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Abstract 

Användandet av sociala medier i kommuner har märkbart ökat de senaste åren. Detta då de 

insett att det är en möjlighet att sprida sin information, starta diskussioner och få feedback 

genom en medborgardialog. E-delegationen fick 2010 i uppdrag att ta fram vägledande 

riktlinjer för hur sociala medier ska skötas, detta är något som också kommunerna själva har 

gjort. Tredje punkten i E-delegationens riktlinjer tar de upp att det är viktigt att sätta upp 

interna regler.  

Denna kandidatuppsats grundar sig i Karlstads kommuns och Sollentuna kommuns riktlinjer 

samt deras huvudsidor på Facebook. Detta för att få en överblick i vad för riktlinjer som finns, 

hur de skiljer sig åt och hur riktlinjerna följs under en månad. Studien är inte genomförd för 

att granska de valda kommunerna utan är ett exempel för att se vad för riktlinjer som finns 

gällande sociala medier och hur de följs i kommuner. 

Med hjälp av en innehållsanalys har kommunernas respektive riktlinjer analyserats. En 

innehållsanalys har också gjorts på inläggen publicerade av Karlstads kommun och Sollentuna 

kommun under juli 2017. Medborgarnas inlägg inklusive respektive första kommentar har 

också analyserats. På Karlstads kommuns Facebooksida har inläggen publicerade av 

medborgarna analyserats under juli 2017, och på Sollentuna kommuns Facebooksida har 

inläggen publicerade av medborgarna analyserats under juni, juli och augusti 2017. Detta för 

att medborgarnas inlägg under juli 2017 på Sollentuna kommuns Facebooksida inte nådde 

tillräcklig mättnad. Med hjälp av resultatet från innehållsanalysen av riktlinjerna har en 

innehållsanalys gjorts på inläggen för att se hur de följer riktlinjerna som tagits fram. 

Slutsatserna från studien var att riktlinjerna har lite olika rubriksättningar och lite olika 

omfattning. Mycket i riktlinjerna är väldigt lika men det finns punkter som skiljer sig. Till 

exempel, Karlstads kommun belyser att medborgare ska tilltalas med ”du” och Sollentuna 

kommun belyser hur viktigt det är att länka till dokument. Båda kommunerna förhåller sig till 

de riktlinjer som gäller innehållet i inlägg samt innehållet i första kommentaren publicerad av 

kommunen. Dock följer de inte alltid den rekommenderade svarstiden och besvarar heller inte 

alla inlägg. I Sollentuna kommuns fall, gällande de obesvarade inläggen, har de i riktlinjerna 

avsagt sig från att de måste besvara alla inlägg. Detta är inget Karlstads kommun tar upp. 

 

 

 

 

  

Nyckelord: Riktlinjer, Facebook, E-delegationen, sociala medier, kommuner, Karlstads 

kommun, Sollentuna kommun. 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras problembakgrunden till ämnet, syftet med uppsatsen och 

undersökningsfrågorna preciseras. Målgrupp och avgränsning tas upp samt motivering av 

kommuner. 

1.1 Problembakgrund 

Sociala medier blir allt mer populärt i samhället i samma takt som Internetanvändningen ökar. 

Enligt Davidsson och Thoresson (2017) använder sig 94% av befolkningen över tolv år 

Internet i Sverige, vilket är majoriteten av befolkningen.  

”Ny teknik förändrar människors sätt att kommunicera. Detta i sin tur påverkar 

förutsättningarna för företag och organisationer som vill nå ut till publiken, oavsett om 

det handlar om viljan att sälja en produkt eller informera om nya trafikregler” 

(Carlsson 2009, s. 35).  

Den ökade användningen av Internet har bidragit till att allt fler använder sig av sociala 

medier idag för att nå ut till sin målgrupp. I den offentliga sektorn har medborgarna börjat få 

högre förväntningar på staten, myndigheter, kommuner etc. när det gäller respons och hur 

information levereras samt tillhandahållande av tjänster (Medaglia & Zheng 2017). Enligt 

Medaglia och Zheng (2017) har detta gjort att vikten av att använda sig av sociala 

medieplattformar för att nå ut till medborgarna har ökat och många lägger idag ner allt mer tid 

på de sociala medierna. Magnusson et al. (2012) tar upp att marknadsföring av produkter och 

tjänster inte är den huvudsakliga anledningen när kommuner använder sig av sociala medier 

som Facebook. Kommunernas syfte är att bygga en relation med invånarna och engagera dem 

inom den offentliga sektorn för att skapa en bra dialog. Detta för att de ska känna att 

kommunen eller staden är en bra plats att bo på (Magnusson et al. 2012). 

Karlstads kommun har bland annat fått pris för sina satsningar på sociala medier, framförallt 

för deras Facebooksida. 2010 blev Karlstads kommun ”huvudstad” på Facebook då ingen 

annan svensk kommun hade lika många som gillade deras sida, 2011 fick de pris för årets 

digitala och årets nytänkare för deras Facebooksatsning och 2013 utnämndes kommunens 

Facebooksida av Sofy AB till årets kommun i medborgardialog (Karlstads kommun 2018). 

Karlstads kommun blev också ”Sveriges IT-kommun” 2013 (Karlstads kommun 2016). 

Sollentuna kommun var en av de åtta finalisterna 2017 för samma utmärkelse men som då 

bytt namn till ”Sveriges Digitaliseringskommun” (Sollentuna kommun 2017). 

Många kommuner har skapat sig egna riktlinjer när det kommer till hanteringen av sociala 

medier för att vara säkra på att de följer alla de lagar och regler som måste följas. Dessa 

framställs av kommunerna själva, vilket gör att ingen kontrollerar hur de sköter dem. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att få en större inblick i vad för riktlinjer, gällande sociala medier, som 

finns och hur de skiljer sig åt mellan de två kommunerna Karlstads kommun och Sollentuna 
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kommun. Samt att få en större förståelse kring hur de förhåller sig till de riktlinjer som finns 

genom en jämförelse mellan riktlinjerna och inlägg som publicerats på deras huvudsidor på 

Facebook. Både inlägg som kommunerna själva publicerat samt inlägg som medborgarna har 

publicerat på deras Facebooksidor med kommunernas första kommentar. 

1.3 Undersökningsfrågor 

• Vad finns det för riktlinjer i kommunen när det kommer till sociala medier?  

• Hur skiljer sig riktlinjerna åt? 

• På vilket sätt följer kommunen riktlinjerna som finns på deras respektive 

Facebooksidor? 

1.4 Målgrupp 

Målgruppen för uppsatsen är i första hand kommunerna studien behandlar, Karlstads kommun 

och Sollentuna kommun. Målgruppen är också kommuner i allmänhet då 215 av 290 

kommuner i Sverige hade en Facebooksida 2015 (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] 

u.å.) för att nå ut till medborgarna. Vilket då gör denna studie intressant för andra kommuner 

också. Även företag och andra organisationer, som har Facebooksidor, har nytta av studien 

eftersom detta gäller alla som har en offentlig Facebooksida. 

1.5 Avgränsning 

Studien avgränsar sig till Karlstads kommun samt Sollentuna kommuns riktlinjer. Studien 

avgränsar sig till de inlägg som kommunerna har lagt ut på deras huvudsidor på Facebook 

från 1 juli – 31 juli 2017, även om de är aktiva på andra sociala medier. Detta för att få tid att 

få ut så mycket data som möjligt och göra en djupgående undersökning i hur de två 

kommunerna förhåller sig till sina sociala medier, med fokus på Facebook. Då riktlinjerna 

fokuserar mycket på inlägg andra publicerat på kommunernas Facebooksidor har även de 

undersökts. Inlägg som inte är publicerade av Karlstads kommun eller Sollentuna kommun 

själva kommer i fortsättningen hänvisas till inlägg publicerade av medborgare. De inlägg som 

publicerats av medborgare och analyserats är de inlägg som de publicerat själva, och inte 

kommentarerna under kommunernas postningar. Detta för att se hur kommunerna besvarar 

inläggen samt hur lång tid det tar att besvara dem, analysen har stannat vid första 

kommentaren kommunen publicerat.  

1.5.1 Val av kommuner 

Karlstads kommun hade 91 120 invånare 2017, vilket är något fler än Sollentuna som hade 

71 848 (Statiska Centralbyrån [SCB] 2017). Enligt Facebook (2018b) hade Karlstads 

kommun 32 995 personer som gillade deras Facebooksida och 32 480 som följde dem den 21 

mars 2018. Sollentuna kommun hade 4 384 personer som gillade deras Facebooksida och 4 

493 som följde dem vid samma tidpunkt (Facebook 2018c). 

Smampion (2018) är en tjänst som analyserar över 10 000 svenska företagssidor på sociala 

medier och sedan poängsätter dem för att hjälpa sina kunder att bli framgångsrika på deras 
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sociala medier. Enligt Smampion (2018) hade Karlstads kommuns huvudsida på Facebook 68 

poäng med motiveringen ”Ett bra betyg” och hamnade på en delad 26:e plats den 21 mars 

2018. Sollentuna kommuns Facebooksida hade 83 poäng med motiveringen ”Väldigt bra” och 

hamnade på en elfte plats samma datum. Poängen samt topplistan uppdateras varje dag. 

Sollentuna kommuns Facebooksida blev enligt Smampions poängsystem då bättre klassad än 

Karlstads kommuns Facebooksida, även om Karlstads kommun hade 28 611 fler personer 

som gillade deras Facebooksida och 27 987 fler som följde den. Smampion (2018) redovisar 

inte vad de grundar poängen på eller hur de bedömer sidorna i ett utloggat läge på deras 

webbplats. För att få mer utförlig statistik krävs det att ett företag registrerar ett konto för 

tjänsten.1  

Karlstads kommun som är en större kommun och som hade fler personer som gillade och 

följde deras Facebooksida rankades lägre än Sollentuna kommun. Vilket gjorde det intressant 

att undersöka om det finns någon koppling i hur de följer sina riktlinjer. 

                                                 
1 En fråga om hur de poängsätter sina sidor mejlades till Smampion för att få en bättre förståelse. De svarade att 

antalet följare eller personer som gillar en Facebooksida inte har någon direkt påverkan för poängen, förutom i 

vissa fall då till exempel den procentuella tillväxten blir högre på en större sida. Poängen bestäms genom en 

algoritm som heter sRanktm. Den jämför sidans tidigare mätpunkter med de nya värdena, det blir då lite olika 

krav beroende på vad det är för typ av sida samt hur stor sidan är. De mätpunkterna som i huvudsak mäts är den 

procentuella tillväxten, hur många som är engagerad i sidan och nämner den, antalet inlägg per dag, procentuella 

antal dialoger som sidan deltar i, hur virala inläggen är samt responsgrad och responstid på huvudinlägg 

publicerade av användare. Algoritmen utgår från vissa krav och ifall sidan når kraven behåller sidan den poäng 

som de förtjänat även om en sida uppnår kraven exceptionellt och en annan når kraven bra. De sidorna bedöms 

på samma sätt genom att båda har uppnått kraven algoritmen har skapat. 
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2 Litteraturstudie 

I detta kapitel presenteras valet av källor för studien och relevanta begrepp som Facebook, 

Web 2.0 och Government 2.0 definieras. Kommuners syfte med att använda sig av Facebook 

diskuteras och allmänna vägledande riktlinjer tas upp.  

2.1 Val av källor – Källkritik 

Litteraturstudien innehåller källor såsom tidigare akademiska uppsatser om tidigare studier 

inom ämnet, böcker och forskningsartiklar.   

Källkritik är viktigt att ha i åtanke vid valet av källor. Thurén (2013) tar upp fyra principer 

som är bra vid källkritik. De principer som Thurén (2013) tar upp är äkthet, tidssamband, 

oberoende och tendensfrihet. För att det ska vara en pålitlig källa gäller det att källan är det 

den utger sig för att vara (Thurén 2013). När det kommer till tidssamband handlar det om att 

se när källan publicerats, detta för att ju längre tidsperiod det är sedan källan publicerats desto 

fler skäl finns det till att vara kritisk till innehållet (Thurén 2013). Oberoende är viktigt för att 

se ifall källan är trovärdig, ifall källan innehåller information som har gått i flera led eller är 

påverkad av någon annan är källan inte lika trovärdig (Thurén 2013). Sista principen som 

Thurén (2013) tar upp är tendensfrihet, det finns en risk att källan inte ger en äkta bild av 

verkligheten ifall den är beroende av någonting annat. Några exempel Thurén (2013) tar upp 

som källan skulle kunna vara beroende av är om den har personliga, politiska eller 

ekonomiska intressen där källan förvränger verklighetsbilden för att gynna sig själv. 

