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Bakgrund
Sociala Medier står för en snabbt växande del av många företag och organisationers kommunika-

tion. Utvecklingen inom detta område ger fantastiska möjligheter att skapa en fördjupad dialog. 

Samtidigt så finns det många och djupa fallgropar. Tydligt formulerade riktlinjer är ett sätt att 

skapa förutsättningar för att dra nytta av möjligheterna och minimera riskerna. 

Många av NHRs anställda och förtroendevalda använder dagligen verktyg som Facebook, Lin-

kedIn, och Twitter för att kommunicera med sina nätverk både privat och yrkesmässigt. Rätt an-

vänt ger dessa och andra liknande verktyg en bra möjlighet för oss på NHR att marknadsföra oss, 

bygga vårt varumärke och engagera oss i givande konversationer med medlemmar, partners och 

andra intressenter. 

Tillgång till kraftfulla kommunikationsverktyg innebär också vissa risker. Dessa riktlinjer har skri-

vits för att vara en hjälp för NHRs anställda och förtroendevalda så att de kan använda sociala 

medier på ett positivt sätt och undvika de värsta fallgroparna. I första hand handlar den om den 

yrkesmässiga användningen av sociala medier, men även vid privat användning av sociala medier 

kan många ha nytta av att följa samma riktlinjer.

Vad är sociala medier?
Sociala medier är etablerat som ett samlande begrepp för internetbaserad kommunikation där 

användarna själva genererar innehåll och kommentarer till innehåll i en interaktiv dialog. Några 

exempel är bloggar, diskussionsforum, wikier och sociala nätverk. Då det oftast handlar om snabb, 

enkel och billig kommunikation så kan sociala media vara ett mycket effektivt sätt att kommuni-

cera med medlemmar och andra intressenter. Då räckvidden för de mest framträdande sociala 

medierna är mycket stor så kan marknadsföring i sociala medier i många fall vara en konkurrent 

eller åtminstone ett viktigt komplement till traditionell marknadsföring. Några av mest använda 

sociala medierna är:

Facebook: Facebook är ett socialt nätverk som grundades 2004. Facebook finns på mer än 70 

olika språk och i mars 2010 hade Facebook över 400 miljoner användare varav över 100 miljoner är 

mobila användare. I Sverige finns det knappt 3 miljoner användare så i stort sett var tredje svensk 

är medlem. Hälften av användarna loggar in varje dag och den genomsnittliga användaren har 

130 vänner på Facebook. Vänner kan se varandras statusuppdateringar, foton och skriva kommen-

tarer till varandra. Företag kan ha Fansidor där andra kan följa uppdateringar som företaget gör. 

LinkedIn: LinkedIn är ett socialt nätverk som framförallt är inriktad mot yrkesmässigt nätverkan-

de. Linkedin grundades i december 2002 och har över 60 miljoner registrerade användare, från 

mer än 200 olika länder. Användarnas profiler innehåller info om deras nuvarande och tidigare 

arbetsgivare. Kontakter kan lägga in omdömen om varandra vilket i kombination med en profil 

som är CV-liknande gör att LinkedIn ofta används i rekryteringssyfte. Både för att hitta kandidater 
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och för att kontrollera referenser. I LinkedIn finns också möjligheten att skapa olika typer av intres-

segrupper som diskuterar specifika ämnesområden. 

Twitter: Twitter är en så kallad mikroblogg vilket innebär att användarna gör korta statusupp-

dateringar i form av så kallade tweets, som är max 140 tecken långa inlägg. Användare kan följa 

varandra och Tweets som postas av en viss användare visas i nyhetsflödet hos alla dennes följare. 

