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Nå ut bättre – både synas och höras 

 
Det här dokumentet fungerar som ett stöd när vi som är medlemmar, 

förtroendevalda eller anställda inom Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 

(RSMH) ska föra ut budskapet om vad RSMH är och få fler att vilja gå med i 

RSMH. Det innehåller också förbundets krishanteringsplan. Dokumentet 

utvärderas i samband med verksamhetsplaneringen varje år och revideras vid 

behov. Kommunikation är en process och tillsammans utvecklar vi förmåga att 

nå ut och skapa engagemang. 

 

Stockholm 

 

Ordförande 
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Det här är RSMH 
 

RSMH är en medlemsorganisation för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa 

samt anhöriga till personer med erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi samlas för att 

kämpa för rätten att vara del av samhället. Målet med vår verksamhet är att 

människor med psykisk ohälsa ska kunna leva sina liv på samma villkor som alla 

andra. RSMH är öppet för alla. Att gå med i en förening som RSMH kan vara det 

första steget på vägen tillbaka till ett bättre liv. Att få stöd från andra människor 

som förstår, därför att de har liknande erfarenheter, bidrar till ett stärkt 

självförtroende. Det i sin tur ökar förmågan att ta ansvar för och påverka sin 

situation.  

RSMH bildades 1967, är religiöst och partipolitiskt obundet och har ungefär  

6 500 medlemmar. Vi är rikstäckande och har drygt 100 aktiva lokalföreningar 

spridda över hela landet. Lokalföreningarna är viktiga träffpunkter för 

kamratstöd och anordnar en mängd olika aktiviteter såsom studiecirklar, 

självhjälpsgrupper och utflykter. De kan också arbeta intressepolitiskt. 

  

Det finns 19 distrikt inom RSMH. Distrikten stöder föreningarna med bland 

annat utbildning och material. Dessutom arbetar de med intressepolitiska frågor 

på regional nivå. På nationell nivå har RSMH en riksorganisation som arbetar 

med våra frågor. Riksförbundet bedriver intressepolitik, arbetar med 

verksamhetsutveckling och olika projekt, handhar medlemsregistret och ger ut 

organisationstidningen Revansch, samt samarbetar med andra organisationer på 

nationell nivå. 

Som förtroendevald eller anställd i RSMH har du ett ansvar för vad du 

kommunicerar i din roll. I mötet med nya medlemmar agerar vi respektfullt och 

utifrån RSMH:s etiska riktlinjer Vi talar väl om organisationen och finns det 

kritik ska den framföras på ett konstruktivt sätt till den det berör.  

Vi ska visa att vi är stolta över vår organisation och över vad vi gör för 

medlemmarna och övriga personer med psykisk ohälsa.  

 

http://rsmh.se/lokalforeningar/
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Våra utgångspunkter 
 

RSMH är en folkrörelse, där “folk” i vårt fall är RSMH:s medlemmar. Därför ska 

RSMH alltid utgå från medlemsnyttan. Det gäller även kommunikationen. Det 

handlar både om att tänka kring vilken information medlemmarna behöver och 

hur de lätt ska få tag i den, men också vad medlemmarna har för nytta av det vi 

kommunicerar.  

När vi gör aktiviteter av olika slag vill vi kommunicera ut det. För att komma 

fram till hur vi ska nå ut kan vi ställa oss frågorna ”Varför gör vi detta?” och 

”Vem riktar sig detta till?”. Svaren kan hjälpa oss att få fram ett budskap som 

verkligen når fram till målgruppen. 

För att förändra något måste vi kommunicera, oavsett om det handlar om att 

påverka lagstiftning eller att få fler att komma på lokalföreningsaktiviteter. Ett 

tydligt samlat budskap har större chans att nå fram och leda till den förändring 

vi vill åt. Nedan följer några viktiga utgångspunkter för vårt 

kommunikationsarbete.  

Mottagaren 

Fundera över vem du vill kommunicera med. Språk och innehåll i budskapet ska 

vara anpassat efter mottagarens behov, förkunskaper, värderingar och andra 

förutsättningar.  

