
 
 
 

MARKNADSFÖRINGSPOLICY   

Därför behövs en policy för marknadsfö-

ring  
PelletsFörbundet är en Ekonomisk Förening, 

vilket innebär en demokratiskt styrd organisat-

ion, som arbetar för medlemmarnas intressen. 

Verksamheten finansieras i dagsläget i huvud-

sakligen via medlemsavgifter. Vi ska – utan 

vinstintressen eller andra sidointressen – 

verka för ett ökat användande av bioenergi 

och andra förnybar bränslen. Genom att 

främja medlemmarnas kunskap och utveckling 

ska vi erbjuda våra kunder högklassiga produk-

ter och god service. 

Landets invånare ska kunna känna fullt förtro-

ende för våra medlemmar och vara förvissade 

om att de i stort fungerar lika bra på kort och 

på lång sikt och verkar under likvärdiga villkor i 

alla verksamhetsområden. Våra kunders rätt 

till saklig information om vår verksamhet är 

grundläggande.  

Konkurrens påverkar våra informations-

insatser 
Idag finns energibärare som erbjuder produk-

ter som verkar konkurrerande inom vårt verk-

samhetsområde. Då all information och mark-

nadsföring ingår som viktiga instrument för att 

påverka och sälja, påverkar detta också Pel-

letsFörbundets informationssituation. Det 

finns likheter men också avgörande skillnader 

mellan ett branschförbund och kommersiella 

företags sätt att fungera. Den avgörande skill-

naden är att branschförbundet är en med-

lemsstyrd verksamhet med syfte att tjäna alla 

medlemmars intressen och inte att uppnå 

maximal vinst. Detta får också konsekvenser 

för information och marknadsföring. Utöver 

de lagar, förordningar och skatteregler som 

reglerar marknadsföringsområdet behöver vi 

därför riktlinjer för ett gemensamt förhåll-

ningssätt för vår organisation. Det gäller såväl 

när vi från förbundets sida bedriver marknads-

föring eller deltar i projekt, som när vi samar-

betar med enskilda företag, myndigheter eller 

andra branschorganisationer.  

Marknadsföringspolicyns syfte är att skapa 

ett enhetligt förhållningssätt  

Policyns syfte är att klargöra vad som gäller 

inom PelletsFörbundet för frågor som rör 

marknadsföring och dess ingående aktiviteter 

inom sociala media, reklam och försäljning så 

att ett enhetligt förhållningssätt skapas och så 

att ansvariga, medlemmar och medarbetare 

kan handla i enlighet med förbundets etik i 

dessa frågor.   

Policyn följs upp med riktlinjer  
Denna policy ger även övergripande riktlinjer 

för vad som gäller för PelletsFörbundets mark-

nadsföring. Den avser att ge riktlinjer för olika 

marknadsföringsaktiviteter som reklam, för-

säljning och lobbying. Riktlinjer ges också för 

agerande på sociala media.  

Omfattning  
Policyn och riktlinjerna gäller all form av mark-

nadsföring, såväl direkta marknadsföringsakti-

viteter som t ex annonsering till allmänheten, 

som indirekta som t ex personalens kontakter 

med enskilda företag och kunder. Marknads-

föringspolicyn har sin grund i PelletsFörbun-

dets ”Etik & samlevnadsregler för anslutna 

medlemsföretag”. Policyn gäller inom alla 

verksamheter som PelletsFörbundet är huvud-

man för.   

Ansvar  
PelletsFörbundet styrelse och Kommunikat-

ionsgrupp har vanligtvis det ytterst ansvaret, 

men inom varje arbetsgrupp skall utses en 

person som inom sin intressesfär ansvarar för 

att policyn och riktlinjerna tillämpas. 

  



 
 

RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING 

Sakliga och professionella grunder  
PelletsFörbundet är en branschorganisation 

för hela branschen, öppen för alla företag som 

så önskar, och som delar vår värdegrund, att 

ansöka om medlemskap.  

Det betyder att all information kring Pellets-

Förbundets verksamhet ska göras utifrån sak-

liga och professionella grunder. Detta är speci-

ellt viktigt att beakta vid olika erbjudanden om 

att delta i projekt, mässor och andra arrange-

mang, annonsbilagor, kataloger och liknande. 

Dessa skall vara öppna för alla medlemsföre-

tag som vill medverka.  

Välj medium med omsorg  
PelletsFörbundets varumärke, trovärdighet 

och integritet får inte äventyras. Samarbets-

partner bör därför väljas med omsorg. Givetvis 

ska inget aktivt samröre ske med företag som 

bedriver verksamhet som motverkar våra mål 

och intentioner, eller som inte är förenligt 

med vetenskap och beprövad erfarenhet.  

