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STÄRK KORPENS VARUMÄRKE
OCH KOMMUNICERA BÄTTRE



Effektfullt kommunikationsarbete



Lördag 15.00-17.00

 Tips och trix 

 Workshop med fika 

 Redovisning i form av vernissage

Agenda



Vårt uppdrag





Varumärke



Grafisk profil

 Kommunicera enhetligt för att bygga ett starkt varumärke

 Var konsekvent med designen, det skapar igenkänning

 Tillämpa i alla kanaler

Här finns den grafiska profilen för nedladdning

Presentatör
Presentationsanteckningar


http://www.korpen.se/globalassets/korpen-svenska-motionsidrottforbundet/dokument-2018/grafisk-profil/korpen-grafisk-manual-2018.pdf


Tillfällig lösning:
Välj mall, skicka till 
sofia.melander@korpen.se för 
uppdatering till nya grafiska profilen

Marknadsbanken

mailto:sofia.melander@korpen.se
http://tunitykorpen.cloudapp.net/warehouse/index.php/login


Exponering/Profilering

Webb- och hyrshop (NeH) Klädshop (Länna sport)

http://81.94.166.29/korpenin/Servlet?page=1
https://www.lannasport.se/sv/korpen


 ”Prata till bönder på bönders vis”

 Humor?

 Säg som det är

 Vem pratar du med?

 Relevans och okrångligt

Tonalitet



 …och igen: säg som det är

 Varför skriver jag? Och till vem?

 Var personlig och säg det viktigaste först

 Läs högt för dig själv innan du publicerar (låt gärna någon annan läsa)

 Det finns en berättelse/anekdot bakom (nästan) allt

Content/Storytelling



Hemsidan är navet i kommunikationen



Extern webb

Föreningar/Orter
Medlemskap

Aktiviteter

Aktuell information

Studio Korpen
(Content)

Sociala medier
(Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube 

m.m.)

KIT

Intranät

Webbshop
Marknadsbank

Bildbank

Studio Korpen
(Content)

Sociala medier
(Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube 

m.m.)

Verksamhetsstöd

IdrottOnline
LOK-stöd
Idrottslyft

Föreningshemsidor

Föreningsinfo
Aktuellt

Event/Arrangemang

Medlemskap

Aktiviteter
Schema

Tabeller/Resultat

Fotboll 
Korpen

Hitta lag 
innebandy

Spela 
fotboll

Zumba 
Sveg

Artro
s

Prisvärd 
träning

Träna hela 
livet

Starka 
armar

Träna med kompisar

Pumorna

Nya korpen.se



Nya korpen.se



Föreningens hemsida

Sju tips

 Utgå ifrån besökarens perspektiv.

 Mobil först.

 Lagom med information.

 Kalla verksamheter för vad det är.

 Visa tydligt vad ni vill att besökaren ska göra (tex anmäla sitt lag).

 Uppdaterad förstasida med aktuell och relevant information.

 Gör kontinuerliga genomlysningar av sidan.



Rörelsepaus

Presentatör
Presentationsanteckningar
Sju tips för vi vill skicka med vad gäller era egna hemsidor- Utgå ifrån besökarens perspektiv. Tänk er in i hur besökaren tänker. Testa alltid hur er hemsida fungerar i mobiltelefonen. De flesta surfar nämligen med mobilen idag och då är det av yttersta vikt att det är lätt att hitta i den vyn.Kalla saker för vad de är. Detta för att google ska gilla oss och leda folk till oss.Visa tydligt vad ni vill att besökaren ska göra (tex anmäla sitt lag). Så kallad call to actionUppdaterad förstasida med aktuell och relevant informationRensa på gammal information. Tidsinställ hur länge en nyhet ska ligga texHa lagom med information (besökaren får inte drunkna i info). Kort och koncist 



Sociala medier
Så kan din förening ta större plats i 
folks medvetande via sociala medier!



Varför sociala medier?

+ -
Kostnadseffektivt Tidskrävande och krångligt

Tvåvägskommunikation/bevakning Innehåll försvinner i bruset

Obundna till tid och plats Tagit bort kronologisk ordning

Enkelt att läsa av sin målgrupps aktivitet

Snabbt och enkelt



Publicera inlägg när era använder är online

Presentatör
Presentationsanteckningar
Generellt när det är bra att publicera inlägg i sociala medier. Men använd gärna gratisverktygen på Facebook (FB Insights) samt Instagram (Statistik som ni når via er Instgramprofil).



