
Vad är okej i sociala medier? 
 

Välkommen i stallet – och på sociala medier. Värdegrunden avspeglar sig i hur vi använder sociala 

medier. 

För klubben är det viktigt att alla känner sig trygga i stallet. Vi följer Svenska 

Ridsportförbundets policy och handlingsplan. Inom DRK accepterar vi inte, och 

har strikt nolltolerans för, alla former av trakasserier. Alla ska känna sig trygga i 

stallet. Vi vill att alla ska känna sig delaktiga och välkomna i vår verksamhet. Vi 

visar hänsyn och respekterar varandra. 
 

I stallet jobbar vi välkomnande genom att hälsa på varandra, se och lyssna på varandra och hjälpa och 

peppa varandra. Detsamma gäller i sociala medier. Vi jobbar för glädje och för trygghet. Vi försöker utgå 

från hur vi själva vill bli bemötta när vi möter andra och varandra. Detta är minst lika viktigt när vi möter 

varandra i digitalt. 

 

I Sverige har du rätt att tycka och säga nästan vad du vill. I yttrandefrihetsgrundlagen står det om dessa 

rättigheter. Där står också vad du inte får göra, till exempel förtala eller kränka, förolämpa eller hota en 

annan person.  

 

Konkreta råd som vi uppmuntrar till 

 

Först en bra grundprincip: 

Det du skriver eller säger på sociala medier ska du kunna säga direkt till den person du möter, och kunna 

se vederbörande i ögonen när du gör det. Skulle du vilja att någon sa det du skrev till dig? Hur skulle det 

kännas?  

 

● Vi ser gärna att man lägger ifrån sig mobilen och loggar av från sociala medier när man är i 

stallet så att man kan vara 100% närvarande och ha fokus på hästarna. 

● Tänk på att fråga om lov innan du lägger upp bilder/videos där andra än du själv medverkar. Det 

finns såväl vuxna som barn som lever med skyddad identitet. Detta gäller även videos från 

lektioner där ridskolans personal medverkar och instruerar. 

● Att recensera lektioner, elever, lärare eller ridskolehästar i sociala medier är inget vi uppmuntrar 

till. Självklart får du filma ditt barn men tänk på att inte dela detta i olika kanaler utan att ha 

frågat andra medverkande om lov. 

● Skriv inte när du är upprörd 

● Försök att inte peka ut syndabockar utan fokusera på vad du vill ska hända 

● Fokusera på att använda sociala medier för att göra någon glad, för att peka på hur saker och 

ting kan bli bättre eller vad som får dig att må bra 

 

http://www.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Tryggistallet/
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/dokumentbank/policies/policy-och-handlingsplan-mot-sexuella-trakasserier.pdf?w=900&h=900


Om du blir utsatt, eller upptäcker att något pågår som inte är ok, tag genast hjälp av en klubbkamrat. 

Hör av dig till fritidsledarna, personalen eller någon i stallet som du litar på. 

 

Vi vill även passa på att påminna er om att ett av grundvillkoren för att ha ett konto på Instagram är att 

man måste vara minst 13 år för att använda tjänsten. 

 

 

Tack för att du bidrar till att alla ska känna sig välkomna på DRK! 

Hälsningar Djursholms Ridklubbs Styrelse och Djursholms Ridskola med personal 

 