Majoriteten av de forskningsartiklar som har använts i studien har hittats genom databaserna 

OneSearch, via Karlstads universitetsbibliotek, och Google Scholar. I OneSearch har 

funktionen ”Peer reviewed” använts för att säkerhetsställa källans trovärdighet. Att en källa är 

”Peer reviewed” menas att den är granskad av en forskare inom samma ämne som har bedömt 

källan som en trovärdig källa (Karlstads universitet 2017). Enligt Karlstads universitet (2017) 

är detta en kontrollfunktion för att garantera att källan håller den vetenskapliga kvaliteten. 

Google Scholar är en databas begränsat till akademiska publikationer som till exempel 

internationella vetenskapliga artiklar och rapporter (Karlstads universitet 2016). Vilket leder 

till att källornas trovärdighet höjs då det inte är vem som helst som skrivit dem utan de har 

framkommit genom forskning. 

De källorna som inte har hittats via de två databaserna är hämtade från myndigheter, 

Facebook, Nationalencyklopedin, en bok och två artiklar från IDG.se. Det som är viktigt att ta 

hänsyn till är att Facebook har som mål att locka till sig användare, vilket gör att den data som 

visas är data som de själva vill visa upp. Facebook borde då kritiseras för sin tendensfrihet 

som är en av de principerna som Thurén (2013) tar upp vid källkritik. Då Facebook är en stor 

del av denna studie har denna källa ändå valts att ta med för att det är de som är 

förstahandskällan på deras statistik, men med uppmaningen att vara kritisk till dess 

information. Böckerna som har använts i studien är lånade från Karlstads 

universitetsbiblioteket. Carlsson (2009) är citerad 168 gånger enligt Google Scholar och 

används som kurslitteratur vilket styrker att den källan är trovärdig. Två artiklar från IDG.se 

har använts för att få med två händelser som uppmärksammats under våren 2018, en gällande 
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Facebook och en gällande GDPR (General Data Protection Regulation). Då händelserna 

fortfarande är aktuella är IDG.se en bra källa för att få den senaste informationen. De 

nyhetssajter som använts på IDG.se är Computer Sweden och CIO. En av principerna Thurén 

(2013) tar upp är oberoende, då det är reportrar som skriver artiklarna är det inte 

förstahandsinformation som skrivs i artiklarna. Detta leder till att den information som skrivs 

inte är helt oberoende, men en annan princip som Thurén (2013) tar upp är tidssamband vilket 

källorna fullföljer. Informationen hämtad från källan är inte avgörande utan tar upp aktuella 

händelser, vilket gör att källan ansetts säker för sitt syfte. 

2.2 Facebook 

Facebook är en av alla de sociala medier som finns. Nationalencyklopedin (2018b) beskriver 

sociala medier som ett samlingsnamn på kommunikationskanaler där direkt kommunikation 

används genom text, bild eller ljud. Sociala medier har haft en enormt tillväxt i deras 

användningsområde och mängd (Mohammadi et al. 2017). Facebook startades 2004 och ägs 

av Facebook Inc. (Nationalencyklopedin 2018a). Facebook grundades av Mark Zuckerberg 

tillsammans med Dustin Moskovitz och Chris Hughes när de var studenter på Harvard 

University (Doğruer et al. 2011). Enligt Edosomwan et al. (2011) var Facebook från början 

begränsat till studenter på Harvard University innan det blev tillgängligt för alla personer över 

tretton år. Facebook blev snabbt framgångsrikt på Harvard University och spreds då vidare till 

andra institutioner (Doğruer et al. 2011). Enligt Doğruer et al. (2011) gjorde framgången att 

Mark Zuckerberg och Dustin Moskovitz hoppade av College för att börja arbeta med 

Facebook på heltid 2004. Enligt Facebook (2018a) är Eduardo Saverin också en av 

medgrundarna. Facebook klassas som det mest populära sociala mediet online då de har över 

en miljard användare (Mohammadi et al. 2017). Under december 2017 uppskattade Facebook 

att de hade 1,4 miljarder dagligt aktiva användare och 2,13 miljarder användare som är aktiva 

varje månad (Facebook 2018d). 

2.2.1 Kommuners syfte med att använda Facebook 

Rent monetärt kostar det ingenting att starta ett konto på Facebook, vilket gör att det inte 

krävs någon stor ekonomisk investering när det kommer till att arbeta med sociala medier 

(Carlsson 2009). Carlsson (2009) tar upp att det som kostar när det kommer till användningen 

av sociala medier är tid. Informationen som delas vid användandet av Facebook är ytterligare 

en orsak till varför Facebook är gratis. Enligt Fox och Royne (2018) är det oklart om 

användare verkligen förstår hur deras personliga information används av sociala medier. 

Användare fortsätter att använda sig av de sociala medierna i utbyte mot att få ha ett konto 

oavsett hur bra koll de har på vart informationen hamnar (Fox & Royne 2018). I samband 

med det senaste presidentvalet i USA har Cambridge Analytica varit i huvudfokus. Detta då 

de finns en risk att de olovligt har samlat in uppgifter från 55 337 svenska Facebook-konton 

(Koskelainen 2018). Enligt Koskelainen (2018) tros uppgifterna som samlades in ha påverkat 

utkomsten i presidentvalet. Enligt Peter Münster kontaktade Facebook svenska myndigheter 

för att inte liknande händelser ska ske inför höstens riksdagsval i Sverige (Münster u.å. 

refererad i Koskelainen 2018).  
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När kommuner använder sig av sociala medier är det viktigt att de sker enligt de författningar 

som de måste följa (E-delegationen 2010). E-delegationen (2010) beskriver sociala medier 

som ett verktyg som kommuner har möjlighet att använda sig av för att få till en dialog och 

skapa öppenhet. Då inte kommunerna är de som äger informationen och konsekvenserna blir 

större med fler och okända mottagare har E-delegationen (2010) tagit fram vägledande 

riktlinjer, vilka som tas upp i avsnitt 2.4 ”Riktlinjer från E-delegationen”. 

Många sociala medier fokuserade från början på att dela information mellan privatpersoner, 

eller Facebook som startades för att dela information studenter emellan på ett specifikt 

campus (Hofmann et al. 2013). Enligt Hofmann et al. (2013) har de nu istället breddat sin 

målgrupp då större verksamheter har sett den fördel som de sociala medierna, som till 

exempel Facebook, har. Enligt Bellström et al. (2016) har användandet av sociala medier i 

kommuner märkbart ökat de senaste åren. Magnusson et al. (2012) förklarar att det 

grundläggande syftet med Facebook är att publicera inlägg med text och bilder som andra 

Facebook användare då ser och får möjligheten att kommentera eller ”gilla”. På det sättet får 

kommuner möjlighet att sprida sin information, starta diskussioner och få feedback på det 

som publiceras av medborgarna (Magnusson et al. 2012). Enligt Bonsón et al. (2012) har 

regeringar, kommuner och statliga myndigheter fått en press på sig världen över att 

modernisera sig genom att förändra och förnya hur de kommunicerar med medborgarna. 

Bonsón et al. (2012) tar bland annat upp Government 2.0 som en lösning på detta vilket 

kommer att diskuteras mer i nästa avsnitt. Hanna et al. (2011) tar upp att kombinationen av 

både traditionella och sociala medier tillåter företag och kommuner att utvecklas genom att de 

får chansen att nå ut och interagera med invånarna på flera plattformar. Det leder till att de når 

ut till sin målgrupp bättre då de har ett större område att finnas på (Hanna et al. 2011). 

2.3 Web 2.0 och Government 2.0 

”Web 2.0 är ett samlingsbegrepp som myntades 2004 och avsåg nästa generation webbtjänster 

och affärsmodeller på webben.” (Carlsson 2009, s. 8). Enligt Carlsson (2009) är syftet med 

Web 2.0, eller ”den sociala webben” som den också kallas, att användarna själva ska ha 

möjlighet att interagera och ha kontroll över sin egen information. Genom detta ska 

användarna själva ha möjlighet att bidra och kunna påverka (Carlsson 2009). Carlsson (2009) 

tar upp några exempel på webbplatser som uppfyller de kriterierna som finns för Web 2.0 

vilka bland annat är Facebook, Flickr, och Wikipedia. ”Termen Webb 2.0 i diskussionerna om 

webbens framtid syftar inte på några tekniska förändringar utan på nya och innovativa sätt att 

använda den.” (Nationalencyklopedin 2018c). 

I och med att användningen av sociala medier och öppna standarder spridit sig, började idén 

om Government 2.0 skapas (Walser 2012). Walser (2012) tar upp att kommuner, myndigheter 

och regeringar försöker bli mer transparenta kring behandlingen av data gällande deras 

verksamhet genom att visa upp mer för medborgarna. Detta för att medborgarna då har 

chansen att kunna bidra med lösningar till utmaningar kommuner, myndigheter och regeringar 

har för att låta medborgarna vara med och påverka mer (Walser 2012). Government 2.0, på 

svenska e-förvaltning, handlar också om att e-tjänster och elektroniska 

ärendehanteringssystem blir allt mer vanligt hos kommuner och statliga myndigheter 
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(Datainspektionen u.å). Detta samtidigt som informationsbytet både inom och mellan 

kommuner och myndigheter ökar, vilket gör att risken för att personuppgifterna blir felaktigt 

behandlade ökar (Datainspektionen u.å). Bonsón et al. (2012) tar upp att medborgare idag tar 

det som en självklarhet att det till exempel ska gå att deklarera online lika smidigt som det går 

att hantera banktjänster. Enligt Magnusson et al. (2012) marknadsfördes Government 2.0 i 

Sverige med hjälp av begrepp som ”demokrati”, ”effektivt”, ”invånarna i fokus” och ”öppen 

ledning”. Government 2.0 tillåter medborgarna att själva bli mer aktiva i den offentliga 

sektorn för att stärka kopplingen mellan medborgare och myndigheter, detta då de har makten 

att göra mer själva utan att behöva gå till en statlig myndighet (Bonsón et al. 2012). Genom 

detta har medborgarna möjlighet att förmedla sina åsikter eller frågor via kommunernas 

Facebooksidor och via deras webbplatser. 

2.4 Riktlinjer från E-delegationen 

I maj 2010 gav regeringen E-delegationen i uppdrag att ta fram vägledande riktlinjer för hur 

sociala medier ska skötas av statliga myndigheter (E-delegationen 2010). ”Sociala medier är 

ett sätt att kommunicera, skapa relationer, främja dialog och dela kunskap” (E-delegationen 

2010). Några exempel på vad sociala medier är enligt E-delegationen (2010) är webbplatser, 

Facebook, LinkedIn, Twitter, bloggar och wikier. 

De riktlinjer som E-delegationen (2010) tagit fram riktar sig i första hand till statliga 

myndigheter, men går enligt E-delegationen också att tillämpas av kommuner och landsting. 

Eftersom vem som helst har möjlighet att publicera innehåll på sociala medier är det viktigt 

att det finns riktlinjer för vad som får publiceras och inte till de som publicerar via ett 

officiellt konto. Riktlinjerna behövs på grund av att statliga myndigheter har författningar som 

måste följas (E-delegationen 2010). Riktlinjerna som tagits fram är till för den externa 

kommunikationen via till exempel ett Facebookkonto. Det är viktigt för de anställda att tänka 

på att det i princip är samma regler vid användandet av sociala medier som det är vid 

användandet av e-mejl, förutom att konsekvenserna blir större och fler då det är fler mottagare 

(E-delegationen 2010). De riktlinjerna som Karlstads kommun och Sollentuna kommun tagit 

fram behandlar särskilt punkt tre i E-delegationens riktlinjer.  

En sammanställning av de riktlinjer som E-delegationen (2010) tagit fram för sociala medier, 

1. Tänk igenom mål och syfte. Ta reda på om plattformen är rätt för att nå målet med det 

som läggs ut samt om de möter användarnas förväntningar och behov. Beroende på vilket 

syfte som finns är Facebook bättre i vissa fall, medan Twitter är bättre i andra fall.  

