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Kommunikationsplan för Facebooksida till Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi 
samt humanekologiska avdelningen 

 
Bakgrund 
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi samt humanekologiska avdelningen har ca 45 anställda 
och 1200 studenter. Institutionen erbjuder ett internationellt program på kandidatnivå och tre internationella 
masterprogram. Verksamheten presenteras på institutionens hemsida, och information från tredje part (t.ex. 
annonsering av praktikplatser, intressanta länkar osv.) kommuniceras via studentportalen Live@Lund. Studie-
vägledare på det internationella kandidatprogrammet får hjälp från studentrepresentanterna som sprider in-
formation från Live@Lund på olika Facebook-grupper eftersom ”alla är redan på Facebook och använder 
Live@Lund bara för kursaktiviteter inte för att få extra information”.  Facebook är en populär social medium 
som erbjuder kostnadsfria tjänster av informationsspridning och marknadsföring för olika typer av organisat-
ioner och privata aktörer. Sex institutioner på Samhällsvetenskapliga fakulteten använder Facebook-sidor för 
att marknadsföra sina verksamheter. Väl utvecklad institutionens Facebooksida kan bidra till att uppmärk-
samma institutionens utbildningar. 
 
Syfte och mål 
Marknadsföringskanal för att nå ut till studenter, forskare och andra intresserade samt sprida information om 
institutionens verksamhet, öka institutionens synlighet och stärka nätverk med andra verksamheter. 
 
Målgrupp 
Nuvarande och presumtiva studenter, alumner, personal, intresserad allmänhet, forskare från andra lärosäten 
och institutioner samt yrkesverksamma från relaterade verksamheter. 
 
Ansvar och avtalsvillkor 
Institutionen ansvarar för de inlägg som den själva gör i kanalen och de kommentarer som lämnas av använ-
darna i kanalen. Gallring av innehållet hanteras av den webbansvarige. Gallring av Facebooksida beslutas av 
institutionens prefekt. 
 
Avtalsvillkor (Facebook Pages Terms) finns på kan hittas på https://www.facebook.com/page_guidelines.php. Web-
bansvarig håller koll på eventuella uppdateringar av avtalsvillkor. 
 
Insatser som behövs i tid och resurser 
Det behövs åtminstone en person som koordinerar Facebooksidan varje arbetsdag, och en vikarie. Tidsomfatt-
ning är 2-5% av heltid beroende på hur mycket andra medarbetare bidrar med. Inläggen bör besvaras dagligen. 
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Krav på funktion, teknik, information, och säkerhet 
Institutionens Facebooksida måste uppdateras kontinuerligt. Alla medarbetare bör hjälpa med relevanta texter, 
bilder och andra typer av innehåll. Den som publicerar på Facebooksidan måste använda säkerhetsåtgärder för 
att förhindra dataintrång. Den som publicerar inlägg ska vara personlig i sättet att uttrycka sig utan att vara 
privata.  
 
Om kommentarer skulle innehålla kränkande uppgifter, uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, 
olaga våldsskildring eller upphovsrättsintrång, eller intrång i andra rättigheter, ska de arkiveras och gallras. Via 
Facebooksidan meddelar institutionen sin identitet, syftet med att använda mediet, och kontaktinformation till 
underhållsansvarig. 
 
Huvudspråk på Facebooksidan är engelska så att bredare målgrupp kan nås. 
 
De anställda och deras privata Facebook-konto 
Om de anställda vill interagera med institutionens Facebooksida på Facebook rekommenderas det att de delar 
sina privata och arbetsflöden på Facebook.  
 
Rutiner 
Lunds Universitet har riktlinjer för representation i sociala medier som bör följas - 
http://a0241.srv.lu.se/luwiki/index.php/Guide_f%C3%B6r_sociala_medier 
 
Alla förfrågningar av karaktär som behöver myndighetsutövning, myndighetsbeslut eller officiellt svar samt 
enskilda ärenden ska inte hanteras via Facebook och måste hänvisas till andra kommunikationskanaler (mejl, i 
första hand; telefon och besök, i andra hand). Förfrågningar av enkel och allmän karaktär kan hanteras via Fa-
cebook. Institutionen ska inte publicera uttalningar som kan uppfattas som råd eller upplysningar. 
 
På veckodagar bör direkta frågor till institutionen hanteras inom 24 timmar på arbetsdagar. Man ska skriva 
under med namn och funktion så att mottagaren vet var informationen kommer ifrån. Man ska länka helst till 
relevant information på LU:s webbplats om svaret finns att hitta där. Om kommentarer tas bort har institution-
en skyldighet att arkivera inlägget.  
 
”Lund University” ska användas i namnet av Facebooksidan. Lunds universitets grafiska profil ska följas. Det 
ska framgå tydligt vem som är avsändare. Bilderna kan användas bara om personerna på fotografier man tar 
om är medvetna att bilderna kommer att läggas upp på Facebook. 
 
Arkivering och diarieföring 
All inlägg i sociala medier arkiveras på gemensamma mappar (regelbundet). Information av värde diarieföras. 
 
Lagar som styr 
Personuppgiftslagen (PuL), Yttrandefrihetslagen, Lagen om elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen), Sekretess-
lagstiftningen, Myndigheternas serviceskyldighet (Förvaltningslagen).  
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