Den som läser något intressant kan göra en så kallad ReTweet vilket innebär en återpostning av 

någon annans Tweet fast med spridning i återpostarens nätverk. Det kan ge en lavinartad, eller 

s.k. viral, spridningseffekt av intressanta Tweets. Twitter lanserades 2006 och har haft en explosiv 

tillväxt till ca 75 miljoner användare i januari 2010. Genom att Tweets är mycket korta och liknar 

SMS så är det enkelt att göra Tweets från mobiltelefoner och en mycket stor andel av användarna 

twittrar när de är på resande fot. Detta kan i många fall ge en stor aktualitet och puls till det som 

twittras om. Många traditionella medier har därför börjat använda Twitter som en komplette-

rande nyhetskälla.

YouTube: På YouTube kan användarna ladda upp, dela med sig av och titta på videoklipp. YouT-

ube grundades 2005 och köptes 2006 av Google. Det krävs inget medlemskap för att titta på vi-

deoklipp men för att ladda upp måste man vara registrerad användare. Mycket av materialet lad-

das upp av privatpersoner men även mediaföretag bidrar med material. Många företag har också 

egna kanaler där man laddar upp videomaterial av olika slag. Reklamfilmer, undervisningsmate-

rial och videobloggar är exempel på vanliga typer av material. Alla videos på YouTube är sökbara 

och YouTube är världens näst största sökmotor efter Google. 

Bloggar: Bloggar är en form av samlade kommentarer och betraktelser i kronologisk ordning, 

oftast från en individ eller ett företag. Vissa bloggar har karaktären av en offentlig dagbok medan 

andra har en viss ämnesinriktning. På de flesta bloggar finns det också möjligheter för läsaren att 

kommentera och därmed interagera med bloggförfattaren. 

Flickr: Flickr är den ledande tjänsten när det gäller att dela med sig av bilder. Det är vanligt att 

bloggare använder Flickr som bildlagring och sedan länkar till bilderna från sina bloggar och 

webbplatser. Flickr ägs av Yahoo och erbjuder också möjligheter till att ladda upp video.

Slideshare: På Slideshare kan användarna dela med sig av sina bildspel och presentationer. Inne-

hållet är kategoriserat i ämnesområden. Mycket är kursmaterial och bilder från olika konferenser 

och seminarier. 

Scribd: Scribd kallas ofta för ett YouTube för dokument. Kundtidningar, instruktionsböcker, upp-

satser och avhandlingar med mera är exempel på dokument som är vanliga på Scribd. 
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Wikis: En wiki är en typ av webbplats där en mängd användare gemensamt kan skapa ett antal 

sammanlänkande och sökbara webbsidor. Det fungerar som ett online uppslagsverk där läsarna 

kan vara aktiva och hålla innehållet uppdaterat. Wikis används bland annat som komplement till 

traditionella instruktionsböcker, som kunskapsbaser och som rena uppslagsverk. Den mest väl-

kända Wikin är Wikipedia som är ett allmänt uppslagsverk. 

Community: En community är en mötesplats på webben. Communityn kan se olika ut beroende 

på målgrupp, syfte och skapare. På ett webbcommunity kan man bli medlem gratis eller mot 

betalning, oftast gratis. Något som skiljer communityn från vanliga webbplatser är att man ofta 

måste vara medlem i communityn eller på webbplatsen för att kunna ta del av hela innehållet. Ett 

huvudsyfte för de flesta nätgemenskaper är att komma i kontakt med likasinnade. Exempel på ett 

framgångsrikt community är Facebook.

Forum: Forum kallas en plats, där en viss diskussion eller liknande äger rum. Deltagare i forumet 

skapar inlägg som skickas till samtliga i forumgruppen. Medlemmarna i forumet kan kommentera 

inläggen och samtalet organiseras i en ”samtalstråd”. Medlemmarna i forumet kan starta nya dis-

kussioner som oftast leder till nya ”samtalstrådar”

Konkreta riktlinjer 
1. Kommunikationsavdelningen är ansvarig för NHRs interna och externa information och 

kommunikation. Tryckt informationsmaterial, nyhetsbrev, medlemstidningen och webbplatsen 

är exempel på kanaler som ingår i ansvaret. NHRs närvaro inom sociala medier är att betrakta som 

officiella kanaler och faller därför in under kommunikationsavdelningens ansvarsområde. De ka-

naler som används, i större eller mindre utsträckning, i dag är Facebook, Twitter, Blogg och Wikis. 