2. Granska avtalet.  Ifall avtal är involverade i användningen av det sociala mediet är det 

viktigt att det granskas. Detta på grund av att det krävs en bedömning av de risker som 

finns vid användandet av det sociala mediet. Till exempel är det viktigt att kontrollerna 

om de uppfyller alla de krav som krävs för att uppnå informationssäkerhetspolicyn. Enligt 

Whitman och Mattord (2011) finns informationssäkerhetspolicyn för att skydda 

organisationers informationstillgångar och hanteringen av verksamhetens information. 
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3. Sätt upp interna regler. Det är viktigt att de som läser de inlägg som blir publicerade i 

ett större namn (statlig myndighet, kommun, landsting m.m.) vet att källan är trovärdig 

och har rättigheter att publicera materialet. Därför bör interna regler sättas upp för att 

klargöra vem som har rättigheterna att publicera inlägg, hantera sidan på det sociala 

mediet, hantera information som kommer in och så vidare. Det är viktigt att skilja på de 

anställdas privata konton och myndighetens/kommunens officiella konto på de sociala 

medierna. Detta underlättar då med interna regler som sätts upp inom verksamheten. 

4. Myndighetens ansvar. Det som publiceras på de officiella kontona på de sociala 

medierna har myndigheten/kommunen själva ansvar över. Därför är det viktigt att 

kontrollera vad som publiceras på kontot, både när det kommer till vad som publiceras av 

myndigheten/kommunen men också vad för kommentarer och inlägg som kommer in från 

andra användare. Ansvaret skiljer sig i lite olika sammanhang, ifall något olagligt 

publiceras av någon annan än myndigheten/kommunen själv blir givetvis den som 

publicerat det också ansvarig. 

5. Hantera allmänna handlingar. Alla de inlägg som publiceras i sociala medier som 

myndigheter och kommuner har hand om blir offentliga handlingar. Detta gäller oavsett 

vem som äger sidan, om det är den statliga myndigheten själv, via till exempel en 

webbplats, eller om det delas på till exempel Facebook. Alla offentliga handlingar har 

allmänheten rätt att ta del av, de ska kunna visas upp och även lämnas ut som utskrift ifall 

det efterfrågas. Det är därför viktigt att kontrollera vad som läggs upp på det sociala 

mediet. 

6. Arkivera. De inlägg som publiceras bör arkiveras för att det senare ska gå att få tillgång 

till tidigare inlägg. Ifall inte antalet inlägg är allt för många ges tipset att ta en 

ögonblicksbild med mellan jämnarum, i annat fall är det lättare att föra över inläggen till 

ett e-arkiv. 

7. Gallra. Det är bra att gå igenom flödet i det sociala mediet för att kontrollera att de inlägg 

som publicerats fortfarande är relevanta för sidan. Det är framförallt viktigt att gallra när 

det kommer till inlägg som innehåller oönskat eller olagligt innehåll. Det krävs dock ett 

gallringsbeslut för att en myndighet ska få genomföra en gallring. Gallringar gäller 

innehåll som bedöms vara av tillfällig eller ringa betydelse för verksamheten, och får 

endast ske så länge allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts.  

När det kommer till gallring i kommuner och landsting gäller arkivlagen och det som 

gäller för statliga myndigheter gäller också för dem. ”Kommuner och landsting fattar 

själva beslut om gallring med stöd av fullmäktiges arkivreglemente” (E-delegationen 

2010, s. 40). 

8. Hantera ärenden. Sociala medier är bra för att nå ut till flera användare. Det är dock 

viktigt att de ärenden som innehåller personliga uppgifter inte hanteras via sociala medier, 

på grund av att känsliga uppgifter omfattades av personuppgiftslagen. Det är även viktigt 

att analysera ifall de råd eller upplysningar som ska ges till ett enskilt ärende inte går att 
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tolka på flera sätt. Det finns en risk att myndigheten blir skadeståndsskyldig om felaktiga 

råd eller upplysningar ges, det är då bättre att hänvisa till andra kanaler för att ta hand om 

de specifika ärendena. Alla de ärenden som kommer in via sociala medier ska hanteras, 

även om det sedan fortsätter via en annan kanal. 

Från och med 25 maj 2018 är det GDPR (General data protection regulation) som är de 

nya dataskyddsreglerna i EU:s medlemsländer, efter att personuppgiftslagen har styrt 

hanteringen av personuppgifter i 20 år (Danielsson et al. 2018). Enligt Danielsson et al. 

(2018) är syftet med den nya lagstiftningen att samordna EU:s medlemsstater. Innan har 

det varit upp till varje land att implementera och tolka regelverket, nu är det samma 

lagtext oavsett i alla EU:s länder (Danielsson et al. 2018). 

9. Håll uppsikt. Det är viktigt att kontrollera att den informationen som finns på det sociala 

mediet är tillåtet, det är därför viktigt att kontrollera det som publiceras. Det som bland 

annat inte är tillåtet att publicera är kränkande personuppgifter, det är därför viktigt att 

kontrollera att detta inte förekommer i egenpublicerade inlägg eller i besökares 

kommentarer. Dessa ska då tas bort och den som publicerat inlägget eller kommentaren 

har en risk att bli skadeståndsskyldig. 

10. Informera. Det som måste framgå i det sociala mediet är att det är myndigheten själv som 

ansvarar för publiceringen samt vad för syfte de har. Det är också viktigt att informera om 

vem som ser vad, i vilken utsträckning inläggen blir tillgängliga för andra användare. Att 

alla inlägg blir offentliga handlingar ska också nämnas och vad som inte får publiceras. 

Vilka konsekvenserna blir ifall inlägg publiceras som inte följer de regler som finns ska 

också finnas. Vid användandet av cookies gäller precis som vid alla webbplatser att det är 

tydligt att webbplatsen innehåller cookies, varför den innehåller cookies samt hur 

användaren hindrar cookies.  

I denna studie har fokus varit på E-delegationens tredje punkt i deras riktlinjer som 

behandlar kommuners egna riktlinjer som de själva tagit fram för deras egna forum. De 

andra punkterna är också relevanta men då studien riktar in sig på vad för riktlinjer som 

finns och hur de följer dem är det den punkten som har fokus. Detta då en innehållsanalys 

på respektive kommuns riktlinjer samt publicerade inlägg på Karlstads kommun och 

Sollentuna kommuns respektive Facebooksidor gjorts. 
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3 Metod 

I detta kapitel kommer metoden för hur studien gått till att redovisas. I studien har bland annat 

data samlats in med hjälp av Netvizz, som förklaras mer, och innehållsanalyser. 

Forskningsetiska principer tas också upp i detta kapitel.  

3.1 Kvalitativ forskning 

Patel och Davidson (2011) beskriver kvalitativ forskning som insamling av ”mjuk” data. 

Enligt Patel och Davidson (2011) sker kvalitativ forskning oftast med hjälp av verbal 

insamling av data. Det handlar om att tolka och förstå data som bland annat brukar samlas in 

via kvalitativa intervjuer och verbala analyser av textmaterial (Patel & Davidson 2011).  

”Om problemet däremot handlar om att tolka och förstå t.ex. människors upplevelser 

eller om vi vill ha svar på frågor som rör ’Vad är detta? Vilka är de underliggande 

mönstren?’ Så bör vi använda verbala analysmetoder.” (Patel & Davidson 2011, s.14).  

Kvalitativ forskning är då ett bra sätt att via en innehållsanalys samla in data i denna studie. 

Detta då Karlstads kommuns och Sollentuna kommuns riktlinjer har analyserats och sedan 

jämförts med vad som faktiskt har publicerats på deras respektive Facebooksidor. 

3.2 Innehållsanalys 

I denna studie användes en innehållsanalys för att analysera de inlägg som är publicerade på 

Karlstads kommun och Sollentuna kommuns huvudsidor på Facebook, samt respektive 

kommuns riktlinjer gällande sociala medier. Elo och Kyngäs (2007) tar upp i deras studie att 

en innehållsanalys är bra att använda sig av vid analys av stora volymer av data hämtat från 

textkällor. Därför är en innehållsanalys en bra metod då studien behandlar att analysera 

innehållet i de respektive kommunernas riktlinjer samt inläggen publicerade på 

Facebooksidorna. Elo och Kyngäs (2007) hävdar att det framförallt är bra att använda sig av 

innehållsanalyser när det kommer till analys av specifika data med tydliga frågeställningar. 

Medan det inte är lika bra att använda ifall frågeställningarna är för tvetydiga eller har för stor 

omfattning (Elo & Kyngäs 2007). Den frågeställning som förväntades besvaras i analysen av 

riktlinjerna var vad för riktlinjer gällande sociala medier som finns i respektive kommun. 

Medan den frågeställning som förväntades besvaras i analysen av inläggen är hur 

kommunerna följer de riktlinjerna som finns. Det är två specifika frågeställningar som 

förväntades besvaras av analysen vilket stödjer valet av en innehållsanalys ytterligare. 

Bellström et al. (2016) undersökte Karlstads kommuns Facebooksida under en tre månaders 

period som Johansson (2017) senare gjorde en fördjupad studie på, där hon undersökte 

Facebooksidan under ett år istället. Bellström et al. (2016) och Johansson (2017) analyserar 

vad för typ av inlägg som kommunen publicerar med fokus på vad för slags information som 

inläggen innehåller. En pilotstudie av Bellström och Petterson (2018) analyserar vilken typ av 

inlägg som kommuner kommenterar. Denna studie har istället riktat in sig på vad för riktlinjer 

som finns och hur innehållet i inläggen (inklusive kommunernas första kommentar på 

medborgarnas inlägg) följer de riktlinjer som kommunerna har tagit fram. Detta gäller 

Karlstads kommun på samma sätt som Sollentuna kommun.  
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Denna studie har inte genomförts för att granska de valda kommunerna utan är ett exempel för 

att se på vilket sätt riktlinjer gällande sociala medier följs i kommuner. 

I en innehållsanalys är viktigt att läsa igenom materialet noga många gånger med syftet att 

fördjupa sig i det (Burnard 1991, Polit & Beck 2014 refererade i Elo & Kyngäs 2017). Därför 

lästes Karlstads kommun och Sollentuna kommuns riktlinjer gällande sociala medier noggrant 

igenom flera gånger. När innehållet blivit tydligt tar Elo och Kyngäs (2017) upp att det finns 

två olika sätt att analysera det, genom en induktiv metod eller en deduktiv metod. En induktiv 

metod användes i analysen av riktlinjerna, vilket menas med att samtidigt som innehållet 

lästes igenom skrevs kommentarer och rubriker ner och sortering och gruppering av 

riktlinjerna skapades succesivt (Elo & Kyngäs 2017). En deduktiv metod hade istället 

fokuserat på att ha färdiga rubriker och grupperingar innan genomläsningen som sen 

innehållet delas upp mellan (Elo & Kyngäs 2017). Men då riktlinjerna är olika utformade 

beroende på kommun var det svårt att innan genomläsningen veta vad för grupperingar som 

behövdes och därför passade en induktiv metod bättre för detta syftet. Enligt Hsieh och 

Shannon (2005) kallas denna typ av innehållsanalys också för konventionell strategi, där 

kategorier skapas succesivt när textinnehållet läses igenom. 

De kategorier som skapades togs fram utifrån vad för innehåll som var riktlinjer gällande 

inlägg publicerade både av kommunerna och medborgare. Detta redovisas i resultatkapitlet 

där varje kategori i respektive kommun har sammanställts i en tabell bredvid den likgiltiga 

kategorin i den andra kommunen. Detta genererade då till en sammanfattning av konkreta ord 

och regler som respektive kommun fokuserade på i sina riktlinjer. 

En innehållsanalys har också gjorts på de inlägg som Karlstads kommun, Sollentuna kommun 

och medborgarna har publicerat på respektive kommuns Facebooksida. Detta har skett genom 

att inläggen har laddats ner med hjälp av Netvizz, som beskrivs mer i nästa avsnitt. Inläggen 

har med hjälp av länkarna som genererades av Netvizz analyserats var för sig. Inläggen har 

analyserats med hjälp av den information som framkom i innehållsanalysen som gjordes på 

respektive kommuns riktlinjer. Vid analysen av inläggen användes en deduktiv metod istället 

för induktiv som användes vid innehållsanalysen av riktlinjerna. Detta då Elo och Kyngäs 

(2017) tar upp att vid en deduktiv metod placeras innehållet i redan färdiga kategorier vilket 

skedde vid analysen av inlägg. Då analyserades det om inläggen uppnådde varje kategori för 

att se om innehållet i de analyserade inläggen följde riktlinjer som framkom efter den första 

innehållsanalysen. Innehållsanalysen av inlägg skedde både på det publicerade inläggen samt 

den första kommentaren publicerad av kommunen. 

De inlägg som inte var besvarade av kommunen blev kategoriserade i kategorier Bellström et 

al. (2016) identifierat fram för sin undersökning. Detta för att se om det fanns något samband 

mellan dessa inlägg för att få en förståelse över vad det kan bero på att de inte är besvarade. 