Skriv enkelt  

Med ett enkelt språk når vi ut bättre. Skriv korta meningar med tydliga budskap. 

Undvik förkortningar, facktermer och svåra ord.   

Från information till dialog  

Kommunikation är ömsesidig. När vi informerar ska vi alltid skriva ut 

avsändaren tydligt och uppge kontaktperson med telefonnummer och e-

postadress så att det är möjligt att återkoppla. Lokalföreningar får gärna dela 

med sig av sina aktiviteter, insändare och annat som kan intressera och inspirera 

fler. Skicka in bilder och annan information till förbundskansliet.  
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Var öppen, saklig och välkomnande  

Det ska vara lätt och välkomnande att komma i kontakt med RSMH:s 

förtroendevalda och anställda. Vi ska bjuda in till dialog och uppmuntra till 

synpunkter och konstruktiv kritik.  

Informera inåt innan vi informerar utåt  

Det är viktigt att vi internt känner till de planer och beslut som tagits innan de 

kommuniceras utåt. Detta för att alla ska veta vad som gäller och så att alla 

berörda kommunicerar samma sak. 

Informera om RSMH:s verksamhet i media 

Vid varje tillfälle som företrädare för RSMH får möjlighet att medverka i media 

ska vi alltid passa på att berätta om RSMH som organisation och lyfta vår 

verksamhet ur en positiv synvinkel. Vi ska berätta om hur många lokalföreningar 

vi har i landet och att dessa är viktiga för att ge stöd, gemenskap och i många fall 

nya vänner för personer med psykisk ohälsa. 

Följ alltid RSMH:s grafiska profil 

Genom att följa RSMH:s grafiska profil visar vi vem som är avsändare. Det 

skapar en tydlig helhetsbild, igenkänning och en känsla av gemenskap. Den 

grafiska profilen finns på riksförbundets hemsida. Kom ihåg att sätta RSMH:s 

logotyp på allt material. 

Följ alltid upp 

Sätt mål för kommunikationen. Målen ska gå att mäta. Följ upp målen efter 

insatsen. Följ löpande upp hur kanaler fungerar och hur budskap tas emot. 
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Målet med kommunikationen 
Kommunikationsarbete kan ha flera syften. Innan man startar en 

kommunikationsinsats är det viktigt att ställa frågan vad som är målet, det vill 

säga vad vi vill uppnå. Det är ofta flera saker.  

Varje projekt med egen kommunikationsplan bör formulera sina mål i relation 

till kommunikationsplattformens prioriterade mål. Mer definierade mål än 

plattformens övergripande mål ska tas fram före varje kommunikationsinsats. 

Nedan följer våra viktigaste mål med kommunikationen: 

• Förbättra kontakten med målgrupperna. 

• Rekrytera nya medlemmar 

• Stärka lokalföreningarna 

• Stärka RSMH:s varumärke. 

• Sprida RSMH:s uppfattning i en viss fråga och opinionsbilda om den. 

 

Målgrupper 
Svaret på frågan om vem RSMH ska kommunicera med är våra målgrupper. Är 

vi noga med att avgränsa målgruppen är det också lättare att anpassa budskapet, 

mäta resultatet av insatsen och ta reda på vilka kommunikationskanaler som 

fungerar. Varje projekt med egen kommunikationsplan bör formulera sina 

målgrupper i relation till kommunikationsplattformens prioriterade målgrupper. 

Analys av en mer definierad målgrupp ska göras innan varje 

kommunikationsinsats. 

Föreningar och deras medlemmar 

Alla med erfarenhet av psykisk eller social ohälsa, egen eller andras, är välkomna 

att bli medlem i RSMH. 

Inte sällan är våra medlemmar personer som på grund av sin psykiska ohälsa 

eller social ohälsa inte kan arbeta eller studera, eller inte har kunnat det tidigare 

på grund av dessa problem. Samt personer som är, eller har varit inskrivna i 

specialistpsykiatrin. Det är även anhöriga till personer med psykisk ohälsa, och 

personer engagerade i våra frågor.  



