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Etiskt förhållningssätt för sociala medier 
 
Sociala medier används idag både privat och professionellt och har förenklat 
och effektiviserat kunskapsutbyte och informationsspridning. En fördel med 
sociala medier är att det går att nå ut till många personer på kort tid, 
exempelvis med viktig samhällsinformation. Sociala medier spelar en allt 
större roll för Liberalernas kommunikation både externt och internt, därför är 
det viktigt att vara medveten om att det som skrivs av och om vårt parti inte 
bara är ens egna personliga åsikter utan påverkar bilden av hur vårt parti 
upplevs av andra. Viktigt att komma ihåg är att de flesta användare av sociala 
medier gör respektfulla inlägg eller sprider material med gott omdöme. 
 
Liberala förhållningssätt för intern diskussion på sociala medier 

• I Liberalerna finns en stor respekt för att olika medlemmar kan 
komma fram till olika liberala slutsatser i samma fråga. Vi har högt i 
tak och en tillåtande inställning till diskussion. 

• Allt som skrivs, delas och gillas på sociala medier görs i offentlighetens 
ljus. Även om det sker i en sluten grupp eller i ett privat meddelande så 
är det lätt att texter skärmdumpas och sprids ändå. Därför måste man 
kunna stå för allt man gillar, delar eller skriver om det skulle hamna i 
tidningen eller tas upp öga mot öga mot en annan medlem. 

• Vi debatterar och diskuterar med väljare och politiska motståndare på 
ett respektfullt sätt och är källkritiska när vi delar artiklar och fakta. 

• I Liberalerna diskuterar vi sakfrågor med varandra utan att angripa 
andra medlemmar personligen. Har man kritik mot ett politiskt förslag 
eller agerande är det förslaget eller agerandet vi i Liberalerna talar om 
och inte personen bakom. 

• Det är lätt att i stundens hetta skriva kritiska inlägg som uppfattas på 
ett annat sätt än det var tänkt och då sårar eller upprör partivänner. 
Kritik kring andra partimedlemmars förslag eller agerande kan med 
fördel tas per telefon eller i privata meddelanden. Detta innebär inte att 
intern debatt inte ska tillåtas utan bara ett sätt att minska risken att 
missförstånd eller felaktigheter sprids. 

• Medlemmar i och företrädare för Liberalerna är bärare av Liberalernas 
politik, talar väl om partiet, dess företrädare och medlemmar. Alla 
hjälps åt och bidrar till en god stämning och att det är roligt och 
lockande att vara engagerad i Liberalerna. 

Beslutade av förbundsstyrelsen för Liberalerna Stockholms län 2017-04-10. 


	Etiskt förhållningssätt för sociala medier