Nedan listas de 13 kategorier Bellström et al. (2016) identifierade fram med en egen 

förklaring gällande vad de innehåller. 

• Marknadsföring av event – Medborgare som marknadsför ett event som sker. 
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• Marknadsföring av tjänst –  Medborgare som marknadsför en tjänst som de själva 

erbjuder.   

• Dela information – Delar med sig av information till kommunen eller andra 

medborgare, via text, länkar, bilder, andra Facebookgrupper och/eller filmklipp. 

• Klagomål om kommunen – Inlägg där en medborgare inte är nöjd med något denne 

tycker kommunen gjort/inte gjort. 

• Uttrycker en åsikt – Uttrycker en åsikt gällande någonting, till exempel en sak eller 

en händelse. 

• Säljer in sig själv eller kommunen – Marknadsför och gör reklam för sig själv eller 

något bra med kommunen.  

• Positiv kritik till kommunen – När något är uppskattat eller en medborgare tycker 

kommunen gjort något extra bra.  

• Information om tjänst – Information om en tjänst som finns i kommunen. 

• Efterfrågan av nuvarande tjänst – Efterfrågan om en förbättring av en tjänst som 

redan finns i kommunen. 

• Efterfrågan av framtida tjänst – Efterfrågan om tjänst som ännu inte finns i 

kommunen. 

• Fråga om information – Fråga antingen till kommunen eller annan medborgare.  

• Rapportering av fel – Medborgare upplyser kommunen om eventuella fel som finns. 

• Automatiskt inlägg – Inlägg där kommunen till exempel blivit nämnda eller taggade i 

ett inlägg som inte behöver vara publicerat direkt på deras huvudsida.  

3.2.1 Netvizz – Facebook plugin 

Netvizz är ett gratisverktyg som genom utdrag hämtar ner data i standardformat från 

Facebook i forskningssyfte (Rieder 2013). Netvizz är en applikation som utvecklades av 

Bernhard Rieder som ett försök att studera Facebooks API2 och se hur det fungerade att 

använda digitala metoder för att studera sociala medier (Rieder 2013). På grund av att 

verktyget fick mycket positiv respons och genererade ett högt upptag av data utvecklades 

applikationen till ett verktyg som ger utdata från olika sidor på Facebook i olika 

standardformat (Rieder 2013). Enligt Rieder (2013) valdes standardformaten ut för deras 

enkelhet och allmängiltighet för att det ska underlätta analysen av data. Rieder (2013) tar upp 

att standardformaten som används för utdata är GDF format, vilket är byggt som en 

databastabell eller en kommaseparerad fil (CSV). 

Netvizz applikationen har möjlighet att hämta data från tre olika områden, personliga nätverk, 

grupper och sidor (Rieder 2013). I denna studie har Karlstads kommun och Sollentuna 

kommuns Facebooksidor analyserats. Enligt Rieder (2013) går det att vid analys av sidor på 

Facebook välja vad för typ av data som ska laddas ner, sidägarens inlägg, andra användares 

inlägg (hänvisas som medborgares inlägg i denna studie) och kommentarer på respektive typ 

                                                 
2 Application programming interface, regler för hur ett program fungerar ihop med andra program. Det räcker 

med att programmeraren anropar ett API, om det programmeraren begär fungerar med programmet returneras 

data från API:t, om det inte fungerar returnerar den inte data vilket gör att programmet inte kraschar. 

Programmeraren behöver då inte veta alla detaljer utan har ett API som hjälpmedel (Lotsson u.å.). 
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av inlägg. Då denna studie behandlar både inlägg publicerade av Karlstads kommun, 

Sollentuna kommun och deras medborgare har all data laddats ner. Däremot är det enbart 

kommentarerna på medborgarnas inlägg som har använts och inte kommentarerna på 

kommunernas egna inlägg.  

3.2.2 Bestämmande av tidsperiod 

De inlägg som har varit i fokus i denna studie är de inlägg som publicerats under en månads 

tid på Karlstads och Sollentuna kommuns huvudsidor på Facebook. En slumpgenerator, 

Random.org (2018), användes för att få fram ett tal mellan ett till tio för att bestämma vilken 

månad under det senaste året som skulle analyseras. Talet som slumpades fram blev sju, och 

därmed analyserades de inlägg som publicerades under juli 2017, som är den sjunde månaden. 

Anledningen till valet av att ta en månad det senaste året var för att det finns en risk att 

riktlinjerna ändrats under åren. Ju närmare i tiden månaden är desto mindre är risken att något 

har ändrats. Det gäller också att det är en månad som är efter att riktlinjerna är publicerade. 

Detta rör dock bara Karlstads kommuns riktlinjer, då de riktlinjer som analyserats i denna 

studie publicerades i maj 2017. Sollentuna kommuns riktlinjer uppdaterades officiellt senast i 

maj 2010 vilket då inte påverkas på samma sätt. En månad ger inte bestämd bild på hur det 

alltid ser ut, utan ger en övergripande bild över hur det skulle kunna se ut under en månads 

tid. 

Under studien framkom det att Sollentuna kommun enbart hade fem inlägg publicerade av 

medborgarna i juli 2017. Detta ansågs vara för lite för att dra en allmän slutsats om hur de 

följer riktlinjerna, därför lades även juni och augusti till för Sollentuna kommuns analys av 

inlägg publicerade av medborgare. Valet av att lägga till juni och augusti var för att det var de 

månaderna som låg närmast samt att de också räknas som sommarmånader (SMHI 2018). 

3.3 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp att det finns fyra allmänna huvudkrav när det kommer till 

insamling av data inom forskning. De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Då denna studie 

behandlar data hämtat från kommuner samt deras Facebooksidor gäller offentlighetsprincipen.  

”Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för vårt statsskick. I en av våra 

grundlagar, tryckfrihetsförordningen, finns det bl.a. bestämmelser om rätten att ta del 

av allmänna handlingar. Denna rätt är ett uttryck för offentlighetsprincipen.” 

(Justitiedepartementet 2013, s. 3).  

Enligt Justitiedepartementet (2013) har alla svenska medborgare och icke-medborgare rätt att 

läsa de handlingar som myndigheterna har såvida det är allmänna handlingar och de inte är 

sekretessbelagda. All data som samlats in i denna studie är hämtad från offentliga handlingar. 

Då ingen data samlats in från någon individ, till exempel via intervjuer, utan samlats in via 

allmänna dokument och Facebooksidor, har inte de fyra kraven behövts ha i åtanke på samma 

sätt. Markham et al. (2012) tar upp sex principer som är grundläggande gällande 

forskningsetiska principer för internetforskning. De sex principerna är, 
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• Ju mer sårbar källan är desto större skyldighet har forskaren att skydda källan. 

• Eftersom att den skada som eventuellt sker om inte etiska principer överläggs i 

forskningen definieras textuellt, är det mer troligt att etiska principer som går att 

koppla till förstås bättre än något som är generellt. Det är bättre att vara precis och gå 

efter något som det finns kunskap om, än att ta med etiska principer som är för 

generella och inte går att se en direkt koppling till det egna arbetet. 

• Eftersom att all digital information vid någon punkt alltid involverar enskilda 

individer, bör ett övervägande av principer gällande forskning som inkluderar 

människor göras även om det inte alltid syns direkt att en individ kommer att vara 

delaktig i undersökningen. 

• När ett etiskt beslut fattas måste de som undersöker resonera kring vad som de har rätt 

till kontrat med vad som är moraliskt rätt att undersöka. I vissa fall är det inte alltid så 

moralist rätt att undersöka något vilket då gör det bättre att inte undersöka det. 

• Etiska principer behöver inte framkomma i början av studien utan det finns en risk att 

de uppkommer när som helst under undersökningsprocessen. Allt från 

planeringsfasen, forskningen, publiceringen och spridningen av forskningen. 

• Beslutet om de etiska principerna är en överläggande process och de bör samrådas 

med flera människor än de som arbetar i samma projekt. Ju fler människor och 

resurser som är delaktiga i beslutet desto bättre. Andra forskare eller 

familjemedlemmar, olika källor som behandlar ämnet, lagar och regler gällande etiska 

principer fungerar bra att ha med i processen. 

I de sex principerna tar de bland annat upp att även om inte forskningen har i syfte att 

involvera individer sker det oftast ändå. Därför måste det tas med att en insamling av denna 

typ av data inte är publicerad med syftet att granskas och undersökas. Det är därför viktigt att 

ha i åtanke att det inte berör någon specifikt men är ändå data som inte är skapat för att 

undersökas i forskningssyfte. 
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4 Resultat 

De riktlinjer som tagits med som underlag i denna studie är för sociala medier i allmänhet. De 

har jämförts med inlägg som Karlstads kommun och Sollentuna kommun samt medborgare 

publicerar på deras respektive huvudsidor på Facebook. Kommunernas första kommentar på 

medborgarnas inlägg har också tagits med i beräkning. 

4.1 Riktlinjer 

Egen sammanställning av de riktlinjer som kommunerna tagit fram vid användandet av 

sociala medier där liknande rubriker ställs mot varandra. Rubrikerna från 4.1.1 till och med 

4.1.8 är framtagna utifrån vad Karlstads kommun och Sollentuna kommun har för 

rubriksättning i deras egna dokument gällande riktlinjer. Karlstads kommuns riktlinjer är 

publicerade 2017-05-26 (Karlstads kommun 2017) och Sollentuna kommuns riktlinjer är 

antagna av kommunstyrelsen 2010-05-02 (SFS 2010:98). 

Karlstads kommuns riktlinjer: 

Riktlinjer för de som blivit tilldelade rollen och fått uppdraget att kommunicera i kommunens 

namn i sociala medier. De finns för att följa de lagar och regler som kommunen måste följa 

samt att skapa en så bra medborgardialog som möjligt. Karlstads kommuns riktlinjer beskriver 

detaljerat vad för sociala medier som finns allmänt, vad för lagar som måste följas samt vad 

för riktlinjer som finns. 

Riktlinjerna består av åtta sidor text med två huvudrubriker, ”Riktlinjer” och ”Juridiken”. 

Riktlinjerna tar upp Karlstads kommuns riktlinjer som behandlats i denna studie, medan 

juridikkapitlet tar upp de lagar och regler som kommunen måste följa. Huvudrubriken 

”Riktlinjer” har elva underrubriker, se tabell 1.  

Tabell 1. Underrubriker som finns under huvudrubriken ”Riktlinjer” i Karlstads kommuns dokument 

med riktlinjer från 2017-05-26 med en egen kort sammanställning vad de innehåller. 

Underrubrik Innehåll 

Förändrade kommunikationsmönster. 
Syftet till varför Karlstads kommun använder 

sig av sociala medier och vilka deras 

målgrupp är. 

Vad är sociala medier? 
En allmän beskrivning om vad sociala 

medier är samt några övergripande exempel 

på dem. 

Karlstads kommuns strategi. 
Hur de tänker kring användandet av sociala 

medier, deras strategi för att lyckas bäst 

lyckas. 

Var finns Karlstads kommun med? 
En beskrivning på vart Karlstads kommun 

finns med gällande sociala medier samt hur 

de strukturerar upp det. 
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Vem får använda sociala medier för 

Karlstads kommuns räkning? 

Tar upp vilka som får använda de sociala 

medierna. Tar också upp hur de kontrollerar 

vilka medier som de är aktiva i samt 

vem/vilka som sköter de. 

Förhållningsregler för yrkesmässig 

användning. 

Hur de som har tillgång till ett socialt 

medium i kommunens räkning ska förhålla 

sig till dem. 

Förhållningsregler för privat användning. 
Hur anställda på kommunen ska förhålla sig 

till användandet av sociala medier både för 

privat bruk och inom tjänsten under arbetstid. 

Öppna och avsluta ett konto. 
Vilka steg som ska ske om det beslutas att ett 

konto på ett socialt medium, som används av 

kommunen, ska öppnas eller avslutas. 

Bemötande och tilltal. 
Tar upp hur kommunerna ska bemöta de 

inlägg och kommentarer som publicerats i 

text. Vilken samtalston de ska använda, vilka 

ordval, svårighetsgrad på språket m.m. 

Hantera synpunkter och kommentarer. 
Hur den som har hand om sidan ska ta hand 

om det som publiceras. Besvara inkommande 

synpunkter i tid, vidarebefordra synpunkter 

eller frågor till bäst lämpade handläggare, ta 

bort olämpliga inlägg m.m. 

Rimliga svarstider. 
Riktlinjer kring hur snabbt de bör besvara 

inlägg. Karlstads kommun ska försöka svara 

inom ett dygn, men det skiljer sig lite mellan 

olika mediekanaler. 

