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Tio frågor och svar om sociala medier
1. Vad bör ni som verksamhet tänka igenom, innan ni  börjar använda er av sociala medier?
Innan ni startar ett konto i sociala medier, ska ni diskutera syftet och målet med er 
närvaro på sociala medier med oss på informationsenheten. Sociala medier kräver 
tid och resurser för att hålla hög kvalitet. Hur kan ni ha en röd tråd i det ni vill kom-
municera i sociala medier och i andra medier? Hur kompletterar till exempel er 
Facebook-sida andra sätt att kommunicera er verksamhet?

2. Vad är viktigt att tänka på för verksamheter som inns på sociala medier?
I riktlinjerna ”Möjligheter med sociala medier” står det att vår närvaro i sociala 
medier ska präglas av uthållighet, aktivitet, kommunikation och snabbhet. Detta 
innebär att vi ska ha ett kontinuerligt löde i de konton vi har. Minst fyra, gärna ler, 
statusuppdateringar bör göras per månad. Skriv personligt, professionellt och kon-
cist. Besvara kommentarer och meddelanden så fort som möjligt, och arbeta för att 
upprätthålla följarnas intresse.  
Informationsenheten har rätt att stänga konton som inte uppfyller detta.

3. Vem är ansvarig för att instruktionerna ”Möjligheter med sociala medier” följs? 
Chefen är ansvarig för att verksamhetens konton i sociala medier följer riktlinjerna.

4. Vem är ansvarig för att ett konto i sociala medier öppnas eller avslutas?
Chefen ska meddela informationsavdelningen om verksamheten vill öppna eller 
avsluta ett konto i sociala medier. En kort sammanställning om syfte, målgrupp, 
mål och vem/vilka som ska sköta kontot ska lämnas till informationsavdelningen 
när ett nytt konto ska startas. Informationsavdelningen ska ha tillgång till statistik 
från alla kommunala konton i sociala medier, vilket innebär att vi även vill ha era 
inloggningsuppgifter. Slutna grupper är undantagna från detta. 

5. När får en anställd använda sociala medier i tjänsten?
Det ska alltid innas ett uppdrag från chefen om en anställd ska agera i sociala medier i 
tjänsten.

6. Vilken grundinformation ska innas på alla kommunkoncernens Facebook-sidor?
På kommunens centrala Facebook-sida inns en text om vilka regler som gäller för 
sidan.Denna text ska innas på alla kommunkoncernens Facebook-sidor som inte är 
slutna grupper. Alla sidor ska ange när kommentarer besvaras och vilken verksam-
het som är ansvarig för sidan. 



7. Hur får vi överblick över kommunkoncernens närvaro i sociala medier?
Alla konton ska rapporteras till informationsenheten. På www.hultsfred.se inns 
en förteckning över kommunens konton på sociala medier. Kommunens centrala 
Facebook-sida ska ha länkar till kommunkoncernens samtliga Facebook-sidor. 
Slutna grupper på exempelvis Facebook undantas från ovanstående.

8. Hur knyter vi ihop våra sidor på Facebook med webb och andra sociala medier? 
För att stärka kommunkoncernens olika varumärken är det viktigt att vara tydlig och 
visa hur våra olika varumärken hänger ihop. Informationsenheten håller på att ta 
fram standardiserade pluggar som ska innas på verksamheternas Facebook-sidor 
och länka till den centrala Facebook-sidan, webben eller till andra sociala medier 
där det är aktuellt.

9. Hur kan vi utvärdera vår insats i sociala medier?
Att regelbundet analysera antalet gillare, antalet kommentarer och hur många som 
delat ett inlägg säger en hel del om vilken typ av information som uppskattas mest av 
de som följer oss. Hur mycket traik driver er Facebook-sida in på webben? Det kan 
även vara intressant att se hur många människor ett visst inlägg har nått ut till och 
vilka tider på dygnet som ger bäst gensvar.  Informationsenheten hjälper er gärna om 
ni är intresserade av statistik.

10. Vad gäller för arkivering och gallring av sociala medier?
Observera att varje verksamhet regelbundet måste arkivera inlägg i sociala medier, 
enklast genom att skriva ut lödet varje halvår. Om ett inlägg blir ett ärende ska det 
registreras i ett ärendehanteringssystem. Anställda som hanterar sociala medier i 
tjänsten ska ha ovanstående inskrivet i sin dokumenthanteringsplan. 

Relaterade dokument
Våra egna instruktioner ”Möjligheter med sociala medier”   
http://www.hultsfred.se/iles/2013/01/Sociala_medier_och_Hultsfreds_kommun.pdf

SKL:s riktlinjer för sociala medier
http://skl.se/tjanster/press/socialamedier/riktlinjerfornarvaroisocialamedier.2416.html

E-delegationens riktlinjer för sociala medier 
http://www.edelegationen.se/Publikationer/Vagledningar/Riktlinjer-for-myndigheters-
anvandning-av-sociala-medier/Riktlinjer-for-sociala-medier/



Tio budord om information
1. Älska din läsare mer än dig själv
2. Underskatta aldrig vikten av att informera
3. Acceptera att oavsett hur mycket du informerar,  

så har du alltid informerat för lite
4. Intressera dig för vad dina kunder gör  

på webben och i sociala medier
5. Inse vikten av webbredaktörernas arbete
6. Underskatta aldrig resurserna som krävs  

för närvaro i sociala medier
7. Ha höga krav på aktuell och korrekt information 
8. Ha höga krav på att följa den graiska proilen
9. Skriv vårdat, enkelt och begripligt!
10. Ta hjälp av informationsavdelningen! 

Vi mäter hur vi skriver!
Att skriva vårdat, enkelt och begripligt är vår skyldighet som 
kommun. Vi mäter läsbarhetsindex (LIX) på utvalda tjänste-
skrivelser och andra dokument samt på utvalda webbtexter. Vårt 
mål är att ha ett LIX-tal på högst 45 i alla texter, vilket innebär 
medelsvår text. Du kan själv förbättra dina texter genom att an-
vända Valideratext.

Informationsavdelningen
Malin Albertsson  •  malin.albertsson@hultsfred.se  •  (2)4 08 33
Emma Sellbrink  •  emma.sellbrink@hultsfred.se  •  (2)4 08 37 
Carola E Roser  •  carola.e.roser@hultsfred.se  •  (2)4 05 09