På vår egen webbplats har vi också en Community med olika diskussionsforum.  

2. NHR på Facebook: NHR har en nyetablerad företagssida på Facebook. Sidan speglar till 

stor del NHRs egna nyheter, opinionsbildning samt inbjudan till seminarier, konferenser och eve-

nemang. Facebooksidan är et skyltfönster mot omvärlden och används i syfte att marknadsföra 

NHR, sprida information till NHRs medlemmar och potentiella medlemmar. Det finns en stor möj-

lighet att via Facebook nå människor som NHR inte annars har direkta kontaktytor till. Facebook 

har enorm spridning och är dessutom gratis att använda.

Kommunikationsavdelningen ansvarar för hanteringen av NHRs facebooksida. Enskilda anställda 

eller förtroendevalda ska inte posta egna inlägg som kan uppfattas som NHRs officiella åsikter. 

Det är positivt om anställda och förtroendevalda använder sitt privata facebook-nätverk för att 

få vänner att fatta intresse och gilla NHR. Om du vill sprida något via NHRs Facebooksida, stäm av 

med kommunikationsavdelningen som kan posta ditt inlägg i NHRs namn.  
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3. NHR på Twitter: NHR har ett officiellt Twitterkonto. På Twitter har vi så långt lagt upp in-

bjudningar och viktiga händelser. Twitter kan utvecklas till en ytterligare kanal för NHR att sprida 

budskap och kunskap om NHRs frågor. Det ger också en möjlighet att följa, för oss viktiga per-

soner, beslutsfattare eller opinionsbildare. För att Twitter ska bli intressant bör det postas inlägg 

ofta, annars tappar följarna intresset. Kommunikationsavdelningen och opinion ansvarar för NHRs 

Twitterkonto.  

4. NHR Blogg: NHR har i dag en officiell blogg, ordförandebloggen, på NHRs webbplats. 

Bloggen speglar någon aktuell händelse inom NHR eller kan vara av mer personlig karaktär/re-

flektioner från ordföranden. Målet är publicera ett nytt officiellt blogginlägg varje vecka. Bloggen 

bör ha ett personligt och engagerande språk som inbjuder läsaren till dialog. Bloggen samordnas 

av opinion och kommunikation, som också bedömer om eventuella kommentarer ska besvaras. 

NHR har i dag ingen systematisk bevakning av andras bloggar som exempelvis skriver om oss som 

organisation eller de frågor vi är intresserade av. 

5. NHR Wikis: NHR finns med på Wikipedia men har inte lagt några resurser på att utveckla 

den information som finns där. Prioriteras bara om vi har resurser till detta. Kommunikationsavdel-

ningen ansvara för att den information som ligger på Wikipedia alltid är uppdaterad och korrekt.

6. NHRs Community är en integrerad del av NHRs webbplats. För att ta del av inlägg i Com-

munityn, diskussionsforum och Bloggarna måste användaren registrera sig. Syftet med Comu-

nityn är att i första hand ge medlemmar en möjlighet att bygga nätverk och kommunicera med 

varandra. Målet är att Communityn ska ”leva sitt eget liv” utan större inblandning av NHR. 

Communityn bevakas dagligen av kommunikationsavdelningen, som också gör en bedömning 

av om något inlägg ska besvaras eller eventuellt raderas. Communityn har regler som ska följas 

vad gäller bl.a. städat språkbruk, förbud mot förtal och personpåhopp. Om någon har postat et 

inlägg som strider mot Communityns regler kommer detta att tas bort. Alla som är registrerade 

medlemmar i Communityn har godkänt dessa förhållningsregler.

Alla registrerade medlemmar som är anställda på NHRs förbundskansli ska presentera sig som 

just anställda och med vilket man arbetar. Communitymedlemmarna ska förstå att vi arbetar på 

NHR, och vilken roll vi har, om vi postar eller besvarar et inlägg.