9 

 

 

Våra medlemmar organiserar sig i lokalföreningar. 

Opinionsbildning och påverkansarbete 

RSMH arbetar med opinionsbildning för att förändra samhället. Politiker och 

tjänstemän beslutar ofta över för oss viktiga frågor, men det gör även andra med 

makt över till exempel arbetsmarknaden eller vårdsituationen. Till intressenter 

räknas dem som inte är direkta samarbetsparter eller opinionsbildare men som 

finns i vår sfär och vars åsikter kan vara viktiga för utvecklingen. 

 Primära målgrupper 

• Föreningsaktiva och övriga medlemmar 

• Presumtiva medlemmar 

• Beslutfattare och presumtiva beslutsfattare 

• Opinionsbildare 

Sekundära målgrupper 

• Anhöriga 

• Samarbetsparter 

• Intressenter  

• Journalister 

• Forskare, lärare och studenter inom högskolan 
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Vem kommunicerar vad? 
RSMH är en stor organisation. Grunden utgörs av medlemmarna som är 

medlemmar i olika lokalföreningar. Det finns drygt 100 aktiva lokalföreningar 

med verksamhet över hela landet. RSMH är uppdelat i 19 distrikt som har till 

uppgift att stödja lokalföreningarnas verksamhet. Förbundet är vår nationella 

organisation och består av en förbundsstyrelse och olika utskott som har till 

uppgift att leda RSMH. Till förbundet hör också ett förbundskansli med anställd 

personal som genomför den verksamhet som bestäms av förbundsstyrelsen. 

Nedan följer en liten sammanställning för att ge en bild av vem som 

kommunicerar vad.  

Medlem Berättar för andra om RSMH, värvar 

andra medlemmar. 

Lokalförening Informerar sina medlemmar via 

exempelvis hemsida, Facebook, mail 

och brev om aktiviteter i föreningen, 

men även om sådant som kommer från 

distrikt och riksförbund.  

Det kan vara erbjudanden om 

aktiviteter, kurser, resor med mera. 

Delar ut programblad/medlemstidning 

med jämna mellanrum. 

Berättar för förbundskansliet om sina 

aktiviteter så att goda exempel kan 

spridas och samverkan utvecklas. 

Engagerar sig i kampanjer som omfattar 

många lokalföreningar. 

Distrikt Kommunicerar om kurser och 

seminarier samt intressepolitik via sina 

olika kanaler. Fångar upp och sprider 

information från såväl lokalföreningar 

som från riksförbundet. Stöttar även 

lokalföreningar inom sin region med 

praktiska frågor. 
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Genomför årsmöten där mycket 

kommunikation sker och där 

lokalföreningarna påverkar distriktets 

verksamhet. Dialog sker även löpande 

mellan distrikt och lokalföreningar.  

Förbund Driver intressepolitik på riksplanet. 

Ansvarar för hemsidan rsmh.se och 

RSMH:s tidning samt för 

medlemsregistret och andra IT-

lösningar. Skickar ut nyhetsbrevet 

Föreningsnytt till alla lokalföreningar. 

Håller i projekt, kurser och seminarier. 

Kommunicerar också med medlemmar 

och en intresserad allmänhet via 

Facebook, rsmhbloggen och Instagram, 

Twitter och Linkedin. 
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Så här kommunicerar vi 
När vi ställt oss frågorna varför, vad och till vem vi ska kommunicera kommer vi 

fram till frågan om hur vi ska göra. Det är lätt att lockas att börja med hur 

eftersom vi vill börja jobba praktiskt. Tänk på att alltid ha relevant, korrekt och 

aktuell information.  

Utifrån mål och målgrupp, tid och resurser väljer vi en eller flera 

kommunikationskanaler. 

För att få till ett effektivt kommunikationsarbete underlättar det om vi hjälps åt, 

distrikt, förbundet och lokalföreningar.  