De media vi använder för att sprida vårt bud-

skap har stor betydelse för hur vi uppfattas. 

Reklambärare som vanligen förknippas med 

verksamheter helt artskilda från energibran-

schen ska därför undvikas.  

All information i marknadsföringen ska 

vara saklig och korrekt 
Innehållet i marknadsföringen ska vara sakligt 

och korrekt. Uppgifter som bygger på värde-

ringar måste alltid vara väl underbyggda och 

vila på saklig grund.  

Marknadsföringen får varken till sitt innehåll 

eller genom sin grafiska utformning vara vilse-

ledande, t ex genom att vissa delar av inform-

ationen överbetonas eller att relevant inform-

ation utelämnas.  

Jämförande marknadsföring  
Att vissa på skillnader som är till egen fördel 

och annans nackdel innebär stora risker att 

bakomliggande orsaker inte klargörs ordent-

ligt för mottagaren. Därmed kan marknadsfö-

ringen bli vilseledande. Jämförande marknads-

föring kan då leda till att vår verksamhet i 

stort omtalas i nedsättande termer eller att 

medlemsföretag misskrediteras.  

Avsändaren ska vara tydlig och följa den 

grafiska profilen.  
I all marknadsföring ska avsändaren lätt kunna 

identifieras. Med avsändare menas den som 

står bakom budskapet, t ex PelletsFörbundet 

centralt, medlemsföretag eller myndigheter. 

PelletsFörbundets grafiska profil ska alltid föl-

jas.  

För att säkerställa vå grafiska profil ska varu-

märkesetiketter och logotyper etc alltid be-

ställas från PelletsFörbundets kansli. 

Marknadsföringen ska tjäna såväl med-

lemmar som branschen som helhet 
Marknadsföringen ska kännetecknas av kom-

petens, professionalitet och omtanke, och 

skall beakta PelletsFörbundets oberoende och 

integritet. 

Marknadsföringsåtgärder som sker med Pel-

letsFörbundets varumärke ska tjäna medlems-

intressena och syfta till att öka såväl kunskap 

som deltagande i processen kring Sveriges 

energiomställning till ett klimatneutralt sam-

hälle. För PelletsFörbundet centralt gäller att 

marknadsföringen ska tjäna såväl medlemmar 

som allmänhet och underlätta kontakter med 

myndighet och beslutsfattare.  

PelletsFörbundets ställning som branschorga-

nisation som huvudsakligen finansieras av 

medlemsavgifter ställer även krav på integritet 

och opartiskhet. Det betyder att marknadsfö-

ringen ska såväl till sitt innehåll som till sin 

form utmärkas av kompetens, professionalitet 

och omtanke.  



 
 

Vid misstanke om att ett medlemsföretag eller 

dess anställd personal skulle agera utifrån an-

nat än sakliga och oberoende motiv skall detta 

meddelas PelletsFörbundets styrelse som be-

slutar om lämplig åtgärd. Detta innebär att 

verksamhet och marknadsföring skall syfta till 

att främja samverkan och samarbete mellan 

branschens aktörer.  

Marknadsföring med etik och ansvar  
Generellt krävs noggranna överväganden när 

frågor om marknadsföringsaktiviteter ska be-

dömas och beslutas. Medieval och val av sam-

arbetspartner ska ske med omsorg och urskilj-

ning. De etiska kraven när det gäller mark-

nadsföring av teknik är särskilt höga. Mark-

nadsföringen får inte missbruka allmänhetens 

förtroende eller dra nytta av bristande kun-

skaper. Marknadsföringsaktiviteter får inte ut-

formas på ett sådant sätt att det väcker löje 

eller på annat sätt misskrediterar branschens 

medlemsföretag eller verksamheten.  

Rådgör med informatör  
Information och marknadsföring är profess-

ioner i sig själva. Bristande kompetens på 

marknadsföringsområdet resulterar ibland i 

missriktade och kostsamma insatser.  

För att undvika detta, eller om man är osäker 

kring en aktivitet, bör förbundets ”Kommuni-

kationsgrupp” kontaktas för råd och stöd då 

marknadsföringsåtgärder övervägs. 

 

 

MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIA 

Varför bör man ha en policy för sociala 

media 
Sociala medier förändrar vårt sätt att arbeta, 

och erbjuder en ny modell för att samarbeta 

med kunder, kollegor och världen i stort. Pel-

letsFörbundet tror att denna typ av interakt-

ion kan hjälpa oss att bygga starkare, mer 

framgångsrika affärsrelationer. Och det är ett 

sätt för alla att ta del i öppna samtal i sam-

band med det arbete vi inom PelletsFörbundet 

gör och de saker vi bryr oss om. När vi som 

branschorganisation ger oss in i de sociala me-

dierna bör detta göras helhjärtat eller inte alls.  