Sollentuna kommuns riktlinjer: 

Riktlinjer för kommunens nämnder som använder sociala medier som ett komplement till 

verksamhetens andra kommunikationskanaler med kravet att följa riktlinjerna, samt de 

begränsningar som anges i lag. Sollentuna kommuns riktlinjer beskriver kortfattat i allmänhet 

vad för sociala medier som finns, de tar upp vad som gäller enligt personuppgiftslagen och de 

riktlinjer som finns. Dokumentet består av fyra sidor med elva huvudrubriker, se tabell 2. 

Tabell 2. Underrubrikerna som finns i Sollentuna kommuns riktlinjer från 2010-05-22 med en egen 

kort sammanställning vad de innehåller. 

Underrubrik Innehåll 

Inledning och definition Här beskrivs vilka som har rätt att använda 

sociala medier och tydliggör att de måste 

följa de lagar och regler som finns. En 

definition av sociala medier i allmänhet finns 

också. 
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Krav för att närvara i sociala medier Vad de som ansvarar för ett konto på sociala 

medier i allmänhet ska göra innan någon 

aktivitet påbörjas. 

Närvaro i eget forum Vad de som ansvarar för ett konto på sociala 

medier där kommunen står som användare 

ska göra. Ange syftet varför kommunen 

driver kontot, vem som är ansvarig, vara 

närvarande, ange spelregler m.m. 

Hantera information, synpunkter, inlägg och 

frågor 

Hur den som ansvarar för ett konto ska 

hantera både den egna publicerade 

informationen samt det som andra publicerar. 

Ta bort innehåll som strider mot gällande 

lagstiftning, svara inom rekommenderade 

svarstider, vidarebefordra synpunkter/inlägg 

till bäst lämpad nämnd m.m. 

Rekommenderade svarstider Vilka rekommenderade svarstider 

kommunen har på de olika sociala medier de 

är aktiva i. För Facebook har de till exempel 

inom en arbetsdag. 

Bemötande och tilltal Tar upp hur kommunen ska bemöta de inlägg 

och kommentarer som publicerats i text. 

Vilken samtalston de ska använda, vilka som 

behöver bemötas, svårighetsgrad på språket 

m.m. 

Roller och ansvar Tar upp vem som ansvarar för vilka som får 

använda sociala medier i kommunens 

räkning samt vem som ansvarar för det 

innehåll som publiceras. 

Dokumenthantering Vem som ansvarar över den information som 

ska dokumenteras och hur den ska hanteras, 

framförallt när det gäller gallring. 

Närvaro i andras forum Hur medarbetare får agera som företrädare 

för kommunen i sociala medier som 

kommunen inte själv administrerar. 

Användning av sociala medier i kris Hur kommunen använder sociala medier vid 

kris. 

Övriga styrdokument Tar upp att det finns andra styrdokument som 

reglerar extern kommunikation, och vem som 

har hand om kopplingen mellan de. 
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4.1.1 Inledning och definition  

Karlstads kommun Sollentuna kommun 

Tre rubriker inkluderas i denna, ”Förändrade 

kommunikationsmönster” som tar upp hur 

kommunikationen förändras i samhället och 

vad kommunen måste göra för att möta det. 

”Vad är sociala medier?” som i en paragraf 

beskriver syftet med sociala medier och 

sedan ett stycke för varje sorts sociala 

medier det finns. ”Karlstads kommuns 

strategi” är också en inledning till 

riktlinjerna där de beskriver syftet med 

användandet av sociala medier för 

kommunen. 

En förklaring på tre rader vad sociala medier 

ska användas till inom kommunens nämnder 

och hänvisar att kommunikationen ska ske 

enligt lag utöver de som anges i detta 

dokument. Kort sammanfattning av vad som 

räknas som sociala medier och varför de 

används. 

4.1.2 Rimliga/rekommenderade svarstider 

Karlstads kommun Sollentuna kommun 

Höga krav på snabbhet och närvaro, skiljer 

sig lite olika beroende på vilken mediekanal 

som används. Försöker svara inom en 

arbetsdag. 

Höga krav på snabbhet och närvaro, skiljer 

sig lite olika beroende på vilken mediekanal 

som används. Riktlinjer Facebook – inom en 

arbetsdag, Twitter – fyra timmar under 

vardagar, Bloggar – inom en arbetsdag.  

4.1.3 Bemötande och tilltal 

Karlstads kommun Sollentuna kommun 

Personlig samtalston, något ledigare än i 

andra sammanhang. Trevlig och positiv ton 

oavsett om inlägget är osympatiskt eller inte. 

Läsaren ska alltid tilltalas med ”du” och 

språket ska vara lättförståeligt. 

Personlig samtalston, något ledigare än i 

andra sammanhang. Trevlig och positiv ton 

oavsett om inlägget är osympatiskt eller inte. 

Alla inläggen behöver inte besvaras, för att 

se vilka inlägg som ska besvaras eller ska en 

checklista kollas (Sollentuna kommun 2011). 

4.1.4 Kriskommunikation/Användning av sociala medier vid kris 

Karlstads kommun Sollentuna kommun 

Den primära kommunikationskanalen är 

karlstad.se vilken som också ska prioriteras 

vid kris. För att nå många medborgare 

används dock Facebook i vissa 

sammanhang, framförallt när det handlar om 

att nå ut så snabbt som möjligt till 

målgrupper som inte använder de 

traditionella medierna. 

Vid en kris efter att krisledningen är insatt 

upphör alla riktlinjer gällande sociala medier 

i frågor kopplade till krisen. Det är 

krisledningen som beslutar hur 

informationen ska lämnas till omvärld och 

media vid varje separat kris. Finns inga 

generella riktlinjer. 
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4.1.5 Dokumenthantering 

Karlstads kommun Sollentuna kommun 

 - Inga dokument ska publiceras i 

externa forum utan ska hänvisas och 

eller länkas till kommunens 

webbplats. 

4.1.6 Hantera information, synpunkter, kommentarer, inlägg, och frågor  

Karlstads kommun Sollentuna kommun 

Den ansvariga för konton har fått i uppdrag 

att för kommunens räkning kommunicera i 

de sociala medierna. Uppgiften innebär att 

hålla sidan aktiv och uppdaterad samt att 

hantera de kommentarer, svar och 

synpunkter som kommer in. En person ska 

utses för att sköta kommunikationen ifall 

kontoansvarig är frånvarande. 

- Ta bort kommentarer och inlägg som 

strider mot gällande lagstiftning t.ex. 

inlägg som röjer sekretess, förtal, 

känsliga personuppgifter. 

- Vidarebefordra synpunkter/frågor till 

bäst lämpade handläggare. 

- Besvara inkommande synpunkter 

som riktas till kommunen inom 

rekommenderad tid. 

- Ta bort oönskade inlägg som 

innehåller reklam, så länge det inte 

gäller offentliga evenemang. 

Den medarbetare som utsetts som ansvarig 

för ett konto hanterar både inlägg 

publicerade av kommunen och andra övriga. 

Personen ansvaret att hålla sidan aktiv och 

uppdaterad. Personen får inte använda 

sociala medier för att delge information och 

enskilda ärenden. 

- Ta bort kommentarer och inlägg som 

strider mot gällande lagstiftning t.ex. 

inlägg som röjer sekretess eller 

känsliga personuppgifter. 

- Vidarebefordra synpunkter/inlägg, 

som bedöms som viktiga att delge, 

till rätt nämnd. 

- Vidarebefordra allmänna frågor som 

kräver särskild kompetens till den 

bäst lämpade nämnden, meddela 

frågeställaren om detta samt 

publicera svaret. 

- Se till att besvara frågor inom 

rekommenderade svarstider. 

- Se till att all publicerad information i 

enlighet med relevant lagstiftning. 

4.1.7 Närvaro i eget forum 

Karlstads kommun Sollentuna kommun 

- Det ska klart framgå vem som är 

avsändaren. 

- Karlstads kommuns logotyp solen 

ska alltid finnas med tillsammans 

med uppgifter om vilken 

förvaltning/bolag, avdelning eller 

I sociala medier där kommunen står som 

avsändare ska nämnden, 

- Ange syftet med varför forumet eller 

webbplatsen drivs och vilken nämnd 

som är ansvarig.  

- Vara närvarande varje dag. 
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enhet som administrerar sidan. 

- Ska alltid först analysera syftet med 

kommunikationen, målgruppen och 

budskapet. 

- Vara korrekt, begriplig, aktuell, 

engagerad och stå för kontinuitet. 

- Ange spelregler, vad för information 

som får och inte får delges samt hur 

de kommer hanteras. 

Innan aktiviteter påbörjas i det sociala 

mediet ska en strategi dokumenteras i ett 

särskilt dokument. Detta dokument ska 

tydliggöra syftet, vem som ansvarar för det, 

vilka målgrupperna är och vem/vilka 

medarbetare som ansvarar för kommunens 

inlägg. 

4.1.8 Öppna och avsluta ett konto 

Karlstads kommun Sollentuna kommun 

- Kommunikationsenheten ska alltid 

veta vart Karlstads kommun 

medverkar i sociala medier. Därför 

måste alltid kommunikationsenheten 

informeras när ett nytt konto öppnas.  

- Användarnamn och lösenord ska 

alltid finnas tillgängliga för flera 

kollegor.  

- När ett konto avslutas ska närmaste 

chef och kommunikationsenheten 

underrättas. 

- Kommunikationsavdelningen 

behöver meddelas när ett nytt konto 

öppnas för att veta vilka sociala 

medier kommunen medverkar i. Här 

ska också ansvarig nämnd 

informeras. 

- Användarnamn och lösenord ska 

alltid finnas tillgängliga för flera 

kollegor. 

- När ett konto avslutas ska nämn och 

kommunikationsavdelning 

underrättas. 

4.2 Facebookinlägg 

Facebookinläggen som behandlas är publicerade på Karlstads kommun och Sollentuna 

kommuns huvudsidor på Facebook 1 juli 2017 – 31 juli 2017. Inläggen som redovisas är de 

inlägg där de av någon anledning inte helt överensstämmer med de riktlinjer som 

kommunerna tagit fram gällande vad som publiceras efter en innehållsanalys av sidorna. 

Några exempel på detta är om det inte besvarar en medborgares kommentar på deras inlägg 

inom tidsangivelserna, om de finns innehåll som strider mot gällande lagstiftning, språket inte 

är lättförståeligt eller i Karlstads kommuns fall, om medborgaren inte tilltalas med ”du”. 

En vardag i denna studie är 24 timmar, måndag till fredag. Lördagar, söndagar och helgdagar 

har inte tagits med i svarstiden, se tabell 3. 
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Tabell 3. Vilka dagar som är helgdagar under de månader som inlägg har analyserats. 

Juni 2017  

(Sollentuna) 

Juli 2017 

(Karlstad och Sollentuna) 

Augusti 2017 

(Sollentuna) 

3 juni – lördag  1 juli – lördag  5 augusti – lördag  

4 juni – söndag  2 juli – söndag 6 augusti – söndag  

6 juni – onsdag, röd dag 8 juli – lördag 12 augusti – lördag  

10 juni – lördag  9 juli – söndag 13 augusti – söndag  

11 juni – söndag  15 juli – lördag  19 augusti – lördag  

17 juni – lördag  16 juli – söndag  20 augusti – söndag  

18 juni – söndag  22 juli – lördag  26 augusti – lördag  

24 juni – lördag   23 juli – söndag  27 augusti – söndag  

29 juni – söndag  29 juli – lördag   

 30 juli – söndag   

Svarstiden som räknas är till kommunens första kommentar på inlägget. Även om svaret 

hänvisar till ett senare svar då frågan hade hunnit behandlats av rätt person/personer. Vid de 

fallen som ett inlägg har publicerats i samband med eller på en helgdag har tiden slutat 00.00 

på sista vardagen innan och startat igen 00.00 på första vardagen efter. 

4.2.1 Karlstads kommuns Facebooksida 

Under juli 2017 publicerade Karlstads kommun 23 stycken inlägg och medborgarna 

publicerade 86 stycken. Karlstads kommuns inlägg, utan kommentarer inräknade, följer de 

riktlinjer som tagits fram (se bilaga 1). 

När det gäller inlägg publicerade av medborgare var det 69 av 86 stycken som besvarades av 

kommunen. 

Det var totalt 17 inlägg publicerade av medborgarna som inte besvarades av kommunen i juli 

2017. I tabell 4 redovisas när inläggen publicerades och vad för typ av inlägg det är utefter de 

rubriker Bellström et al. (2016) identifierat. 

Tabell 4. Ej besvarade inlägg publicerade av medborgare på Karlstads kommuns Facebooksida. 

