerna
Man kan också tänka tvärtom. Prata inte
bara om kommunens egen verksamhet i
er kanal, utan allt som händer i kommunen. Om lokaltidningen skulle försvinna,
kan kommunen göra en kanal där till exempel kulturutövare kan hitta sin publik?
Och skulle man kunna engagera invånarna
i en sådan kanal för att öka delaktigheten
och få med fler perspektiv?
Tänk inte bara internet
När “allting sker på nätet” så kan det vara
lättare att nå fram utanför nätet. Vill era
invånare få sms när det är vattenproblem
i grannskapet? Finns det efterfrågan på
ett pappersutskick, nu när det digitala informationsflödet svämmar över? Man ska
heller inte glömma att var tionde person i
Sverige inte använder internet (SOI 2014).

Boktips!
Att få till ett bra innehåll för sociala
medier är ingen lätt sak. 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

Sprid kommunikationen
i organisationen
Det är vanligt att andra än kommunikatörer representerar organisationen i sociala
medier. Webbenkäten visade att fler än
hälften av kommunsidorna har administratörer som inte är professionella kommunikatörer. Då behöver kommunikatören
ta en övergripande strategisk roll, vilket är
en generell tendens för yrkeskåren i stort.
I Solna pratar man om att HR-avdelningen
ska ta huvudansvaret för LinkedIn-sidan.
Det är en spännande möjlighet att skapa
fler kontaktytor mellan invånaren och den
kommunala organisationen, åtminstone
för något större kommuner.

kommunikationen? Varje vår arrangerar
vi en kunskapsdag där vi bygger vidare
på rapporten och diskuterar fördelar och
risker med olika sätt att arbeta. I år kommer det handla mycket om metoder och
strategier för att jobba med innehåll, och
vi diskuterar smarta knep för att få till det
i praktiken.

"Platsannonser får bra
respons på Twitter."
Anonym kommunkommunikatör

Mer proaktiv kommunikation
Ett fåtal kommuner vi pratat med är aktiva
i exempelvis facebookgrupper för att
bemöta missförstånd och ge
”På Twitter kan vi posta oftare och
faktaunderlag. Rollen som
uppdatera folk personligen. Dessutom
”saklig expert" skulle med
delar vi fler inlägg från andra jämfört
fördel kunna tas även i
med vad vi gör på facebooksidan.”
andra kanaler, bland annat
Hanna Melin, Norrtälje kommun
för att öka allmänhetens
förtroende och att förebygga
illa underbyggda debatter.
Lättare sagt än gjort?
Det finns många möjligheter att utforska.
Men var ska man börja och hur hittar
man tid och resurser för att utveckla

berätta. Om basinnehåll och kampanjer.
Men framför allt får du verktyg för att
utveckla din egen innehållsstrategi.
Boken är en fortsättning på Marknadsföring och Kommunikation i Sociala Medier
(Leigert, 2013) och vänder sig till dig som
arbetar professionellt med sociala medier.
Komplettera gärna med övningsboken för
offentlig sektor.
Se kreafonbutiken.se
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KUNSKAPSDAG 24 APRIL

FRAMTIDENS FACEBOOK
FÖR KOMMUNEN
Förra årets kunskapsdag på Världskulturmuseet var en succé, och nu gör vi det igen! Hur
påverkas din kommun av Facebooks senaste förändringar? Hur skapar man det perfekta
innehållet? Och utöver Facebook, vilka andra sociala medier är värda att ha koll på?

Välkommen till en inspirerande dag späckad med föreläsningar, goda exempel, framtidstips
och möten med kollegor från andra kommuner. Läs mer på kreafon.se/kunskapsdag
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Det finns företag i världsklass
som saknar kunder. Välbehövliga
organisationer som inte får gehör.
Innovationer som blir tumme
tottar och platser ingen vill bo på.
För att ingen känner till dem.
Det vill vi ändra på!

varumärket

Kreafons modell TrädetTM visualiserar varumärkesplattformens
olika beståndsdelar.

Vi arbetar med allt från varumärkesplattform till implementering.
Dags för en workshop som kickar
igång ert arbete? Hör av dig!

Kopplat till TrädetTM finns ett antal
verktyg med övningar som vi
använder i våra workshops. Då blir
arbetet både roligt och effektivt!

info@kreafon.se »

innehåll
& strategi
21-22 maj
kreafon.se/utbildning »

tips
& inspiration
Kreafonbloggen är Sveriges största
blogg inom sitt område. Välkommen att ta del av tips, inspiration
och vad som händer på Kreafon!
kreafonbloggen.se »

smart kommunikation sedan 2001!

böcker
med mera
Kreafon ger regelbundet ut böcker
och publikationer om kommunikation. De finns i välsorterade
bokhandlar och i vår egen butik
kreafonbutiken.se »

twitter 8 maj

vi hörs!

Twitter i Offentlig verksamhet –
Användningsområden och möjligheter och goda råd!

031-708 99 25
info@kreafon.se
kreafon.se

kreafon.se/utbildning »

Och självklart hittar du Kreafon
på Twitter, Facebook, LinkedIn
och Instagram!
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KOMMUNEN PÅ
FACEBOOK 2015
Kommunen på Facebook 2015 är en kartläggning av Sveriges kommuner på Facebook,
genomförd av Kreafon i januari 2015. Syftet med rapporten är att ge en överblick av kommunernas närvaro och popularitet, och visa på möjligheter och utmaningar med Facebook
som nyhetskanal och forum för medborgardialog, idag och imorgon.
Frågor om innehållet i rapporten besvaras på
info@kreafon.se, 031-708 99 26, @kreafon (Twitter) och
www.facebook.se/kreafon

