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Innehåll
Äntligen är den här! I din hand håller du Sveriges enda sammanställning av
kommunövergripande sidor på Facebook. Rapporten använder öppen statistik för
att visa hur populära och engagerande kommunerna är på Facebook. Det är fler
gillare, fler sidor och mer engagemang än förra året. Men fyller sidorna sitt syfte?

Grattis
Sveriges kommuner!.....................4

För två år sedan gjorde Sveriges Kommuner och Landsting en undersökning
som visade att kommunerna ville använda Facebook för medborgardialog och
nyhetsspridning. Vi på Kreafon blev intresserade av att titta närmare på dialogen i
praktiken, och ur de tankarna växte rapporten Kommunen på Facebook fram.

Om undersökningen ....................6

Eftersom vi jobbar mycket med kommunala verksamheter och sociala medier
så är det viktigt för oss att hålla koll på vad som händer. Årets rapport finns som
kostnadsfri PDF eftersom vi vet att intressent är stort, men även för att ge ett
pålitligt underlag till debatter och utvärderingar. Det är viktigt att diskussionen
kring medborgardialog och samhällskommunikation utgår från fakta.
Vi kan konstatera att kommunernas sidor fortfarande når endast bråkdel av
invånarna. Men kanske är sidan på Facebook ändå en bättre kanal för dialog än
vad medborgarmöten är? Och kanske ger den bättre spridning än vad en annons i
lokaltidningen gör?
Men varför tänka det ena eller andra, förresten? Genom att kombinera flera
kanaler och aktiviteter ökar man chansen att lyckas. Mer om det skriver jag på
sidan 20.
Jag hoppas att den här rapporten ger dig spännande uppslag inför framtiden!
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lena@kreafon.se

Sedan starten 2001 har Kreafon varit delaktiga i
framgångsrika projekt med fokus på utveckling,
värdeskapande och tillväxt. Uppdragsgivarna är

Typ av sida ....................................6

Facebookdöden? .........................21

Lena Leigert,
VD Kreafon

Kreafon är ett kunskapsföretag inom
marknadsföring och kommunikation, och en
av landets främsta specialister inom sociala
medier.

Kommunen på
Facebook 2014 ..............................5

allt från småföretag till kommuner, myndigheter
och börsnoterade bolag över hela landet.
Tack vare ett ständigt pågående researcharbete
och löpande omvärldsbevakning håller vi koll på
idag och spanar på framtiden. Våra kunskaper blir
till böcker, rapporter och utbildningar, och vi anlitas som specialister på strategisk kommunikation.

Hur kan din verksamhet bli bättre på att kommunicera? Var står ni idag och vad vill ni vara
imorgon? Tillsammans når vi dit! Välkommen att
kontakta Kreafon.

Tel: 031-708 99 25 E-post: info@kreafon.se
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Grattis
Sveriges
kommuner!

Bara under förra året startade nästan trettio kommuner en övergripande sida på
Facebook! Nu har två av tre kommuner en facebooksida och kommunerna blir
allt bättre på att samla och engagera medborgarna på sina sidor.
Under det senaste året har man kommit ett steg närmare mot en mer levande
medborgardialog och en närmare kontakt med allmänheten. Grattis Sveriges
kommuner!
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Kommunen på Facebook 2014
Facebook är det överlägset mest populäraste sociala mediet i Sverige, och nästan halva
Sverige använder det varje dag (Findahl 2013). Kommunerna blir allt bättre på att samla
och engagera medborgarna på sina sidor, samtidigt som Facebooks förändringar skapar
nya utmaningar inför framtiden.
Två av tre kommuner (67%) har en sida på Facebook, och det blir
allt fler. Bara under förra året startade 26 kommuner en övergripande sida på Facebook. Dessutom är det många kommuner som
har andra typer av sidor som drivs till exempel av turistbyrån,
näringslivsenheten eller biblioteken. Om man räknar med de
sidorna så är det ungefär nio av tio kommuner som använder
Facebook (SKL 2013).
Fler gillare
Tillsammans har kommunsidorna 228.000 gilla-markeringar. Det
är nästan dubbelt så många som för ett år sedan, och innebär
att en genomsnittssida har drygt tusen gillare. Det finns ungefär
70 kommuner som har fler än tusen gillare, så majoriteten av
kommunsidorna har alltså färre gillare än så. Men det rör på sig
snabbt: bara under 2013 var det 14 kommuner som fick 1.000 nya
gillare. Framförallt gäller det stora orter men även mindre, som
Sölvesborg, Höganäs och Strängnäs.
På det stora hela är kommunerna bättre på att locka till sig
invånarna. Förra årets rapport visade att endast elva kommuner
nådde mer än 10% av invånarna. Nu är det 20 kommuner som
gör det, så den potentiella räckvidden är nästan dubbelt så stor.

Facebook förändras
Under 2013 förändrades Facebook så att en sidas inlägg inte visas
för alla gillare. Det är ett försök att ge användarna mer relevant
innehåll. För sidorna innebär det att ett inlägg i värsta fall bara
når ut till några få procent av sidans gillare. Därför är det troligt
att kommunsidornas räckvidd har minskat, trots att antalet gillare
har ökat. Å andra sidan så kan en sida numera betala för att nå
fler, vilket gör att antalet gillare inte längre är lika avgörande för
räckvidden.
Mer dialog
Däremot är det fler kommunsidor som har högt engagemang på
sidan. Under benämningen ”pratar om detta” visas hur många
personer som under den senaste veckan till exempel varit aktiva
direkt på sidan, checkat in, taggat en bild eller nämnt sidans
namn. I förra årets rapport var det knappt 30 kommuner som
engagerade fler än 100 personer. I år är det 50 kommuner som
har en så hög siffra. Många kommuner har alltså blivit betydligt
bättre på att engagera invånarna.
Men..
Eftersom antalet svenska konton på Facebook har ökat, så är det
ganska väntat att kommunsidornas statistik också har ökat. Det är
relativt vanligt att en person har flera konton, men det förekommer också att ett konto används av flera personer. Man ska också
komma ihåg att det inte bara är kommuninvånare som gillar en
sida. Det är troligtvis vanligt att man vill hålla kontakten med sitt
ursprung, genom att gilla kommunen där man växt upp. Det ska
man ha i åtanke när man tolkar siffrorna.
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Om undersökningen
Alla siffror har samlats in 21-22 januari,
vilket är ungefär samma period som
arbetet med förra årets rapport.
Både Google och Facebook har använts för
att hitta kommunernas sidor.
Rapporten inkluderar enbart övergripande
sidor för kommunen och inte enskilda
förvaltningars sidor. Grupper, profilsidor
och inaktiva sidor har också exkluderats.

arbetstid, varför den är inkluderad. Älvsbyns sida drivs av en kommuninformatör
på fritiden och är därför inofficiell.

Övergripande sidor som inte drivs av kommunen har också exkluderats, även om
inofficiella sidor som LillaEdetPunktNu och
CityOfLund lätt kan misstas som officiella.
I första hand har kommunens hemsida
använts som bekräftelse på att sidan är
officiell, men det finns flera gränsfall.
Arjeplog beskriver sin sida som en hyllning
och nämner den inte på sin hemsida, men
den drivs av kommunens informatör på

Startdatumet för en sida är det datum då
första inlägget gjordes. Många sidor gick
med i Facebook flera år innan det första
inlägget gjordes. Andra sidor har inlägg
som är äldre än när de gick med i Facebook (Skurup, Knivsta, Lerum med flera).
Eventuellt beror det på att den nuvarande
sidan slagits ihop med en tidigare sida
och vissa avvägningar om när sidan har
”kommit igång” har gjorts.

