
 

Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra 

en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och fakultetens 

kommunikationspolicy avspeglas.  

 

Allmänt 

All kommunikation och allt innehåll på webbplatser och sociala medier där LTH är avsändare ska följa gällande 

lagar och förordningar samt universitetets och fakultetens interna regelverk. Publicering av material som är 

kränkande, stötande eller på annat sätt kan skada verksamheten vid, eller anseendet för LTH får inte ske. 

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och 

omfattas av dessa regler. 

 

Lagar som styr 

Kommunikation och övrigt innehåll på webbplatser inom LTH ska följa gällande lagstiftning. Särskilt, men inte 

uteslutande, ska vi beakta: 

• Personuppgiftslagen (PuL) 

• Upphovsrättslagen 

• Yttrandefrihetslagen 

• Lagen om elektroniska anslagstavlor (BBS-Lagen) 

• Sekretesslagstifningen 

• Myndigheters serviceskyldighet (förvaltningslagen) 

Observera att:  

• endast material och information där spridning är tillåten får publiceras. 

• upphovsrättsligt skyddat material och information får endast spridas med tillåtelse från rättighetsinnehavaren.  

• material som är kränkande eller stötande, eller innehåller politisk, rasistisk eller religiös propaganda får inte 

publiceras. 

 

  



1. Webbplatsen (lth.se) 

 

Ansvar 

Ansvarsfördelning för säkerställande av att kommunikation och innehåll följer LTH:s verksamhetsordning. Varje 

anställd som publicerar innehåll har ett ansvar och varje webbsida ska tydligt ange vem som ansvarar för 

innehållet.  

Webbredaktör ska finnas för varje enskild webbplats inom LTH:s domän, och har övergripande ansvar för att se 

till att webbplatsen följer lagen och även LTH:s interna policy och riktlinjer. 

Sidansvariga och informationsägare ansvarar för att deras information på webben är korrekt och uppdaterad. 

Kommunikationsavdelningen och webbredaktionen ansvarar för LTH:s övergripande interna och externa 

information och kommunikation på webben. 

Rektor, prefekt, samt verksamhetsansvariga har i sin tur ansvar för att den egna enhetens interna och externa 

information och kommunikation fungerar i linje med universitetets och fakultetens kommunikationspolicy samt 

gällande lagstiftning. Ansvaret innefattar innehåll på verksamhetens underdomäner eller subdomäner till lth.se.  

 

Innehåll 

Innehåll på LTH:s webbplatser ska utformas så att det tydligt framgår vem som är avsändare.  

Innehållet ska struktureras efter besökarens behov, och inte efter organisationsstrukturen. Det ska vara lätt för 

besökaren att hitta information oavsett hur bekanta de är med organisationen. 

Innehåll som riktar sig internt till medarbetare vid LTH ska samlas på den interna webbplatsen för medarbetare. 

Innehåll som riktar sig till externa målgrupper ska ligga på den externa webbplatsen. Innehåll som är relevant för 

både interna och externa målgrupper ska ligga på den externa webbplatsen, och länkas till från de interna 

sidorna. 

Innehåll ska vara korrekt och relevant. Ansvaret för att uppdatera information på webbplatsen ligger hos 

informationsägaren och sidansvariga. Har informationsägaren inte rättigheter att publicera på sidan, är det 

dennes ansvar att be webbredaktionen att utföra uppdateringen. 

 

Språk 

Universitetet såväl som LTH har fastställt språkpolicys som ska följas i all kommunikation. De finns att läsa här: 

 Lunds Universitets språkpolicy 

 LTH:s språkpolicy 

Innehållet ska vara språkligt anpassat efter målgruppen. Vi ska hålla ett så enkelt, konsekvent och tydligt språk 

som möjligt. 

Myndighetsspråket är svenska, men innehåll som är relevant för internationella målgrupper, både internt och 

externt, ska i största möjliga mån finnas tillgänglig även på engelska (se Lunds Universitets språkpolicy ovan). 

