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Detta material är en del i det projekt som Smålands Ridsportförbund genomför under 2016. Fokus i 
projektet är att hjälpa föreningarna med kommunikation och marknadsföring. Första delen i projek-
tet var de affischer och vykort som skickades ut till alla föreningar i början av sommaren. 
Här kommer nu en rad tips och riktlinjer för hur ni kan arbeta med er kommunikation och mark-
nadsföring

Er förening som ett varumärke
Man kan börja med att definiera er förening som ett varumärke. Ett varumärke kan delas upp i två 
delar: 
1. Först kan man se varumärket som ett trademark. Det kan vara ett eller flera ord, en logotype, 
symbol eller en kombination av ord och grafik. För er som förening är detta oftast namnet på klub-
ben och eran logotype (även kallat klubbmärke). 
2.Den andra delen av ett varumärke är de värden, tankar och associationer som ert varumärke 
väcker. Det viktigaste är såklart att jag känner till varumärket, har jag hört det innan, läst om eller 
sett det någonstans. Men vad väcker det för ytterligare tankar och associationer? Får jag positiva 
tankar? Har jag bra erfarenheter av det? Har jag hört någon annan prata om det på ett positivt eller 
kanske negativt sätt? 

Man kan också dela in varumärket i fyra olika delar:
1. Identiteten: Vad är vi? Vad bedriver vi för typ av verksamhet, vilka tjänster erbjuder vi?
2. Image: Hur upplevs vi? Hur upplever andra vårt varumärke/vår förening, vad har de för uppfatt-
ning och erfarenheter av oss?
3. Profil: Vad vill vi vara? Hur vill vi att andra ska uppfatta oss, vad ska de ha för tankar, känslor och 
associationer kring vårt varumärke?
4. Vision: Hur vill kunderna/medlemmarna att vi ska vara? Visionen är det absolut viktigaste i ett 
varumärke när man jobbar mot kunder/medlemmar. Hur vill kunderna/medlemmarna att vi ska 
vara för att de ska få den absolut bästa upplevelsen av vårt varumärke? Hur ska vi vara för att de 
ska välja just OSS framför andra varumärken?
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Vad är unikt med just ert varumärke
Försök att hitta det som är unikt med just ert varumärke och använd det i er kommunikation. Har 
ni Sveriges bästa ridlärare hos er? Har ni en fantastisk klubbkänsla och sammanhållning? Ligger er 
förening nära ett samhälle med bra förbindelser? Har ni en modern eller jättebra anläggning? Har 
ni världens bästa ridskolehästar? Anordnar ni uppskattade tävlingar? Har ni bra tränare knutna till 
er förening? Den bästa utsikten etc. Hitta era styrkor och fördelar och försök att lyfta fram dem som 
något extra och unikt just för er förening. Alla föreningar har något som de är lite extra bra på!
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Hur kan man använda sitt varumärke
Ni som förening kommunicerar ju alltid ert varumärke, genom kontakten med andra. Dels genom 
det fysiska mötet, när ni träffar medlemmar, elever på ridskolor, tävlingsryttare på era tävlingar och 
överallt annars. Men ni kommunicerar också varumärket genom andra kommunikationsmedel som 
hemsidan, utskick från föreningen och sociala medier med mera.

Men ni vill ju förhoppningsvis också locka fler medlemmar. Här är det personliga mötet inte lika 
självklart, och man får ta hjälp av andra kanaler för att nå nya medlemmar. Sen finns det ju andra 
aktörer som man som förening har eller vill ha kontakt, kommunicera och samarbeta med. Det kan 
vara kommun, företag eller sponsorer. 

Vilka kanaler har ni för att nå era mottagare 
Vilka kanaler har ni då för att nå era mottagare, befintliga och potentiellt nya medlemmar? 
De flesta människor i dagens samhälle har tillgång till internet, många av era befintliga medlemmar 
får reda på viktig info från er på eran hemsida och hit kan även nya medlemmar hitta. Om någon är 
intresserad av att börja rida så ”Googlar” de oftast runt efter en ridskola eller ridklubb i närheten.  
 
Många har även sociala medier, främst Facebook. De flesta föreningarna har också konton på soci-
ala medier där ni sprider vidare information till era befintliga medlemmar. Även här kan man nå de 
förhoppningsvis nya medlemmarna. 