Med de sociala mediernas intåg är kommuni-

kation och spridning av information oerhört 

lätt. PelletsFörbundet har därför tagit fram 

dessa regler för vad och hur saker och ting ska 

kommuniceras, som ett skydd för förbundets 

varumärke och helt enkelt en stabil grund för 

verksamheten. 

Vår policy och strategi 
Vår policy och en strategi är ett dokument 

som klargör de vad som är lämpligt att publi-

cera i sociala medierna samtidigt som det 

skyddar PelletsFörbundets varumärke online. 

Det handlar om allt från hur förbundet kom-

municerar utåt till hur medlemmarna får an-

vända Facebook i sitt dagliga arbete. 

Vad som skiljer en policy från en strategi är 

inte alltid så tydligt. En policy är en uppsätt-

ning rättigheter och skyldigheter eller kort och 

gott regler. En strategi är en handlingsplan el-

ler ett tillvägagångssätt där man beskriver hur 

ett visst mål ska kunna uppfyllas med olika 

delmål. 

När vi skapar eller bidrar till bloggar, wikis, so-

ciala nätverk, virtuella världar, eller någon an-

nan typ av sociala medier, ska dessa riktlinjer 

vara till vägledning. Dessa är de riktlinjer Kom-

munikationsgruppen tagit fram för hur Pellets-

Förbundet och dess medlemmar bör agera när 

man deltar i sociala medier. 

Social Media Policy 
När man deltar i konversationer via sociala 

media finns vissa grundregler som man alltid 

bör följa. Ärlighet eller oärlighet kommer 

snabbt att avslöjas i sociala medier. Inom Pel-

letsFörbundet ser vi framförallt dessa åtta 

punkter som viktiga ledstjärnor: 



 
 

 Transparans och tydlighet 

 Bidra med kompetens 

 Ärlighet och ansvarstagande 

 Artighet och gott omdöme 

 Respekt för andra 

 Skydd för affärshemligheter 

 Respekt för upphovsrätt 

 Varsamhet med resurser 

Var transparent och tydlig 
Uttalar du dig i PelletsFörbundets namn skall 

du alltid vara noga med att berätta vem du är 

och var du jobbar. Redovisa alltid egna särin-

tressen med anknytning till ämnet. Även om 

du kommenterar frågor som rör branschen i 

stort och ger dina privata reflektioner så är det 

viktigt att du ändå är öppen med var du arbe-

tar. Om ditt inlägg är ett debattinlägg så är det 

lämpligt att infoga en text som säger: ”De åsik-

ter och synpunkter som redovisas här är mina 

egna och delas inte nödvändigtvis av Pellets-

Förbundets som helhet”. 

Vid marknadsaktiviteter bör man alltid sträva 

efter att ge så komplett information som möj-

ligt. För PelletsFörbundets egna konton skall 

det alltid kopplas en e-postadress till Pellets-

Förbundets domän, t ex kansliet@pelletsfor-

bundet.se. Detta ger möjlighet för andra att 

kontrollera att det verkligen är vi som är av-

sändaren. 

Bidra med vår kompetens 
Det är naturligtvis öppet för alla att skriva in-

lägg och bidra till dialogen, gärna då inom 

egna specialområden. Kunder och partners 

har rätt att förvänta sig att PelletsFörbundets 

inlägg och kommentarer håller hög kvalitet. 

Tycker du att ett inlägg bör besvaras men kän-

ner tveksamhet angående forumet, eller din 

kompetens inom området, så fall bör du i stäl-

let tipsa kansliet om att någon av PelletsFör-

bundets specialister inom området bör be-

svara inlägget. 

Ärlighet och ansvarstagande 
Undanhåll inte information, men lova inte hel-

ler mer än du kan hålla. Gör aldrig några andra 

utfästelser om framtida resultat, kommande 

produkter och liknande än vad som är Pellets-

Förbundets officiella linje. Har du gjort ett 

misstag och lämnat felaktig information så er-

känn detta och rätta det omedelbart. Sociala 

medier ger dig närmast oändliga möjligheter 

att uttrycka dina synpunkter. Med dessa möj-

ligheter följer också ett ansvar för vad som 

sägs. Ärlighet och ansvarstagande skapar för-

troende både för dig själv och för PelletsFör-

bundet. 

Artighet och gott omdöme 
Var alltid vänlig och artig. Tänk på att kortfat-

tad skriftlig information av den typ som det 

ofta handlar om inom sociala media ibland 

kan uppfattas som mycket hårdare av motta-

garen än vad sändaren avsåg. Detta gäller i 

synnerhet i diskussioner där parterna har vitt 

skilda uppfattningar. Även om det kan upp-

fattas som om någon har skrivit ett mycket ne-

gativt och felaktigt inlägg om branschen så ska 

vi alltid undvika att trappa upp en konflikt.  

