
1. Stöd den svagare parten och visa kär-
lek till din nästa i sociala medier. Uppdatera, 
kommentera och dela så som du själv vill bli 

behandlad i sociala medier. Tänk på din 
”somenästas” bästa. Kyrkan har även i sociala 
medier nolltolerans mot hatprat, rasism och 
sexuella trakasserier. Sprid på det goda och 

stöd varandra i sociala medier 

2. Var ditt intresserade, inspirerade och 
modig jag. Du kämpar för din plats i massme-

dia. Hitta skatter nära dig. 
Personlighet är guld i some.

3. Arbeta lokalt, tänk universellt. Berätta 
historier som är av gemensamt intresse och 
lätta att identifiera sig med, sådant som hel-

singforsarna enkelt kan gå med i. Uppmuntra 
församlingsborna att berätta sina historier. Vi 
är en del av Kristi kyrka också i sociala medier 
och vi för fram evangeliet på många olika sätt. 

4. Bit inte den hand som föder dig - Var 
lojal mot din arbetsgivare. Tänk på vem som 
kan se innehållet och vem det är avsett för. 

Konfidentiella frågor ska inte delas offentligt. 
Sociala medier är inte ett verktyg för arbets-
handledning eller själavård. Stöd din kollega 

i some. Spekulera inte på oavslutade ären-
den. För interna arbetsplatsdiskussioner i 

slutna forum inom arbetsgemenskapen. Ge 
konstruktiv kritik. Elda inte på ökad splittring. 

5. Var visuellt mångfacetterad och våga 
försöka på nya saker. Använd bilder, vi-

deoklipp och ljud mångsidigt. Dra nytta av 

Älska 
din granne 

i some! live-sändningar! 
Var inte rädd för 

att be om hjälp av 
experter. Dra nytta av 

församlingsbornas 
know-how. 

6. Lär dig verkty-
get och hur du arbetar 

på dess villkor. Följ 
med din tid och utvecklingen av sociala mediet-
jänster. Var nyfiken på nya tjänster och applika-
tioner. Uppdatera dina färdigheter! Nå rätt gäng 

med rätt verktyg på rätt plattform. 

7. Delta klokt, civiliserat och djärvt i aktuel-
la diskussioner. Dela fakta, inte felaktiga upp-

gifter. Stå ut med olika åsikter. Separera käns-
lor från fakta. Läs inte in dolda meddelanden i 

andras kommentarer. 

8. Var inte rädd för kritik eller provokati-
on. Ta ett konstruktivt och rakryggat perspektiv 
på kritik. Be om ursäkt ifall det finns anledning. 
Kommunicera konstruktivt. Reagera inte mitt i 

känslosvallet. När man försöker provocera - bli 
inte provocerad. Åsikter kan argumenteras utan 

att människorna för den sakens skull behöver 
gräla. Ta inte saker för personligt.

9. Gå i dialog och gör saker tillsammans 
med andra. Sociala medier är inte envägskom-

munikation från en predikstol. Ett lyckat budskap 
är kort, kärnfullt och genomtänkt. Var inte som 
ett gökur som ropar ut information utan någon 

chans till interaktion. Bli en del av samhället 

10. Ta hand om ditt eget välbefinnande. 
Älska, lida och glömma. Häng inte upp dig på 

dåliga erfarenheter. Var uppmärksam på hur du 
orkar. Kom ihåg att ta semester också från some. 

Be vid behov om hjälp av dina kollegor. 

Helsingfors församlingarnas 
tio budord för sociala medier


