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Malmö stad
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BÄSTA JASMIN

Jasse!! Jag vet vad vi kan
hitta på i sommar!!
OMG YAAAAS. Vaddå??
Kolla in detta

kulimalmo.se

Vill du prova på skate, ridning eller testa
dina dance moves? Kolla in alla våra
aktiviteter – Kul i Malmö

KUL I MALMÖ
UTVÄRDERING SOMMAR 2019
Enligt den övergripande kommunikationsplanen från 2018 till 2020 är syftet med
kommunikationen kring Kul i Malmö att locka målgruppen till fler aktiviteter runtom i
staden. Det är också viktigt att visa upp Malmö som en attraktiv stad. Ett annat mål är
att kommunikationen ska leda till en ökad användning av Kul i Malmö som plattform.
Rapporten Ung livsstil utgör grunden för kommunikationsplanen för lovsatsningen
2019. Utifrån denna rapport är det tydligt att de som idag aktiverar sig minst är
ungdomar mellan 12 och 15 år – främst tjejer. Med detta i åtanke har fritidsförvaltningen valt att anpassa såväl kommunikationskanaler som dess innehåll efter den
primära målgruppen tjejer i åldrarna 12 till 15 år. Utöver detta har Kul i Malmö utgått
från den sekundära målgruppen 6-11 åringar och deras föräldrar.
Fokus för sommarens kampanj har varit att öka trafiken till kulimalmo.se men samt
att se ett ökat följarantal i sociala medier. Ett annat mål har varit att utöka plattformen
och skapa ett mervärde för besökaren genom att erbjuda ett utbud som täcker mer
än enbart föreningslivet. Detta genom att marknadsföra generella gratisaktiviteter för
målgruppen i Malmö. En anledning till detta är att det ger mer spridning och kan öka
intresset för Kul i Malmö och de aktiviteter som erbjuds. Sociala medier gör det också
enkelt för oss att hålla en dialog med våra följare men också att på ett snabbt och
effektivt sätt synliggöra specifika aktiviteter och evenemang.
Denna utvärdering fokuserar på perioden 10 juni till 16 augusti.

KAMPANJMATERIAL
2019 års sommarkampanj för Kul i Malmö har ett nytt grafiskt uttryck. Vi har valt att inte exponera
barn och fokuserar på att exponera den äldre målgruppen och innehåll som de är intresserade av.
Uttrycket är skapat för att tilltala den primära målgruppen och skapa ett intresse för Kul i Malmö.
Kampanjen har innehållit följande:

Tryckta medier
Eurosize
Stolptavlor
Flyers till skolor och
bibliotek

Digitala medier
v.25
v. 28-32

Infartsskyltar
Trekantsskyltar
Infospots
LED-skärmar utanför
Triangeln, på Nobeltorget och
Södra Förstadsgatan
Stadsbussarna
Bioreklam
Rosengårdsskärmarna
Sociala medier
(Facebook & Instagram)

v.28-31
v. 28-32
v. 28-31
10 juni - 10 aug

v. 25-26 & v. 30-31
v. 25-26
v. 25-26

KAMPANJMATERIAL

Kampanjvideo - Bio- och Bussreklam

Räckvidd

På bio har kampanjfilmen visats vid 640 tillfällen. På
facebook har filmen nått 21 164 personer.

Kampanjvideo - Sociala medier

Rosengårdsskärmarna

På Rosengårdsskärmarna har vi köpt 10% ”Share of voice”,
vilket betyder hur mycket vi procentmässigt syns av
samtliga publicerade budskap. I själva verket har vi under
våra sommarlovsveckor fått upp till 40% Share of voice.
Rosengård Centrum rymmer idag 70 aktörer; matbutiker,
caféer, restauranger, bibliotek, gym, skolor, tandläkare,
trafikskola, sporthall, m.m.

Under juni månad har räknarna på Rosengård
Centrum registrerat 271.389 besökare.

Eurosize-affischer

Trekantsskylt - Stadion

Stolptavlor

LED-skärm på Triangeln

KAMPANJMATERIAL 2018
Årets kampanj är riktad till barn och ungdomar mellan 12 och 15 år. Därav skiljer sig
uttrycket något från tidigare år. Fjolårets kampanj visade bilder på glada barn för att
symbolisera en härlig sommar. I år har vi snarare fokuserat på att skapa ett uttryck
som känns igen av huvudmålgruppen.