TYP AV SIDA
De flesta kommuner väljer att kategorisera sin sida som "Organisation", men även
"Statlig organisation" är vanlig. "Övrigt" avser frivilligorganisation, förening, ideell
organisation, landmärke, län,3%
produkt/tjänst, attraktioner, stadshus och webbplats.
4%
5%
6%
7%

5%

4% 3%

Organisation ...........................46% (69%)
Statlig organisation ................20% (18%)
Övrigt .....................................10% (8%)

6%

Organisation ...........................46%
(69%)
Lokalt företag............................7%
(11%)

46%

7%
10%

Statlig organisation
Samhälle & myndigheter.........6%
(-) ................20% (18%)

46%

Gemenskapssida ......................5%
(3%)
Övrigt .....................................10%
(8%)
Kommun ...................................4%
(-)
Lokalt företag............................7%
(11%)
Offentliga tjänster.................... 3%

(-)

Samhälle & myndigheter.........6%

10%

20%

20%
Tips!

Så här ändrar du som administratör kategori för din sida: 1) Överst på sidan klickar du på Redigera sida 2) Välj Uppdatera information 3) Välj
gruppering och kategori för sidan 4) Klicka på Spara ändringar. När du byter kategori visas den nya kategorin på sidan och bredvid sidans namn
när någon söker efter sidan.
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(-)

Kommentar: Visar vilkenGemenskapssida
kategori som
......................5% (3%)
kommunerna på Facebook som valt för sin
...................................4%
(-)
övergripande sida. SiffrorKommun
inom parentes
visar
förra årets siffror.
Offentliga tjänster.................... 3%
(-)

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. Man kan också tänka sig att en person
går direkt till sidan och läser inläggen, utan att gilla den.

GÄLLIVARE

SKELLEFTEÅ

Men antalet gillare ger en indikation på hur populär en
sida är. I topp ligger samma kommuner som förra året,
med två undantag. Huddinge och Solna har klättrat 53
respektive 24 placeringar på listan, och därmed puttat
ner Eskilstuna och Västerås. Karlstad fortsätter att ha
överlägset flest gillare, även om samtliga kommunsidor har
ökat antalet gillare.

Antal gillare

SOLNA TYRESÖ

HUDDINGE
6 097

SÖDERTÄLJE

HALMSTAD
5948

SÖLVESBORG

Placering

Kommun

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

Karlstad
Huddinge
Halmstad
Solna
Tyresö
Skellefteå
Södertälje
Sölvesborg
Gällivare
Malmö

(1)
(55)
(5)
(28)
(2)
(4)
(3)
(6)
(-)
(9)

Antal gillare

19 917
6 097
5 948
5 392
5 140
5 059
5 027
3 792
3 791
3 500

(15 129)
(658)
(3 342)
(1 171)
(4 800)
(3 404)
(4 654)
(2 746)
(-)
(2 272)

Kommentar: Sidans totala antal gilla-markeringar i januari 2014. Inom
parentes anges förra årets statistik.

MALMÖ
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POPULARITET
Ökat mest
Flest nya gillare under 2013
Placering Kommun

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

Störst procentuell ökning
Nya gillare

Huddinge
Karlstad
Solna
Halmstad
Kalmar
Skellefteå
Strängnäs
Luleå
Nacka
Malmö

5 439
4 788
4 221
2 606
1 889
1 655
1 585
1 471
1 246
1 228

Kommentar: Visar antalet nya gilla-markeringar under 2013.

Placering Kommun

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

Robertsfors
Ale
Kalmar
Huddinge
Upplands-Bro
Sollentuna
Krokom
Fagersta
Munkedal
Solna

Ökning

1 313% (30)
1 225% (20)
945% (200)
827% (658)
544% (146)
506% (160)
471% (185)
442% (119)
419% (53)
360% (1 171)

Kommentar: Visar procentuell ökning av antalet gillare sedan januari 2013.
Inom parentes anges antalet gillare i januari 2013.

Flest incheckat
Antal incheckningar på kommunsidorna kan också ses som en
form av popularitet.

SKELLEFTEÅ

Drygt hälften av kommunernas sidor (53%) går att checka in
på. Det finns också separata platssidor för många kommuner,
men rapporten räknar bara incheckningar på kommunövergripande sidor.
Södertälje sticker ut med drygt 10.000 incheckningar. Efter
tvåan Landskrona är det en handfull kommuner som har fler
än 1.000 incheckningar. Men om man bortser från de tio bästa
kommunerna, så har en kommun i genomsnitt 375 incheckningar.