Publicerat Kategori 

2017-07-03 Dela information. 

2017-07-03 Marknadsföring av event 

2017-07-05 Klagomål om kommunen 

2017-07-05 Klagomål om kommunen 

2017-07-06 Efterfrågan av framtida tjänst. 

2017-07-06 Klagomål om kommunen. 

2017-07-07 Klagomål om kommunen. 

2017-07-07 Uttrycker en åsikt. 

2017-07-10 Fråga om information. 

2017-07-10 Fråga om information. 
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2017-07-11 Fråga om information. 

2017-07-15 Dela information. 

2017-07-17 Klagomål om kommunen. 

2017-07-17 Klagomål om kommunen. 

2017-07-21 Marknadsföring av event. 

2017-07-23 Marknadsföring av event. 

2017-07-26 Uttrycker en åsikt. 

Riktlinjerna, när det gäller medborgares inlägg och kommunens första kommentar, följs när 

det kommer till att det är en personlig samtalston, det är ett lättförståeligt språk och läsaren 

tilltalas alltid med ”du” i de fall som de ska. Det framgår klart vem avsändaren är och 

Karlstads kommun logotyp solen finns med i alla svar. De vidarebefordrar synpunkter och 

frågor som kräver särskild kompetens. Det som inte följs i alla inlägg är deras 

rekommenderade svarstider, de överskrids inte mer än två dygn som mest men då de går ut 

med att de ska försöka svara inom en arbetsdag motsäger det deras riktlinjer. De överskrider 

sina riktlinjer gällande svarstid i tolv av 86 inlägg, se tabell 5. 

Tabell 5. Inlägg publicerade av medborgare på Karlstads kommuns Facebooksida som inte följer 

riktlinjerna gällande rekommenderade svarstider. Visar när de är publicerade och besvarade med en 

första kommentar. 

Publicerat 

 

Datum              Tid 

Besvarat 

 

Datum              Tid 

Svarstid/Kommentar 

- Tid exklusive helg. 

- Tid utöver 24 timmar. 

- (Tid inklusive helg). 

2017-07-02 

(Söndag) 

17.40 2017-07-04 

(Tisdag) 

14.21 1 dag 14 timmar 21 minuter  

+ 14 timmar 21 minuter 

(1 dag 20 timmar 41 minuter) 

2017-07-03 15.07 2017-07-04 16.03 1 dag 56 minuter 

+ 56 minuter 

2017-07-09 

(Söndag) 

11.08 2017-07-11 

(Tisdag) 

15.16 1 dag 15 timmar 16 minuter 

+ 15 timmar 16 minuter 

(2 dagar 4 timmar 8 minuter) 

2017-07-10 09.14 2017-07-11 10.48 1 dag 1 timme 34 minuter 

+ 1 timme 34 minuter 

2017-07-10 20.32 2017-07-12 09.47 1 dag 13 timmar 15 minuter 

+ 13 timmar 15 minuter 

2017-07-17 10.12 2017-07-19 14.10 2 dagar 3 timmar 58 minuter 

+ 1 dag 3 timmar 58 minuter 

2017-07-21 

(Fredag) 

14.32 2017-07-24 

(Måndag) 

16.49 1 dag 2 timmar 17 minuter 

+ 2 timmar 17 minuter 

(3 dagar 2 timmar 17 minuter) 

2017-07-21 

(Fredag) 

14.40 2017-07-25 

(Tisdag) 

09.52 1 dag 19 timmar 12 minuter 

+ 19 timmar 12 minuter 

(3 dagar 19 timmar 12 minuter) 
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2017-07-22 

(Lördag) 

15.34 2017-07-25 

(Tisdag) 

16.42 2 dagar 16 timmar 42 minuter 

+ 16 timmar 42 minuter 

(3 dagar 1 timme 8 minuter) 

 

2017-07-23 

(Söndag) 

21.28 2017-07-25 

(Tisdag) 

16.37 1 dag 16 timmar 37 minuter 

+ 16 timmar 37 minuter 

(1 dag 19 timmar 9 minuter) 

2017-07-23 

(Söndag) 

22.20 2017-07-25 15.09 1 dag 15 timmar 9 minuter 

+ 15 timmar 9 minuter 

(1 dag 16 timmar 49 minuter) 

2017-07-24 07.23 2017-07-26 10.13 2 dagar 2 timmar 50 min 

+ 1 dag 2 timmar 50 min 

4.2.2 Sollentuna kommuns Facebooksida 

Under juli 2017 publicerade Sollentuna kommun 34 stycken inlägg och medborgarna 

publicerade fem stycken. Då det inte var tillräckligt med mättnad analyserades också 

medborgarnas inlägg under juni 2017 och augusti 2017. I juni publicerade medborgarna tio 

stycken inlägg, i augusti publicerade de 15 stycken. Totalt analyserades 30 stycken inlägg 

publicerade av medborgarna. Sollentuna kommuns inlägg, utan kommentarer inräknade, följer 

de riktlinjer som tagits fram (se bilaga 2).  

När det gäller inlägg publicerade av medborgare var det sex av tio inlägg i juni, två av fem 

inlägg i juli och tre av 15 inlägg i augusti som hade besvarats av kommunen. Det var totalt 19 

inlägg publicerade av medborgarna från juni till augusti 2017 som inte besvarades av 

kommunen. I tabell 6 redovisas när inläggen publicerades och vad för typ av inlägg det är 

utefter de rubriker Bellström et al. (2016) identifierat. 

Tabell 6. Ej besvarade inlägg publicerade av medborgare på Sollentuna kommuns Facebooksida. 

Publicerat Kategori 

2017-06-04 Uttrycker en åsikt. (Identiskt inlägg med inlägget som publicerades innan 

detta, första inlägget besvarades). 

2017-06-04 Uttrycker en åsikt. (Första delen av inlägget som publicerades två gånger 

innan denna, första inlägget besvarades). 

2017-06-17 Positiv kritik till kommunen. 

2017-06-22 Marknadsföring av event. 

2017-07-01 Uttrycker en åsikt. 

2017-07-01 Uttrycker en åsikt. 

2017-07-09 Uttrycker en åsikt. 

2017-08-04 Automatiskt inlägg. 

2017-08-05 Dela information. 

2017-08-05 Dela information. 

2017-08-12 Dela information. 

2017-08-13 Dela information. 
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2017-08-14 Automatiskt inlägg. 

2017-08-15 Marknadsföring av event. 

2017-08-16 Marknadsföring av event. 

2017-08-16 Automatiskt inlägg. 

2017-08-16 Automatiskt inlägg. 

2017-08-26 Marknadsföring av event. 

2017-08-28 Dela information. 

Riktlinjerna, när det gäller medborgares inlägg och kommunens första kommentar, följs när 

det kommer till att det är en personlig samtalston och något ledigare språk. När de hänvisat till 

material och dokument publicerat av Sollentuna kommun har de alltid länkat till kommunens 

webbplats. De vidarebefordrar synpunkter, inlägg och frågor som kräver särskild kompetens. 

Det som inte följs i alla inlägg är deras rekommenderade svarstider, de överskrids inte mer än 

strax över tolv timmar som mest, men de överskrider riktlinjen gällande en arbetsdag. De 

överskrider sina riktlinjer gällande svarstid i två av 30 inlägg, se tabell 7. 

Tabell 7. Inlägg publicerade av medborgare på Sollentuna kommuns Facebooksida som inte följer 

riktlinjerna gällande rekommenderade svarstider. Visar när de är publicerade och besvarade med en 

första kommentar. 

Publicerat 

Datum              Tid 

Besvarat 

Datum              Tid 

Svarstid/Kommentar 

- Tid exklusive helg. 

- Tid utöver 24 timmar. 

- (Tid inklusive helg). 

2017-06-04 

(Söndag) 

20.20 2017-06-07 

(Torsdag) 

12.36 1 dag 12 timmar 36 minuter  

+ 12 timmar 36 minuter 

(2 dagar 16 timmar 16 minuter) 

2017-07-05 10.57 2017-07-06 13.10 1 dag 2 timmar 13 minuter 

+ 2 timmar 13 minuter 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet och ställs mot litteraturen för att besvara frågeställningarna 

för studien.  

• Vad finns det för riktlinjer i kommunen när det kommer till sociala medier? 

• Hur skiljer sig riktlinjerna åt? 

• På vilket sätt följer kommunen riktlinjerna som finns på deras respektive 

Facebooksidor? 

5.1 Riktlinjer 

Något som måste tas i beaktning för att få en klar bild över hur Karlstads kommuns och 

Sollentuna kommuns skiljer sig åt är att Karlstads kommuns riktlinjer är publicerade i maj 

2017, medan Sollentuna kommuns riktlinjer är framtagna i maj 2010. Det skiljer sju år mellan 

riktlinjerna och enligt Bellström et al. (2016) har användandet av sociala medier ökat markant 

under de senaste åren. 25 maj 2018 ersattes också personuppgiftslagen med de nya 

dataskyddsreglerna GDPR (Danielsson et al. 2018), vilket gör att viss information i 

riktlinjerna inte stämmer helt överens med dagens lagstiftning. Då riktlinjerna som tas upp i 

denna undersökning analyseras mot inlägg publicerade juli 2017 var de relevanta då. 

5.1.1 Inledning och definition 

Sollentuna kommun inleder kortfattat med vilket syftet är och vad de inkluderar som ett 

socialt medium. Karlstads kommun beskriver det mer utförligt och detaljerat men de får med 

samma övergripande information. Detta är en riktlinje som tar upp varför riktlinjerna är 

formulerade som de är och i vilka forum som de gäller mer än att den ska följas. I den första 

punktion i riktlinjerna framtagna av E-delegationen (2010) ligger fokuset bland annat på att 

det är viktigt att tänka igenom mål och syfte. Där styrker E-delegationen att det är viktigt att 

veta syftet med användningen av det sociala mediet innan användning vilket både Sollentuna 

kommun och Karlstads kommun tar med i sina riktlinjer. 

5.1.2 Rimliga/rekommenderade svarstider 

Karlstads kommun och Sollentuna kommun har till övervägande del samma grund när det 

kommer till riktlinjerna gällande rimliga och rekommenderade svarstider. Sollentuna kommun 

har en mer specifik riktlinje som gäller Facebook, Twitter och bloggar medan Karlstads 

kommun skriver om sociala medier generellt. Båda kommunerna har höga krav på snabbhet 

och närvaro och försöker svara inom en arbetsdag.  

5.1.3 Bemötande och tilltal 

De respektive kommunerna har samma grund när det kommer till bemötande och tilltal. 

Karlstads kommun tillägger dock att läsaren alltid ska tilltalas med ”du” och språket ska vara 

lättförståeligt. Enligt åttonde punkten i E-delegationen (2010) tar de upp att alla ärenden som 

kommer in via sociala medier ska hanteras, även om det inte är i den kanalen som de kom in i. 

Sollentuna kommun avsäger sig dock rätten att behöva besvara alla typer av inlägg och 
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hänvisar till en processgraf där medarbetaren går in för att se vilka inlägg som behöver 

besvaras och inte (Sollentuna kommun 2010). 

5.1.4 Kriskommunikation/Användning av sociala medier vid kris 

Karlstads kommun skickar sina medborgare i första hand till deras hemsida, medan det skiljer 

sig från fall till fall vart Sollentuna kommuns medborgare ska vända sig i första hand. 

Sollentuna kommun avskriver sig alla riktlinjer vid kris vilket inte Karlstads kommun nämner. 

Båda kommunerna använder sig i vissa fall av sociala medier vid kris, Karlstads kommun 

specificerar mer i vilka fall de använder sig av sin huvudsida på Facebook. I Karlstads 

kommuns riktlinje tar de upp att de använder sig av Facebook när de vill nå ut till målgrupper 

som inte använder sig av de traditionella medierna. Hanna et al. (2011) tar upp att en 

kombination av att använda sig av både traditionella och sociala medier hjälper kommuner att 

nå ut till sin målgrupp bättre.  

Då det inte skett någon kris under den tidsperioden som har analyserats har det inte gått att dra 

några slutsatser om hur de faktiskt följer de. 