PelletsFörbundets nuvarande policy när det 

gäller bemötande är att skyndsamt och med 

ett inlägg enbart rätta till uppenbara felaktig-

heter. Vi ska förklara vår ståndpunkt så sakligt 

som möjligt och undvika pajkastning. Vi kom-

mer i normalfallet inte att medverka i långa 

meningsutbyten på sociala media 

I alla inlägg skall ett vårdat språk användas och 

undvika svordomar och annan jargong som 

kan väcka anstöt. Vi använder aldrig en nedlå-

tande ton om andra eller talar inte illa om 

konkurrenter. Beakta också att även om vårt 

svar är riktat till en viss person så är chansen 

stor att det även kommer att läsas av många 

andra, exempelvis konkurrenter, tidigare an-

ställda och kunder. Att tänka en extra gång in-

nan man postar ett inlägg och använda sunt 

förnuft gör att vi ger ett sansat och vederhäf-

tigt intryck. 

Respektera andras rätt att uttrycka sig 
PelletsFörbundet anser att yttrandefriheten är 

en grundläggande rättighet i ett demokratiskt 



 
 

samhälle. Det innebär att var och en är i sin 

fulla rätt att ge uttryck för både positiva och 

negativa synpunkter på vår verksamhet. Att 

andra talar om PelletsFörbundet och våra va-

rumärken är en realitet som vi måste förhålla 

oss till. Vi kan inte kontrollera denna kommu-

nikation men vi kan delta och ge vår syn, rätta 

direkta felaktigheter och lära oss av misstag. 

Vår uppfattning är i grunden att alla som har 

ett sådant engagemang kring vår verksamhet 

att de vill använda sin tid till att skriva om oss 

på sociala nätverk är personer som vi gärna vill 

ha en personlig dialog med. Som medlem i 

PelletsFörbundet är det därför viktigt att du 

använder ditt nätverk för att hitta dem som 

talar om oss, följer dem och gör dem till dina 

vänner/följare. 

Skydda affärshemligheter 
Lämna aldrig ut konfidentiell information om 

pågående affärer, kunder, anställda med 

mera. När det gäller andras spekulationer 

kring våra medlemmars affärshemligheter är 

det oftast bäst att inte svara alls. Dementerar 

du påståenden vid ett tillfälle och inte vill 

svara vid ett annat så kommer slutsatsen från 

åhörarna vara att spekulationen stämmer i det 

andra fallet.  

Fråga alltid andra personer om tillåtelse innan 

du skriver något om dem. Beakta också risken 

med att lämna ut mycket personlig informat-

ion då sådana kunskaper i fel händer kan leda 

till oönskade problem. 

Respektera upphovsrätten 
PelletsFörbundets officiella logotyper och va-

rumärken får endast användas för godkända 

ändamål. Det är inte tillåtet att använda dessa 

på ett sätt som kan skada PelletsFörbundets 

varumärke.  

Detsamma gäller användandet av andras 

material utan tillåtelse. Var alltid noga med att 

ange källor och följa de upphovsrättsliga reg-

ler som gäller för olika publikationer. Använd 

gärna externa länkar för att peka på dina käl-

lor, men var noga med att kontrollera vem du 

länkar till och visa tydligt att det är en extern 

länk. Var medveten om att en länk kan upp-

fattas som att PelletsFörbundet rekommende-

rar en viss åsikt eller leverantör.  

Var uppmärksam på att det också finns risk att 

den plats man länkar till ändrar sitt innehåll till 

något som PelletsFörbundet inte vill förknip-

pas med. Var därför källkritisk och länka end-

ast till platser som drivs av seriösa ägare. 

Var varsam med PelletsFörbundets resur-

ser 
Sociala medier är ett snabbt och effektivt red-

skap för att sprida information. Tyvärr är det 

också ett snabbt och effektivt sätt att sprida 

oönskad information. PelletsFörbundet och 

vårt kansli har inte resurser att löpande be-

vaka och vara aktiv på sociala media. För att 

öka vår närvaro är vi därför beroende av att 

alla medlemmar hjälps åt att bevaka vad som 

skrivs och hur det framförs.  

Om något uppseendeväckande positivt och 

negativt skrivs, på våra egna- eller andras soci-

ala media, och som kan antas ha ett nyhets-

värde för PelletsFörbundets medlemmar ska 

man som medlem lämpligen snarast meddela 

PelletsFörbundets kansli eller Kommunikat-

ionsgrupp om detta. 

 

För ytterligare information kontakta vårt kansli: 

Telefon: 0510- 285 30 

E-post: kansliet@pelletsforbundet.se 