Sommarkampanj 2018

Kampanjmaterial 2019

STATISTIK
Under sommaren 2019 har fritidsförvaltningen satsat mycket på synlighet i sociala medier.
Grunden till det är att den primära målgruppen för Kul i Malmö 2019 är ungdomar mellan
12 och 15 år, främst tjejer. Den sekundära målgruppen är barn mellan 6 och 11 år, men
också föräldrar. Under sommaren 2019 har fokus legat på att synas där målgruppen finns.
Enligt rapporten Svenskarna och Internet från 2018 är Facebook fortfarande den mest
populära kanalen bland de över 25 år. Upp till 25 år är det fler som dagligen använder
Snapchat och Instagram. Bland 12-15 åringar var det under 2018 87% av de tillfrågade
som någon gång använt Instagram. I samma ålderskategori är Snapchat en växande
kanal, något som vi försökt ta hänsyn till men där vi ytterligare måste fatta beslut om ifall
vi bör använda det som en kommunikationskanal och i sådana fall hur. Baserat på denna
rapport är det på Facebook som vi hittar föräldrar till barn i våra målgrupper medan vi på
Instagram hittar den faktiska huvudmålgruppen för årets kampanj.

KUL I MALMÖ PÅ FACEBOOK
Sedan kampanjstart den 10 juni 2019 har antalet gillamarkeringar på Facebook haft en stadig ökning.
Under perioden 10 juni till och med den 16:e augusti har vi gått från 10 567 gilla-markeringar till 11 078
st. Under samma period har vi gått från 10 779 följare till 11 428 st. På Facebook har vi arbetat aktivt med
att bjuda in personer som gillat våra inlägg till att också gilla Facebook-sidan. I juli 2018 hade Facebookprofilen 8351 gillamarkeringar.
Under perioden 10 juni till 16 augusti har det publicerats 74 inlägg på Facebook och sammanlagt har
vi under sommaren haft en räckvidd på 275 700 personer. Men eftersom det många gånger är samma
personer som tagit del av olika inlägg har vi räknat ut att vi i genomsnitt nått 3829 personer per inlägg.
De inlägg som haft störst räckvidd har haft mellan 9000 och 22 256 exponeringar.

Augusti 2018 - 8 605
Augusti 2019 - 11 071

EXEMPEL FRÅN FACEBOOK 2018

EXEMPEL FRÅN FACEBOOK 2019

KUL I MALMÖ PÅ INSTAGRAM
För Kul i Malmö har instagram i stort sett varit en helt oanvänd kanal. Vid tidpunkten för
kampanjstarten den 10 juni publicerades det första inlägget på instagram sedan den 21
maj 2018. Sedan dess har Instagramprofilen vuxit från strax över 1000 följare till 1475
från 10/6 till 15/7 och sedan ytterligare till 1741 följare den 16 augusti. I genomsnitt har
Instagramkontot fått omkring 300 nya följare per månad.
Under sommaren har det publicerats 4-5 inlägg per vecka. De mest exponerade inläggen
på instagram har exponerats omkring 2300 gånger. Majoriteten av de publicerade
inläggen har exponerats för mellan 1500 och 2500 personer. Mellan den 10 juni och
16 augusti har det publicerats 62 inlägg på instagram och i snitt mellan 150 och 200
händelser på Instagram Story. Under sommaren har vi förändrat vårt sätt att arbeta med
hashtags, platstaggar etc. för att öka vår synlighet.

Juni 2019 - strax över 1000 följare
Augusti 2019 - 1741 följare

EXEMPEL FRÅN INSTAGRAM 2018

EXEMPEL FRÅN INSTAGRAM 2019

PUBLICERINGAR
Ett fokusområde för sommaren har varit att skapa innehåll som engagerar och skapar
dialog med följarna. Föregående år har engagemanget varit obefintligt. Genom innehåll
som tävlingar, omröstningar, barometrar och frågor ser vi nu en tydlig engagemangsökning.
Genom att ställa frågor till följarna gör vi det möjligt för dem att direkt kommunicera med
oss. Vi har också öppnat upp en dialog för att ge följarna möjlighet att påverka utbudet av
aktiviteter. En punktinsats för just detta har varit att publicera en ”Frågelåda”, dvs. separata
Instagram stories som ställt frågorna:
1. Vad vill du helst göra när du är ledig?
2. Vilka aktiviteter hade du velat prova på?
3. Om du fick önska några aktiviteter som du och dina vänner hade kunnat prova på, vad
hade du önskat då?
I dessa olika sammanhang har vi kunnat titta ytterligare på de svar vi fått för att utläsa
ungefärlig ålder på de som visar sitt engagemang. Vi kan se en tydlig ökning i den yngre
målgruppen och att de snarare svarar i omröstningar och på barometrar än att svara på
frågor eller kommentera inlägg.
Vid två tillfällen har vi också haft tävlingar via instagram. Här var det väldigt uppenbart
att priset spelar stor roll och att prestationen för tävlingen inte får vara för komplicerad.
Under det första tävlingstillfället se nedan, fick vi dessvärre väldigt lågt engagemang,
något vi tror beror på vinsten: En Malmö, I love you-tshirt. I tävling nummer två tävlades
två biljetter till High Five-festivalen ut. Ordinarie pris för biljetterna var omkring 600kr
vilket gjorde priset mycket mer intressant, vilket i sin tur bidrog till högre engagemang
och många fler följare.

