
POSITION MED OPINON OCH PR

HUR KAN VI GÖRA 
KORPEN MER 
SYNLIGT LOKALT?



PR OCH OPINION –
VAD ÄR DET FÖR 
SKILLNAD?



KORT OM OPINIONSBILDNING

 Ett sätt att påverka åsikter, synsätt och 
beteenden

Höja kunskapsnivån
 En tydlig positionerande tanke och åsikt
 Ett långsiktigt strategiskt arbete



KORT OM PR (PUBLIC 
RELATIONS)

Skapa kännedom om Korpen
Ömsesidig förståelse mellan målgrupp, 

okunniga och vår egen personal
Göra bra saker och berätta om dem



Definitionen av PR har förändrats

Sammanhang
Analoga och digitala samtal
Innehåll (content)



LÅT OSS FOKUSERA PÅ PR
Det finns hur många berättelser som helst
 Skillnaden mellan köpt, ägd och förtjänad 

kommunikation
 Från storytelling till anekdoter
 Alltid ett ”VARFÖR?”
Relevansen är allenarådande



8 PUNKTER 
SOM LYFTER 
PR-ARBETET



1. Verksamhetsidé, why, vision, värdegrund, varumärke
2. PR-arbetets uppgift/roll i kommunikationsplanen
3. Koll på frågor, ämnen, målgrupper
4. Sant, intressant och relevant i medier/politik
5. Strategisk improvisation
6. Resurser, rollfördelning, regional förankring
7. Kontakt-/konversationsytor & kommunikationskanaler 
8. Strategiska samarbeten



STANNA UPP OCH 
TÄNK: ”VAD GÖR VI 
SOM ÄR SÅ BRA?”



”En av de viktigaste möjliggörarna för att infria svensk idrotts 
strategi 2025”

”Sveriges första specialist på breddidrott”

”Vi kompletterar och är slussen mellan idrotter och förbund”

”Unika med vårt breda, enkla och flexibla utbud”

”Vår historia och vårt utvecklingsarbete”



NU SKA VI 
WORKSHOPPA 
JÄRNET!



100 IDÉER. 99 I PAPPERSKORGEN

DREAMTEAM



Vilka nyheter och historier kan vi lyfta 
fram? 
Ungdomar (13-25 år).



Vilka nyheter och historier kan vi lyfta 
fram? 
Vuxna.



Vilka nyheter och historier kan vi 
lyfta fram? 
Arbetsplatser.



Vilka nyheter och historier kan vi lyfta 
fram? 
Seniorer.
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