RÄTTVIK

BENGTSFORS

DEGERFORS OXELÖSUND
BORÅS

HELSINGBORG
1 803
LANDSKRONA STAFFANSTORP
2 676
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SÖDERTÄLJE
10 274

Antal gillare – alla kommuner
1. Karlstad

19 917

44. Umeå

1 355

87. Vetlanda

818

130. Österåker

518

173. Överkalix

2. Huddinge

6 097

45. Kristinehamn 1 352

88. Vellinge

809

131. Båstad

512

174. Skinnskatteberg 237

3. Halmstad

5 948

46. Landskrona

1 343

89. Mariestad

803

132. Värnamo

500

175. Sala

233

4. Solna

5 392

47. Gotland

1 337

90. Sigtuna

802

133. Hudiksvall

490

176. Mullsjö

232

5. Tyresö

5 140

48. Kungsbacka

1 335

91. Karlshamn

789

133. Nässjö

490

177. Vindeln

225

6. Skellefteå

5 059

49. Hörby

1 309

92. Bengtsfors

775

135. Ekerö

482

178. Oskarshamn

213

7. Södertälje

5 027

50. Ljungby

1 291

92. Mellerud

775

136. Eslöv

457

179. Vaggeryd

209

8. Sölvesborg

3 792

51. Kramfors

1 289

94. Kungälv

773

136. Åmål

457

180. Dals-Ed

202

9. Gällivare

3 791

52. Trollhättan

1 285

95. Järfälla

766

138. Oxelösund

440

181. Heby

201

10. Malmö

3 500

53. Sunne

1 283

96. Orsa

758

139. Lysekil

430

182. Söderköping

200

11. Västerås

3 213

54. Karlskrona

1 282

97. Grums

757

140. Robertsfors

424

182. Tanum

200

12. Eskilstuna

3 125

55. Uddevalla

1 244

98. Arvika

754

141. Herrljunga

420

184. Härnösand

195

98. Upplands Väsby 754

241

13. Jokkmokk

3 007

56. Kalix

1 243

142. Kinda

418

185. Vimmerby

194

14. Luleå

2 837

57. Olofströms

1 238

100. Emmaboda

753

143. Norsjö

410

186. Burlöv

184

15. Arvidsjaur

2 765

58. Nybro

1 195

101. Norrköping

751

144. Götene

404

187. Berg

156

16. Borås

2 616

59. Leksand

1 193

102. Tierp

735

145. Hedemora

399

188. Kristianstad

123

17. Sundsvall

2 549

60. Arjeplog

1 188

103. Linköping

727

145. Tingsryd

399

189. Säter

103

18. Helsingborg

2 447

61. Nyköping

1 185

104. Tibro

722

147. Lomma

396

190. Sotenäs

90

19. Strängnäs

2 271

62. Östersund

1 175

105. Munkfors

717

148. Smedjebacken 387

191. Karlsborg

89

192. Nykvarn

74

20. Katrineholm

2 247

63. Falkenberg

1 172

106. Vingåker

710

149. Ulricehamn

378

21. Hammarö

2 190

64. Hässleholm

1 136

107. Falköping

689

150. Gnesta

377

22. Övertorneå

2 153

65. Motala

1 128

108. Tjörn

678

151. Degerfors

372

23. Uppsala

2 127

66. Storfors

1 100

109. Lerum

654

152. Skara

370

24. Trelleborg

2 093

67. Älmhult

1 094

110. Bromölla

653

153. Skurup

363

25. Kalmar

2 089

68. Krokom

1 057

111. Ljusdal

648

154. Rättvik

358

26. Norrtälje

2 081

69. Västervik

1 050

112. Fagersta

645

155. Strömstad

356

27. Jönköping

2 044

70. Härryda

1 044

113. Sävsjö

611

156. Sollefteå

354

28. Nacka

1 941

71. Karlskoga

1 037

114. Höör

607

157. Grästorp

346

29. Ystad

1 911

72. Östhammar

1 005

115. Skövde

605

158. Hylte

345

30. Örebro

1 880

73. Sollentuna

969

116. Knivsta

596

159. Osby

343

31. Lidköping

1 793

74. Upplands-Bro

940

117. Eda

584

160. Ragunda

331

32. Piteå

1 788

75. Haninge

933

118. Håbo

575

161. Svedala

329

33. Timrå

1 750

76. Finspång

926

118. Mjölby

575

162. Gnosjö

323

34. Sundbyberg

1 739

77. Gislaved

920

120. Norberg

570

163. Tranemo

315

35. Göteborgs Stad 1 728

78. Falu

907

120. Ånge

570

164. Sjöbo

289

36. Säffle

1 719

79. Sandviken

902

122. Partille

568

165. Valdemarsvik

288

37. Forshaga

1 596

80. Varberg

865

123. Dorotea

565

166. Bollnäs

286

38. Höganäs

1 520

81. Växjö

857

124. Storuman

548

167. Flen

285

39. Lycksele

1 515

82. Ronneby

841

125. Uppvidinge

538

168. Hallstahammar 284

40. Ängelholm

1 408

83. Nordmaling

839

126. Laholm

536

169. Munkedal

275

41. Tomelilla

1 397

84. Haparanda

832

127. Arboga

532

170. Ale

265

42. Köping

1 363

84. Vänersborg

832

128. Lidingö

531

171. Ljusnarsberg

260

86. Alingsås

829

129. Mölndal

525

172. Staffanstorp

257

43. Malung-Sälen 1 359
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Karlstad stärker gemenskapen
på Facebook
När det kommer till popularitet på Facebook så är Karlstad i en klass för sig. Med nästan
20.000 gillare så är sidan tre gånger mer populär än tvåan, Huddinge. Vi pratade med
Karlstads kommunikatör Emma Kraft om hur de jobbar med sin sida.
I mars 2011 blev Karlstad Sveriges
huvudstad på Facebook. Med nästan 5.000
gillare hade man blivit den populäraste
kommunen på Facebook. Med hjälp av radioreklam, affischering och appar skapades
attraktionskraft för sidan. Men redan innan
kampanjen hade Karlstad gjort ett stort
internt jobb.
Man började med en intern inspirationsdag
under 2010 för att komma igång med Facebook. Det sattes ett mål att ha 2.000 gillare
före nyår, och det peppade kollegorna att
engagera sig och sina kompisar.
– Det finns en stor stolthet bland karlstadborna, och det har ju gjort det lättare att
få engagemang på sidan. Jag tror att den
lokala stoltheten över Karlstad har bidragit.
Sen har vi sett att kriser vi haft, till exempel
omfattande vattenläckor, har fått många
att upptäcka nyttan med sidan också, säger
Emma.

I mars 2011 blev Karlstad
Sveriges huvudstad på Facebook. Med nästan 5.000 gillare
hade man blivit den populäraste kommunen på Facebook.

– Genom att berätta om vad vi gör så öppnar vi upp för glada tillrop. Annars kan det ju lätt bli fokus
på negativa saker, säger Emma Kraft, kommunikatör på Karlstads kommun.
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– Delvis handlar det om att få den information de behöver från facebooksidan. Sen
känner jag också att det blivit färre insändare i lokaltidningen. Det kan bero på att
folk hellre använder facebooksidan för att
ställa frågor och prata av sig, säger Emma.

Svårare att nå ut
Karlstad marknadsför ofta inlägg för att nå
ut till fler. När ett felaktigt rykte spreds om
att en byggnad skulle rivas, så marknadsförde man ett inlägg för att nå fler. Emma
tycker att marknadsförda inlägg fungerar
bättre än facebookannonser. Men generellt
sett har det blivit betydligt svårare att nå
fram.
– Jag är däremot inte säker på att det bara
beror på Facebooks tekniska förändringar.
Det finns så många sidor idag och så mycket
konkurrens om uppmärksamhet, så jag tror
att människor är mer kräsna. Då är det ännu
viktigare att tänka på tonalitet och språk.
Att börja inlägget med rätt sak och hålla sig
kortfattad. Det gäller ju att passa in i flödet
som användarna ser när de går in på Facebook. Det som ger allra mest genomslag för
oss är fina fotografier på något lokalt, gärna
i fint väder, och en uppmaning att gilla,
säger Emma.
Många administratörer
Karlstad har 35 administratörer på
facebooksidan. Det är bland annat kommunikationsenheten, kommunikatörer
på enskilda förvaltningar och kommunvägledare (kundservice). Emma har det
övergripande ansvaret. Hon svarar på frågor
från kollegor och kan också föreslå ämnen
för dem att skriva om. På så sätt kan hon
skapa en bra balans på facebooksidan, så
att hela kommunen speglas.
– Fast oftast sköter det där sig självt,
eftersom förvaltningarna är vana att berätta
om sin verksamhet. Vi på Karlstads kommun har länge jobbat med att skicka många
pressmeddelanden. Det sitter i väggarna att
informera om det man gör, menar Emma.

"Invånaren ska inte behöva söka upp oss hela tiden,
utan vi ska ”bara finnas där”. Vi pratar om att ta fram
en övergripande strategi för alla digitala kanaler också.
Därför håller vi ögonen på andra kanaler så att vi vet
vad som kommer gälla framöver."

Tillsammans gör administratörerna 1-3
inlägg per dag. Det planeras inte långt i
förväg. Emma betonar att det är ett snabbt
medium. Om hon är ute och går kan hon
stöta på något som blir ett inlägg. På så sätt
får sidan en känsla av spontanitet, och blir
mindre stel. Man postar även mycket information om vad man gör på kommunen.
– Ja, genom att berätta om vad vi gör så
öppnar vi upp för glada tillrop. Annars kan
det ju lätt bli fokus på negativa saker. Genom att prata om vilka bra grejer vi gör så
ligger det närmare till hands för invånarna
att lämna en positiv kommentar, tror Emma.

Däremot har man märkt en nedgång i yngre
åldrar.
För Emma är det självklart att finnas
där medborgarna är. Men det kan bli en
utmaning att få folk att fortsätta prata på
Karlstads sida. Inte minst handlar det om att
hitta tiden för det.
– Invånaren ska inte behöva söka upp oss
hela tiden, utan vi ska ”bara finnas där”. Vi
pratar om att ta fram en övergripande strategi för alla digitala kanaler också. Därför
håller vi ögonen på andra kanaler så att vi
vet vad som kommer gälla framöver.

Inför framtiden
De som framför allt nås av sidan är kvinnor
i åldern 25-44, vilket är en stark målgrupp
på Facebook generellt sett. Emma har
märkt att skillnaden mellan olika grupper
har jämnat ut sig över tid. Nu är det inte
lika stor skillnad beroende på kön och ålder.

Fyra fördelar med facebooksidan enligt Emma
• Kriskommunikation. Väldigt
mycket konkret nytta. Nyligen lyckades man lokalisera en vattenläcka på
30 minuter tack vare kommentarer på
facebooksidan.

• Förståelse. Fler kan sätta sig in i hur
kommunen arbetar och förstå att de
är människor som gör så gott de kan.
Det förstärks genom att skriva med
en personlig ton.

• Stolthet och gemenskap. Det
gäller både internt bland kollegorna,
och bland medborgarna i stort.

• Arbetsgivarvarumärke. Med
facebooksidan så visar man hur kommunen är som arbetsplats, och lockar
därmed fler arbetssökande.
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MEDBORGARKONTAKT
Hur stor andel av befolkningen når kommunernas sidor på Facebook? Det är vad vi kallar för medborgarkontakt, och går ut på
att jämföra antalet gillare med antalet invånare. I årets rapport
är det nästan dubbelt så många kommuner som når åtminstone tio procent av invånarantalet. Precis som förra året är det
mindre kommuner i norr som tar täten: Jokkmokk, Övertorneå
och Arvidsjaur är i topp.