Sidansvariga och informationsägare ansvarar för att relevant material översätts till engelska.  

 

http://www5.lu.se/upload/regelverket/organisation/Lunds_universitets_sprakpolicy.pdf
http://www.lth.se/omlth/internationalisering-och-spraakfraagor/spraakpolicy-och-spraakresurser/


 

 

Utseende och grafisk profil 

Webbplatser med LTH som avsändare ska följa Lunds Universitets övergripande grafiska profil. Webbredaktionen 

tillhandahåller mallar som kan användas av institutioner och övriga verksamheter.  

 

Struktur och första sidan 

Kommunikationsavdelningen ansvarar för den övergripande strukturen och huvudnavigationen på den 

fakultetsgemensamma webbplatsen lth.se, samt utseende och innehåll på förstasidan. Hänsyn tas i första hand 

till användarens upplevelse och behov.  

 

Duplicering av information/innehåll 

Duplicering av innehåll som inte ägs av LTH på lth.se kan leda till att motsägande information ges till våra 

målgrupper, om t.ex. informationen uppdateras i olika faser. För att undvika detta är det viktigt att innehåll som är 

universitetsövergripande, och som finns tillgänglig på universitetets gemensamma webbplats lu.se (eller hos 

övriga verksamheter), i första hand länkas till från lth.se, och inte kopieras in på en sida i LTH:s webbstruktur.   

 

Publiceringsverktyg 

LTH erbjuder support och utveckling inom det fakultetsövergripande publiceringsverktyget Typo3. Institutioner och 

övriga verksamheter inom LTH får lov att använda andra verktyg, men de får i sådana fall själva tillhandahålla 

support och utveckling. Universitetet erbjuder publicering i verktyget Drupal. 

  



2. Sociala medier 

 

Sociala medier är kommunikations- och informationskällor i det dagliga arbetet, precis som LTHs webbplats 

(lth.se).  

När vi här pratar om sociala medier menar vi till exempel: 

• Egna webbplatser med användargenererat innehåll, till exempel webbsidor med kommentarsfunktion. 

• Externa webbplatser eller internetbaserade tjänster som Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube och 

Instagram. 

• Bloggar – antingen på den egna webbplatsen eller externt. 

• wikier där användarna hjälps åt att skapa innehållet. 

 

Avsändare 

På LTHs sociala mediekanaler ska det tydligt framgå vem avsändaren är och att verksamheten är en del av LTH.  

Privat användande av sociala medier på sådant sätt att LTH kan framstå som avsändare ska undvikas. Om det 

finns risk för missuppfattning ska det därför tydliggöras om det är frågan om privat användning eller användning i 

tjänsten. 

Anmälan 

Nya sociala mediekanaler ska anmälas till listan ’Lunds universitet i sociala medier’ som finns på LU:s wiki guide 

för sociala medier.  

Uppsikt och modering 

Ansvarig för en kanal ska ha regelbunden uppsikt så att god samtalston råder, att inte olagligt eller olämpligt 

material publiceras samt för att löpande besvara inkomna frågor. Kommentera och besvara med fakta och gärna 

med länkar till ytterligare information, eller hänvisa till lämplig funktion eller handläggare. 

Moderering innebär att ansvarig för den sociala mediekanalen raderar olagligt, olämpligt eller ovidkommande 

innehåll, alternativt godkänner innehåll före publicering. 

Allmänna handlingar 

Alla inlägg som görs av användare i kanaler som tillhandhålls av LTH är att anse som allmänna handlingar. 

Enskilda ärenden 

Sociala medier är inte till för ärenden eller förfrågningar som är att räkna som enskilda ärenden. 

Eventuella inkomna ärenden in till den sociala mediekanalen ska hanteras skyndsamt och hänvisas till annan 

lämplig kanal eller handläggare. 