NHRs förbundsstyrelseledamöter väljer själva om de vill registrera sig och delta i samtalen i Com-

munityn. Det är önskvärt at NHRs diagnosombud är aktiva i Communityn för att dela med sig av 

sina erfarenheter och ge stöd till medlemmar som behöver det. Diagnosombud deltar utifrån sina 

egna erfarenheter och representerar inte NHR som organisation. 
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I NHRs Community finns ytterligare möjligheter för fler personer att blogga. Optimalt borde yt-

terligare bloggare engageras, för att attrahera olika läsare och uppmuntra till engagemang. 

Det ska framgå tydligt av Communityns regler att Communityn är ett nätverk för registrerade med-

lemmar och att detta fungerar som ett ”slutet” rum. Om communitymedlemmar vill ha kontakt 

med NHR eller förbundsstyrelsen hänvisas personerna till att höra av sig via NHRs officiella kontakt-

sidor på nhr.se. Om förbundsstyrelseledamöter kontaktas via NHRs kontaktmejl ska ledamöterna 

svara. Styrelseledamöter kan självklart kontakta kansliet för att få hjälp med att besvara frågor.

Förhållningssätt
När du deltar i konversationer via sociala medier finns vissa grundregler som du bör följa. På NHR 

ser vi framförallt dessa åtta punkter som viktiga ledstjärnor:

• Transparens och tydlighet

• Bidra med kompetens

• Ärlighet och ansvarstagande

• Artighet och gott omdöme

• Respekt för andra

• Konfidentiell information

• Respekt för upphovsrätt

• Varsamhet med resurser

Var transparent och tydlig
Uttalar du dig i egenskap av anställd eller förtroendevald i NHR skall du alltid vara noga med att 

berätta vem du är och var du jobbar. Redovisa alltid egna särintressen med anknytning till ämnet. 

Även om du kommenterar frågor som rör NHR men ger dina privata reflektioner så är det viktigt 

att du ändå är öppen med var du arbetar. Komplettera i sådana fall ditt inlägg med en text som 

säger: ”De åsikter och synpunkter som redovisas här är mina egna och delas inte nödvändigtvis 

av min arbetsgivare, NHR”. 

Bidra med din kompetens
Skriv gärna inlägg och bidra till dialogen inom dina egna specialområden. Medlemmar och för-

troendevalda har rätt att förvänta sig att NHRs inlägg och kommentarer håller hög kvalitet. Kun-

skapsnivån inom olika forum kan variera och det är viktigt att du är väl bekant med de forum där 

du uttalar dig. Tycker du att ett inlägg bör besvaras men känner tveksamhet angående forumet, 

eller din kompetens inom området, förmedla frågan vidare till kommunikationsavdelningen för 

vidare hantering. 
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Var ärlig och ansvarstagande
Undanhåll inte information, men lova inte mer än du kan hålla. Gör aldrig några andra utfästelser 

än vad som är NHRs officiella linje. Har du gjort ett misstag och lämnat felaktig information så 

erkänn detta och rätta det omedelbart. Sociala medier ger dig närmast oändliga möjligheter att 

uttrycka dina synpunkter. Med dessa möjligheter följer också ett ansvar för vad som sägs. Ärlighet 

och ansvarstagande skapar förtroende både för dig själv och för NHR. 

Visa artighet och gott omdöme
Var alltid vänlig och artig. Kortfattad skriftlig information av den typ som det ofta handlar om 

inom sociala medier kan ibland uppfattas som mycket hårdare av mottagaren än vad sändaren 

avsåg. Detta gäller i synnerhet i diskussioner där parterna har vitt skilda uppfattningar. Även om 

du uppfattar det som om någon har skrivit ett mycket negativt och felaktigt inlägg om NHR så 

undvik alltid att trappa upp en konflikt. Håll dig lugn, förklara din ståndpunkt så sakligt som möj-

ligt och undvik pajkastning. Använd ett vårdat språk och undvik svordomar och annan jargong 

som kan väcka anstöt. Använd aldrig en nedlåtande ton om andra och tala inte illa om andra. Be-

akta också att även om ditt svar är riktat till en viss person så är chansen stor att det även kommer 

att läsas av många andra. 

