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Sociala medier är viktiga kommunikationskanaler för de flesta kommuner och kommunala 
verksamheter. För oss i Linköpings kommun är det kanaler för att öka tillgängligheten, del-
aktigheten och stärka vårt varumärke mot våra invånare och brukare. Med sociala medier 
stärker vi relationen med våra målgrupper genom att skapa innehåll som bidrar till positivt 
engagemang i linje med Linköping kommuns varumärke.

En viktig del i vår kommunikation

Linköpings kommun har centrala konton på Facebook, Instagram, 
Twitter, Youtube och Linkedin. Det finns även ett antal kommunala 
verksamheter som använder egna konton för sin kommunikation. Det 
kan exempelvis vara skolor, servicehem, mötesplatser, projekt eller 
större återkommande evenemang. 

I denna introduktion, som är baserad på Anvisningar för sociala 

medier, har vi samlat råd och tips för dig som arbetar med eller ska 
börja arbeta med sociala medier. 

Varje nytt konto ska förankras med verksamhetens chef och Kom-
munikationsstaben som tar beslut om kontot får startas. Kontakta i 
första hand Kommunikationsstaben för frågor när det gäller sociala 
medier.
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Vår närvaro i sociala medier ska i grunden hanteras på samma sätt 
som andra kommunikationskanaler, vilket innebär att de omfattas 
av vår kommunikationspolicy. De mål som satts upp för vår närvaro 
i sociala medier är baserade på denna.

Stärka bilden av Linköping och vårt varumärke
Genom sociala medier ska vi öka kännedomen om vad Linköping kan 
erbjuda som plats och förmedla de positiva associationsvärden kom-
munen har, både som boende- och verksamhetsort.
 
Skapa acceptans och ändra attityder
Genom sociala medier ska vi sprida viktig samhällsinformation och 
på så sätt skapa acceptans till förändringar, kommunens uppdrag och 
prioriteringar.

Öka tillgängligheten och delaktigheten
Linköpingsborna ska uppleva att det, via sociala medier, är lätt att få 
information om kommunens uppdrag, tjänster och service samt kun-
na vara med och påverka.

Stärka Linköpings kommun som attraktiv arbetsgivare och  
arbetsplats
Vi ska använda sociala medier till att få befintliga anställda att agera 
ambassadörer samt få öka viljan hos potentiella anställda till att söka 
arbete i kommunen.

De sociala medierna ska ses som en av flera möjliga kanaler för kom-
munikationen med medborgarna. De sociala medierna kan finnas 
med i verksamhetens övergripande planering för sin kommunikation 
och användas när det bedöms vara ett bra val för att kommunicera 
med en större målgrupp, men också för specifika målgrupper.

Sociala medier ska inte användas om behovet kan tillgodoses med 
ett verktyg eller system som Linköping kommun äger eller har upp-
handlat. Exempelvis ska sociala medier inte användas för lagring av 
dokument eller för intern kommunikation mellan medarbetare eller 
verksamheter.

Mål med vår kommunikation

När kan sociala medier användas?
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När en verksamhet planerar att starta ett konto i sociala medier är 
det viktigt att först identifiera vilket behov som finns. Utifrån be-
hovet väljer vi sedan vilken tjänst som passar oss bäst. På Linweb 
finns mer information om de olika sociala medierna och deras för- 
och nackdelar. 

Behov och målgrupp

Det är respektive verksamhetschef som ansvarar för de sociala 
medierna och som ska se till att kanalen drivs enligt dessa anvisningar, 
lagar och övriga rutiner. Chefen ansvarar också för att verksamheten har 
resurser, kunskap och rutiner för att hantera kanalen.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som 
behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Det innebär att det är 
respektive nämnd som ytterst ansvarar för att innehållet i kontot inte strider mot 
gällande lagar. Respektive nämnd kan därför besluta att stänga ner konton.

Kommunikationsstaben ger vägledning, råd och arrangerar regelbundet utbild-
ningar kring sociala medier.

Ansvar och roller

Specificera
målgrupp

Publicera
innehåll

Utvärdera 
och följ upp 

innehåll

Optimera
innehåll och 
arbetssätt

Välj
plattform

Planera

Identifiera
behov
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Det ska vara tydligt att det är Linköpings kommun som är avsän-
dare av kommunikationen. Om verksamheten har ett eget grafiskt 
manér ska den användas även på sociala medier. 

