
Kommunikation med

Bakgrundsbilderna i denna presentation kommer från Bildbyrån.



Vad är problemet?

● Det skrivs för lite om handboll

● Handbollen brister i att kommunicera ut spännande händelser

● Verktyg finns för att göra saker lite enklare



Ingen ska dödas eller skadas 
allvarligt i trafiken

Människokroppens förmåga att klara 
krockvåld

Ansvaret för trafiksäkerheten delas 
mellan de som utformar och de som 
använder transportsystemet

Ingen ska kunna undgå en 
handbollsnyhet

Människokroppens förmåga att 
hantera information

Ansvaret för handbollsnyheter delas 
mellan de som utformar och de som 
använder nyheterna (läsarna)

Nollvision i trafiken - och i handboll?



Verktygslådan - 10 tips
● Webbsidan

● Sociala medier

○ Facebook, Instagram och Twitter

● Pressmeddelanden

● Nyhetsbrev

● Video

● Podcasts

● Influencers



Webbsidan
● Up to date

● Mobilvänlig

● Information till press om ackreditering



Webbsidan



Sociala medier - Facebook
● Ta fram en strategi - och följ den

● Facebook bra för:
○ Skapa evenemang
○ Dela budskap hos den breda massan
○ Fotoalbum
○ Omröstningar

● Facebook mindre bra för:
○ Liverapportering matcher
○ Skänka bort skrivare
○ Länka direkt till matchprotokoll (endast ful länk)



Sociala medier - Instagram
● Yngre målgrupp - även om den åldras

● Instagram bra för:
○ Matchannonser
○ Tävlingar
○ Lägga ut klipp från exempelvis resor och träningar

● Instagram mindre bra:
○ Låg kvalitet på foton och klipp sänker intrycket



Sociala medier - Instagram



Sociala medier - Twitter
● Smal målgrupp – ofta journalister och här kommer nyheter först

● Twitter bra för:
○ Snabba nyheter
○ Snabb spridning

● Twitter mindre bra:
○ Lägg lite tid på varje post, addera en bild för att locka till läsning och inte 

bara en kort ful länk



Pressmeddelanden
● Hjälp med paketering

● Gör det enkelt för mottagaren

● Mailchimp och dropbox - den magiska kombinationen?

● Tidpunkt

● Har ni fler nyheter?



Pressmeddelanden



Nyhetsbrev
● Paketering och frekvens

● Vem är mottagare?

● Nativeinnehåll



Video
● Finns potential att öka i svensk handboll

● Korta klipp på sociala medier -  längre på YouTube

● Webbsända matcher



Podcast
● Fundera på budskap och format – tillhör den klubben? Kan 

klubben kritiseras?

● Bra sätt att muntligt få ut budskap från exempelvis ledningen

● Intervjuer

● Tänk på: 
○ Ljudkvalitet



Influencers
● Klubbens egna spelare kan fungera som ambassadörer

● Hur vill ni bygga varumärket?



Frågor på det?