Eftersom samhället blir allt mer digitaliserat så rör vi oss allt mer mot digital 

kommunikation med våra medlemmar, såsom via e-post. 

Det personliga mötet 

Ett möte kan vara ett handslag eller ett föreningsmöte. Idag kan ett möte även 

ske digitalt. Mötet mellan medlemmar och förtroendevalda eller anställda och 

medlemmar ska vara välkomnade och öppet för att lyssna och diskutera. Kom 

också ihåg att första intrycket är viktigt. Utan uppföljning kan ett möte eller en 

tagen kontakt snabbt glömmas bort. Var noggrann med uppföljningen! RSMH 

har en medlemsvärvningsmanual som kan vara till hjälp. 

Nyhetsbrev 

RSMH:s nyhetsbrev, Föreningsnytt, skickas ut med e-post till alla lokalföreningar 

en gång i månaden. Nyhetsbrevet innehåller information som berör så väl 

föreningar som enskilda medlemmar.   

Förbundskansliet lyfter gärna det som sker i lokalföreningar och distrikt i 

Föreningsnytt. Det är också positivt om föreningar och distrikt hänger på de 

satsningar som förbundet gör och hjälper till att kommunicera kring dessa. Är vi 

många som gör liknande saker samtidigt och visar upp detta får vi större 

genomslag! 

Konferenser, mässor och utåtriktade arrangemang 

När vi arrangerar aktiviteter eller är med på större aktiviteter där våra 

målgrupper finns vill vi att det ska synas att vi är där. Det kan vi göra med hjälp 

av roll ups, affischer, kläder och andra synliga material. Se till att profilmaterialet 

är uppdaterat. 
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Föreningar har möjlighet att beställa ballonger, pins och roll-ups via 

webbshopen. Det finns även möjlighet att låna visst profilmaterial av 

förbundskansliet. 

Kom ihåg att ha PR-material även vid intern kommunikation som exempelvis 

medlemsmöten.  

Så här ser RSMH:s logotyp ut: 

 

Följ riktlinjerna i den grafiska profilen när du använder den. Föreningarna kan 

lägga till sitt ortnamn under RSMH:s logga. Färger och typsnitt finns i de grafiska 

riktlinjerna.  

E-post och brev  

För samtliga anställda finns mallar för worddokument som ska användas i allt 

utåtriktat material och RSMH-brevkuvert. 

Tillgänglighet 

Målet för RSMH är att göra kommunikationen tillgänglig för så många som 

möjligt. Det finns anpassningar som gör kommunikationen tillgänglig för 

personer med olika funktionsnedsättningar. Det kan handla om lättläst text, 

tillgängliga medier för person med synnedsättning och skrivtolkning på möten. 

Exempel på företag och förening som arbetar med tillgänglighet är Funka.nu och 

Begripsam. En arbetsmetod är att samarbeta med den övriga 

funktionshinderrörelsen om kommunikationsinsatser och vara lyhörda och lära 

oss mer om att optimera kommunikationen under arbetes gång. 

Text  

Vi utgår från förbundets grafiska profil. 

Kommunikation sker oftast med hjälp av text, men vad är det som gör att något 

blir läst? Fokusera på: 

• En intresseväckande rubrik. 

• En intressant ingress där slutsatsen finns med. 

• Ett trevligt och lättläst språk, undvik formell- eller myndighetssvenska 
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Språket 

• Undvik förkortningar. Skriv även ut vedertagna förkortningar så som 

med mera, med flera, och så vidare. 

• Många gånger kan det vara bra att undvika svåra ord i den mån det är 

möjligt.  

Tips! 

Tänk på att vara varsam med att använda funktionen ”svara alla” i e-posten. 

Fundera först om alla behöver se ditt svar eller om du kan välja att skicka det till 

bara en eller ett par mottagare. 

Attraktiv hemsida 

Förbundskansliet ansvarar för hemsidan www.rsmh.se och lokalföreningarna 

kan ha egna hemsidor. Kom ihåg att hålla informationen aktuell på hemsidan! Är 

det svårt att uppdatera hemsidan varje vecka, lägg då ut information och 

kontaktuppgifter som är aktuella under lång tid.  