Alla konton i sociala medier inom Linköpings kommuns verksamhet 
ska följa vår grafiska profil, precis som all vår kommunikation.  
I varumärkesmanualen finns exempel på hur det ska se ut.

Namnet på kontot ska i första hand reflektera innehållet på kontot och 
inte namnet på verksamheten som administrerar kontot.  
I vissa fall kan det däremot vara bra att namnge kontot utifrån verk-
samhetens namn om det exempelvis rör sig om en specifik skola eller 
mötesplats. Utgå alltid ifrån vad som är tydligast för Linköpings- 
borna. Personberoende konton ska alltid undvikas, exempelvis  
”Annas blogg”. 

Namn och utseende

Det är det vi säger och hur vi säger det som avgör hur bra vi lyck-
as uppnå målen. Här ingår att ta vara på möjligheten att skapa en 
dialog och hela tiden utgå ifrån hur vi kan skapa nytta och fylla ett 
syfte för målgruppen. 

Innehåll och spridning
En bra grundprincip är att bara sprida information som målgruppen 
är intresserade av, vilket kanske inte nödvändigtvis är information 
som vi vill sprida. Låt de flesta inläggen vara engagerande och bjud på 
ett mervärde till vår målgrupp. 

Max en femtedel av inläggen ska vara information ni måste gå ut med.
Övriga inlägg ska bjuda in till dialog och skapa engagemang hos följarna.

För att nå igenom med sitt budskap är det ofta viktigt att i sociala 
medier vara relevant, kort och kärnfull. En film för sociala medier ska 
exempelvis vara kortare än en film på Linköpings Play och det vikti-
gaste budskapet ska alltid komma först.

Det är viktigt att kontot är aktivt att det läggs upp inlägg regelbun-
det. Om kontot är inaktivt bör kontot inaktiveras.

Flera sociala medier använder hashtags som kan vara ett smidigt sätt 
för oss att få ökad spridning på vårt innehåll. Vi ska försöka använda 
samma hashtags som vi tror att målgruppen använder. I vissa fall kan 
det även vara en bra idé med en specifik hashtag för en verksamhet, 
projekt eller budskap.

Hur ska vi kommunicera på sociala medier?
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Bilder 
Bilder är ett kraftfullt sätt för att skapa engagemang på många sociala 
medier. När vi använder bilder är det viktigt att säkerställa att vi har 
rätt att använda bilden och att de inte skyddas av upphovsrätt. 
Ni måste även ha tillstånd att publicera bilden. Bilderna från verk-
samhet och på personal kräver nästan alltid samtycke. Många gånger 
omfattas de dessutom av sekretess och ett publicerande av sådana 
utan ett verkligt samtycke innebär ett brott mot tystnadsplikten samt 
mot dataskyddslagstiftningen. 

Sponsring
Var restriktiv med att köpa annonser och sponsra innehåll i sociala 
medier. Om ni vill få bättre resultat är det oftast bättre att testa nya 
budskap eller experimentera mer med innehållet. 

I vissa fall kan däremot sponsring vara bra för att nå ut till en 
bredare målgrupp. Undvik att sponsra inlägg som går dåligt 
eftersom de är dyrare att sponsra jämfört med de som går bra. 
Mer information om hur vi mäter inlägg beskrivs i avsnitt 8. Om 
sidan på Facebook eller Instagram ska använda sponsring ska den 
vara en del av Linköpings kommuns konto på Business Manager.

Större annonskampanjer i sociala medier ska alltid förankras och 
genomföras tillsammans med Kommunikationsstaben.

Allvarlig

Formell

Traditionell

Problematiserande

Professionell

Lättsam

Varm & personlig

Trendig

Positiv

Enkel

Tonalitet och språk
Gemensamt för vår kommunikation i sociala medier är att språket 
ska vara positivt och lätt att förstå. Det ska också vara lite ledigare än 
än när vi skriver i andra sammanhang. Det gäller att undvika stela 
formuleringar utan att vara för flamsig och ungdomlig. 

Utgå gärna från modellen nedan för att definiera tilltalet till 
målgruppen.
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För att nå våra mål i sociala medier och skapa ett kontinuerligt en-
gagemang hos följarna är det viktigt att regelbundet analysera och 
utvärdera flödet.