Frågestund på Instagram stories

Omröstningar på Instagram stories

Barometrar på Instagram stories

SPONSRADE INLÄGG
Under sommaren har vi sponsrat flera av våra inlägg dock med relativt låga summor och
faktum är att det visat sig att vissa av de inlägg som inte varit sponsrade gått bättre än
vissa av de som sponsrats.
Det har spenderats totalt 6356 kr på sponsrade inlägg på Facebook och Instagram. Det
har utöver detta också skapats en annons på Youtube som rullat mellan 17 juli och 5
augusti med en budget på 15 kr dagligen.
Att vi inte sponsrat fler inlägg beror på att vi ser att räckvidden ökat enbart med hjälp av
användning av hashtags, platstaggar och att vi även taggat föreningar och samarbetspartners som sedan gjort egna inlägg med hänvisningar till oss.

KULIMALMO.SE
I början av sommaren 2019 gjordes insatser för att fräscha upp kulimalmo.se. Bland
annat ändrade vi färgerna och headerbilden för att vara mer tilltalande för den primära
målgruppen. Bilden som visas nu är samma som vår huvudsakliga kampanj för
sommaren. Detta för att skapa en tydlig igenkänning mellan kampanjen, sociala medier
och hemsidan. Det har också lagts till tre ”puffar” som ska marknadsföra vissa specifika
evenemang och aktiviteter lite extra. Här har vi under sommaren lagt specifikt fokus på
SM-veckan, Urban Beach, Malmöfestivalen, Sommarscen och Folkets park. På så vis har
vi också länkat ihop förvaltningarna bättre mer än tidigare. Ytterligare en sak som ska
göra hemsidan mer användarvänlig är en ”splash” som gör att besökaren kan filtrera på
ålderskategori redan innan hen kommer in på hemsidan, se nästa sida.
I stort sett allt som kommunicerats ut via sociala medier har haft som mål att öka antalet
besökare på kulimalmo.se. Vi har därför specifikt skrivit ut saker som ”mer information
finns på kulimalmo.se” och ”vill du se hela vårt utbud – gå in på hemsidan, länken finns i
bio.” Vi har också under sommaren märkt tydligt i antalet besöka på siten att det har gått
ner de dagar då vi inte nämnt hemsideadressen i sociala medier. Det är som om följarna
emellanåt behöver en tydlig uppdatering och hänvisning.
Mellan den 10 juni och 16 augusti 2019 har vi haft en ökning på 23% när det gäller antalet
användare. Sett till nya användare har vi haft en ökning på 22,8 % i jämförelse med
samma period föregående år. Mellan 31 maj och 31 juli slog vi rekord i antal besökare på
kulimalmo.se per månad. Vi var då uppe i 20 400 besökare.
Det har också påbörjats ett arbete och strategier kring vidare utveckling av hemsidan där
ett förslag är att skapa en Netflix-liknande struktur där användaren kan välja mellan olika
kategorier, platser etc. men också på populära och senast tillagda aktiviteter. Detta för att
målgruppen ska känna igen siten och sättet att navigera.

Splash innan hemsida

Hemsida

RESULTAT
Flera av de tidiga idéerna för kommunikationen kring Malmö stads
lovaktiviteter har i sommar införlivats. Att kommunicera genom
kortare filmklipp för att marknadsföra aktiviteter är något vi gjort
genom att själva prova på några av aktiviteterna. En annan sådan idé
var redan 2018 att hålla tävlingar för att nå en större räckvidd. Även
detta är något vi gjort.
För att kontrollera vårt utbud och vad besökarna möter på plats har vi
under sommaren åkt ut till ett antal olika aktiviteter. Dels för att skapa
innehåll och för att få en uppfattning kring vad det är vi marknadsför.
Vid dessa tillfällen har vi även själva provat på aktiviteten. Vi har då
fått möjlighet att med egna ögon se vad besökarna upplever och
bemöts av och hur uppstyrd aktiviteten är. Detta har upplevts som
mycket uppskattat av såväl följare som av instruktörer på föreningar.
Vi har på så sätt också kunnat marknadsföra aktiviteterna på ett
trovärdigt men samtidigt roligt sätt.

