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Information till nya bloggare 

Version 1.2 

2013-06-24 
 

Detta dokument innehåller användbara tips samt regler för dig som ska börja 
skriva/blogga på Svenska Brukarföreningens hemsida 
(www.svenskabrukarforeningen.se). 

Regler 

1. Vi följer svensk lagstiftning, dvs. inget förtal, hets mot folkgrupp eller liknande. 

2. Bloggen ska innehålla dina personliga åsikter och inte utge sig för att tala för 
Svenska Brukarföreningen. 
 

3. Skriv om dina upplevelser och erfarenheter, det är dessa som våra läsare är 
mest intresserade av och som genererar flest kommentarer och diskussion. 
 

4. Om ni är osäkra över att publicera något, kontakta webmastern 
(webmaster@svenskabrukarforeningen.se) före publicering. 

 
5. Om ni ska publicera en fallbeskrivning, anonymisera den först! Det betyder att 

ni byter ut namn, kön och plats. 
 

6. Texterna kan komma korrekturläsas i efterhand för att öka läsbarheten. 
 

7. Absolut inga efterlysningar eller uppmaningar att sälja/köpa olika droger. 
 

Man måste ha läst igenom och godkänt dessa regler före aktivering av kontot. 

Om man bryter mot dessa regler kan man få sitt konto avstängt utan att bli 
informerad först. 
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Tips 

Vi rekommenderar att du skriver ner din text i ett ordbehandlingsprogram, tex MS 
Word, Open Office eller Anteckningar, istället för att du skriver direkt i webbläsaren, 
eftersom det är lätt hänt att man trycker på fel knapp och så är inlägget man 
spenderat en halvtimme på borta för alltid. 

När du är klar med din text, spara den på din lokala hårddisk och ge den ett namn 
som 110530 (datum först, vilket möjliggör att du kan sortera dem i datumordning) och 
sedan ett bindestreck (-) eller understreck (_) följt av ett ord som beskriver innehållet, 
tex möte. Utelämna blanksteg och svenska tecken. 

Du kan också mejla webmastern (webmaster@svenskabrukarforeningen.se) och be 
hen lägga upp din text under ditt namn. 

/ SBF Riks 


