L Ä R G R U P P S M AT E R I A L

Kommunikation

- Sociala medier i förening

Oavsett hur mycket bra ni än gör så vet ingen om det om ni inte kommunicerar ut det.
Kommunikationen är mest slagkraftig när man tilltalar publiken i du-form. Tänk alltid
utifrån in, vad vill de höra och på vilket sätt! Våga vara kreativ, hitta er nisch och visa vilka
ni är så ni hörs i dagens brus!
Detta material ger er verktyg som ni kan jobba med i er förening för att lyckas just med
att nå ut i bruset och marknadsföra just er förening på bästa sätt och med de förutsättningar ni har. Alla kan vara budbärare av ett varumärke, men det är viktigt att budskapet
förmedlar det just er förening vill.

Från verksamhetsidén till kommunikation
...sociala medier är en del av kommunikationen!
En praktisk “hands on” guide för sociala medier som ger er verktygen till:
•
•
•
•
•
•
•

ökad kännedom
ökat antal anmälningar
mer trafik till hemsidan
fler medlemmar
fler sponsorer
långvariga relationer
kontroll över varumärket
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Från teori till handling

SOCIALA MEDIER-STRATEGI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VARFÖR?
VAD?
VAR?
NÄR?
VEM?

= ER STRATEGI

VARFÖR?
Vad står vi för?
Känner folk till oss?
Har vi något syfte?
Levererar vi vad vi lovar?
Visar vi endast upp resultat från matcher?
Tappar vi medlemmar?

Fundera på vad ni vill uppnå med kommunikationen i sociala medier
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VAD/HUR?
Bra innehåll som gynnar ert syfte – hellre själ än resultat – mer personligt!

TIPS!

Använd människor:
• igenkänning & ambassadörer
• Dela relevanta artiklar från ex. RF SISU
• Video fungerar bättre än bild
• Skapa infografik i appar
• Låt olika medlemmar göra take overs
• Skarpa bilder!
• Länka till hemsidan – föreningsblogg?

#idrott

helaliv
et

attis!
Stort gr

TIPS!

Engagerande bilder och texter om vad ni
gör. Berätta om era värderingar, fakta om
föreningen eller informera om de projekt
ni har pågång.

TIPS!

TIPS!

Vad gör just er intressanta?
Själen i verksamheten är viktigare än
produkten. Ta hjälp av ambassadörer och
medlemmar och låt på så sätt utomstående
lära känna er och skapa en bättre relation
med era befintliga medlemmar.

Berätta gärna om barnen i er verksamhet
men tänk på att till exempel inte fokusera
på resultat om de är små. Sätt upp regler för
hur ni berättar om just era yngsta så att alla
följer samma linje.

TIPS!

Gör så många inlägg som känns relevant
och möjligt för er. Men inte mindre än 1/
vecka

Fundera på hur ni som idrottsförening vill uppfattas

Hur ofta ska ni publicera (göra inlägg)?
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ETT PERFEKT INLÄGG, FINNS DET?
Perfektion ger inte engagemang så försök istället göra inlägget personligt och följ dessa riktlinjer:

•
•
•
•
•
•
•

Kom till saken direkt! Försök fånga dem
så att de inte skrollar vidare utan att läsa
inlägget
Börja gärna med ett tema/ en rubrik
“ Matchsäsongen är här” och fortsätt
sedan med förklarande text
Dela upp texten med luft så den blir
lättläst
Max 90 tecken på FB & IG. Håll dig kort
men intressant.
Bifoga alltid en bild/video eller en länk
som väcker intresset.
Ett inlägg som man vill kommentera eller
dela leder till att fler ser det i sina flöden.
Bjud in till diskussion!

TIPS PÅ BRA INNEHÅLL!
IGENKÄNNING
Vardag & engagemang

HÅLLBART INNEHÅLL
Ej beroende av tid & rum

INKLUDERANDE
Inkludera till er verksamhet

PERSONLIGT
Visa vilka ni är – tillgängliga

GULDKORN
Unika berättelser för just er

LISTOR & GUIDER
Lätt att läsa och bli inspirerad

TA STÄLLNING
“Bekämpa stillasittandet”

AKTUELLT
Matcher, trender

VAR ERT BÄSTA JAG
Våga dela med er av framgångar! Små som stora!

KOMPETENS
Visa er kompetens – ger er trovärdighet!

DELA MED ER!
Våga nörda er och berätta om den kunskap ni har

TÄVLINGAR
Gratis är gott!
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DAGS ATT TESTA!

Fundera ut var sitt inlägg (Facebook, Instagram eller Linkedin)
Utgå från exempelvis en nyhet som precis lagts ut på hemsidan...
...eller hitta på något helt nytt!

Efter 5 minuter
presentera för varandra!
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VAR?
•

Ni ska finnas där målgruppen förväntar sig att ni finns!

•

När ni vet syftet för kommunikation i sociala medier så kan ni fundera på var ni vill synas.

•

Välj de kanaler ni vill och hinner synas i!

SNABBGUIDE KANALER
•

Linkedin: Professionell & formell

•

Facebook: Professionellt språk,
vardagligt med personlig ton.
Transparenet och ställningstagande

•

Instagram: Vardagligt & personligt.
Inkluderande tonalitet med glimten
i ögat! Använd emojis!

•

Twitter: Proffessionellt & personligt

•

Finns många fler som Youtube,
Snapchat mm

VILKEN KANAL PASSAR OSS?
Fundera på vilket innehåll ni har idag. Stämmer den överens
med den verksamhet ni bedriver?
Vill ni ha
hjälp med en
workshop?
Kontakta er
idrottskonsulent!
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Vem är ansvarig?
•
•
•

Bestäm vem som är övergripande ansvarig!
Medlemmar kan ha ansvar över respektive kanal, gör enkla
riktlinjer som alla kan följa
Använd de resurser och intressen som finns i verksamheten

?

Vem/vilka kan vara ansvariga hos oss?

VEM RIKTAR VI OSS TILL?
Personas & Community management!

TIPS!
Ta hand om era följare,
intressenter, fans, medlemmar och stöttare!

TIPS!
Svara alltid snabbt
behandla dem som
guld. Ta endast bort
kommentarer om det
går över gränsen även
i “verkliga livet”. När
kastar du ut någon från
rummet?
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DAGS ATT TESTA!

Personas!
Beskriv vem ni vill vända er er till (er målgrupp)
Om de var personer vilka är de då?

Namn
Ålder
Jobb
Intressen
Kanaler

Efter 10 minuter
presentera för varandra!

L Ä R G R U P P S M AT E R I A L

Kommunikation

- Sociala medier i förening

GAMEPLAN
- HUR GÖR VI NU DÅ?
Gör en strategi utefter frågeställningarna
Varför? Vad? Var ? När? Vem?
Gör en grov årsplan med återkommande teman!
Ex. julmarknad, matcher under sommarhalvåret.
Gör innehåll månad för månad.
Bestäm vilka som är ansvariga
Har ni medlemmar som är 13 år – låt dem ta över skapandet av föreningens TikTok-konto!

STORT LYCKA TILL!
Vill ni ha
hjälp?
Kontakta er
idrottskonsulent!
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