5.1.5 Dokumenthantering 

Sollentuna kommun tar specifikt upp i sina riktlinjer att inga dokument ska publiceras på 

externa forum, Facebook i denna studie, utan ska hänvisas och eller länkas till kommunens 

egna webbplats. Detta är inget som Karlstads kommun tar upp i sina riktlinjer alls, vilket gör 

det svårt att ställa de mot varandra. Punkt tre i E-delegationen (2010) tar bland annat upp att 

det är viktigt att de som läser inläggen vet om att källan är trovärdig och att det finns 

rättigheter att publicera materialet. Sollentuna kommun försäkrar sig om att de verkligen 

använder sig av material de får publicera då de alltid refererar till dokument och innehåll som 

redan är publikt på deras hemsida. E-delegationen (2010) tar också upp att då kommunerna 

inte äger informationen blir konsekvenserna större och fler med okända mottagare. Detta 

problem uppstår då aldrig om dokument länkas då det alltid är Sollentuna kommun som äger 

informationen. 

5.1.6 Hantera information, synpunkter, kommentarer, inlägg och frågor 

Karlstads kommun och Sollentuna kommun har båda samma grundprinciper när gäller 

hantering av sociala medier. Sollentuna kommun har en punkt extra när det gäller 

vidarebefordring av information. De har valt att separera synpunkterna med de frågor där 

Sollentuna kommun förväntas att komma med ett svar. Denna riktlinje behandlar även andra 

riktlinjer som tas upp. Sollentuna kommun tar även här upp att de ska se till att besvara frågor 

inom den rekommenderade svarstiden. 

5.1.7 Närvaro i eget forum 

Sollentuna kommun har en egen rubrik med dessa punkter i sina riktlinjer, medan Karlstads 

kommun tar upp liknande saker men har inte dessa under en och samma rubrik. Både 

Karlstads kommun och Sollentuna kommun har regler gällande vad som är tillåtet och inte på 

deras respektive huvudsidor på Facebook. Det är dock enbart Sollentuna tar upp att dessa så 

kallade spelregler måste finnas med i riktlinjerna. 
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5.1.8 Öppna och avsluta ett konto 

Karlstads kommun och Sollentuna kommun har samma grundprinciper när det gäller att 

öppna och avsluta ett konto. De båda har en kommunikationsavdelning/kommunikationsenhet 

som ansvarar över att ha kontroll över vart respektive kommun finns med. Båda kommunerna 

tar även upp att det är viktigt att fler vet användarnamn och lösenord för att inte kontot ska bli 

inaktivt. 

5.2 Facebookinlägg 

De riktlinjerna som har använts för att se hur de följer sina riktlinjer är de som berör inlägg 

publicerade på deras respektive Facebooksidor. Både kommunernas egna inlägg, Karlstads 

kommuns medborgares inlägg plus första kommentaren av kommunen och Sollentuna 

kommuns medborgares inlägg plus första kommentaren av kommunen. 

5.2.1 Karlstads kommun 

Tabell 8 visar en sammanställning av inlägg som publicerades på Karlstads kommuns 

Facebooksida juli 2017. 

Tabell 8. Hur många inlägg som blivit publicerade av Karlstads kommun och medborgarna samt hur 

många av medborgarnas inlägg som var besvarade, obesvarade och inte följde den rekommenderade 

svarstiden. 

Antal inlägg 

publicerade av 

kommunen 

Antal inlägg 

publicerade av 

medborgare 

Antal besvarade 

inlägg 

Antal 

obesvarade 

inlägg 

Antal inlägg 

som inte håller 

rekommenderad

e svarstider 

23 st. 86 st. 69st. 17st. 12st. 

Alla inlägg och första kommentarer som publicerats av Karlstads kommun förhåller sig till de 

riktlinjer som gäller vid publicering av inlägg. När det kommer till inläggen som publicerades 

av medborgarna var det 80 procent, 69 stycken, som besvarades och 20 procent, 17 stycken, 

som inte besvarades. Av de 69 inlägg som besvarades var det 17 procent som inte höll sig till 

den rekommenderade svarstiden. 

Av de inläggen som inte höll sina rekommenderade svarstider var det sju av tolv inlägg som 

var i samband med minst en helgdag. Även om den rekommenderade svarstiden enbart har 

räknats på vardagar är detta ett mönster som framkommit av studien. Kommunen säger inte 

att de ska besvara inlägget inom en arbetsdag utan att de försöker svara inom den tidsramen. 

Medaglia och Zheng (2017) tar upp att medborgare börjat få högre förväntningar på 

kommuner när det gäller respons, vilket är en anledning för kommunen att sträva efter att 

hålla de rekommenderade svarstiderna. Det inlägget som tog längst tid att besvara besvarades 

1 dag 3 timmar och 58 minuter efter rekommendationen en arbetsdag. Detta medan det inlägg 

som besvarades snabbast utöver den rekommenderade svarstiden besvarades 56 minuter efter 

riktlinjen en arbetsdag. 
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En sammanställning av hur många inlägg i varje kategori som de obesvarade inläggen 

tillhörde redovisas nedan i tabell 9.  

Tabell 9.  Antal obesvarade inlägg som tillhör varje kategori (Karlstads kommun). 

Kategori Antal inlägg 

Marknadsföring av event 3 

Marknadsföring av tjänst 0 

Dela information 2 

Klagomål om kommunen 6 

Uttrycker en åsikt 2 

Säljer in sig själv eller kommunen 0 

Positiv kritik till kommunen 0 

Information om tjänst 0 

Efterfrågan av nuvarande tjänst 0 

Efterfrågan av framtida tjänst 1 

Fråga om information 3 

Rapportering av fel 0 

Automatiskt inlägg 0 

Av de obesvarade inläggen kategoriserades de in i sex av de 13 kategorier Bellström et al. 

(2011) identifierat. Kategorin som innehöll flest inlägg var ”Klagomål om kommunen”, som 

innehöll sex inlägg. Därefter var det ”Marknadsföring av event” och ”Fråga om information” 

som innehöll tre inlägg vardera. ”Dela information” och ”Uttrycker en åsikt” hade två inlägg 

vardera och den sista kategorin ”Efterfrågan av framtida tjänst” innehöll ett inlägg.  

Av de inläggen som inte har besvarats är det en blandning av olika inlägg. Kategorin som 

hade flest inlägg var ”Klagomål från kommunen”. Då det enbart är en månad som analyserats 

är det svårt att säga om det finns något mönster i att den typen av inlägg ofta brukar vara 

obesvarade eller inte. Det går se att det är så den här månaden, men inte om det alltid brukar 

vara så, det är en annan studie. 

Karlstads kommun har inga riktlinjer som gäller att de inte behöver besvara sina inlägg. I 

åttonde punkten i riktlinjerna från E-delegationen (2010) tas det upp att alla ärenden som 

kommer in via sociala medier ska hanteras, vilket då inte Karlstads kommun gör i detta läge.  

5.2.2 Sollentuna kommun 

Tabell 10 visar en sammanställning av inlägg som publicerades av kommunen på Sollentuna 

kommuns Facebooksida juli 2017, samt inlägg publicerade av medborgarna juni 2017 till och 

med augusti 2017. 
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Tabell 10. Hur många inlägg som blivit publicerade av Sollentuna kommun och medborgarna samt 

hur många av medborgarnas inlägg som var besvarade, obesvarade, inte följde den rekommenderade 

svarstiden. 

Antal inlägg 

publicerade av 

kommunen 

Antal inlägg 

publicerade av 

medborgare 

Antal besvarade 

inlägg 

(medborgare) 

Antal obesvarade 

inlägg 

(medborgare) 

Antal inlägg som 

inte håller 

rekommenderade 

svarstider 

34 st. 30 st. 11st. 19st. 2st. 

Alla inlägg och första kommentarer publicerade av Sollentuna kommun förhåller sig till de 

riktlinjer som gäller vid publicering av inlägg. När det kommer till inläggen som publicerades 

av medborgarna var det 36 procent, elva stycken, som besvarades och 63 procent, 19 stycken, 

som inte besvarades. Av de elva inlägg som besvarades var det 18 procent som inte höll sig 

till den rekommenderade svarstiden. 

Av de inläggen som inte höll sina rekommenderade svarstider går det inte att utläsa något 

mönster då de enbart var två stycken inlägg som inte besvarades inom rekommenderad tid. 

Kommunen säger inte att de ska besvara inlägget inom en arbetsdag utan att de försöker svara 

inom den tidsramen. Det inlägget som tog längst tid att besvara besvarades 12 timmar och 36 

minuter efter rekommendationen en arbetsdag. Detta medan andra inlägget, det som 

besvarades snabbast utöver den rekommenderade svarstiden besvarades 2 timmar och 13 

minuter efter riktlinjen en arbetsdag. 

En sammanställning av vilka kategorier som de obesvarade inläggen tillhörde redovisas nedan 

i tabell 11.  

Tabell 11. Antal obesvarade inlägg som tillhör varje kategori (Sollentuna kommun). 

Kategori Antal inlägg 

Marknadsföring av event 4 

Marknadsföring av tjänst 0 

Dela information 5 

Klagomål om kommunen 0 

Uttrycker en åsikt 5 

Säljer in sig själv eller kommunen 0 

Positiv kritik till kommunen 1 

Information om tjänst 0 

Efterfrågan av nuvarande tjänst 0 

Efterfrågan av framtida tjänst 0 

Fråga om information 0 

Rapportering av fel 0 

Automatiskt inlägg 4 
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Av de obesvarade inläggen kategoriserades de in i fem av de 13 kategorier Bellström et al. 

(2011) identifierat. Kategorin som innehöll flest inlägg var ”Dela information” och ”Uttrycker 

en åsikt”, som innehöll fem inlägg vardera. Därefter var det ”Marknadsföring av event” och 

”Automatiskt inlägg” som innehöll fyra inlägg vardera. Den sista kategorin ”Positiv kritik till 

kommunen” innehöll ett inlägg. 

Av de inläggen som inte har besvarats är det en blandning av olika inlägg. Kategorierna som 

hade flest inlägg var ”Dela information” och ”Uttrycker en åsikt”. Detta resultat är för juni 

2017 till och med augusti 2017. Då studien analyserade tre månader av medborgarinlägg på 

Sollentuna kommuns Facebooksida går det att se ett litet mönster i vilken typ av inlägg som 

inte besvaras. I både juni 2017 och juli 2017 var den kategori som hade flest obesvarade 

inlägg ”Uttrycker en åsikt”, medan i augusti 2017 var det ”Dela information”. Detta är samma 

mönster som Bellström och Pettersson (2018) kom fram till i sin pilotstudie som dock 

omfattade en enda månad men som inte innehöll Sollentuna kommun. 

Eftersom att Sollentuna kommun (2011) har en checklista som hänvisas i riktlinjerna 

”Bemötande och tilltal” har de i sina riktlinjer att de inte behöver besvara alla inlägg. I 

checklistan finns det frågor som medarbetaren svarar på och beroende på om svaret är ”JA” 

eller ”NEJ” anpassas nästa fråga efter svaret. Detta håller på tills processen är slut och ett 

beslut har tagits utefter svaren på frågorna. E-delegationen (2010) tar upp i sina riktlinjer att 

alla ärenden ska hanteras som kommer in via sociala medier. Checklistan som Sollentuna 

kommun (2011) har tagit fram hanterar alla ärenden men hanterar inte alltid genom att 

besvara inlägget. I vissa fall bevakas enbart inlägget eller i andra fall anses inte inlägget 

behöva kommenteras om det till exempel redan besvarar sig själv. Det är en tolkningsfråga 

där Sollentuna kommun har gett personen som ansvarar för det sociala mediet ansvaret att 

själv tolka om inlägget behövs besvaras eller inte. Även om E-delegationens (2010) riktlinje 

motsäger Sollentuna Kommun (2011) lite när det gäller hantering av inlägg är det enbart 

vägledande riktlinjer. Riktlinjerna framtagna av E-delegationen är vägledande riktlinjer och 

inget som bestämmer hur kommuner måste sköta sina sociala medier. 

Två av inläggen i kategorin ”Uttrycker en åsikt” var inlägg som medborgaren hade publicerat 

samma innehåll vid samma tillfälle och även ytterligare ett inlägg, där det första inlägget 

besvarades men inte de andra två. 
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6 Slutsats 

I detta kapitel sammanfattas resultatet och analysen i en slutsats av studien och återkopplar till 

frågeställningarna. Första frågeställningen ”Vad finns det för riktlinjer i kommunen när det 

kommer till Sociala medier?” har besvarats i tidigare kapitel, se kapitel 4.1.1 till och med 

4.1.8, och kommer därför inte tas upp här igen. 

6.1 Hur skiljer sig riktlinjerna åt? 

Största skillnaden mellan riktlinjerna är rubriksättningen och hur omfattande de är. Karlstads 

kommuns riktlinjer består av åtta sidor text som berör både riktlinjerna och juridiken bakom 

hanteringen av sociala medier. Detta medan Sollentuna kommuns riktlinjer består av fyra 

sidor text med enbart riktlinjerna, men de nämner vissa lagar och regler i den löpande texten.  

