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Netikett – riktlinjer för hur moderaterna ska
uppföra sig på nätet
Det är många moderater som prövar på närvaron på nätet i olika former – via
bloggande, Facebook, Youtube, Twitter m fl kanaler. Det är bra och något vi
uppmuntrar. Testa gärna och se vilka kanaler som du är bekväm med.
Detta är några tips och råd längs vägen. "Netikett" en sammanslagning av "Internet" och "etikett" och handlar om hur man skall uppföra sig på Internet. I
grunden är det rätt enkelt, det handlar om sunt förnuft och att du alltid ska kunna stå för vad du gör.

Ingångsvärden


Var ärlig och uppriktig – tala sanning



Tänk på att bemöta alla på internet på samma sätt som om du skulle
gjort om du mött samma person i verkliga livet



Gör inte sådant som du själv inte vill att andra skall göra mot dig



Även om du inte delar andra människors politiska uppfattningar så är det
oftast inget skäl för att ifrågasätta deras person eller syften

10 riktlinjer
1. Moderaterna söker alltid information i öppna källor. Vi ska aldrig försöka
komma åt information som avsändaren inte vill att vi ska ta del av.
2. Var öppen med din identitet. Om du är dig själv och skriver från dina
egna tankar och värderingar så har du störst chans att hamna i diskussion med andra människor som du finner intressanta.
3. Allt du gör på nätet kan spåras och det mesta blir kvar för lång tid. Gör
inte något idag som du inte kan stå för även i framtiden.
4. Tänk på att upphovsrätten gäller även på nätet. Upphovsrätten ska
respekteras. Be därför alltid om tillstånd om du vill kopiera eller använda
program, text, bild, video eller ljud som någon annan har skapat eller innehar rättigheterna till och det inte klart framgår att de är fria att använda.
Använd inte heller någon annans fotografi/bild utan tillstånd från denne.
5. Om du bloggar - var generös med länkningar och hänvisa varifrån du fått
fakta och uppgifter
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6. Svara på frågor
7. Spamma inte med för många inlägg om det du tänkt skriva redan har
skrivits av dig eller någon annan i samma forum eller e-postlista. Undvik
att skicka kedjebrev vidare.
8. Om du är tveksam till om du verkligen ska skriva något – tänk över det
en gång till och bolla gärna med någon annan person.
9. Se hur andra gör när du är ny på ett ställe. De flesta kanaler på nätet har
sin egen kultur och du kan lära av mer erfarna användare genom att se
hur de använder kanalen.
10. Läs FAQ:en först (Frequently Asked Questions – finns nästan alltid ett
dokument i forum och communitys med de vanligaste frågorna och förhållningsreglerna – läs det innan du börjar göra inlägg)

Om du ändå skulle råka göra något dumt:


Be om ursäkt – alla kan göra fel eller misstag



Förvärra inte situationen, utan förklara istället varför det blev fel



Om det är av karaktären att det kan hamna i media – ring moderaternas
pressjour 073-682 80 00

Frågor kring dessa riktlinjer:
Hedvig Anderson, kommunikationschef
hedvig.anderson@moderat.se
twitter.com/HedvigAnderson

Inspiration och underlag från:
www.netikett.se
www.jonasweb.nu/sidor/internet/netikett.html
www.sweden.gov.se/sb/d/3116/a/33428