Lag och etik 

Material som publiceras på webbplatsen ska beakta upphovsrättslagen, 

tryckfrihetsförordningen och dataskyddsförordningen. 

Upphovsperson äger rättigheter för bild och text. Det är inte tillåtet att kopiera 

text, bild eller ljud från andra webbplatser utan upphovspersonens medgivande.  

Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda den personliga integriteten. 

Publicera inte personuppgifter på webbplatsen om inte personen i fråga har gett 

sitt samtycke. Arbetsuppgift och namn, telefonnummer och mejladress till 

anställda får publiceras. Samtycke krävs för bilder på anställda/medlemmar. 

Tänk på att även gruppbilder där personer kan identifieras kräver samtycke.  

Sociala medier 

Sociala medier, är ett samlingsnamn för olika kommunikationskanaler som 

tillåter användare att kommunicera direkt med varandra, exempelvis genom text, 

bild eller ljud.  Bland de vanliga sociala media finns: Facebook (texter och 

bilder/film), Twitter (kortare texter/bild) och Instagram (bilder/film).  

Sociala medier och webbplatsen är tillsammans RSMH:s ansikte utåt på nätet. 

Där finns det också en möjlighet till dialog med medlemmar och allmänhet. 

Facebook 

http://www.rsmh.se/
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Idag finns förbundet främst på Facebook då det är den största plattformen för 

sociala medier. Här sprider vi information om arrangemang, kampanjer och 

publicerar nyheter, debattartiklar och blogginlägg. 

En Facebooksida behöver administreras löpande, både för att frågor och 

kommentarer ska kunna besvaras och för att eventuella olämpliga inlägg ska 

kunna tas bort. Det är viktigt att tänka på innan en lokalförening startar en egen 

sida. 

Väljer en lokalförening att starta en egen Facebooksida är det bra att tänka på att 

skriva en presentation av lokalföreningen på sidan. Det kan även vara bra att 

skriva och länka till en modereringspolicy som gör klart vilken typ av 

kommentarer som inte accepteras på sidan, exempelvis personliga påhopp och 

rasistiska kommentarer. 

Twitter  

Vi lägger främst ut debattartiklar som vi själva har skrivit och RSMH-bloggen, 

som hamnar där automatiskt vid publicering på bloggen.  

Instagram 

Under uppstart. 

Blogg 

På vår blogg publicerar förbundet i regel en text varje söndag. Den som skriver 

på bloggen ska ha egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller social ohälsa, bortsett 

från om vi har valt en förbundsordförande som saknar detta.  

Bloggaren ska skriva om ämnen som berör psykisk/social ohälsa, antingen ur ett 

personligt perspektiv eller intressepolitiskt. 

Bloggarens åsikter behöver inte stämma överens med vad RSMH har beslutat 

om, men får inte vara rasistiska, främlingsfientliga eller kränka en individ i 

enlighet med RSMH:s etiska riktlinjer.     
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Bildval 
Bilder ska visa RSMH från sin bästa sida  och i möjligaste mån vara autentiska, 

det vill säga bilder från RSMH:s olika sammanhang. Bilderna ska spegla 

mångfald och personerna på bilderna ske ge ett glatt och positivt intryck. Är 

ämnet allvarligt kan bilden vara allvarlig, men inte ångestladdad. Bilder ska vara 

i färg, vara ljusa och ha en positiv ton. Ta foton från vinklar där ansikten syns väl.  

Bilder ska hålla god kvalitet. Det innebär att bilden ska göra rättvisa åt den/det 

som avbildas. Det innebär också att bilden ska vara skarp och högupplöst (minst 

300 dpi för tryck eller minst 1 Mb).  

Om det är en person på bilden måste hen ha givit sitt medgivande att bilden får 

användas. RSMH ska ha rätt att använda bilden. Att använda bilder som någon 

annan har upphovsrätt till kan ge dryga böter.  