Självklart vill ni nå som många som möjligt och kommunicera med alla på bästa 
möjliga vis. Följande riktlinjer är bra grund för att lyckas med er kommunikation.
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All kommunikation är viktig för er som förening, det personliga mötet med era medlemmar och 
kunder, kommunikationen med sponsorer, kommun, företag och andra aktörer likväl som kommu-
nikationen via era medier. För att bäst lyckas med sin kommunikation på samtliga plan är det viktigt 
att sätta upp riktlinjer och förhållningssätt för kommunikationen. Att ha ett trevligt, hjärtligt och 
professionellt bemötande i det personliga mötet är för många självklart, försök att överföra samma 
bemötande till kommunikationen via era kommunikationskanaler. 

Grunden till detta görs bäst genom att skapa en kommunikationsstrategi för kommunikationen 
från er förening. 

Innehållet i en kommunikationsstrategi:

Lokalisera mottagarna
Var finns era medlemmar, befintliga och förhoppningsvis nya? 

• De flesta människor använder internet. Därför är en hemsida en otroligt viktig del i er kommu-
nikation. Alla föreningar har möjlighet att via IdrottOnline skapa en hemsida. Det finns även 
de föreningar som har sina hemsidor hos andra webbhotell. De allra flesta av er har redan väl 
fungerade hemsidor. 

• Många människor använder också sociala medier. Facebook och Instagram är de sociala medier 
som är störst idag, där Facebook har en något högre medelålder. Fråga runt bland era medlem-
mar om vilka medier de använder, där hittar ni troligen också de potentiella nya medlemmarna i 
samma åldersgrupp.  

• Försök att se vilka som är er primära målgrupp (exempelvis medlemmar, ridskolelever och täv-
lingsryttare både befintliga och potentiellt nya) och vilka som är er sekundära målgrupp (exem-
pelvis sponsorer, samarbetspartners, media och kommun). Välj därefter hur ni ska kommunicera 
och nå respektive målgrupp. 

Vilka kanaler ska ni använda för er kommunikation
När ni lokaliserat vilka medier era mottagare använder, det vill säga befintliga och potentiellt nya 
medlemmar, sponsorer, samarbetspartners och andra aktörer är det bra att rikta in sig på ett antal 
kanaler som ni vill använda för er kommunikation.  

• Välj hellre ett färre antal kanaler som ni kan underhålla och använda på bästa sätt, till exempel 
hemsida och Facebook. Dessa kan självklart kompletteras med andra sociala medier så som 
Instagram och Twitter, nyhetsbrev, mailutskick till befintliga medlemmar när det gäller viss 
”extra viktig” information, traditionella pappersutskick per post eller informationslappar på 
anslagstavlor. 
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Fundera över syftet med att finnas i olika kanaler
• Vad har ni för syfte med att finnas på exempelvis Facebook eller att ha en hemsida? Vilka vill ni 

nå i just den kanalen? Vilken typ av information vill ni kommunicera i just den kanalen? 

• Gör en kortare plan/strategi för vad ni har för syfte med de olika kanalerna, vilka målgrupper 
ni vill nå med respektive kanal och vilken typ av information/innehåll kanalen ska innehålla? 
Längst bak i denna folder finns en mall att använda för detta. 

Utse en eller flera kommunikationsansvariga i er förening
Utse någon/några i er förening som är ansvarig för er kommunikation och uppdateringen av era 
kanaler. Det kan vara samma person/personer som har ansvaret för hemsidan, eller någon helt 
annan. 

• En förutsättning är att personerna är insatta och besitter viss kunskap i hur man använder kana-
lerna, detta för att uppdateringen och underhållet av kanalerna ska blir så bra och innehållsrikt 
som möjligt.  

• Om ni är flera som är ansvariga för kommunikation, bestäm då vem som är ansvarig för respek-
tive område. Vem svarar på eventuella frågor? Vem uppdaterar hemsidan, och de sociala me-
dierna? Detta för att undvika att man missar att dela information från föreningen, ger olika svar 
på eventuella frågor eller sänder ut felaktig information.  

• Om man är flera som är kommunikationsansvariga i föreningen är det viktigt att dessa har en 
dialog med varandra och har en tydlig struktur för arbetet.   

