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RIKTLINJER FÖR PUBLICERING
PÅ MALMÖ HÖGSKOLAS WEBBPLATS

Malmö högskolas webbplats är en av de viktigaste informationskanalerna för
högskolan och ett viktigt verktyg i profileringen av Malmö högskola. Den ska
vara öppen, tillgänglig och spegla högskolans verksamhet. Webbplatsen ska
kunna möta dagens och morgondagens behov av information och
kommunikation.
Malmö högskolas riktlinjer för webben är en del av informationspolicyn och
utgår från den grafiska manualen. Riktlinjerna skall följas konsekvent för att
vi ska klara målsättningen att visa en samlad bild av högskolans verksamhet.

Regler för publicering
Dessa regler gäller samtliga webbplatser tillhörande Malmö högskola.
Det skall vara enkelt och gå snabbt att nå ut med information på högskolans
webb. Webbplatsen www.mah.se administreras via ett högskolegemensamt
publiceringsverktyg utifrån givna roller med olika behörighetsnivåer.
Reklam är inte tillåtet. När det handlar om verksamhet som stöds av externa
sponsorer/samarbetspartners får dessa uppmärksammas med namn och länk
till extern plats. Det får inte finnas någon koppling mellan uppmärksamhet på
www.mah.se och ekonomisk ersättning.
Innehåll och utformning av webbplats får inte strida mot svensk lag och inte
uppfattas som stötande eller skada Malmö högskola. Allt publicerat material
ska vara relevant för högskolans verksamhet.
Följande gäller för allt publicerat material på www.mah.se, inklusive
användargenererat material (såsom till exempel bloggar, kommentarer, rörliga
bilder, ljud, podcastar och dylikt).
Hemsidorna får:
1. inte innehålla material som är i strid med gällande lagstiftning (t ex
uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring, förtal
eller förolämpning)

2. inte innehålla material som är kränkande eller stötande (t ex pornografi eller
instruktioner för bombtillverkning)
3. inte innehålla politisk, rasistisk eller religiös propaganda
4. inte användas för att sprida material som kan kränka upphovsrättsregler (t
ex böcker, bilder, ljud, musik eller datorprogram)
5. inte innehålla annonsering av kommersiella tjänster eller för externa
föreningar.
6. inte strida mot PUL – se Informationspolicy för MAH 2008.
Mallar för olika ändamål finns tillgängliga för webbens redaktörer. På
webbplatsen används CSS (Cascading Style Sheet) som validerats av W3C
CSS validering.
Malmö högskolas riktlinjer för publicering på webben följer de regler som är
uppsatta i SUNETS dokument, se www.sunet.se

Informationsansvar på Malmö högskolas webbplats
Alla som sprider information via Malmö högskolas webbplats är skyldiga att
känna till och följa ”Informationspolicyn” och ”Riktlinjer för publicering på
Malmö högskolas webbplats”. Dokumenten är tillgängliga på Malmö
högskolas webbplats och information om dessa skall ges till samtliga med
publiceringsrätt på Malmö högskolas webbplats.
Var och en som publicerar material och information på Malmö högskolas
webbplats är ansvarig för den information som läggs ut. Lärare anställda av
Malmö högskola är ansvariga för det material som studenterna lägger ut på
våra lärplattformar t ex It´s Learning. Se informationspolicyn, Lagen om
elektronisk anslagstavla.
Ansvarig för Malmö högskolas webbplats är informationschefen och som
sådan har denne rätt att ta bort material och information som inte följer Malmö
högskolas ”Informationspolicy” eller ”Riktlinjer för Malmö högskolas webb”.
Malmö högskola ansvarar inte för innehållet på någon av de webbplatser som
Malmö högskola länkar till eller informerar om och Malmö högskola ansvarar
inte heller för varor eller tjänster som erbjuds på dessa.

Språk
Malmö högskolas webbplats har två delar, en svensk och engelsk. De engelska
sidorna skall utvecklas i takt med internationaliseringsarbetet på Malmö
högskola.
Allt material som publiceras på Malmö högskolas webbplats skall eftersträva
hög språklig kvalitet oavsett om det är svenska eller engelska texter. Den
engelska webbens struktur har av resurs- och målgruppsskäl en självständig
struktur i förhållande till den svenska delen. Den engelska webben skall
tillgodose behoven från internationella målgrupper samt stödja Malmö

högskolas profil i en global kontext. I relevanta sammanhang och då behov
finnes kommunicerar vi även på andra språk än svenska och engelska.

Tillgänglighet
Malmö högskola ska följa de krav och riktlinjer som staten ställer på svenska
myndigheters tillgänglighet när det gäller information.

Säkerhet
Se ”Policy för IT-säkerhet vid Malmö högskola”,
http://www.mah.se/upload/BIT/Support/Datorregler/MAHITpolicy.pdf
Domännamnshantering
Malmö högskola skall använda den registrerade huvuddomänen mah under
toppdomänen .se.
Malmö högskolas webbplats är www.mah.se
Malmö högskolas webbstruktur skall följa formen www.mah.se/../...
Endast i undantagsfall tillåts webbadresser som följer andra former. Då
Malmö högskolas webbplats är ett högskolegemensamt system är det
informationschefen som fattar beslut i denna fråga.

