
Val av hemsidelösning

LÄRGRUPPSPLAN

Den här lärgruppsplanen vänder sig till dig som är 

föreningsledare i föreningen.

Om lärgruppsplanen

Riksidrottsförbundet (RF) har i många år erbjudit föreningar och förbund kostnadsfria hemsidor i 

IdrottOnline, med Episerver som publiceringssystem. Detta erbjudande kommer att läggas ned på 

grund av att RF kommer fokusera mer på lösningar för sin kärnverksamhet och att det finns mer 

kostnandseffektiva och ändamålsenliga hemsidelösningar. Därmed kommer det efter den 31/12 

2022 inte längre erbjudas IdrottOnline-hemsidor till föreningar och förbund. 

Er lärgrupp

Denna lärgruppsplan är för er förening som idag har IdrottOnline som hemsidelösning och som  

behöver se över vad ni ska ha för lösning framöver. Se det som en möjlighet att samla 

föreningsledare för att gemensamt göra en analys av er nuvarande hemsida, vilka behov ni har 

framöver och sedan komma till beslut för ny hemsidelösning. 

Nulägesanalys

Titta igenom er befintliga hemsida och fundera över vad som är bra och mindre bra med er sida idag. 

Gör en lista med plus (+) och minus (-) utifrån vad som är bra (=hamnar på +sidan) eller vad som är mindre 

bra (= hamnar på -sidan). 

+ -



Hur ser ni på er framtida hemsidelösning

- Identifiera till vilka målgrupper er hemsidan ska vända sig till

- Vilka funktioner ska hemsidan ha?

- Vad använder ni för administrativt system för övrigt i förening?

- Andra delar ni behöver ta hänsyn till?

Kolla av med SF hur tankarna går inom ert förbund med byte av ny hemsidelösning som SF 

rekommenderar för er idrott.

Om ert SF inte rekommenderar något, så finns det på marknaden både alternativa föreningsadministrativa 

system och hemsidelösningar. 

Sedan IdrottOnline togs fram har flertalet andra föreningsadministrativa system lanserats, en del av dem 

har tillhörande hemsidelösning. Följande system är idag även integrerade med IdrottOnline: 

Föreningsadministrativasystem

Det finns också leverantörer som erbjuder tjänst för hemsida. Det finns många alternativ på marknaden, 

varav några exempel hittar ni här Utred utifrån era behov om någon av alternativen kan vara aktuellt för 

er.

Gör en analys av de olika hemsidorna och administrativa systemen, vad kan ni se för för-och nackdelar? 

Checklista

Ni kan också göra en checklista för respektive system/ leverantör för att få en överblick:

Exempel:

Kom till beslut

Vilken hemsidelösning  kan passa er bäst utifrån er analys ni har gjort?

Mot en ny hemsidelösning – kom till handling

Vad behöver ni göra i er förening för att skapa, forma och implementera den nya hemsidan:

- Vad ska göras?

- Vem ska göra vad?

- Hur ska det kommuniceras, till ledare och medlemmar m.fl. 

- När ska det göras? Forma en tidslinje för de insatser som ska göras

System  
/Leverantör Funktioner Säkerhet Kostnad Support

Wordpress Drag & drop SSL-certifikat
Börjar 
konstnadsfritt

Ja, via helpcenter
E-post

Tips för dig som vill veta mer:

IdrottOnline
Sveriges föreningssystem
Leverantör som erbjuder tjänst för hemsida

https://www.sverigesforeningssystem.se/
https://www.websiteplanet.com/sv/website-builders/
https://idrottonline.se/
https://www.sverigesforeningssystem.se/
https://www.websiteplanet.com/sv/website-builders/