?
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Svårt för storkommuner
De stora kommunerna har det svårare. Bland kommuner
med fler än 100.000 invånare är Huddinge bäst på plats 52,
och nästbäst är Borås på plats 120. I botten av listan hittar vi
Göteborg, Uppsala, Linköping, Umeå och Malmö, trots att deras
sidor har tusentals gillare.
Är det så att storstadsbor inte gillar kommunsidor lika mycket?
Eller kan det vara studenterna som påverkar resultatet?
Kanske. Men man ska också komma ihåg att statistiken inte
visar var gillaren är ifrån. Hen kan bo i en annan kommun, eller
kanske ett annat land. Det kan vara någon som flyttat därifrån
och vill hålla kontakten, eller någon som funderar på att flytta
dit. Eller potentiella turister. Sådana gillare kan vara minst lika
viktiga som kommuninvånare, beroende på vad syftet med
sidan är. Gillare som bor i andra kommuner kan vara viktiga

MEDBORGARKONTAKT
ambassadörer för att locka turister och nya invånare. Det är lätt
att glömma den målgruppen, och många kommuner gör det.
Andra har satt upp särskilda sidor för potentiella turister och
nyinflyttade.
Vilka är det som nås?
Många kommunsidor når främst fram till kvinnor är 30-årsåldern, och har svårt att nå yngre. I Södertälje är det inte alls
så. Där når man framför allt män mellan 18 och 24 år, och
facebooksidan har blivit den viktigaste kanalen för att nå yngre.
Hela landet
Kommunsidorna på Facebook har sammanlagt 227.895 gillamarkeringar, och ett totalt invånarantal på runt sju miljoner. Det
betyder att Sveriges kommunsidor tillsammans når 3,2% av
invånarna. Gislaved, på plats 99, håller riksgenomsnittet.

Antal gillare jämfört med invånarantal (%)
Placering

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

(1)
(3)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(-)
(8)
(15)

Kommun

Jokkmokk
Övertorneå
Arvidsjaur
Arjeplog
Storfors
Karlstad
Sölvesborg
Gällivare
Dorotea
Munkfors

Räckvidd

59%
46%
43%
40%
27%
23%
23%
21%
20%
20%

(41%)
(28%)
(34%)
(25%)
(22%)
(17%)
(16%)
(-)
(11%)
(7%)

Kommentar: Antal gilla-markeringar i förhållande till befolkningsmängden.
Förra årets siffror inom parentes.
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Medborgarkontakt – alla kommuner
Kommun
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Gillare/
invånare

Kommun

Gillare/
invånare

Kommun

1. Jokkmokk

59,26

43. Strängnäs

6,83

85. Tierp

2. Övertorneå

45,56

44. Tibro

6,73

3. Arvidsjaur

42,84

45. Ystad

4. Arjeplog

39,65

5. Storfors

Gillare/
invånare

3,64

Kommun

Gillare/
invånare

Kommun

Gillare/
invånare

127. Västerås

2,27

169. Vimmerby

1,27

86. Smedjebacken 3,61

128. Hässleholm

2,26

170. Lidingö

1,18

6,68

86. Gnesta

3,61

129. Nyköping

2,24

171. Haninge

1,16

46. Halmstad

6,34

88. Båstad

3,59

130. Vänersborg

2,23

172. Skövde

1,15

26,70

47. Robertsfors

6,30

89. Ängelholm

3,54

131. Mjölby

2,19

172. Umeå

1,15

6. Karlstad

22,74

48. Grästorp

6,16

90. Karlskoga

3,48

132. Berg

2,17

174. Staffanstorp

1,14

7. Sölvesborg

22,56

49. Nybro

6,14

91. Hylte

3,45

133. Falköping

2,16

175. Malmö

1,12

8. Gällivare

20,63

50. Höganäs

6,08

92. Gnosjö

3,44

134. Alingsås

2,15

176. Järfälla

1,11

9. Dorotea

20,40

51. Ragunda

6,07

92. Ljusdal

3,44

135. Nacka

2,06

177. Bollnäs

1,09

10. Munkfors

19,56

52. Huddinge

5,96

94. Mariestad

3,38

136. Skara

2,00

178. Burlöv

1,07

11. Hammarö

14,47

53. Ånge

5,95

95. Rättvik

3,32

136. Karlskrona

2,00

178. Sala

1,07

12. Forshaga

14,17

54. Uppvidinge

5,83

96. Mullsjö

3,31

138. Östersund

1,97

180. Uppsala

1,04

13. Malung-Sälen 13,52

55. Kristinehamn

5,65

97. Tingsryd

3,29

139. Sigtuna

1,86

181. Sotenäs

1,01

14. Lycksele

12,33

56. Sävsjö

5,58

98. Kalmar

3,27

140. Helsingborg

1,84

182. Växjö

1,00

15. Nordmaling

11,95

57. Södertälje

5,54

99. Gislaved

3,20

140. Kungälv

1,84

183. Ale

0,95

16. Tyresö

11,67

58. Köping

5,42

100. Eskilstuna

3,13

140. Hallstahammar 1,84

184. Säter

0,94

17. Säffle

11,24

59. Skinnskatteberg 5,38

100. Landskrona

3,13

143. Ekerö

185. Mölndal

0,85

18. Orsa

11,09

60. Ljusnarsberg

5,37

102. Vetlanda

3,10

144. Upplands Väsby 1,82

186. Oskarshamn

0,81

19. Tomelilla

10,83

61. Bromölla

5,30

103. Götene

3,09

145. Sollefteå

1,81

187. Härnösand

0,80

20. Norberg

10,20

62. Fagersta

5,03

104. Ronneby

3,02

146. Flen

1,77

188. Nykvarn

0,78

21. Norsjö

9,84

63. Trelleborg

4,89

105. Lysekil

2,99

147. Lomma

1,76

189. Norrköping

0,56

22. Sunne

9,83

64. Ljungby

4,72

106. Västervik

2,93

148. Kungsbacka

1,73

190. Linköping

0,48

23. Timrå

9,69

65. Östhammar

4,71

106. Härryda

2,93

149. Lerum

1,67

191. Göteborgs Stad 0,32

24. Olofströms

9,59

66. Lidköping

4,68

108. Arvika

2,92

150. Nässjö

1,66

192. Kristianstad

25. Storuman

9,17

67. Herrljunga

4,55

109. Håbo

2,88

151. Svedala

1,64

26. Hörby

8,78

68. Tjörn

4,51

110. Strömstad

2,86

152. Ulricehamn

1,63

27. Mellerud

8,70

69. Finspång

4,43

111. Falkenberg

2,81

152. Tanum

1,63

28. Grums

8,49

70. Piteå

4,33

112. Tranemo

2,72

154. Falu

1,60

29. Haparanda

8,41

71. Kinda

4,26

113. Osby

2,70

155. Vaggeryd

1,58

30. Emmaboda

8,40

72. Dals-Ed

4,25

114. Munkedal

2,69

156. Partille

1,57

31. Bengtsfors

8,13

73. Vindeln

4,22

115. Motala

2,68

156. Sjöbo

1,57

32. Vingåker

8,05

74. Sundbyberg

4,12

116. Hedemora

2,66

156. Jönköping

1,57

1,83

33. Leksand

7,87

75. Arboga

3,96

117. Sundsvall

2,63

159. Värnamo

1,51

34. Kalix

7,56

76. Degerfors

3,92

118. Karlshamn

2,53

160. Heby

1,49

35. Solna

7,44

77. Höör

3,87

119. Borås

2,47

161. Varberg

1,45

36. Krokom

7,24

77. Oxelösund

3,87

120. Sandviken

2,43

162. Eslöv

1,44

37. Skellefteå

7,03

79. Knivsta

3,83

121. Skurup

2,42

163. Sollentuna

1,43

38. Kramfors

7,01

79. Upplands-Bro 3,83

122. Vellinge

2,39

164. Söderköping

1,41

39. Överkalix

6,99

81. Valdemarsvik

3,79

123. Uddevalla

2,35

165. Örebro

1,34

40. Älmhult

6,94

82. Luleå

3,76

124. Gotland

2,34

166. Hudiksvall

1,33

41. Eda

6,92

83. Åmål

3,74

125. Laholm

2,28

167. Karlsborg

1,32

42. Katrineholm

6,84

84. Norrtälje

3,66

125. Trollhättan

2,28

168. Österåker

1,28

0,15

Södertälje – poppis bland
ungdomarna
Vi kontaktade Södertälje för att prata om incheckningar, där de
är överlägset bäst i Sverige. Men under samtalets gång kom det
fram att Södertälje urskiljer sig på fler sätt än så.
Kristina Karlander är webbstrateg på
Södertälje kommun. Tillsammans med sex
kommunikatörskollegor har hon ansvaret
för kommunens sida på Facebook. Idag är
det en av de populäraste kommunsidorna i
Sverige med ungefär 5.000 gillare.
– Den riktiga boomen för sidan kom när vi
började dela polisens inlägg. De var ute och
gjorde rollspel med ungdomar för att bygga
förtroende. När vi delade de inläggen så
fick vi snabbt betydligt fler gillare på sidan,
säger Kristina.