Totalt deltagarantal

46 326
(31 489)

Tjejer

20 501
(13 670)

Under sommaren har vi nått ett ökat följarantal. På Facebook har vi
ökat med strax över 28 %. På Instagram har antalet följare ökat med
hela 74%.
Efter avslutad sommarsatsning kan vi nu också tydligt se en ökning i
antalet deltagartillfällen för sommaren 2019. Se illustration. De siffror
som står i parentes är siffrorna från förra årets satsning. Det vi ser är en
ökning på 47,12 % i det totala deltagarantalet. Antalet
deltagartillfällen för tjejer har ökat med hela 44,25%.

Killar

25 825
(17 819)

MÅL / ÅTGÄRD
(hämtade från lovsatsningarna 2018-2020)

• Få målgruppen att besöka aktiviteterna
Genom ett uttryck som målgruppen känner igen samt 		
användning av sociala medier är vi mer tillgängliga 		
för målgruppen.
• Öka användningen av Kul i Malmö
Majoriteten av våra inlägg på sociala medier hänvisar 		
tydligt till kulimalmo.se
• Öka dialogen med målgruppen och förankra den i
kommunikationen
Genom engagerande frågor på Instagram Stories skapar
vi en dialog med målgruppen. Under sommaren har vi 		
även mött ungdomar i samtal för att diskutera Kul i Malmö,
våra aktiviteter och vår sommarkampanj.
• Öka såväl medarbetare som medborgares kännedom
om lovsatsningarna
I samband med kampanjstart skickade vi ut ett mail 		
till samtliga medarbetare på Fritidsförvaltningen om 		
att hålla koll på Kul i Malmös sociala mediekanaler under
sommaren. Vi anordnade även en kickoff för att fira 		
kampanjstarten.

• Öka synligheten i media
En inledande punkt för kampanjstarten var ett
pressmeddelande som gick ut på mynewsdesk men även
mailades ut till flera lokala medier. Under sommaren har
Sydsvenskan publicerat artiklar om Urban Beach 		
och sommarlovsaktiviteterna nere på Ribersborg.
• Att marknadsföra gratisaktiviteter även när det inte är
skollov
Detta arbete påbörjas under senare delen av augusti.
• Skapa en fungerande infrastruktur för
internkommunikation
Under sommaren har vi arbetat i Microsoft Teams. Det har
fungerat som en effektiv plattform för all kommunikation
ssamt samling av dokument.
• Att det ska vara en självklarhet för målgruppen att varje lov
är ett aktivitetslov - inte enbart på sommaren
Detta är ett arbete som påbörjas under senare delen av
augusti, i samband med att sommarlovsaktiviteterna går över
till spontanaktiviteter.

FOKUSGRUPPSAMTAL
För att bättre förstå målgruppen valde vi att träffa ungdomar från Nydala fritidsgård. Vi
träffade tjejer i 16 års åldern och ställde frågor till dem om vad de gör på sin fritid och vad
de vet om Kul i Malmö. Genom samtalet med dem fick vi veta att de helst gör saker med
sina vänner på fritiden. Två av tjejerna vi pratade med hade provat på ridning. En av dem
följde då med mer som moraliskt stöd. Det är uppenbart att de inte gärna provar på saker
på egen hand utan helst av allt gör allt i grupp tillsammans med sina vänner.
Under augusti är det flera ungdomar omkring 25 år och äldre som hört av sig angående
åldersgränser för Urban Harbor-aktiviteter. Detta innebär att de vet att vi finns, att de
följer oss och att det finns ett intresse för vissa aktiviteter. Dessa personer frågar hellre i ett
privat meddelande än att göra det i en kommentar. Det är också många som mailat till oss
angående wakeboard, både killar och tjejer.
Vår strategi är att utöka denna fokusgrupp för att ytterligare kartlägga målgruppen,
men kanske även för att skapa ambassadörsskap och samarbete mellan Kul i Malmö och
Malmös fritidsgårdar.

