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SPELREGLER FÖR SOCIALA MEDIER  

 

1. ALLMÄNT  

 

Denna anvisning definierar Finlands Röda Kors spelregler för sociala medier.  

 

Sociala medietjänster erbjuder en kanal till exempel för kommunikation, nätverksarbete, 

svarande på feedback, utveckling av kunnande och påverkande. Sociala medier är ett av de 

bästa sätten att lyssna på och diskutera med olika intressegrupper.  Det är också en viktig 

kanal för utvecklandet av organisations- och personvarumärket.  

 

Röda Korset uppmuntrar sina arbetstagare att dela och leta upp information, delta i 

nätverksarbete och lyfta fram deras sakkunskap i sociala medier.   

 

Delta med din egen personliga stil och var dig själv, men agera ansvarsfullt och 

professionellt. Man förhåller sig positivt till användning av sociala medier på arbetstid om 

användningen t.ex. stöder professionellt nätverksarbete, utveckling av kunnande, den egna 

arbetsuppgiften eller anskaffning eller utdelning av viktig information för organisationen.  

 

2. INFORMATIONSUTDELNING I SOCIALA MEDIER 

 

Allmän anvisning: använd sunt förnuft.  Röda Korsets arbetstagare, som är ivrig och stolt 

över sitt arbete, är en värdefull kraft också i sociala medier.  Besluta själv hur öppet och 

mycket du vill berätta om sakerna som gäller ditt arbete.   

 

Du kan dela innehåll som Röda Korset har producerat, såsom Facebook-, Instagram- och 

LinkedIn-publikationer och tweetar och hjälpa till att sprida meddelandena genom dina 

nätverk. Det är också värdefullt att ”gilla” och kommentera innehåll! Samtidigt främjar du 

organisationens positiva bild som organisation och arbetsgivare. 

 

Du kan gärna kommunicera om Röda Korsets aktuella teman, såsom kampanjer, och 

samtidigt framföra din egen sakkunskap.  

 

I situationer som gäller bistånd, katastrofer eller kriser beträffande ryktet, dvs. situationer 

med s.k. intensifierad kommunikation, växer behovet och beställningen av kommunikation 

ofta betydligt.  Om kommunikationen gäller Röda Korsets verksamhet och roll i en 

biståndssituation eller en kris beträffande ryktet, ber vi att arbetstagarna iakttar speciell 

noggrannhet också när de kommunicerar i sociala medier. Du kan kommunicera enligt din 

egen sakkunskap och värdering, men kom ihåg att vid sådana situationer har man nämnt 

ansvarspersoner för kommunikationen.  Utan några speciella anvisningar kommunicerar 

arbetstagarna i sådana situationer bara om sakerna som Röda Korset redan har publicerat 

på sina officiella kanaler.  I biståndssituationer når Röda Korsets meddelanden ofta 

biståndsmottagare direkt och Röda Korsets verksamhet får stor publicitet. Därför är det 

mycket viktigt att meddelandena publiceras på det sätt som planerats av den person som 
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ansvarar för den operativa ledningen av situationen och enligt kommunikationen. Om du 

är osäker på Röda Korsets kommunikationslinje i en krissituation, ta kontakt med 

centralbyråns kommunikationsenhet. 

 

Finlands Röda Kors biståndsarbetare, som är engagerade i internationella uppgifter, får en 

separat utbildning och anvisningar i kommunikation innan de åker ut på uppdrag.  

.  

Alla arbetstagare är bundna av sekretessplikt och skyddsprinciperna.  Röda Korsets eller 

dess samarbetspartners interna, ännu opublicerade eller konfidentiella uppgifter får inte 

spridas till utomstående i några som helst kanaler.  Man får inte diskutera saker som gäller 

biståndsmottagare, frivilliga, arbetstagare eller andra personuppgifter i sociala medier, inte 

ens i områden med begränsad åtkomst. 

 

En stor del av innehållet i sociala medier är positivt, sakligt och glatt.  Röda Korsets sju 

principer, dvs. humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, universalitet 

och enhet hjälper till att fatta rätt beslut också i den egna användningen av sociala medier. 