Personliga webbsidor/bloggar 

Personliga webbsidor/bloggar/övrigt som inte har relevans för och direkt samband med kärnverksamheten vid 

LTH får inte ha LTH som avsändare, och heller inte en webbadress med LTH i domännamnet.  

  



Enligt LTH:s policys och riktlinjer för kommunikation och innehåll på internet så har sidansvariga samt enskilda 

informationsägare huvudansvar för att innehållet på webbplatsen hålls uppdaterat och följer gällande riktlinjer och 

lagstiftning.  

Nedan följer rutiner och processbeskrivningar av vissa uppdateringsområden som kräver förtydligande. 

 

1. Nya och avgående webbpublicister 

LTH:s webbredaktion tillhandahåller användarkonto och utbildning till nya publicister inom Typo3.  

Publicister som lämnar sin anställning eller av andra skäl upphör som sidansvarig eller publicist inom LTH:s 

domän ansvarar för att meddela webbredaktionen och verksamhetsansvarig att de avsäger sig 

publiceringsansvar, och vilka sidor/webbplatser det gäller.  

Verksamhetsansvarig ansvarar för att se till att en ersättare utnämns, och för att meddela webbredaktionen när 

denna finns på plats. Detta för att försäkra att informationen fortsätter att hållas uppdaterad.  

I de fall som sidansvarig eller publicist avgår och ingen ersättare utnämns är det verksamhetsansvarig som själv 

ansvarar för informationen till dess att ny sidansvarig utnämns.  

Nya publicister ska ta del av LTH:s Policy och riktlinjer för kommunikation och innehåll på internet. 

 

2. Nya och avgående medarbetare 

Det är vanligt förekommande att medarbetare inom LTH profileras på webbplatsen i avdelnings- och 

personallistor, kontaktsidor eller personliga profilsidor (t.ex. enskilda forskare). I de fall dessa personer lämnar sin 

tjänst, eller flyttar till en annan tjänst, ska deras information eller profilsida tas bort från webbplatsen snarast 

möjligt.  

Ansvaret för att informationen tas bort ligger hos respektive sidansvarig. I de fall informationen ligger på en 

fakultetsgemensam sida, är det verksamhetsansvarigas ansvar att meddela webbredaktionen att 

informationen/uppgifter om personen ska tas bort.  

Detsamma gäller när nya medarbetare börjar, och ska profileras på webbplatsen. 

 

3. Spridning av nyheter/utmärkelser/evenemang via webbplatsen 

Det finns många olika kanaler att sprida nyheter och dylikt på internet, från webbplatsen lth.se till diverse sociala 

medier och institutions/verksamhetsspecifika webbplatser. En beskrivning av LTH-gemensamma 

informationskanaler, samt förklaring över hur man bedömer vilken/vilka av dessa kanaler som kan användas i 

olika fall samt processer, finns i dokumentet Nyhetshantering och kanaler vid LTH. Se även Policy och riktlinjer för 

sociala medier vid LTH. 

Kommunikationsavdelningen välkomnar alla tips om nyheter/evenemang/utmärkelser som kan ha intresse för 

interna eller externa målgrupper.  

 

 



4. Rektorsbrev/blogg 

Material skickas till webbredaktionen som snarast publicerar på webben, översätter till engelska samt uppdaterar 

nyhetsflöden och/eller puffar på förstasidan.  

 

5. Lednings- och styrelse information, och protokoll 

Material publiceras i första hand av sidansvariga och informationsägare. I de fall där informationsägaren inte har 

tillgång till att publicera på sidan kan de be webbredaktionen att publicera informationen.  

 

6. Översättning till engelska 

Sidansvariga, verksamhetsansvariga och informationsägare ansvarar för att material som är relevant för 

internationella målgrupper översätts till engelska och finns tillgängligt på LTH:s engelska webbplats. 

Kommunikationsavdelningen har möjlighet att översätta kortare fakultetsövergripande texter, men i första hand 

ska man vända sig till LU:s centrala Översättningsservice. 


