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Checklista för sociala medier 

1. För vem har denna checklista tagits fram och vad är den till för? 

Institutioner, centra, och övriga enheter inom Stockholms universitet som funderar på att 
starta en sida i en social mediakanal, en blogg eller liknande. 

Checklistan är tänkt att vara ett stöd i vad man ska tänka på innan man startar så att man vet 
vilka resurser och vilka lagar och regler som gäller för sociala medier. 

2. Vad är en social mediakanal? 

Det här är exempel på vad som faller under begreppet social mediakanal: 

• Youtube 
• Twitter (mikroblogg) 
• Facebook 
• Blogg 
• Chatt 
• Forum 
• Webbplats med användargenererat innehåll (t ex webbsidor med 

kommentarsfunktion) 

3. Definiera syftet med kanalen 

Tänk igenom innan vad kanalen ska stödja för verksamhet: 

• Ska det vara en servicekanal för en specifik målgrupp? 
• Ska det vara en marknadsföringskanal? 
• Är främsta syftet att få en dialog mellan er och er målgrupp eller kanske låta era 

målgrupper prata med varandra? 

Beroende på vad syftet är så ställer det olika krav på tillgänglighet, innehåll och ansvar. 
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4. Tänk på att det krävs resurser 

Det går relativt fort att starta en blogg eller liknande, men det är viktigt att tänka igenom om 
man har de resurser som krävs för att förvalta kanalen långsiktigt. 

Tänk igenom om ni har de resurser som krävs för att: 

• Svara snabbt. Förväntningarna på att få snabb respons är stor i sociala medier. Långa 
svarstider=badwill. Är ni inte där så räkna med att användarna istället diskuterar med 
varandra. 

• Omvärldsbevaka. Vad skrivs om er i sociala medier? Är det felaktigheter eller kritik, 
bedöm då hur ni ska agera. 

• Hålla uppsikt. Det ni skriver och det besökarna skriver måste övervakas och 
hanteras. Se till att inte olagliga eller kränkande kommentarer läggs ut. 

• Hålla ut. Det är lätt att dra igång en kanal, men se till att ha resurser över tid. Planera 
för att ha flera som kan sköta kanalen om någon blir sjuk eller är på semester. 

5. Ta del av användarvillkoren 

Vid användande av tjänster som andra levererar är det viktigt att notera villkoren för dessa 
tjänster.  

Notera följande för tjänster som Facebook, Wordpress, Youtube och Twitter: 

• Ofta gäller de engelska avtalen om något i det svenska avtalet skulle stå i konflikt 
med det engelska. 

• Observera att policys och regler kan ändras och att man som kontoinnehavare är 
skyldig att hålla sig uppdaterad om detta. 

• Det är alltid innehavaren av kontot som är ansvarig för innehållet och hur det 
används. Flera leverantörer frånskriver sig allt ansvar för sina tjänster, t ex Facebook 
och Wordpress. 

• Tänk på att flera av tjänsterna enligt avtal har rätt att använda det material som 
användaren lägger ut, visserligen främst i marknadsföringssyfte, men ändå värt att 
beakta. 

• Vid eventuella tvister gäller amerikansk lagstiftning, inte svensk. 
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6. Interna förhållningssätt och regler 

• Tänk på att ni både ansvarar för de inlägg som ni själva gör i kanalen och de 
kommentarer som lämnas av användarna i kanalen. 

• Tänk på att kommunikationen i sociala kanaler mycket bygger på att länka vidare 
mellan sidor och mellan olika kanaler. 

• Tänk på att vara personliga i sättet att uttrycka er utan att vara privata, precis på 
samma sätt som vid telefonkontakt eller personliga möten. 

• Kommunikationspolicyn beskriver vem som får uttala sig för myndighetens räkning 
och vilka ramarna är, detta gäller även för sociala kanaler. 

• Var tydlig med att det är universitetet som är avsändare, eller att du kommunicerar i 
tjänsten och inte som privatperson. 

7. Allmänna handlingar 

• Var uppmärksam på att alla inlägg som görs av användare i kanaler som tillhandahålls 
av myndigheten är att anse som allmänna handlingar. 

• Inläggen måste hållas ordnade och även bevakas av myndigheten dagligen. 
• Allmänna handlingar ska alltid vara tillgängliga för ett utlämnande. 
• Allmänna handlingar får tas bort från kanalen (gallras) om det sker i enlighet med 

Riksarkivets föreskrifter. Inlägg och kommentarer som den som är ansvarig för 
kanalen bedömer inte längre behövs i verksamheten får gallras.  

• Olämpliga eller olagliga inlägg eller kommentarer ska omedelbart tas bort från 
kanalen, men utgör dock fortfarande allmän handling och måste kunna lämnas ut. 
Arkivera därför denna information i form av skärmdumpar eller utskrifter. 

8. Enskilda ärenden 

• Informera användarna om att kanalen inte är till för ärenden eller förfrågningar som är 
att räkna som enskilda ärenden 

• Var beredd på att hantera eventuella inkomna ärenden och förfrågningar som ändå 
kommer in till den sociala kanalen skyndsamt och hänvisa dessa till annan lämplig 
kanal eller handläggare. 

9. Arkivering 

Arkivera innehållet genom att ta skärmdumpar i det fall det inte går att exportera innehållet i 
någon typ av datafil. 

• Ta åtminstone skärmdumpar på de inlägg och kommentarer som ni bedömer relevanta 
att spara för framtida behov. 

• Skärmdumparna sparas av den som ansvarar för kanalen. 
• Om beslut tas om att avveckla kanalen ska så mycket som möjligt av ytan 

dokumenteras i form av skärmdumpar. 
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10. Viktig information att upplysa användarna om 

För varje ny social kanal som upprättas ska det tydligt framgå att det är Stockholms 
universitet och ansvarig institution/enhet som disponerar kanalen. 

Se till att följande information finns i anslutning till kanalen: 

• Uppgift om syftet med kanalen. 
• Kontaktinformation till underhållsansvarig. 
• Uppgift om att de inlägg och kommentarer som användare gör inte är att betrakta som 

faktainformation från Stockholms universitet eller förmedlar Stockholms universitets 
åsikter. 

• Att det tydligt framgår om inlägg och kommentarer från användare granskas innan de 
publiceras. 

• Information om vilka som kan ta del av inlägg, t ex om det är en sluten grupp eller 
öppen publicering på internet. 

• Uppgift om att publicerade inlägg utgör allmän handling. 

Obs! Notera att för de kanaler som studenter vid universitetet startar, gäller att Stockholms 
universitetet inte är ansvariga för innehållet på dessa och att detta tydligt ska framgå. 

11. Lagar som styr 

• Personuppgiftslagen (PuL) 
• Yttrandefrihetslagen 
• Lagen om elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen) 
• Sekretesslagstiftningen 
• Myndigheternas serviceskyldighet (förvaltningslagen) 
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