• Informera era anställda, förtroendevalda och medlemmar om vilka som är kommunikationsan-
svariga och vilka respektive områden de ansvarar för, detta för att man enkelt ska kunna kontak-
ta personen när man har frågor om något gällande exempelvis hemsida eller sociala medier.
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Mediahantering
Utse någon/några i er förening som är ansvariga för kontakten med media.  

• Det kan vara en och samma eller olika personer, någon kanske är ansvarig gällande tävlingsbi-
ten och någon annan gällande ridklubb/ridskola. Men var noggrann med att dessa har samma 
förhållningssätt och utgångspunkt.  

• Ange tydligt på er hemsida vem media ska kontakta i olika frågor. Detta är viktigt när det upp-
kommer situationer, frågor eller eventuella kriser där media har ett intresse.   

• Personen/personerna som är ansvarig för mediahanteringen bör vara införstådda med vad an-
svaret innebär samt ha grundläggande övergripande information om föreningen. Vid specifika 
frågor skall den ansvarige också veta vem i föreningen den kan kontakta i frågan för att få ytterli-
gare information.   

• Skapa också en kriskommunikationspolicy, där ni tydligt redogör för vad som gäller angående 
kommunikationen från er förening i en eventuell kris.  I Smålands Ridsportförbunds kommunika-
tionspolicy finns ett avsnitt som behandlar kriskommunikation, använd gärna detta som grund 
för er kriskommunikationspolicy.

Struktur för kommunikationen
När man bestämt sig för vilka kanaler man ska använda för sin kommunikation är det viktigt att 
man gör en struktur för dessa kanaler.  

• Hemsidan är lämplig att ha som grund för all sin kommunikation, där skriver man all viktig 
information som föreningen vill sända ut. Det kan exempelvis vara info om lektionsverksamhet, 
tävlingar, nyheter etcetera.  

• De sociala medierna är bra att använda för dela vidare information från hemsidan. Sociala medi-
er och i synnerhet Facebook är ett enkelt och bra sätt att nå ut med information från föreningen 
till medlemmar och andra intressenter då man relativt enkelt når ett stort mottagarantal. Det är 
också enkelt för Facebookanvändarna att dela vidare informationen via sina egna flöden. Men 
här kan informationen ändras, vridas och vändas på. Därför är det viktigt att informationen all-
tid finns i sin helhet, med korrekt information även på föreningens hemsida.  

• Använd hemsidan som grund för den information ni sedan delar vidare på sociala medier, så att 
den som är intresserad alltid kan gå tillbaka till grundkällan för att kunna ta del av rätt informa-
tion. Se sociala medier som ett verktyg för att sprida informationen ytterligare.

Med hemsidan som grunden i kommunikationen kan man alltså använda de andra kanalerna, som 
de sociala medierna, mailutskick och ”pappersutskick” för att få större spridning på informationen 
och nå som många som möjligt. 
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Andra grundstenar i er kommunikation
Utöver er kommunikationsstrategi finns det även andra dokument som är bra att ha gällande 
kommunikationen i er förening:

Kommunikationspolicy/policy för sociala medier: Är de regler och riktlinjer som ni har för kommu-
nikationen från er förening. Denna policy bör omfatta era anställda, personal och förtroendevalda. 
Men kan också omfatta era medlemmar. 
 
Såhär ser inledningen på Smålands Ridsportförbunds kommunikationspolicy ut:
”Smålands Ridsportförbund vill i sin kommunikation sprida information, skapa förståelse och delak-
tighet genom att kontinuerligt informera och kommunicera distriktets verksamheter. Kommunika-
tionspolicyn är ett stöd för att uppnå̊ det syftet.

Smålands Ridsportförbunds policy avser all information och kommunikation där distriktets styrelse, 
sektioner, kommittéer eller kansli står som avsändare.

Den interna kommunikationen ska ge kunskap om vad som sker inom och utom distriktet, den ska 
också̊ skapa motivation och delaktighet för anställda och förtroendevalda.
Den externa kommunikationen ska ge en samstämd, nyanserad och aktuell bild av Smålands Rid-
sportförbunds olika verksamheter, skapa kunskap om densamma samt förstärka organisationens 
trovärdighet.”

Vidare innefattar Smålands Ridsportförbunds policy ”hörnstenar för vår kommunikation”, en spe-
cifik policy gällande sociala medier med utgångspunkter och förhållningsregler samt ett avsnitt 
gällande kriskommunikation.