Analysverktyget Facebook Insights

Presentatör
Presentationsanteckningar
Lär er mer om hur FB Insights fungerar här: https://www.facebook.com/business/learn/facebook-audience-insights 



Vilka inlägg gillar era följare?



Instagrams analysverktyg

 Aktivitet: tex profilbesök och 
klick på webbplats.

 Innehåll: Inlägg i flödet som
är populära.

 Målgrupp: Statistik för ålder, 
topplatser, när följarna är 
online osv. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Lär känna era följare på Instagram! Instagram har ett eget analysverktyg som heter Statistik som ni når via er profil. Klicka högst upp!�3 flikar, AKTIVITET, INNEHÅLL & MÅLGRUPP. 



Instagrams analysverktyg

Presentatör
Presentationsanteckningar
Klickar vi på fliken MÅLGRUPP så kan vi utläsa: antal följare (om vi fått fler eller tappat), topplatser, åldersintervall (KorpenSveriges har flest följare i åldern 25-34 år), 58% av följarna är män/42% kvinnor, vilka dagar är de som mest aktiva och vilka timmar på dygnet. Idag, lördag, så besöker KorpenSveriges följare Instagram som mest runt kl. 18.



Fånga guldkorn i kommentarerna!

Presentatör
Presentationsanteckningar
Fånga guldkorn i kommentarerna - gäller för alla sociala medier. När någon kommenterar försök skapa en dialog (förenklat exempel, vilken fin bild..). Som vi gjorde på FB med inlägget om Motionspodden. Svarade Pumorna med en kommentar och inte ”bara” tummen upp. Det här gillar algoritmerna och era inlägg får större räckvidd.

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fsv-se.facebook.com%2F&psig=AOvVaw2ido2hpWy9BAbDL131GWs2&ust=1557404474131233


7 tips för Instagram

 Checka av er egen profil - första intrycket!

 Använd Instagram Stories och spara era 
händelser i olika kategorier i profilen. 

 Återanvänd innehåll från flödet!

 Taggplacera smart! Lägg #
i bildtexten, sist i inlägget eller 
som en kommentar 
(max 30 st, 8 st bra riktlinje).



Tips för Instagram

 Använd inte # som är för breda (#innebandy). 
Bättre med #korpinnebandy #swedenfloorballcup

 Våga variera # så att de inte
slår ut varandra och ”robotmarkeras”.

 Bra inläggstext = fler meningar och 
uppmuntra till kommentarer. 
Avsluta med en fråga!

 Använd gärna bildformatet Stående.



Våga variera inlägg i sociala medier - ge inte upp!

Presentatör
Presentationsanteckningar
90% läser och skrollar förbi innehåll så ge inte upp! Variera era inlägg med bild och film. Testa långa och korta inläggstexter. Kommentera på andras bilder, testa nya #. Ni kommer få ökat engagemang om ni ger det tid!



E-posta eller dö!

• E-posten är den mest använda 
digitala kommunikations- och 
marknadsföringskanalen.

• 68% använder epost dagligen

• 26-65 år flitigast
• 12-15 år och 76+ år minst 

aktiva

Presentatör
Presentationsanteckningar
E-posten är inte död!Fortfarande överlägset många andra digitala kanaler när det kommer till att nå ut med sitt budskap.Svenskarna använder e-posten frekvent. Särskilt från 26 år och uppåt. (https://2018.svenskarnaochinternet.se/kommunikation/lagt-dagligt-anvandande-av-e-post-bland-de-yngsta/)



Digitala kommunikationszoner

Publika zonen

Hemsidor, webbforum

Sociala zonen

Sociala medier

Personliga zonen

Epost, SMS

Beroende på digital kanal så har vi som användare olika integritetspreferenser.



E-post: Hur intresseras mottagaren?

Vad tittar vi på när vi får ett mail
1. Avsändaren 

(Är avsändaren pålitlig och 
intressant för mig?)

