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Riktlinjer, rutiner och förhållningssätt för kommunikation via Facebook och andra sociala medier 
 
Förhållningssätt 

• Kom ihåg att som anställd vid Lunds Universitet och Institution för kulturgeografi och ekonomisk geo-
grafi / Humanekologiska avdelningen kan du komma att förknippas med universitetet och/eller in-
stitutionen/avdelningen även när du uttrycker dig som privatperson. Kontrolera att informationen från 
ditt privata flöde inte visas till allmänheten. 

• Om de anställda vid Lunds Universitet kommunicerar privat har de ett personligt ansvar för att kom-
munikationen formuleras på så sätt att det framgår att den är privat och inte kommer från Lunds uni-
versitet. 

 
Rutiner för administration av Facebooksidans konto 

• Det ska tydligt framgå vilken del av Lunds universitet som är avsändare för kontot. 
• Länka till Lunds universitets webbplats i biografin/presentationstexten. 
• Informera om vad sidan/gruppen är till för, vilken avdelning etc som administrerar den och hur kom-

mentarer och inlägg hanteras. 
• Skriv Lund University högst upp i biografin. 
• Lunds universitets grafiska profil ska följas. 
• Lunds universitets huvudlogotyp på engelska används som profilbild på Facebook. Profilbilder på Fa-

cebook laddas upp i storleken 180x180 pixlar. Logotypen i rätt storlek för Facebook hämtas från Lunds 
Universitets Bildbank. 

• Omslagsbilden används för tillfälliga budskap och mer kreativa bilder. Ett beskuret sigill i kanten står på 
institutionens omslagsbild. Omslagsbilder på Facebook ska vara 851 pixlar breda och 315 pixlar höga. 

• Användarnamn ska tydligt förklara vilken del av universitet som är avsändare.  
 
Rutiner för publicering av inlägg 

• Alla inlägg som publiceras på institutionens Facebooksida skrivs under med författarens förnamn och 
funktion. 

• Administratör för institutionens Facebooksida använder Facebooksidans konto – inte sitt privata konto. 
• Automatgenererat innehåll, via exempelvis RSS, ska undvikas.  
• Material som är upphovsrättskyddat får inte användas utan tillstånd. Var noga med att ange varifrån 

materialet kommer och länka gärna direkt till upphovsmannen istället för att reproducera materialet. 
• Material som omfattas av sekretess får inte publiceras. 
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Rutiner för bilder 
• Om du tar bilder för att publicera på Facebook, informera personerna du fotograferar om att bilderna 

kommer att publiceras på Facebook. 
• Personer som förekommer på bilder och i filmer ska alltid ha gett sitt tillstånd först. Om personen är 

under 15 år ska målsman tillfrågas. 
 
Riktlinjer för ärendehantering 

• Gör inga uttalanden som kan uppfattas som råd eller upplysningar som kan få ekonomiska konsekven-
ser. 

• Personärenden och frågor som inte går att besvara med hjälp av befintlig webbinformation hänvisas till 
behörig person. 

• Positiva kommentarer ska stå kvar eller besvaras med kompletterande information. 
• Negativa kommentarer som innehåller faktafel ska besvaras med korrekt information. 
• Negativa kommentarer som innehåller information om negativ upplevelse ska besvaras med hänvisning 

till webbinformation som kan vara till hjälp. 
• Negativa kommentarer som innehåller kränkande uppgifter, uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpor-

nografibrott, olaga våldsskildring eller upphovsrättsintrång, eller intrång i andra rättigheter, arkiveras 
och gallras bort. 

• Under arbetsdagar bör direkta frågor till institutionen hanteras inom 24  timmar. 
 
Rutiner vid gallring av Facebooksida 

• Informera besökaren om att informationskanalen inte längre är aktiv. Denna information bör vara lätt 
att finna för såväl återkommande som nya besökare. 

• Hänvisa till alternativ kanal, t ex webbplats, annan social kanal eller mailadress. 
• Om ingen längre har möjlighet att regelbundet bevaka inkommande kommentarer eller poster, stäng av 

denna funktion. 
• Om kanalen helt ska stängas ner, informera användarna om detta i god tid och hänvisa samtidigt till al-

ternativa kanaler.  
• Innehållet som publicerats i kanalen bör arkiveras. 
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