Dela andras innehåll
Det är en taktik som man fortsatt med. När
många andra kommuner enbart postar eget
innehåll, så jobbar Södertälje på ett annat
sätt. Man kan säga att Södertäljes sida
fungerar lite som en profil gör för andra.
– Vi följer många andra sidor som har med
Södertälje att göra. Vi försöker hålla daglig
koll på vad som skrivs där och vi delar också
vidare deras inlägg. Det gäller inte bara
för andra förvaltningars sidor utan vi delar
också innehåll från lokala föreningar och
andra relevanta sidor, förklarar Kristina.
Det är relativt ovanligt att en kommun gör
på det sättet. Men för Södertälje är det
viktigt att visa att man hänger med och är
en del av samhället. Och då faller sig det här
sättet ganska naturligt. Man pratar om det
som invånarna bryr sig om och använder
en mer lättsam ton än i andra kanaler.
Inlägg signeras med namn och synliggör
medarbetare som människor, snarare än
”ansiktslösa byråkrater”.

Lockar yngre män
Det hänger ihop med att Södertäljes sida
alltid dragit till sig unga delar av befolkningen. Den grupp man når ut bäst till är
faktiskt unga män i åldern 18-24, och i
mindre utsträckning kvinnor i samma ålder.
Traditionellt sett är det en svår grupp för
kommunerna att nå. En del menar att en
kommunsida aldrig kan bli populär bland
yngre. Men det håller inte Kristina med om.
– Jag upplever inte att ungdomarna tycker
att kommunen är töntig. Men när de vill
få något gjort, så ringer de inte direkt till
kommunens växel. De vill få saker gjort
snabbt, och då är sociala medier nära till
hands. Och det gäller inte bara Facebook. På
Twitter får vi in väldigt många korta frågor
och anmärkningar, säger Kristina.
Höjer självförtroende
Det finns en del envisa rykten om att Södertälje skulle vara en otrygg kommun. Där
har facebooksidan har blivit ett sätt att höja

både självförtroende och gemenskap i kommunen. Antagligen har även det bidragit till
att locka fler yngre.

Incheckningar då?
Och så var det incheckningarna då.
Södertälje har mer än 10.000 incheckningar
på sin sida, vilket är mer än någon annan
kommun. Det är faktiskt fyra gånger fler än
Landskrona, som är på andraplats. Så hur
har det här gått till?
– Jag är inte säker på det, faktiskt. Vi har
aldrig betalat för att nå ut på Facebook, och
har inte gjort något speciellt för att få fler
incheckningar. Kanske kan det bero på att
vi sitter i ett modernt stadshus som vi delar
med många andra verksamheter. När någon
går på bio eller möte här i byggnaden så
kanske de checkar in på vår sida, gissar
Kristina.
– Men vad det än beror på så är det ju kul
att de engagerar sig på vår sida, avslutar
Kristina.

Den grupp man når ut bäst till är unga män i åldern 18-24, berättar Kristina Karlander,
webbstrateg på Södertäljes kommun.
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ENGAGEMANG
Varje sida har en siffra som speglar aktiviteten på sidan under
den senaste veckan. Vi kallar det för engagemang, och Facebook kallar det för ”pratar om detta”. Det speglar till exempel
antal kommentarer, inlägg från andra, incheckningar eller
om sidan nämns någon annanstans på Facebook. Statistiken
varierar mycket från dag till dag, särskilt om det händer något
extraordinärt.
Engagemang hänger delvis ihop med antalet gillare, men inte
helt och hållet. Förra året hade Luleå tre gånger fler ”pratar om
detta” än gillare, till exempel. I årets undersökning var det bara
Oxelösund som hade mer engagemang än gillare (107%), följt
av Hallstahammar (76%), Burlöv (54%) och Värnamo (48%).

får några alls. Det kan kännas frustrerande, men fina fotografier
ger ofta mycket engagemang.
– Det kanske man kan tycka är oväsentligt, men det är det
som gör att invånarna vill vara där vi är, säger Emma Kraft på
Karlstads kommun.

En annan anledning till att engagera gillarna är att Facebook
ska förstå att sidan är populär. Om Facebook bedömer att sidan
är opopulär, så kommer inläggen att visas för färre gillare. Utan
engagerande inlägg kan man i värsta fall hamna i en nedåtgående spiral.

Olika slags engagemang
Siffrorna visar inte vilken typ av engagemang det handlar om.
Det kan vara ett fotografi på en snögubbe som fått många gillatummar, klagomål, en upprörd debatt om ett politiskt beslut,
eller glada tillrop efter en fotbollsmatch. Vilket slags engagemang som är ”bra” beror på vad sidan har för syften.
Just därför kan det vara bra att på ett systematiskt vis sätta sig
in i hur engagemanget ser ut. Då blir det lättare att komma ihåg
vad som hänt, och enklare att utvärdera nyttan med sidan. Du
kan till exempel samla alla klagomål i ett dokument och alla
uppskattande inlägg i ett annat. Frågor och förslag kan också
sparas på ett särskilt ställe. Detta blir dessutom en resurs för
andra i din organisation att ta del av.
Locka till engagemang
Vissa menar att en kommun enbart ska ge neutral och saklig
information. Men du som jobbar med en facebooksida vet hur
svårt det kan vara. Du vet också att det ofta inte blir som man
tänkt sig. En fin sommarbild på en bulle kan få 50 gilla-markeringar, medan den viktiga notisen om kommunfullmäktige inte
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Hur hantera mindre välkomna dialoger på Facebooksidan? Svarskartan är en hjälp för att bemöta negativ kritik, klagomål och troll.
Se www.kreafonbutiken.se

ENGAGEMANG
Engagemang
Placering

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

(5)
(4)
(1)
(84)
(23)
(57)
(-)
(46)
(10)
(42)

Engagemang efter invånarantal
Kommun

Pratar om detta

Karlstad
Skellefteå
Luleå
Jokkmokk
Halmstad
Kalmar
Gällivare
Kramfors
Sölvesborg
Norrtälje

1 166 (596)
997 (611)
951 (3 715)
846
(25)
786 (121)
613
(40)
555
(-)
547
(62)
541 (368)
474
(75)

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

			
Placering
Kommun

1. (32)
2. (23)
3. (3)
4. (132)
5. (6)
6. (7)
7. (-)
8. (39)
9. (43)
10. (5)

Jokkmokk
Övertorneå
Storfors
Oxelösund
Dorotea
Sölvesborg
Gällivare
Kramfors
Munkfors
Norsjö

Engagemang efter
invånarantal

16,7%
9,4%
8,0%
4,1%
3,3%
3,2%
3,0%
3,0%
2,4%
2,4%

(0,5%)
(0,7%)
(3,1%)
(0,1%)
(2,4%)
(2,2%)
(-)
(0,1%)
(0,3%)
(3,0%)

Kommentar: Antal "pratar om detta" i förhållande till invånarantalet, med
förra årets siffror inom parentes.