Använd gärna Smålands Ridsportförbunds policys som grund för skapandet av er kommunika-
tionspolicy. 
HÄR finns kommunikationspolicyn, innefattar också kriskommunikation
HÄR finns policyn för sociala medier
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Grunderna för att ha en bra hemsida:
 
Layout
Layouten på hemsida är utseendet, alltså hur hemsidan ser ut rent grafiskt: färger, typsnitt, bilder, 
logotyper och andra grafiska element. Använder ni IdrottOnline som plattform för er hemsida är 
layoutmöjligheterna något begränsade, men det finns fortfarande en rad olika val man kan göra 
angående layouten.  
 
Några riktlinjer för valet av utseendet för er hemsida:
Stilrent och enkelt: Välj en eller ett fåtal färger som ska vara genomgående för hela hemsidan, det 
ger ett professionellt intryck till dem som besöker er hemsida. Har ni en egen ”klubbfärg”, det kan 
till exempel vara färgen på er logotype eller någon färg ni använder i flera andra sammanhang kan 
den vara väldigt lämpligt att även använda på hemsidan. Detta skapar en igenkänning hos de som 
besöker hemsidan och en genomgående röd tråd i ert varumärke. 

Text och innehåll
Texten/innehållet på en hemsida bör vara i en stilren färg exempelvis svart, grått eller vitt. Blanda 
inte olika färger på texten, ha i så fall en och samma färg på alla rubriker, och en och samma färg 
på all brödtext (innehållstext). Länkar bör dock ha en annan färg alternativt vara understrukna eller 
”feta” för att besökarna ska kunna urskilja länkar från den vanliga texten. Tänk på att texten måste 
vara enkel att läsa, ha inte en textfärg som flyter ihop med eller är svår att urskilja från bakgrunds-
färgen på sidan. Svart text på vit bakgrund är absolut lättast för alla att läsa.

• Teckensnitt är utseendet på texten, och finns i en massa olika utformningar. På en hemsida är 
det väldigt viktigt att teckensnittet är tydligt, så att det är lätt att läsa för alla. Kursiva/snirkliga 
teckensnitt kan vara snyggt i exempelvis rubriker, men ska vara så pass tydliga att man fortfaran-
de enkelt kan se vad det står. Brödtext bör ha ett väldigt enkelt/tydligt/stilrent teckensnitt så att 
man kan enkelt kan läsa längre texter. 
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Exempel på bra teckensnitt att använda är: 
Arial
Georgia
Helvetica 
Times New Roman
Verdana

Tänk på att vara enhetlig när det gäller teckensnitten och använda samma typ av teckensnitt för 
samma typ av text på hela hemsidan. 

Bilder 
Att använda bilder när man kommunicerar är ett bra sätt att väcka mottagarnas intresse lite extra. 
En bild på hemsidan syns alltid tydligare än bara text, och gör det därför mer troligt att er informa-
tion blir uppmärksammad. Bilderna ska gärna gå att relatera till det som texten handlar om, men 
man kan även använda mer generella bilder som inte är direkt kopplade till ämnet. Innehållet på 
era hemsidor är ju oftast kopplade till ridsport eller hästar, och bildvalet kan då ske därefter. 

Lite att tänka på när man använder bilder på hemsidan:
• Om det finns människor som tydligt syns på bilden, i synnerhet när det gäller barn är det viktigt 

att fråga personerna (för barn, även målsman) om personen vill finnas med på sociala medier. 
Var då även tydliga med att förklara vilken typ av spridning en bild kan få. Alla människor är inte 
insatta eller införstådda med hur Internet och hemsidor fungerar, så var därför noggranna med 
att berätta att bilden kan bli ”offentlig”.  

• Bilder har alltid en upphovsrättsman, det är den som ”äger” bilden, detta är oftast fotografen. 
Det är inte tillåtet att stjäla bilder från andra utan deras tillåtelse, detta är ett brott mot upp-
hovsrättslagen, och är straffbart. Det enklaste sättet för att få tag på bilder är därför att ta dem 
själv, alternativt kontakta någon som du vet har bra bilder och fråga om du får använda dem. 
Var alltid tydlig med till vad och hur du då ska använda bilderna. 