Det finns gratisbilder att ladda ner och använda på webbplatserna som 

www.pixabay.com och www.unsplash.com.  

Exempel på bilder 

 

http://www.pixabay.com/
http://www.unsplash.com/
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Krisplan för RSMH 

Krishantering 

Kriser är alltid oväntade. De inträffar ofta vid fel tidpunkt, när vi är som mest 

sårbara. Det är ingen idé att försöka räkna ut allt som kan hända. Men vi måste 

vara beredda på att klara av att hantera händelsen, människorna och medierna 

när krisen inträffar.  

Vilka kriser i media och sociala medier 

Organisationskris  

En händelse som sätter hela RSMH:s organisation på spel, som interna strider, 

stora felaktiga beslut, en olycka med många inblandade eller medlemsuppror.  

 

Förtroendekris  

Ifrågasättande av RSMH:s moral och etik – till exempel förskingring, större 

konflikter eller arbetsplatsfrågor.  

Personkris  

Kriser som rör personer som starkt förknippas med RSMH, kan vara både 

förtroendevalda och anställda, det kan exempelvis handla om missbruk, 

skattefusk, spelproblem, skada eller dödsfall.  

Samhällelig kris  

När vi inte direkt är inblandade men förutsätts agera.  

När en kris uppstår, eller riskerar att uppstå  

Så fort det finns en misstanke om att en kris kan uppstå ska alltid kanslichefen 

kontaktas. Varje förening och distrikt ska vid kris kontakta förbundet. Det gäller 

även vid misstanke om att en kris är på uppseglande. 

Kanslichefen sammankallar krisledningen.  

Krisledningen består av kanslichefen, kommunikationsansvarig och 

förbundsordföranden. Vid behov adjungeras experter. Ersättare för ordförande 

är 1:e vice ordförande. Ersättare för kanslichefen utses av ordförande eller vice 

ordförande. Ersättare för kommunikationsansvarig utses av kanslichef eller 

dennes ersättare. Krisledningen träffas i kanslichefens rum. Krisledningen 

tillämpar agenda för omedelbart agerande vid första mötet. Krisledningen 

bedömer läget, bestämmer strategi och fördelar arbetsuppgifterna.  
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Ansvarsfördelning i krisledningen 

• Kanslichefen leder arbetet och ansvarar för information till kansliet.  

• Förbundsordföranden ansvarar för styrelsens insatser.  

• Kommunikationsansvarig ansvarar för kontakterna med medierna, hemsidan, 

nyhetsbrev och sociala medier.  

• Förbundsordföranden ansvarar för agerande till lokalföreningar och distrikt.  

• Krisledningen avgör vilka som ska informeras och hur, beroende på frågans art 

och storlek, men följande ordning är att föredra:  

» Informera omedelbart förbundsstyrelsen och personalen.  

» Växeln ska få snabb information om vilka personer som ska hantera frågorna.  

» Informera förtroendevalda och medlemmar.  

» Närstående i förekommande fall.  

Krisplan Agenda för inledande krisledningsmöte:  

1. Utse sekreterare:  

2. Aktivera kriskommunikationsstrategin.  

3. Utse talesperson/-er. Meddela detta på hemsidan.  

4. Informera  

• Informera om krisen och om punkt 3, alltså vilka telefonnummer som gäller.  

• Informera omedelbart vice ordförande och förbundsstyrelsen.  

• Växeln ska få snabb information om vilka som ska hantera frågorna, 

kanslichefen ansvarar 

• Informera personalen och/eller kalla till informationsmöte, Kanslichefen 

ansvarar.  

• Informera förtroendevalda och medlemmar. Förbundsordföranden ansvarar.  

5. Inventera och kalla in extra resurser och experter.  

6. Kommunikatören går omedelbart i gång med sitt arbete.  

7. Övriga frågor 

Beredskap  

En bra omvärldsbevakning är viktig. Vi ska vara uppmärksamma på vad som 

skrivs såväl i traditionella medier som i nya sociala medier på internet. 