Tips för att mäta engagemang
Hur många som besöker er hemsida kommer från Facebook?
Får ni fler telefonsamtal om ni glömmer att informera på facebooksidan?
Får ni ut mer av att annonsera i lokaltidningen, än att betala för att synas på Facebook?
Mät inte bara klick. Använd till exempel Google Analytics för att se
hur lång tid besökare lägger på er hemsida.
Omvärldsbevaka med till exempel mention.net för att se
hur det pratas om er både på och utanför Facebook.
Når ni journalister och opinionsbildare med er facebooksida, och vad har det lett till?
Vad för slags information kommer in på Facebook
som ni inte får in i andra kanaler?
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Engagemang – alla kommuner
Kommun
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Pratar
om detta

Kommun

Pratar
om detta

Kommun

Pratar
om detta

Kommun

Pratar
om detta

Kommun

Pratar
om detta

1. Karlstad

1 166

43. Hylte

131

85. Båstad

54

126. Knivsta

28

168. Flen

7

2. Skellefteå

997

44. Borås

126

86. Orsa

52

126. Berg

28

170. Eda

6

3. Luleå

951

44. Uppsala

126

86. Timrå

52

126. Varberg

28

170. Dals-Ed

6

4. Jokkmokk

846

46. Södertälje

112

86. Ånge

52

130. Haparanda

27

170. Nässjö

6

5. Halmstad

786

47. Kalix

110

86. Tingsryd

52

130. Överkalix

27

173. Uppvidinge

5

6. Kalmar

613

48. Jönköping

109

86. Sandviken

52

132. Hudiksvall

26

173. Strömstad

5

7. Gällivare

555

49. Tomelilla

106

91. Hammarö

50

133. Arjeplog

25

173. Sollefteå

5

8. Kramfors

547

50. Uddevalla

103

92. Valdemarsvik

49

133. Osby

25

173. Kristianstad

5

9. Sölvesborg

541

51. Landskrona

101

92. Falu

49

133. Lomma

25

177. Lysekil

4

10. Norrtälje

474

52. Burlöv

100

92. Vaggeryd

49

136. Vingåker

24

178. Tibro

3

11. Oxelösund

470

53. Norsjö

98

92. Örebro

49

136. Västervik

24

178. Ljusnarsberg

3

12. Övertorneå

446

53. Trelleborg

98

96. Säffle

48

136. Falkenberg

24

178. Gislaved

3

13. Huddinge

411

55. Höör

95

96. Robertsfors

48

139. Nordmaling

23

178. Haninge

3

14. Upplands-Bro

363

55. Nacka

95

98. Gnesta

46

139. Sjöbo

23

182. Sävsjö

2

15. Storfors

330

55. Ale

95

98. Munkedal

46

141. Älmhult

22

182. Nykvarn

2

16. Nybro

282

58. Dorotea

91

98. Mölndal

46

141. Tjörn

22

184. Sotenäs

1

17. Sunne

279

59. Håbo

90

101. Katrineholm

45

141. Svedala

22

18. Solna

265

60. Munkfors

89

101. Ulricehamn

45

144. Sigtuna

21

19. Värnamo

240

60. Krokom

89

101. Österåker

45

144. Norrköping

21

20. Höganäs

225

62. Åmål

83

104. Smedjebacken

44

146. Ekerö

18

21. Hörby

224

63. Ljusdal

82

104. Nyköping

44

146. Härnösand

18

22. Hallstahammar 216

64. Lycksele

78

104. Umeå

44

148. Grästorp

17

23. Trollhättan

212

64. Piteå

78

107. Partille

41

148. Finspång

17

24. Kungälv

211

66. Sundsvall

77

108. Bengtsfors

40

150. Fagersta

16

25. Ängelholm

207

67. Östersund

74

108. Sundbyberg

40

150. Heby

16

26. Malung-Sälen 204

68. Helsingborg

72

108. Ronneby

40

150. Växjö

16

27. Laholm

202

68. Bollnäs

72

108. Falköping

40

153. Skurup

15

28. Vellinge

192

70. Rättvik

71

112. Olofströms

39

154. Oskarshamn

14

29. Östhammar

189

70. Malmö

71

112. Vetlanda

39

155. Degerfors

13

30. Leksand

183

72. Vindeln

70

112. Linköping

39

155. Götene

13

31. Ystad

175

73. Upplands Väsby 69

115. Ljungby

38

155. Skara

13

32. Strängnäs
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74. Storuman

68

115. Skövde

38

158. Tranemo

12

33. Mjölby

161

74. Sollentuna

68

117. Kinda

37

159. Hedemora

11

34. Västerås

159

76. Hässleholm

67

117. Gotland

37

160. Mariestad

10

35. Göteborgs Stad 153

77. Emmaboda

66

119. Härryda

35

161. Sala

9

36. Grums

149

78. Kungsbacka

62

120. Herrljunga

34

162. Norberg

8

37. Lidköping

148

78. Järfälla

62

121. Karlskrona

32

162. Tierp

8

38. Forshaga

146

80. Kristinehamn

60

122. Gnosjö

31

162. Tanum

8

39. Köping

145

81. Arvika

59

123. Karlskoga

30

162. Karlsborg

8

40. Arboga

141

82. Mellerud

55

124. Karlshamn

29

162. Lidingö

8

41. Bromölla

138

82. Motala

55

124. Lerum

29

162. Staffanstorp

8

42. Eslöv

133

82. Alingsås

55

126. Ragunda

28

168. Skinnskatteberg

7

Kommentar: Arvidsjaur,
Tyresö, Mullsjö, Eskilstuna,
Vänersborg, Söderköping,
Vimmerby och Säter visar
inte statistik för "pratar om
detta".

Huddinges sida
gick från skvalp
till skarp
På ett år fick Huddinge kommun över fem
tusen nya gillare på Facebook. De klättrade
fler än femtio placeringar, och är nu näst
populärast i Sverige. Hur gick det till, och vad
kan vi andra lära oss av dem?
Martina Nygren, PR-ansvarig, Huddinge kommun.

I början av 2013 hade Huddinge drygt 600
gillare på sin facebooksida. Martina Nygren,
PR-ansvarig, menar att det saknades tydliga
mål och ansvar för sidan.
– Sidan låg och skvalpade och ingen visste
riktigt hur den skulle användas, säger
Martina.
Ansvaret hamnade hos PR-avdelningen,
som såg till att sidan betraktades som
en viktig kanal som behöver strukturerat
arbete. Antalet gillare ökade stadigt och i
augusti hade man 2.000 gillare. Hur gjorde
man för att nå dit?

Sidan administreras av nio personer. De
möts i redaktionsrådet som diskuterar
all kommunikation, inklusive sidan på
Facebook. Man försöker att göra åtminstone
ett inlägg per dag, och hålla en ton som
är personlig och trevlig. Inläggen signeras
inte med namn, utan det är alltid Huddinge
kommun som pratar.
Förutom att posta regelbundet med
varierat innehåll så har man gjort annonser
och sponsrade händelser. Man har också
marknadsfört enskilda inlägg, speciellt vid
större evenemang som Huddingedagarna.

"Ansvaret hamnade hos PR-avdelningen, som såg till
att sidan betraktades som en viktig kanal som behöver
strukturerat arbete. Antalet gillare ökade stadigt och i
augusti hade man 2.000 gillare."

Däremot har man inte marknadsfört sidan
särskilt mycket utanför Facebook.

Gillare inget självändamål
– Det finns inget uttalat syfte att få fler gillare när vi gör uppdateringar, utan det viktigaste är att följa vår plan. Visst, framgångar
och positiva händelser får många tummar
upp, det ser vi och det är alltid roligt. När vi
la upp ett foto på några elever tillsammans
med kronprinsessan Victoria i Flottsbros
skidbacke fick det snabbt 385 gillare och
14 delningar utan att vi marknadsförde det
så det är tydligt att goda nyheter sprids
snabbt, menar Martina.
Och för Huddinge är det just dialogen med
invånarna som är den främsta styrkan
med facebooksidan. Gillarna är framför allt
kvinnor mellan 34-44 år, och 25-44-åringar
generellt.
– Vi får in massor av information som inte
kommer in i andra kanaler. Facebooksidan
har blivit en unik resurs för oss, avslutar
Martina.
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Konsten att kommunicera
med allmänheten
Det är både lättare och svårare att kommunicera med allmänheten idag. Lättare för att det finns så många fler kanaler.
Svårare, därför att alla inte finns på samma ställe.
Jag har arbetat med kommunikation i
kommunala verksamheter i snart tjugo år.
Mycket har förändrats under den tiden, men
att kommunicera med allmänheten är alltid
en aktuell utmaning.
Här delar jag med mig av några av de
ämnen som vi tar upp på Kreafons utbildningar ”Varumärket i kommunen” och ”Att
marknadsföra kommunala verksamheter”.