• Bilder med bra kvalitet är att föredra, dels för att det är lättare att se vad bilden föreställer, men 
även för att bra bilder ger ett mer professionellt intryck. ”Dåliga” bilder är bilder med låg upp-
lösning (”pixliga”, ”gryniga”, ”suddiga” bilder), dåligt ljus eller bilder som man inte tydligt ser vad 
de föreställer. Idag har de flesta moderna smartphones bra kameror som ger bilder med bra 
kvalitet och upplösning. Men tänk på att om bilden ska användas i större format, beskäras eller 
”zoomas in” kan det vara bra att ta bilden med en riktig digitalkamera alternativ en systemka-
mera.  
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• Bilder från söktjänster på nätet exempelvis Google är inte tillåtet att använda på er hemsida 
eller sociala medier då det är upphovsmannen/fotografen som äger bilden. Det går dock att via 
Google göra mer avancerade sökningar där man kan ställa in så att man endast får upp bilder 
som är okej för andra att använda SE HÄR.

Inspiration på layout
Tycker man att det är svårt att hitta en bra layout för hemsidan kan det hjälpa att hitta inspiration 
från andra hemsidor. Sök runt efter hemsidor på nätet, det kan vara andra föreningarnas hemsidor, 
distriktens eller vilka hemsidor som helst och försök hitta sådant som ni tycker är snyggt och pas-
sande. Ha i åtanke vad ni vill sända ut via er hemsida, vilka är era värden och vad står ni för? Se er 
förening som ett varumärke, och eftersträva alltid ett professionellt och positivt intryck.

Struktur
Strukturen är hemsidans ”uppbyggnad”, alltså hur hemsidan är strukturerad, vilka sidor ligger var? 
Hur ser menyerna ut? Var ligger viss information? I strukturträdet kan man ordna och flytta sidorna 
för att skapa sin hemsidas struktur. Strukturen för en hemsida ska alltid vara så enkel som möjligt, 
det ska vara lätt att hitta rätt information. Strukturen börjar med menyn, och därefter kommer alla 
de sidor som ligger i menyn. Sidorna i menyn bör ha tydliga namn, så att den som besöker hemsi-
dan lätt ska hitta rätt information. Strukturen för er hemsida kan variera beroende på vilka områ-
den ni vill ha på hemsidan. Men det mest grundläggande som bör finnas är:

• Startsida: Detta är den första sidan man kommer till när man besöker hemsidan. Här är det 
viktigt att man direkt förstår vilken hemsida man kommit till. Därför bör er logotype finnas på 
startsidan. Det är även lämpligt att ha en tydlig text med namnet på förening på startsidan. På 
startsidan bör man också ha kontaktuppgifter till föreningen, adress, telefonnummer och mail-
adress. Vill man ha mer innehåll på startsidan kan man till exempel ha nyheter från föreningen 
eller vad som är på gång. På er startsida kan det också vara bra att länka till era sociala medier. 
En bild eller flera bilder kan också vara bra att ha på en startsida, detta väcker extra uppmärk-
samhet och skapar tydliga minnesbilder hos besökarna.  

• Om oss/föreningen: En kortare beskrivning och lite bakgrundsinformation om föreningen är 
lämpligt att ha på hemsidan. Det kan vara exempelvis lite historia om föreningen, när det star-
tades, vart den finns, medlemsantal med mera. Informera också om vilken typ av verksamhet ni 
bedriver, ridskola och eller tävlingsverksamhet, tjänster ni erbjuder etcetera. 

• Ridskoleverksamhet: Om er förening bedriver ridskoleverksamhet ska det finnas information 
om denna, vilken typ av verksamhet ni bedriver: vilka typer av ridlektioner ni erbjuder, vilka da-
gar och tider det finns möjlighet att rida lektioner, priser på lektionsridning samt övrig väsentlig 
information om er ridskoleverksamhet. 