All kommunikation ska vara öppen och tillgänglig. Vi ska ha ett ärligt och sakligt 

förhållningssätt. Vi ska agera istället för att reagera. Om information dröjer kan 

spekulationsrisken öka. 
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Alla ska kommunicera samma budskap, därför är den interna kommunikationen 

väldigt viktig. Snabbhet är avgörande. Det gäller att både kunna kommunicera 

via media och inom riksförbundet.  

Kanaler 

Hemsidan och Facebook är mycket viktiga kanaler till medlemmarna, omvärlden 

och medierna. Lägg ut all information som ska kommuniceras direkt. Det är 

angeläget att vara klar över vilka personer som arbetar med den publika 

informationen vid en kris.  

Föreningsnytt och hemsidan är bra för snabb information till förtroendevalda och 

till medlemmarna. 

Personliga möten. Ledande personer tar sig tid att möta de som är speciellt 

berörda som närstående och företrädare. 

Informationsmöten. Information ges direkt till personalen. Det ger tillfälle till 

frågor, samtal och diskussioner samt minimerar risken för missförstånd.  

Medierna  

Kommunikatören ansvarar för mediekontakterna och delegerar arbetsuppgifter.  

• Vi ska ha stor nåbarhet och öppenhet.  

• Mediekontakterna ska centraliseras, även om medierna inte gillar det.  

• Krisledningen bestämmer vem som uttalar sig för riksförbundet.  

• Om det är en personkris ska den personen krisen avser, som regel, inte uttala 

sig.  

• Växeln förses med klara instruktioner om pressjour. Växeln hänvisar alla 

journalister till kommunikatören och växeln förmedlar inga intervjuer.  

• Håll i budskapet och se till att alla kommunicerar samma sak.  

• Ta initiativ, säg bara det vi vet, och säg det snabbt.  

• Sätt bilden direkt, använd hemsidan och Facebook.  

• Säg alltid sanningen – men säg endast det som ska sägas.  

• All information till medierna publiceras på hemsidan. Håll hemsidan 

uppdaterad hela tiden.  

• Informera medierna kontinuerligt. 

• Om trycket är stort ordnas presskonferenser.  

• Regelbundna pressträffar kan minska trycket och ger ordnad information utåt.  
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Praktiskt  

Krisledningen ansvarar för att tekniska hjälpmedel finns. Krisledningen ansvarar 

också för rutiner vad gäller:  

• Försäkringsbolag – försäkringar, pengar  

• Förberedelse för ceremonier  

• Stödpersoner och viktiga telefonnummer  

• Närståendelista 

Krisledningen ansvarar också för krisplanen och ser till att kansliet får 

information/utbildning i krisplanen.  

Mall för Loggbok  

Tid, Händelse, Vem och Åtgärdat(tidpunkt)  

Kanslichefen ansvarar för att krisplanen ses över en gång per år. 
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Några användbara länkar 

 

RSMH:s grafiska riktlinjer https://rsmh.se/wp-content/uploads/2020/03/Grafiska-

riktlinjer-RSMH.pdf 

RSMH:s loggor https://rsmh.se/logga/ 

Myndigheternas skrivregler 

https://www.isof.se/download/18.41318b851483519095290e/1529494038220/Mynd-

skrivreg2014-1.pdf 

Westanders PR-handbok https://www.westander.se/pr-handboken/ 

MittI:s tipssida https://mitti.se/tipsa/ 

MittI:s insändarsida https://mitti.se/insandare/ 

Direktpress tipssida https://www.stockholmdirekt.se/tipsa-oss/ 

Direktpress insändarsida https://www.stockholmdirekt.se/insandare/index.xml 

Läs mer om hur du skickar debattinlägg och insändare till Aftonbladet 

https://www.aftonbladet.se/debatt 

Här kan du skicka tips till Expressen https://www.expressen.se/nyheter/har-du-ett-

nyhetstips-eller-bilder/ 

Dagens Nyheters insändarsida hittar du här https://www.dn.se/asikt/sa-skriver-du-

insandare-och-svar-i-dagens-nyheter/ 
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