Framgång handlar sällan
om en enskild kanal
Vi får många frågor om Facebook, men frågorna är nästan alltid mycket större än så.
För framgång handlar sällan om en enskild
kommunikationskanal.
Kommunikationen på en facebooksida kan
fallera på grund av en bristande internkommunikation, när administratören inte får
rätt information i rätt tid. En spretig och
opersonlig tonalitet kan bero på att många
administratörer arbetar utan gemensam
kommunikationsstrategi och budskapsplattform. Och så vidare.
Att finnas till hands är A och O
Lokaltidningen har förvisso fortfarande ett
stort genomslag, men inte som förr. Runt
häften av kommunens invånare finns på
Facebook, men det är inte alls säkert att
man lyckas nå dem alla.
För att nå ut till allmänheten krävs flera kanaler, både på och utanför nätet. Det ställer
större krav på samordning, konsekvens och
tajming, vilket i sin tur kräver planering och
genomtänkta strategier. Det är ingen slump
att allt fler kommuner känner behov av att
arbeta fram en varumärkesplattform.
Dessutom handlar det inte självklart om
att ”nå ut”. Idag är det ofta invånaren själv
som väljer om, när och hur man vill ha
information. Kommunen bör alltså finnas
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till hands på invånarens villkor. Det är en
framgångsfaktor att vara tillgänglig när och
där folk har behov av information och lust
att kommunicera.

Tänk på innehållet
Förutom närvaro på invånarnas villkor
gäller det också att anpassa sitt sätt att
kommunicera. Det är absolut inget nytt.
Säkert känner du igen uttrycket ”Tala med
bönder på bönders vis och med de lärde
på latin”. Det är mer aktuellt än någonsin,
nu när kommunikation verkligen sker på
mottagarens villkor och initiativ.
Ingen vill prenumerera på en facebooksida
som verkar tråkig och en blogg får de läsare

den förtjänar. På våra utbildningar tar vi upp
det som idag kallas content marketing. Det
må vara ett nytt begrepp, men är egentligen inte alls något nytt.
Content marketing handlar i korthet om att
göra innehållet i sina kanaler till något så
attraktivt att folk på eget initiativ vill ta del
av det. Ett välkänt exempel är Ikeakatalogen, som kom ut för första gången 1950.
Många uppfattar inte Ikeakatalogen som
reklam. Det är ”inspiration” och ”intressant
information”.
Ett medvetet innehåll gör stor skillnad även
för kommunala verksamheter:
• Skolan som låter elever blogga på en
gemensam skolblogg, inte minst för att
attrahera nya elever.
• Näringslivsenhetens tidning som inspirerar kommunens företagare och blivande
sådana.
• Ett instagramkonto med kommunens
smultronställen för barnfamiljen.
Ju mer intressant innehåll desto större
spridningspotential.
Möjligheterna är många för den som vill
utveckla räckvidd och dialog:

"Det är en framgångsfaktor att vara tillgänglig
när och där folk har behov av information och
lust att kommunicera. "

Hemsida

LinkedIn

Blogg

Twitter

Slideshare

137

Mer tips och inspiration för strategisk och
operativt arbete finns i boken Marknadsföring
och Kommunikation i Sociala Medier,
www.kreafonbutiken.se.

Exempel på karta över kommunikationskanaler
och hur de hänger ihop (ur boken Marknadsföring och Kommunikation i Sociala Medier,
Kreafon 2013).

• Välj inte en kanal, välj många och
bli bra på att samordna. Gör en karta över
hur kanalerna, både på och utanför nätet,
hänger ihop med varandra.
• Se till att det operativa arbetet
fungerar med väl sammansatta team,
tydlig arbetsfördelning och att göralistor.
• Säkerställ en röd tråd genom att
löpande stämma av kommunikationsinsatser mot varumärkesplattform och
andra strategidokument.

• Ge rätt vägledning så att även andra
än kommunikatörerna kan kommunicera.
Att kunna ställa frågor direkt till en särskild kommuntjänsteman kan uppfattas
mycket positivt, till exempel.
• En tonalitetsmanual ger en ram för
den övergripande tonen. Hur formell eller
informell ska kommunen vara? Är det
okej att använda smileys? :)
• Vinn tid och få ett bättre innehåll
genom att planera och återanvända innehåll i flera kanaler. Publicera ett filmklipp
både i youtubekanalen och på hemsidan.

Låt en text vara både en bloggpost och
en artikel i den tryckta tidningen.
• Samla på lärdomar. Gör anteckningar
om vilket innehåll som fungerade bra/dåligt och varför. När och var publicerades
det? Vad kan göras annorlunda till nästa
gång? Sprid lärdomarna internt.

Lena Leigert
VD Kreafon
lena@kreafon.se

Facebookdöden?
På sistone har det skrivits mycket om att Facebook börjar gå mot sitt slut.
Det är ett ganska märkligt påstående, om man tänker på att det finns mer
än en miljard konton där. Men visst – ingenting varar för evigt och någon
gång kommer Facebook att försvinna.
En studie av Basch (2012) visade att sociala
medier i allmänhet försvinner ungefär lika
snabbt som de växer. När man skapar ett
konto så brukar några vänner göra samma
sak, och samma process händer när man
avslutar kontot.
Med ungefär samma generella resonemang
visade Cannarella & Spechler (2014) att
Facebook bara har kvar 20% av sina användare om tre år. Men går det verkligen att dra
alla sociala medier över en kam?
Facebook är inte bara en sajt och en app till
telefonen. Med ett konto på Facebook kan
man till exempel logga in på andra sociala
medier och kommentera på bloggar och
tidningsartiklar. För allt fler får facebookkontot ungefär samma funktion som en
mailadress. Det är inte ”coolt” men det är
svårt att vara utan.

Hur är det med ungdomarna?
Det pratas mycket om att ungdomar flyr
Facebook för till exempel Twitter och
Instagram (som ägs av Facebook).
Men enligt Svenskarna och Internet 2013
så ökar faktiskt det dagliga användandet
av Facebook i alla åldergrupper – även
bland de yngre. En amerikansk studie från
Socialbakers (2014) visade liknande resultat.
Däremot kan man tänka sig att ungdomar
säger att de inte använder Facebook,
eftersom det inte är coolt längre. Det vore ju
inte första gången en tonåring säger en sak
och gör något annat.

samhället i övrigt. Vi är till exempel inte lika
lojala när vi röstar och när vi shoppar.
Men vad gäller sociala medier står en sak
klar: nästan alla som använder sociala
medier över huvud taget besöker Facebook
(Findahl 2013).

Ett fragmenterat medielandskap
Men en sak är klar – det är vanligt att använda flera olika sociala medier. Medielandskapet är mer fragmenterat idag, precis som

"Det vore ju inte första gången en tonåring
säger en sak och gör något annat."

Svenskarna och internet är den årliga rapporten
från .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur)
som kartlägger internetanvändningens
utveckling och förändring hos den svenska
befolkningen, se www.soi2013.se.
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Vem ska prata med medborgaren?
Nu när kommunerna lärt sig att kommunicera i sociala medier är det dags för
nästa steg. Då gäller det att vidga vyerna och tänka nytt. Annars finns det
risk för att framtidens samhällsdebatt drivs av konsumenter och företag.
Under arbetet med den här rapporten har
jag slagits av en sak: Många kommuner är
skickliga på att kommunicera. Man postar
bilder, uppmanar till interaktion, svarar på
tilltal, undviker ett styltigt myndighetsspråk,
använder en personlig ton och så vidare.
Mencin (2013) bekräftar min känsla och
drar slutsatsen att språket inte är avgörande
för om en kommunsida på Facebook lyckas
eller inte.
Ett lämpligt språk är en nödvändig förutsättning, men inte gott nog. Vad kan kommunen göra för att bli ännu bättre på att
kommunicera på medborgarnas villkor? Det
går till exempel att finnas i flera kanaler,
sökmotoroptimera, anpassa hemsidan för
nya plattformar och så vidare. Det finns
många företag som är bra på det.
Ta till exempel det amerikanska företaget
Amazon. De strävar efter att förstå konsumentens villkor så till den milda grad att
varan levereras redan innan konsumenten
har hunnit köpa den. Det sägs till och med
att Amazon ska leverera varan med så
kallade drönare, eller flygande robotar.
Google, Apple och Facebook är hack i häl.
Men hur blir det med medborgaren då?
Vem vill förstå medborgaren? Här behöver
offentlig sektor fråga sig hur mycket av
samhällskommunikationen som ska föras i
kommersiella kanaler. Speciellt med tanke
på att massmediernas tid är förbi och att
varken TV eller radio kommer att vara fritt
tillgängligt i etern.