KOMMUNIKATIVA UTMANINGAR
Utmaningen för sommaren 2019 har främst varit att nå ut till den specifika primära
målgruppen. Detta är en målgrupp som utifrån fokusgruppsamtal med ungdomar på
Nydala Fritidsgård umgås med vänner snarare än att prova på saker själva. Just därför
handlar det om att skapa en kanal som innehåller så intressant information att de ändå
blir intresserade av att prova på. För de är inte främmande för att testa, de menar bara att
de helst provar om någon som de känner är med och att aktiviteten måste innehålla en
viss typ av utmaning för att vara intressant.
Ytterligare en utmaning har under sommaren 2019 varit GDPR-lagen. Vi har under
sommaren sett att bilder som visar personer i rörelse och faktiska besökare till de olika
aktiviteterna ger mest engagemang. Det som dock upplevts som en stor utmaning
under sommaren är just att skapa innehåll där målgruppen själva är representerade.
Med tanke på GDPR-lagen är det inte längre tillåtet att ta bilder på människor hur som
helst. Vi måste ha deras samtycke för att kunna publicera bilderna i Malmö stads regi. Att
fotografera det yngre segmentet av målgruppen är något enklare då de i vissa fall har sina
föräldrar eller vårdnadshavare med sig. Dessa personer har då kunnat ge sitt samtycke
till att barnen varit med på bild. Äldre barn och ungdomar omger sig dock sällan med
sina vårdnadshavare eller föräldrar men får samtidigt inte själva ge sitt samtycke då de är
minderåriga.
En tredje utmaning är att Kul i Malmö tidigare marknadsförts på ett sätt som förknippas
med de allra yngsta vilket ger oss en ännu större utmaning. Dock menar vi att det kommer
att kunna ske en förändring med tiden, så länge innehållet fortsätter på samma sätt som vi
gjort under sommaren med engagerande innehåll som ger ett mervärde och inte enbart
förmedlar aktiviteter.

FRAMTID
En framtidsvision är att skapa en plattform för alla Malmö stads gratisaktiviteter - för alla. En hemsida som fungerar som ett paraply för de andra
siterna inom staden. Denna hemsida skulle kunna vara uppbyggd som
Netflix, SVT Play eller annan liknande streamingsite. Detta då det är ett
format som känns igen och på så sätt blir mer användarvänligt. Idén är att
skapa en enklare väg för medborgaren till samtliga gratisaktiviteter som
Malmö stad anordnar.

KULTURFÖRVALTNINGEN

Deltagarantal för kulturförvaltningens aktiviteter sommaren 2019.

Totalt deltagarantal

19 845

Tjejer

10 717

Killar

8469

FASTIGHETS- OCH GATUKONTORET

44 dagar fyllda
med sommarlovsaktiviteter

Totalt besökarantal

70 000

Vattenhinderbanan WIBIT var på plats under 40 dagar.
På grund av väderförhållanden och andra faktorer var
hinderbanan dessvärre stängd ca 50% av sommaren.

Totalt besökarantal

10 000

T-BRYGGAN

Urban Beach brer ut sig mellan ”Puss” och
”Kram”. Detta är en övergripande karta över
området och vad de olika områdena
innehåller. Specifika aktiviteter syns inte här
då de varierar dag för dag eller vecka för
vecka. Mer information om specifika
aktiviteter eller arrangemang finns på
kulimalmo.se

Besökarantal Ängen

20 000

RIBERSBORGSSTRANDEN

1. Gräsplanerna
På denna yta finns flera av Urban Beachs aktiviteter
2. Utlångingsbanken
Låna strandleksaker, bollar, drakar etc.

7. Aktivitetsbox
Här hittar ni någon av Urban Beachs aktiviteter

13. Aktivitetsbox
Här hittar ni någon av Urban Beachs aktiviteter

8. Beachsportplan

14. Piratlekplats

9. Boulebana

15. Dansbana

10. Aktivitetsbox
Här hittar ni någon av Urban Beachs aktiviteter

16. Basketplan

Besökarantal Hänget

3. Relax
Relaxa i våra hängmattor
4. Omklädningsrum

10 000

5. Hänget
Umgås med dina vänner, ät god mat, pyssla etc.
6. Aktivitetsbox
Här hittar ni någon av Urban Beachs aktiviteter

11. Fritidsbanken
Låna fritidsutrustning eller träningsredskap
12. Aktivitetsbox
Här hittar ni någon av Urban Beachs aktiviteter

Besökarantal Torget

17. Beachvolleyboll-plan

30 000

18. Vattenhinderbanan Wibit