Innehållet i respektive kommuns riktlinjer är väldigt lika. Det som mestadels skiljer mellan 

kommunerna är vad de har valt att lägga fokus på och hur precisa de är. Många riktlinjer 

beskriver de ordagrant likadant, som till exempel när det kommer till 

”rimliga/rekommenderade svarstider” eller ”öppna och avsluta ett konto”. Det finns några 

punkter respektive kommun har valt att ta upp som inte den andra kommunen har tagit med. 

Till exempel har Karlstads kommun rekommenderade svarstider generellt för sociala medier, 

medan Sollentuna kommun tar har för flera specifika såsom Facebook, Twitter och bloggar. 

Däremot har de samma tid, en arbetsdag, men de har formulerat det på olika sätt. 

När det gäller ”Bemötande och tilltal” har Karlstads kommun en specifik punkt som tar upp 

att medborgarna ska tilltalas med ”du”, vilket inte Sollentuna kommun har. Där har istället 

Sollentuna kommun att alla dokument ska länkas till deras webbplats, vilket inte Karlstads 

kommun har. Sollentuna kommun har en punkt som avsäger sig rätten att behöva besvara alla 

inlägg, detta är inget som Karlstads kommun benämner alls i sina riktlinjer. När det kommer 

till ”Närvaro i eget forum” tar Sollentuna upp att det måste finnas ”spelregler”, regler för vad 

som får och inte får publiceras på forumet, vilket inte Karlstads kommun gör.  

Vissa riktlinjer som en av kommunerna tar upp men inte den andra följs dock ibland ändå. 

Sollentuna kommun till exempel tilltalar sina medborgare ”du” och Karlstads kommun har 

också ”spelregler” på sin Facebooksida, men det är inget som de har tagit upp i deras riktlinjer 

utan gör ändå.  

6.2 På vilket sätt följer kommunen riktlinjerna som finns på deras respektive 

Facebooksidor? 

Alla riktlinjer har inte gått att analysera hur de i praktiken fungerar, detta för att de inte går att 

få ut den informationen från en innehållsanalys av dokument och öppna data hämtad från 

Facebook. Till exempel hur de gallrar inlägg eller hur de agerar vid en kris. Dock har det gått 

att fortfarande att ställa riktlinjerna mot varandra för att se hur det ser ut i teorin. 
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6.2.1 Karlstads kommun 

Innehållsmässigt förhåller Karlstads kommun sig till de riktlinjer som finns när det kommer 

till publicering av inlägg. Både i kommunens egenpublicerade inlägg, medborgarnas inlägg 

samt första besvarade kommentaren följer riktlinjerna då det är en personlig samtalston, 

lättförståeligt språk och läsaren tilltalas alltid med ”du”. Karlstads kommuns logga är alltid 

med vid kommentar och de vidarebefordrar de frågor och synpunkter som kräver särskild 

kompetens.  

Det som inte följs på samma sätt är de rekommenderade svarstiderna på vissa inlägg och att 

vissa inlägg inte var besvarade alls. Det var 86 inlägg publicerade av medborgarna juli 2017, 

varav 69 inlägg var besvarade och 17 inlägg var inte besvarade. Av de 86 inlägg som var 

besvarade var det tolv stycken som inte följde den rekommenderade svarstiden.  

Av de 17 inlägg som inte besvarades var det flest inlägg gällande ”Klagomål om kommunen”. 

Det går inte att säga varför de inte har besvarats. Dessutom är en månad för lite för att dra en 

slutsats om det alltid är den typen av inlägg som inte besvaras eller om det var denna månaden 

det var så. 

6.2.2 Sollentuna kommun 

Innehållsmässigt förhåller Sollentuna kommun sig till de riktlinjer som finns när det kommer 

till publicering av inlägg. Både i kommunens egenpublicerade inlägg, medborgarnas inlägg 

samt första besvarade kommentaren följer riktlinjerna då det är en personlig samtalston och 

något ledigare språk. När de hänvisat till material eller dokument publicerat av kommunen 

själv länkar de till kommunens webbplats. De vidarebefordrar synpunkter, inlägg och frågor 

som kräver särskild kompetens.  

Det som de inte förhåller sig till på samma sätt är de rekommenderade svarstiderna på några 

av inläggen och att vissa inlägg inte var besvarade alls. Det var 30 inlägg publicerade av 

medborgarna från juni 2017 till och med augusti 2017, tio i juni, fem i juli och 15 i augusti. 

Av de 30 inlägg som publicerades var det totalt elva stycken besvarade, sex inlägg i juni, två 

inlägg i juli och tre inlägg i augusti. Det var totalt 19 stycken som var obesvarade, fyra inlägg 

i juni, tre inlägg i juli och tolv inlägg i augusti. Av de inläggen som var besvarade var det två 

stycken som inte följde den rekommenderade svarstiden, en i juni och en i juli. 

Av de 19 inlägg som inte besvarades var det flest inlägg gällande ”Dela information” och 

”Uttrycker en åsikt”. Det går inte att säga varför de inte har besvarats, men det går att se ett 

mönster kring vad för typ av inlägg som inte har besvarats under dessa tre månader. I juni och 

juli var det ”Uttrycker en åsikt” som hade flest obesvarade inlägg, medan i augusti var det 

”Dela information”. Då Sollentuna kommun i sina riktlinjer tar upp att de inte behöver 

besvara alla inlägg skulle det kunna vara en anledning till varför de inte har besvarat inläggen. 

Därför går det inte helt att säga om hur de följer sin riktlinje gällande att besvara inlägg. 



38 

 

6.3 Fortsatta studier 

En brist i denna studie är att all information är hämtad från dokument och öppna data från 

Facebook. Därför går det till exempel inte att svara på varför kommunerna inte besvarat vissa 

inlägg eller varför de överskridit den rekommenderade svarstiden. Dessa frågor går bara att 

analysera efter vad det finns för mönster bland inläggen. För att få reda på det krävs det att 

kommunerna intervjuas om hur de tänker kring hanteringen av sociala medier, vilket inte har 

gjorts i denna studie. I denna studie har fokuset legat på vad de har för riktlinjer och hur de 

följer dem genom att jämföra med de publicerade inläggen. Därför skulle det vara intressant 

att undersöka varför de inte besvarar vissa inlägg när de besvarar andra. 
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Bilaga 1 – Karlstads kommuns Facebooksida, egenpublicerade inlägg 

 

Datum Kommentar 

2017-07-04 Personlig samtalston, Karlstads kommuns logga finns med, de följer de lagar och regler som 

finns. 

2017-07-05 Personlig samtalston, Karlstads kommuns logga finns med, de följer de lagar och regler som 

finns. 

2017-07-06 Personlig samtalston, Karlstads kommuns logga finns med, läsaren tilltalas med ”du”, de 

följer de lagar och regler som finns. 

2017-07-06 Personlig samtalston, Karlstads kommuns logga finns med, de följer de lagar och regler som 

finns. 

2017-07-08 Personlig samtalston, Karlstads kommuns logga finns med, de följer de lagar och regler som 

finns. 

2017-07-10 Personlig samtalston, Karlstads kommuns logga finns med, de följer de lagar och regler som 

finns. 

2017-07-11 Personlig samtalston, Karlstads kommuns logga finns med, läsaren tilltalas med ”du”, de 

följer de lagar och regler som finns. 

2017-07-12 Personlig samtalston, Karlstads kommuns logga finns med, läsaren tilltalas med ”du”, de 

följer de lagar och regler som finns. 

2017-07-13 Personlig samtalston, Karlstads kommuns logga finns med, läsaren tilltalas med ”du”, de 

följer de lagar och regler som finns. 

2017-07-13 Personlig samtalston, Karlstads kommuns logga finns med, de följer de lagar och regler som 

finns. 

2017-07-13 Personlig samtalston, Karlstads kommuns logga finns med, läsaren tilltalas med ”du”, de 

följer de lagar och regler som finns. 

2017-07-14 Personlig samtalston, Karlstads kommuns logga finns med, läsaren tilltalas med ”du”, de 

följer de lagar och regler som finns. 

2017-07-17 Personlig samtalston, Karlstads kommuns logga finns med, läsaren tilltalas med ”du”, de 

följer de lagar och regler som finns. 

2017-07-19 Personlig samtalston, Karlstads kommuns logga finns med, läsaren tilltalas med ”du”, de 

följer de lagar och regler som finns. 

2017-07-21 Personlig samtalston, Karlstads kommuns logga finns med, läsaren tilltalas med ”du”, de 

följer de lagar och regler som finns. 

2017-07-21 Personlig samtalston, Karlstads kommuns logga finns med, de följer de lagar och regler som 

finns. 

2017-07-24 Personlig samtalston, Karlstads kommuns logga finns med, läsaren tilltalas med ”du”, de 

följer de lagar och regler som finns. 

2017-07-24 Personlig samtalston, Karlstads kommuns logga finns med, läsaren tilltalas med ”du”, de 

följer de lagar och regler som finns. 

2017-07-24 Personlig samtalston, Karlstads kommuns logga finns med, de följer de lagar och regler som 

finns. 

2017-07-25 Personlig samtalston, Karlstads kommuns logga finns med, läsaren tilltalas med ”du”, de 
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följer de lagar och regler som finns. 

2017-07-26 Personlig samtalston, Karlstads kommuns logga finns med, de följer de lagar och regler som 

finns. 

2017-07-26 Personlig samtalston, Karlstads kommuns logga finns med, läsaren tilltalas med ”du”, de 

följer de lagar och regler som finns. 

2017-07-28 Personlig samtalston, Karlstads kommuns logga finns med, läsaren tilltalas med ”du”, de 

följer de lagar och regler som finns. 
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Bilaga 2 – Sollentuna kommuns Facebooksida, egenpublicerade inlägg 

 

Datum Kommentar 

2017-07-02 Personlig samtalston och något ledigare, länkat till Sollentuna kommuns webbplats. 

2017-07-03 Personlig samtalston och något ledigare. 

2017-07-04 Personlig samtalston och något ledigare, länkat till Sollentuna kommuns webbplats. 

2017-07-07 Personlig samtalston och något ledigare, länkat till Sollentuna kommuns webbplats.  

2017-07-10 Personlig samtalston och något ledigare, länkat till Sollentuna kommuns webbplats. 

2017-07-11 Personlig samtalston och något ledigare, länkat till Sollentuna kommuns webbplats. 

2017-07-11 Personlig samtalston och något ledigare. 

2017-07-12 Personlig samtalston och något ledigare. 

2017-07-12 Personlig samtalston och något ledigare. 

2017-07-12 Ingen text. Uppdaterad omslagsfoto. 

2017-07-13 Personlig samtalston och något ledigare. 

2017-07-13 Personlig samtalston och något ledigare.  

2017-07-14 Personlig samtalston och något ledigare, länkat till Sollentuna kommuns webbplats. 

2017-07-14 Personlig samtalston och något ledigare, länkat till Sollentuna kommuns webbplats. 

2017-07-15 Personlig samtalston och något ledigare. 

2017-07-16 Personlig samtalston och något ledigare. 

2017-07-17 Personlig samtalston och något ledigare. 

2017-07-17 Personlig samtalston och något ledigare. 

2017-07-17 Personlig samtalston och något ledigare, länkat till Sollentuna kommuns webbplats. 

2017-07-18 Personlig samtalston och något ledigare. 

2017-07-19 Personlig samtalston och något ledigare.  

2017-07-20 Personlig samtalston och något ledigare, länkat till Sollentuna kommuns webbplats. 

2017-07-21 Personlig samtalston och något ledigare, länkat till Sollentuna kommuns webbplats. 

2017-07-22 Personlig samtalston och något ledigare, länkat till Sollentuna kommuns webbplats. 

2017-07-23 Personlig samtalston och något ledigare. 

2017-07-24 Personlig samtalston och något ledigare, länkat till Sollentuna kommuns webbplats. 

2017-07-25 Personlig samtalston och något ledigare, länkat till Sollentuna kommuns webbplats. 

2017-07-26 Personlig samtalston och något ledigare, länkat till Sollentuna kommuns webbplats. 

2017-07-27 Personlig samtalston och något ledigare. 

2017-07-28 Personlig samtalston och något ledigare. 

2017-07-28 Personlig samtalston och något ledigare.  

2017-07-29 Personlig samtalston och något ledigare. 

2017-07-29 Personlig samtalston och något ledigare. 

2017-07-30 Personlig samtalston och något ledigare, länkat till Sollentuna kommuns webbplats. 

 