• Medlemskap: Informera om vad som gäller om någon vill bli medlem i er föreningen eller har 
frågor angående medlemskap hos er. Vem man kontaktar angående detta, priser, information 
om inbetalning, och hur går man till väga för att lösa medlemskap hos er. Informera också om 
vad som gäller angående medlemskap för de som rider lektioner hos er, vill utnyttja er anlägg-
ning, lösa licens för er förening, försäkringsinformation etcetera.   
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• Tävling: Om er förening bedriver tävlingsverksamhet bör det finnas information om detta på 
hemsidan. Dels till de ryttare som har eller vill lösa licens för att tävla för er men även om de 
tävlingar ni arrangerar. Det kan vara kortare information om er tävlingstermin, vilka datum ni 
har planerade tävlingar under året och vilka typer av tävlingar det är. Ha också kontaktuppgifter 
till den/de som är ansvariga för tävlingsverksamheten i er förening. Om ni anordnar officiella 
tävlingar ska det också finnas en anläggningsskiss på er hemsida där man kan se en överblick 
över er anläggning.  

• Styrelse: På hemsidan ska det finnas uppdaterad och korrekt information om vilka som ingår i 
er styrelse med kontaktuppgifter till åtminstone ordförande, men gärna till flera styrelseleda-
möter och kassör. Försök hålla informationen om styrelsen så uppdaterad som möjligt så att 
den som besöker hemsidan enkelt kan få tag på rätt person. 

• Sektioner: Om ni har en eller flera sektioner i er förening så som tävlingssektion, ungdomssek-
tion, ridskolesektion, anläggningssektion, arbetsutskott etcetera. är det bra att ha information 
om vilka som ingår i respektive sektion och vad sektionen arbetar med. Ha gärna kontaktuppgif-
ter till en eller flera i respektive sektion. 

• Personal: Om ni har anställda i er förening, ridlärare, ridskolechef, verksamhetschef, kanslist, 
vaktmästare eller andra anställda bör det finnas information om vilka dessa är och vilka tjänster 
de har. Om behovet finns ska det även finnas kontaktuppgifter till dessa.  

• Hitta hit: Om andra besöker er förening i olika sammanhang ska det alltid finnas kontaktuppgif-
ter och vägbeskrivning till föreningen. 

• Sponsorer/samarbetspartners: Om er förening sponsras av eller samarbetar med andra företag 
är det viktigt att uppmärksamma och marknadsföra dessa på er hemsida. Ni kan ha deras logo-
typer på startsidan och eller ha en egen sida som heter ”sponsorer” eller ”samarbetspartners”. 
Om företaget har en hemsida så länka också till den via eran egen.  

• Ansvarig för hemsidan: Någonstans lättillgängligt på er hemsida bör det finnas kontaktuppgifter 
till den som är ansvarig för och administrerar hemsidan.  

• Mediahantering: Ange tydligt på er hemsida vem media ska kontakta i olika frågor. Detta är vik-
tigt när det uppkommer situationer, frågor eller eventuella kriser där media har ett intresse.

Dessa sidor är det mest grundläggande innehållet er hemsida bör ha. 
Utöver dessa grundläggande sidor kan man ha annan information på hemsidan.
Det kan var till exempel:
- Ridhusbokning/bokning av ridbana
- Anläggningen
- Ridskolans hästar/ponnyer
- Ryttare som tävlar för klubben
- Klubbens framgångar på tävlingsbanorna 
- Klubbnytt/nyheter från klubben/föreningen
- Träning/träningar som klubben erbjuder/arrangerar
- Stöd/sponsra oss
- Bildgalleri
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Innehåll
När man bestämt vilka sidor man ska ha på sin hemsida går man sedan vidare till själva innehållet 
på sidorna. Alltså den text och de bilder som ligger på respektive sida. 

För att ge ett professionellt intryck till de som besöker er hemsida, tänk på följande:
• Uppdaterad information/innehåll: Försök att i största möjliga mån ha korrekt och uppdate-

rad information/innehåll på er hemsida. Detta gäller all information på hemsidan, från priser 
på medlemskap, lektionsridning och ridhusbokning till styrelseledamöter, anställda och kon-
taktuppgifter.  Om ni har svårt att kontinuerligt kunna uppdatera innehållet/informationen på 
hemsidan är det bättre att ha lite mindre, grundläggande information som är uppdaterad och 
korrekt än massa ”överflödig”, gammal och inaktuell info.  

• Professionalitet: Lika viktigt som det är att vara professionell emot era medlemmar och ”kun-
der” i det personliga mötet är det att vara professionell i innehållet på er hemsida. Detta uppnår 
man genom att vara korrekt i den information man sänder ut. Tänk också på att ha en professi-
onell ton i de texter ni delar på hemsidan, transparens, tydlighet och ett trevligt språk är viktigt. 
Undvik överdrivet användande av förstärkningsord, utropstecken, ”smileys”, frågetecken och 
självklart svordomar. 