2. Ämnesraden
(2-3 första orden viktiga. Ska 
framgå vad det handlar om direkt)

3. Förhandskollen 
(Första orden syns ofta)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Några tips för att skapa en bra ämnesrad:Ställ en fråga: Frågor får prenumeranter att relatera ämnesraden med sin egen situation. De allra bästa frågorna relaterar läsarna med deras tidigare erfarenheter och väcker nyfikenhet. Exempelvis: Är du också en zombie utan kaffe på morgonen? Trött på långdragna och ineffektiva möten?Dela med dig av kunskap: Att dela med sig av kunskap är ett bra sätt att bygga förtroende hos prenumeranter. Den här typen av ämnesrad fungerar bra då den tvingar dig att beskriva nyhetsbrevets innehåll på ett väldigt tydligt sätt. Här har du två exempel på ämnesrader: Så här tolkar du klädkoden på sommarens bröllop eller Så här vinner du nya kunder på 7 dagar!Använd FOMO – Fear of missing out: När vi blir rädda för att gå miste om något känner vi oss tvungna att agera. Gör kampanjerbjudanden under en begränsad tid för att uppmuntra dina prenumeranter att öppna ditt nyhetsbrev och agera innan det är försent. Här har du två exempel på ämnesrader: 4 platser kvar: Boka dina biljetter till Coldplay idag! 50% på hela sortimentet t.o.m. 7/5.Berätta något nytt: Genom att använda ord som antyder på att du har något nytt att berätta, ökar chanserna att ditt nyhetsbrev öppnas. Dina prenumeranter upplever att du vill berätta något de inte har fått ta del av tidigare och blir nyfikna. Exempel på ämnesrader: Förhandsvisning av vårt nya galleri! Nu har vi uppdaterat vårt sortiment med xxx!Använd siffror i ämnesraden: Att använda siffror i din ämnesrad är ett framgångsrecept för ditt nyhetsbrev. På sådant sätt blir din ämnesrad mer specifik och ditt innehåll mer strukturerat. Dina prenumeranter vet exakt vad de får om de öppnar ditt nyhetsbrev. 5 enkla steg – så fixar du frisyren inför sommarens bröllop! Spara 50% nästa gång du besöker Söderdäck! 3 enkla steg till ett barnsäkrare hem.



Nyhetsbrev

Fördelar mailutskick som nyhetsbrev
- Grafiskt tilltalande
- Adresslista, segmentera utskicken.
- Enkelt till att avregistrera sig
- Kostnad för antalet adresser eller utskick.
- Exempel: www.getanewsletter.com, www.paloma.se
- Ger statistik om:

• Antal öppnade 
• Antal klick på respektive nyhet
• Vilka adresser som öppnat och klickat
• Mobil vs dator

http://www.getanewsletter.com/
http://www.paloma.se/


Mailutskick

• Behandla era e-postadresser varsamt.
• Skicka ut rätt budskap till rätt målgrupp. 
• Fokusera på kvalité hellre än kvantitet
• Bilder ska stödja, inte bära, budskap. 
• Det måste finnas möjlighet att avregistrera 

sig från utskick.
• Se till så att det går att svara på mailet
• Säkerställ att det ser snyggt ut i mobilen.
• Gör ett testutskick innan ni ”går live”.

Testa, testa, testa!

Några saker att tänka på



 Ska vi verkligen berätta om det här? Svar: JA!!!

 Det är inte farligt att skapa nätverk

 Kartlägg medialandskapet

PR/Opinion



Presentatör
Presentationsanteckningar
Millis



 Uppgift  Arbeta i grupp med två olika case som har kommunikationsutmaningar. 

 Redovisning av uppgift på arbetsblad vernissage.

 Grupper bordsvis.

Workshop



Case 1
Bjuda in till terminsstart (ex. gruppträningsstart eller seriestart)

 Målgrupp 1: pensionärer till gruppträningsstart

 Målgrupp 2: unga (16-25 år) till seriestart

Case 2
Bjuda in till ett arrangemang (ex. cup, motionslopp, träningsdag)

 Målgrupp 1: 30-40 åringar till ett motionslopp

 Målgrupp 2: Unga (16-25 år) till en fotbollscup 

Case



 Vad? (Utmaning): Vi vill bli fler än förra året! 

 Vem? (Målgrupp)

 Varför? (Vad är syftet med kommunikationsinsatserna?) 

 Hur? (Vilka kanaler väljer vi och varför?)

 Budskap? (Vad vill vi att målgruppen ska känna och göra? Vilket/vilka budskap passar 
målgruppen?)

 Mål? (Vilka mål har vi med våra kommunikationsinsatser? Gärna mätbara)

Case 



Work, work, work…













Förbundsmöte 2020
15-17 maj, Skogshem & Wijk

Korpens stora mötesplats
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