Kommunernas försprång
Återigen kommer vi till content marketing
och vikten av egna starka kanaler. Offentliga
verksamheter har många fördelar att dra
nytta av. För det första så finns det ett
visst förtroende för att kommuner hanterar
personliga uppgifter på ett ordentligt sätt.
Det ska man ta vara på, och utveckla. Med
största sannolikhet kommer det att bli allt
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viktigare när digital teknik nu flyttar in i
våra kläder, hus, glasögon och till och med
in i kroppen. Vi kommer att få anpassad
information utifrån vad vi ser och gör, hur vi
mår, vem man träffar, eller beroende på vad
som står i vår kalender. Som medborgare
måste man kunna lita helt på verktygen
man använder och det kan man ofta inte
idag, åtminstone inte enligt Datainspektionen.
För det andra, så kan kommuner använda
andras innehåll på ett sätt som företag inte
kan. Många använder särskilda Creative
Commons-licenser för att uppmuntra
okommersiellt återbruk. Och det finns ännu
fler som vill att deras material får större
spridning. Så en kommun måste inte producera eget innehåll utan man kan, lite som
Södertälje gör, vara ett informationsnav.

Från globalt till lokalt
Ett kommunalt informationsnav är egentligen inte särskilt långsökt. När pendeln
svänger tillbaka från globalt till lokalt och
lokaltidningen har ändrat funktion eller
rentav försvunnit, så finns ett hål att fylla.
Tänk dig att kommunen fyller det hålet med
en plattform för att snabbt hitta det man
vill. Utan att bombarderas av annonser och
kartläggas som konsument.
Om man sneglar på USA en stund så ser vi
att ”delningsekonomier” har blivit en industri. Det finns smidiga appar för att organisera samåkning, arbetsdelning, utlåning och
byteshandel. Vi kan vänta oss mer av det i
Sverige också, och för en framåttänkande
kommun är det en chans att erbjuda en
samhällsnyttig tjänst med hög trovärdighet
till hela befolkningen. Om inte kommunen
gör det, så gör någon annan det.
Ta kollektivtrafik som ett exempel. Jag
använder ofta en tjänst för att hitta bästa
vägen mellan två adresser i olika städer.
Väldigt smidigt! Fast varför är det Google

som erbjuder den tjänsten, och inte det
offentliga?

Spelifiering och mikroekonomi
Spelifiering (”gamification”) är en annan
trend som kommuner bör känna till. Det
handlar om att införa spelmekanismer i
sådant som inte vanligtvis är spel. Inom
psykologin har man märkt att vissa patienter blir mer motiverade genom att samla
poäng och få belöningar. Man kan tänka sig
att spelifiera en del av kommunens verksamhet. Städning, träning, stödsamtal och
grovarbete kan göras om till spel som vem
som helst kan göra i utbyte mot någon form
av betalning. En slags lokal mikroekonomi,
som gagnar samhället snarare än Silicon
Valley. Man kan också tänka på crowdfunding, där en person föreslår ett projekt som
finansieras frivilligt av medborgarna.
Men vad har det med kommunikation
och facebooksidor att göra, undrar du? Jo,
poängen är att skapa plattformar som medborgarna vill använda, och som både skickar
och tar emot information. En del av idéerna
här verkar kanske direkt olämpliga att
genomföra som det ser ut idag. Men min
poäng är att visa på framtidens möjligheter
och utmaningar. Om inte kommuner och
andra offentliga institutioner tar det här på
allvar, så kommer framtidens infrastruktur
att domineras helt av icke-valda aktörer.
Då måste kommuner, på ett eller annat
sätt, betala andra för att kunna prata med
invånarna.

Anders Carlsson,
master MKV,
kommunikationskonsult
anders@kreafon.se

KOMMUNEN PÅ
FACEBOOK 2004-2014
När började kommunerna med Facebook?

2004

2010

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. Falu
13. Arjeplog
14. Storfors
15. Timrå

16. Säffle
17. Mariestad
18. Degerfors
19. Norberg
20. Götene
21. Hörby
22. Kungälv
23. Övertorneå
24. Jokkmokk
25. Vingåker
26. Arvidsjaur
27. Lerum
28. Hudiksvall
29. Sävsjö
30. Uppsala
31. Tibro
32. Landskrona
33. Växjö
34. Eskilstuna
35. Malmö
3 Haninge
36.
37. Grums
38. Kalix
39. Lysekil
4 Tomelilla
40.
41. Ystad
42. Motala
43. Lidingö
44 Lidköping
44.
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

Allt fler
kommuner
på Facebook!

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. Partille
81. Staffanstorp
82. Linköping
83. Rättvik
84. Sala
85. Ulricehamn
86. Varberg
87. Tranemo
88. Helsingborg
89. Ljusnarsberg
90. Sollentuna
91. Borås
92. Sandviken
93. Skara
94. Huddinge
95. Uppvidinge
96. Vänersborg
97. Gnosjö
98. Bengtsfors

99. Oskarshamn
100. Upplands Väsby
101. Leksand
102. Trelleborg
103. Ånge
104. Norrtälje
105. Ronneby
106. Kungsbacka
107. Ljusdal
108. Sundbyberg
109. Skövde
110. Ängelholm
111. Luleå
112. Vimmerby
113. Orsa
114. Höganäs
115. Kinda
116. Oxelösund
117. Östersund
118. Säter
119. Jönköping
120. Grästorp
121. Osby
122. Söderköping
123. Tingsryd
124. Kramfors
125. Järfälla
126. Vindeln
127. Strömstad
128. Lycksele
129. Eda
130. Mjölby
131. Smedjebacken
132. Herrljunga
133. Upplands-Bro
134. Ekerö

2012
135. Härryda
136. Tjörn
137. Kalmar
138. Södertälje
139. Vellinge
140. Eslöv
141. Sotenäs
142. Vaggeryd
143. Arboga
144. Vetlanda
145. Bromölla
146. Solna
147. Hallstahammar
148. Munkfors
149. Köping
150. Alingsås

151. Åmål
152. Nykvarn
153. Sundsvall
154. Skinnskatteberg
155. Mölndal
156. Karlshamn
157. Bollnäs
158. Heby
159. Krokom
160. Dals-Ed
161. Sjöbo
162. Norsjö
163. Sollefteå
164. Fagersta
165. Kristianstad

4,8 miljoner
svenska konton

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

2014
5,2 miljoner
svenska konton
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Om rapporten
Kommunen på Facebook är en kartläggning av Sveriges kommuner på
Facebook, genomförd av Kreafon i januari 2014. 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.
Om Kreafon
Kreafon är ett kunskapsföretag med fokus på dagens och morgondagens
sätt att kommunicera. Kreafon anlitas som specialist inom strategisk
kommunikation och arbetar på uppdrag av företag och offentliga verksamheter. Vi genomför även undersökningar och utbildningar i egen regi.
Kreafons samtliga publikationer hittar du på www.kreafonbutiken.se
Var står ni idag och vad vill ni vara imorgon?
Välkommen att kontakta Kreafon för att upptäcka och ta tag i
utvecklingsmöjligheterna i er verksamhet. Tel: 031-708 99 25
Mer information
Frågor om innehållet i rapporten besvaras på
info@kreafon.se, 031-708 99 26,
@kreafon (Twitter) och www.facebook.se/kreafon