• Grammatik och stavning: För att den information ni sänder ut ska ha hög trovärdighet är stav-
ning och grammatik en viktig del. Felstavade texter med sämre grammatik, särskrivningar och 
otydlig meningsbyggnad är dels svårt för mottagarna att tolka korrekt och kan också göra att 
trovärdigheten i texten blir sämre.  
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Sociala medier är idag en stor del av vårt samhälle. Cirka 70 procent av alla internetanvändare finns 
på Facebook och ca. 40% på Instagram. Merparten av användarna är i åldrarna 12-65 år, det är ock-
så i dessa åldersspann vi hittar många av våra medlemmar.

Sociala medier är ett enkelt och relativt kostnadsfritt sätt för er som förening att nå ut med er infor-
mation och även ett mycket lämpligt sätt att kommunicera med era medlemmar. 

Att tänka på gällande era sociala medier:

• Färre, men bra kanaler: Välj förslagsvis en eller två sociala mediekanaler, utöver er hemsida, där 
ni ska finnas, detta gör det enklare både för er som administratörer och även för mottagarna att 
ta del av rätt och konkret information.  

• Lokalisera mottagarna: Var finns era medlemmar, befintliga och förhoppningsvis nya? Facebook 
och Instagram är de sociala medier som är störst idag, där Facebook har en något högre medel-
ålder. Fråga runt bland era medlemmar om vilka sociala medier de använder, där hittar ni troli-
gen också de potentiella nya medlemmarna i samma åldersgrupp 

• Följare: För att nå ut till så många som möjligt är det viktigt att era sociala medier får många 
”följare”, personer som aktivt har gått in och ”gillat” och börjat följa sidan. Ett sätt att få följare 
är att bjuda in personer via deras användare på ex. Facebook. Detta kan man göra genom att 
bjuda in användarna att gilla sidan. Oftast har man ett antal ”vänner” som också är intressera-
de av er förening och dess verksamhet. En bra början för att få följare till sin sida är därför att 
marknadsföra den via sitt eget konto på Facebook, och även uppmana andra i sin förening att 
göra det samma. På sådant vis kan er förenings sida få spridning och nå ut till era medlemmar. 
Länka också till era sociala mediekonton via er hemsida, så att nya intressenter kan hitta till de 
sociala kanalerna via hemsidan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13



Utse en eller flera ansvariga för de sociala medierna i er förening: Utse någon/några ur er för-
ening som är ansvarig för de sociala medierna och uppdateringen av dessa. Det kan vara samma 
person/er som har ansvaret för hemsidan, eller någon helt annan. 
• En förutsättning är att personen/erna är insatta och besitter viss kunskap i hur man använder 

det sociala mediet, detta för att uppdateringen och underhållet av sidan ska blir så bra och inne-
hållsrikt som möjligt.  

• Om ni är flera som är ansvariga för de sociala medierna, bestäm då vem som svarar på eventu-
ella frågor på sidan, det kan vara frågor som kommentarer på ett inlägg, eller frågor som skickas 
till sidans tidslinje eller via meddelandefunktionen. Detta för att undvika att man svarar dubbelt 
på någon fråga, eller att frågan inte blir besvarad. 

Länka information: Sociala medier och i synnerhet Facebook är ett enkelt och bra sätt att nå ut 
med information från föreningen till medlemmar och andra intressenter. 
• Det är också enkelt för Facebookanvändarna att dela vidare informationen via sina egna flöden, 

här kan informationen ändras, vridas och vändas på.  Därför är det viktigt att informationen 
finns i sin helhet, med korrekt information även på föreningens hemsida.  

• Använd därför hemsidan som grund för den information ni sedan delar vidare på sociala medi-
er, så att den som är intresserad alltid kan gå tillbaka till grundkällan för att kunna ta del av rätt 
information. Se sociala medier som ett verktyg för att sprida informationen ytterligare. Detsam-
ma gäller om ni delar information från andra källor, länka då alltid till grundkällan, så att den 
ursprungliga informationen finns enkelt att finna. 