Här handlar det inte bara om att ta reda på antalet följare utan att 
också lära känna dem och förstå hur de interagerar med oss. På så 
sätt kan vi fortsätta att skapa innehåll som är relevant för följarna, 
som engagerar dem och som i sin tur kan generera fler följare.
Alla sociala medietjänster har bra inbyggda verktyg för att kunna ta 
fram statistik. Det kan exempelvis vara intressant att ta reda på:

• Får vi ut det vi vill av vår närvaro? Hur bidrar vår närvaro i sociala  
 medier till att uppnå våra verksamhetsmål?
• Vilken typ av inlägg får flest gilla-markeringar, kommentarer och  
 delningar? Hur kan vi skapa fler liknande inlägg?
• Vilka är det som interagerar mest med vårt innehåll? Når vi dem   
 som vi vill nå?
• Vilken tid är bäst för att publicera inlägg? När är vår målgrupp   
 som mest aktiva?
• Har vi fått in kommentarer och synpunkter som vi kan använda för  
 att utveckla verksamheten med?

Statistik och uppföljning av vår kommunikation

Rätt användning Fel användning

Vi        LinköpingVi älskar Linköping

Det brinner i Gottfridsberg

Nu är det bara en vecka kvar 
till valet!

Nu är det bara en vecka kvar 
till valet!

Linköping blev utsedd till 
Årets Stadskärna!

Det brinner i Gottfridsberg

Linköping blev utsedd till 
Årets Stadskärna!

Emojis 
Emojis kan vara ett effektivt sätt att mjuka upp en text och göra den 
mer lättsam. Emojis används bara i positiva sammanhang och place-
ras alltid i slutet av en mening efter skiljetecknet för att förstärka  
den föregående meningen. Undvik att använda flera emojis efter 
varandra och ersätt aldrig ett ord med en emoji. 

Om vi vet att målgrupp använder syntolkningsverktyg bör ni 
undvika emojis.
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Vi äger inte de sociala medier som vi använder utan behöver anpas-
sa oss efter företagens villkor. I princip gäller samma regler för soci-
ala medier som när vi kommunicerar med personer på andra sätt 
digitalt, även om konsekvenserna kan bli större med fler och okända 
mottagare. Även om kontot skulle vara begränsat till en mindre 
grupp gäller samma regler, avtal och villkor.

Viktigt att tänka på:
• Alla uppgifter som upprättas, skickas och tas emot i sociala medier  
 inom kommunens verksamhet utgör allmänna handlingar.
• Uppgifter som omfattas av sekretess får inte förekomma på sociala  
 medier. 
• Om det lämnas kommentarer, synpunkter eller svar som strider   
 mot gällande lagstiftning, direktiv och/eller policydokument ska   
 dessa omedelbart tas bort.
• Tänk på att upphovsrätten även gäller på sociala medier. Säkerställ  
 alltid att ni har rätt att lägga upp bilder och filmer om någon annan  
 har skapat dem. 
• Personuppgifter inkl. bilder får inte förekomma på sociala medier  
 utan att vi har rätt att publicera dem.

Personuppgifter och sociala medier 
För att publicera innehåll som innehåller personuppgifter behöver ni 
säkerställa att ni har rättslig grund enligt dataskyddsförordningen 

(GDPR). En personuppgift kan exempelvis vara en bild på en person, 
en röst, en film eller någon annan uppgift som går att härleda till en 
levande fysisk person. Exempel på rättslig grund kan exempelvis vara 
samtycke eller allmänt intresse. 

• Som utgångspunkt är det samtycke som vi bör använda som rätts-
 lig grund när det kommer till publiceringar i sociala medier, även  
 för medarbetare. Samtycket ska alltid vara skriftligt och ska även  
 diarieföras. Tänk på att ett samtycke endast gäller för det syftet   
 som är specificerat i samtycket.
• Vid inlägg som är av ett bredare intresse är det möjligt att använda  
 allmänt intresse som rättslig grund. Det kan exempelvis handla   
 om bilder på politiker vid en invigning eller bilder från en större   
 prisutdelning.
• Om en person som förekommer i era sociala medier vill bli bortta- 
 gen från era sociala medier ska ni, om inte särskilda skäl föreligger,  
 ta bort personuppgifterna skyndsamt. 

På vårt intranät Linweb finns mer information kring GDPR och 
sociala medier.