Respektera andras rätt att uttrycka sig
Yttrandefriheten är en grundläggande rättighet i ett demokratiskt samhälle. Det innebär att var 

och en är i sin fulla rätt att ge uttryck för både positiva och negativa synpunkter om NHR. Vår upp-

fattning är att alla som har ett sådant engagemang om NHR att de vill använda sin tid till att skriva 

om oss på sociala nätverk är personer som vi vill ha en dialog med. Att andra talar om NHR och 

våra varumärken är en realitet som vi måste förhålla oss till. Vi kan inte kontrollera denna kommu-

nikation med vi kan delta och ge vår syn, rätta direkta felaktigheter och lära oss av misstag. Som 

anställd och förtroendevald är det därför viktigt att du använder ditt nätverk för att hitta dem som 

talar om oss, följer dem och gör dem till dina vänner/följare. 

Konfidentiell information
Lämna aldrig ut konfidentiell information om exempelvis medlemmar, förtroendevalda, pågåen-

de förhandlingar eller anställda. Fråga alltid andra personer om tillåtelse innan du skriver något 

om dem. Beakta också risken med att lämna ut mycket personlig information då sådana kunska-

per i fel händer kan ge underlag för intrångsförsök och andra attacker.

Respektera upphovsrätten
NHRs officiella logotyper och varumärken får endast användas för godkända ändamål. Det är inte 

tillåtet att använda NHRs logotyp som privat profilbild eller på en blogg som är din privata. An-

vänd aldrig andras material utan tillåtelse och var noga med att ange källor och följa de upphovs-

rättsliga regler som gäller för olika publikationer. Använd gärna externa länkar för att peka på dina 

källor, men var noga med att kontrollera vem du länkar till och visa tydligt att det är en extern 
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länk. Var medveten om att en länk kan uppfattas som om NHR rekommenderar källan. Det finns 

också risk att den plats du länkar till ändrar sitt innehåll till något som NHR inte vill förknippas 

med. Var därför källkritisk och länka endast till seriösa platser.

Var varsam med NHRs resurser
Möjligheten att vara ständigt uppkopplad gör att gränsen mellan privatlivet och arbetslivet i 

många fall är oskarp. Många anställda passar på att kontrollera sin e-post hemifrån, och får ibland 

privat e-post till jobbet. Vissa passar också på att kolla sin Facebook eller Twitter på jobbet. Delar 

av nyhetsflödet på dessa tjänster kan vara av privat karaktär medan annat är av professionellt 

intresse. För vissa går det därför inte att dra en skarp gräns mellan privat och yrkesmässig använd-

ning av sociala medier. Dock bör privat användning av sociala medier på arbetstid begränsas till 

ett absolut minimum. Men på samma sätt som det är tillåtet att sköta privata ärenden på jobbets 

dator under exempelvis en fikarast, så är också begränsad privat användning av social medier ac-

ceptabelt.

Sociala medier är ett snabbt och effektivt redskap för att sprida information. Tyvärr är det också 

ett snabbt och effektivt sätt att sprida oönskad information som trojaner, virus och annan skadlig 

programvara. För att minska sådana risker använder vi på NHR ett antal olika tekniska lösningar 

som brandväggar, virusskydd med mera. I vissa fall kan dessa säkerhetsmått begränsa möjlighe-

ten för åtkomst till sociala medier. Försök aldrig kringgå sådana begränsningar. 

Förbundsstyrelsen fattade beslut om att anta NHRs riktlinjer för sociala medier den 27-28 maj 2011. 

Förbundskansliet kommer regelbundet att uppdatera riktlinjerna samt informera anställda och 

förtroendevalda om riktlinjernas innehåll. Länsförbund och lokalföreningarna rekommenderas 

att anta riktlinjerna.