Våra funktionella värden, tjänstvillighet, prestation och samarbetsförmåga funkar också 

som anvisningar i sociala medier.  Uttryck bara sådana saker som du skulle kunna lyfta 

fram också i en annan offentlig diskussion. I sociala medier kan användarens oförsiktiga 

åtgärder spridas snabbt till allmänheten och leda till besvärliga konsekvenser, till exempel 

att organisationens interna informationer läcker ut, att en personlig åsikt framställs som 

organisationens officiella ställningstagande, att skadeprogram sprids osv.   

 

Om du har Röda Korset som arbetsplats i din profil i sociala medier, fäst särskild 

uppmärksamhet vid din kommunikation i denna kanal.  När du diskuterar saker gällande 

organisationen uppträder du som organisationens representant, fast det skulle hända i en 

informell kanal.  

 

Även om diskussionsomgivningen skulle vara stängd eller användarkontot privat, ska man 

där inte publicera sådant som skulle kunna orsaka skada för Röda Korset.  Allt lämnar spår 

efter sig och man kan träffa på förflugna skrivelser senare.  

 

Uppskatta dina kollegor, frivilliga och biståndsmottagare i alla sammanhang.  

 

Respektera också andra människors inställning till sociala medier.  Innan du publicerar en 

bild ska du be alla personer som finns med på bilden om lov.  

 

3.  DATASÄKERHET I SOCIALA MEDIER 

 

- Kolla tjänsternas sekretess- och datasäkerhetsinställningar. Vanligen lönar det sig att 

reglera standardinställningarna strängare.  

- Bekanta dig noggrant med användnings- och avtalsvillkoren.  
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- Använd inte Röda Korsets e-postadress som användarnamn i sociala medier eller 

samma lösenord som du använder när du loggar in på Röda Korsets datasystem. 

Använd säkra och starka lösenord och olika ord i olika tjänster.  

- Om sociala medietjänsten använder tvåstegsverifiering lönar det sig att ta det i bruk.  

- Akta dig för att ge för personlig eller detaljerad information om dig själv. Observera 

att en tjänsteleverantör kan utnyttja dina profiluppgifter i stor utsträckning.  

- Akta dig för skadeprogram och tredjeparts applikationer. Var vaksam för till exempel 

skumma länkar och förkortade url-adresser. Om erbjudandet låter för bra för att vara 

sant så är det förmodligen det.  

- Om du misstänker att du har blivit lurad eller föremål för någon annan attack, ta genast 

kontakt med IT-enheten och din chef.  

- Var speciellt noggrann med sekretessbelagd information.  

- Om du använder sociala medier på dina arbetsenheter, försäkra dig om att du agerar 

enligt datasäkerhetsanvisningarna som IT-enheten har gett. 

 

4. RÖDA KORSETS EGNA SOCIALA MEDIEKANALER 

 

Enheten för kommunikationsinnehåll vid centralbyrån ansvarar för Röda Korsets 

riksomfattande sociala mediekanaler. Enheten påverkar riskerna som gäller kontrollen av 

ryktet genom att själv vara aktiv i sociala medier, genom att erbjuda riktig information och 

kommentera och rätta felaktiga uppgifter.  

 

5. PROBLEMSITUATIONER 

 

I sociala medier kan du råka på osakliga texter, hatretorik eller felaktig information om 

Röda Korset. Enheten för kommunikationsinnehåll följer ständigt offentliga diskussioner 

och rättar uppgifter efter eget gottfinnande i varje situation och fall. 

 

Om du själv hamnar i en problematisk diskussionssituation behöver du inte svara genast – 

om alls. Var vänlig och saklig oberoende av den andra partens kommunikationsstil.  I 

problemsituationer kan du också be hjälp från enheten för kommunikationsinnehåll vid 

centralbyrån.  

  

Röda Korset accepterar inte mobbning eller hot som riktar sig till sin personal och sina 

frivilliga och vidtar åtgärder vid behov. Om du anser att du i din arbetsroll har blivit 

mobbad, störd eller hotad i sociala medier, ta kontakt med din chef och centralbyråns 

kommunikationsenhet.  Du hittar tilläggsuppgifter om problemsituationer i sociala medier 

på intra, under anvisningar för kommunikation. 

 

Om ansvar för underhåll eller kundservice för sociala medietjänster hör till dina 

arbetsuppgifter, ska du försäkra dig om att du vet vilka spelregler Röda Korset har 

fastställt gällande tjänstens innehåll och underhåll.  Enheten för kommunikationsinnehåll 

ger gärna tips och anvisningar om att kommunicera i sociala medier.  
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