Arkivering, gallring och diarieföring 
Det som publiceras på sociala medier kan gallras när det inte längre 
är aktuellt. Krävs det att inlägget ska bevaras eller kräver åtgärd, förs 

Regler, avtal och villkor
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ärendet över till ärendehanteringssystem. Se vidare i gallringsbeslutet LiSA-F 2014:2 samt 
eventuella tillägg i verksamhetens egen dokumenthanteringsplan.

Precis som med våra andra kanaler ska vi eftersträva en hög service gentemot Linköpings-
borna även i sociala medier. Ni ska kunna lämna upplysningar, vägledning, råd och liknande 
till enskilda personer som hör av sig till er via sociala medier. Försök besvara inkomna frågor 
och kommenterar så snabbt som möjligt, helst inom en arbetsdag. Om frågorna inte berör er 
verksamhet ska ni hänvisa frågeställaren till rätt instans. 

Personligt eller jobb?
Det måste vara tydligt om man uppträder som privatperson eller som företrädare för Lin-
köpings kommun. För att använda sociala medier som en del av tjänsten ska det finnas ett 
tydligt beslut från verksamhetschefen. Om en medarbetare använder sitt personliga konto på 
sociala medier i tjänsten på uppdrag av chefen omfattas det som medarbetaren gör av sam-
ma lagar, regler och övriga rutiner som om det vore ett konto som verksamheten hanterade.

Tänk på att Facebook inte tillåter flera profiler för samma person. Vi ska följa användar-
villkoren vilket innebär att medarbetare i första hand ska använda sin personliga profil för 
att administrera en sida på Facebook.

Frågor, kommentarer och kritik

10
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Specifika personärenden eller ärenden som omfattas av sekretess 
ska inte hanteras på sociala medier, hänvisa då istället till en annan 
lämplig kanal.

När kritik från medborgare ska bemötas i sociala medier är det vik-
tigt att svaren är genomtänkta och har en genomtänkt formulering. 
Håll dig inom ditt expertområde och bli aldrig defensiv.

• Lyssna och bekräfta irritationen. 
• Använd alltid formuleringen “jag” istället för “vi” om det inte är   
 kommunen som gör ett formellt uttalande. 
• Svara på inlägg eller kommentarer genom att signera med ett sned- 
 streck, ditt namn och lämplig titel. Exempel: ”/David, redaktör”.
• Försvara inte, fly inte, attackera inte. 
• Om du inte vet svaret, ta reda på det. 
• Gå inte in i detaljdiskussioner, utan hänvisa personliga ärenden   
 vidare. 
• Hänvisa alla politiska frågor till våra politiker. Kontakta gärna be- 
 rörd politiker innan du lämnar ut deras kontaktuppgifter.

Vad får inte förekomma
Eftersom sociala medier oftast är öppna för en stor grupp av 
människor kan det finnas en risk för olämpliga kommentarer eller 
inlägg. Det är en mycket viktig anledning till att ha tät och regelbun-
den kontroll av ert konto. Tänk på att kritik är tillåten och ska inte 

raderas så länge den inte bryter mot våra riktlinjer eller lagar.
Vi är ansvariga för inlägg och kommentarer som vi har möjlighet att 
moderera. 

Om något av nedanstående skulle dyka upp i vårt flöde, ta en skärm-
dump och radera omedelbart, utan att kommentera:

• Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar.
• Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier.
• Olovliga våldsskildringar eller pornografi.
• Uppmaningar till brott eller om inlägget utgör annan brottslig 
 verksamhet.
• Olovligt bruk av upphovsrättsskyddat material, exempelvis bilder  
 eller film.
• Svordomar eller obscena ord.
• Spam eller irrelevanta kommentarer.
• Uppgifter som behandlas i strid med dataskyddsförordningen.
• Sekretessbelagda uppgifter.

Vi har nolltolerans mot alla brott som begås på sociala medier. 
Grundprincipen är att brott som begås på sociala medier är lika 
allvarliga som om de skulle inträffa ”offline”. Vid hotfulla inlägg eller 
kommentarer mot vår verksamhet, ta en skärmdump av hotet och 
skicka det omgående till Säkerhetsenheten som hanterar ärendet 
vidare. 



At t  jobba med soc ia la medier

12

Har du frågor eller funderingar som 
du inte fått svar på här, kontakta 
Kommunikationsstaben så hjälper  
de dig. Lycka till med ert arbete i 
sociala medier! 

Till sist...

 sociala

medier