• När hemsidan finns om bas för all er kommunikation kan den även nå fram till dem som inte är 
användare av sociala medier, detta är viktigt för att all viktig information ska komma alla till dels.
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Professionalitet: Tänk också på att ha en professionell ton i de texter ni delar på de sociala medier-
na, transparens, tydlighet och ett trevligt språk är viktigt. Självklart ska informationen likt den på er 
hemsida också vara korrekt och uppdaterad. 

• Undvik att ta parti för en person eller åsikt via de sociala medierna, var alltid diplomatisk och 
rättvis, både i inlägg ni själva publicerar och i kommentarer på egna eller andras inlägg.  

• Självklart undviker ni att hamna i konflikter, argumentationer eller diskussioner på ”låg nivå” på 
de sociala medierna. Hur en annan person uppfattar skriven text, i synnerhet på olika medier 
går aldrig förutspå, och ord kan tolkas helt olika beroende på vem mottagaren är samt hur situ-
ationen ser ut. Det är därför väldigt viktigt att inte publicera eller kommentera något som kan 
uppfattas som nedlåtande, provocerande eller som ett påhopp på någon via era sociala medier. 
 

• Åsikter är självfallet viktiga, men tänk efter en gång extra innan ni skriver dem ”offentligt” på 
era sociala medier.

Tänk på vad ni delar: Det är viktigt att tänka på vad man väljer att dela på sina sociala medier, käll-
kritik är A och O.  

• Var sparsamma med att dela blogginlägg och annan icke faktabaserad och källkontrollerad infor-
mation. Blogginlägg kan vara färgade av personliga åsikter och erfarenheter.  

• Dela gärna artiklar från tidningar, men tänk på att information i en tidning kan vara opinionsbil-
dande och innehålla en del personliga åsikter. Det finns flera stora nättidningar inom hästvärl-
den som generellt har en hög trovärdighet och är lämpliga källor att dela vidare. Svenska Rid-
sportförbundets och distriktens hemsidor är också lämpliga källor att dela information ifrån.  

• Försök att undvika att dela mer känslig och kontroversiell information då det kan uppfattas som 
att ni som förening står bakom åsikterna som delas. Var alltid transparenta och försök att inte ta 
ställning i känsliga frågor.  

• Dela självklart inte heller information som kan uppfattas som stötande, provocerande eller 
kränkande mot andra. Kontrollera och läs alltid igenom information ni delar så ni vet att den är 
korrekt och inte kan misstolkas.  

• Använd sunt förnuft och rådfråga gärna andra om ni är osäkra på vad ni ska dela eller inte.

Stavning och grammatik på sociala medier
• För stavning och grammatik i era sociala medier gäller samma riktlinjer som för er hemsida, se 

sida  12.

Bilder på sociala medier
• För bilder på sociala medier gäller samma riktlinjer som för bilderna på er hemsida, se sida 

9-10.
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Med dessa tips och riktlinjer som grund för er kommunikation gäller det nu för er som förening att 
kommunicera! Använd era kanaler för att nå ut till och kommunicera med dem ni vill nå, era mål-
grupper. Kommunikationen är viktig grund i alla varumärken och kan ta varumärket, er förening till 
de mål som ni vill uppnå. Lycka till!



Kommunikationsplan	för	våra	kanaler	
	
	

Förening:		
Kommunikationsansvariga:	

	
	

Kanal	
Vilken	kanal	avser	
kommunikationen	

Målgrupp	
Vilken	målgrupp	vill	vi	nå	med	
kanalen	

Syfte	
Vad	är	syftet	med	
kommunikationen	i	
kanalen	

Budskap	
Vilka	budskap/typ	av	
information	ska	
kommuniceras	i	kanalen	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	



	
	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	
	

	 	

	
Ex.	
Facebooksidan	

	
Vi	vill	nå	våra	befintliga	
medlemmar	och	även	försöka	
locka	nya	medlemmar.	
	

	
Syftet	är	att	nå	ut	med	
information	om	vår	
verksamhet	till	våra	
medlemmar.	Men	även	
kunna	locka	nya	
medlemmar	till	
föreningen	genom	att	
visa	upp	vår	
verksamhet.	

	
Vi	delar	information	om	vad	
som	händer	i	vår	förening,	
nyheter,	information	om	
ridskoleverksamheten,	
tävlingsverksamheten,	
arrangemang	och	det	som	är	
på	gång	i	föreningen.	

	


