
 

 

 

 

 

Välj föreningens kommunikationskanaler 

När ni väljer i vilka kanaler ni ska kommunicera i ska ni inte utgå från er själva –ni ska utgå från 
dem ni vill nå. Fråga dem var de hämtar sin information om er fråga eller om ni tillsammans med 
dem kan skapa en mötesplats för dem som brinner för ämnet.  
 
Gör gärna följande övning: 
 

1. Identifiera kärnbudskap och prioriterade målgrupper. Kanske har ni riktlinjer från 
styrelsen, en verksamhetsplan eller så genomför ni övningarna här på sajten som heter 
”Formulera föreningens kärnbudskap” och ”Kartlägg och utveckla föreningens nätverk.” 
 

2. Ta reda på vilka kanaler ni ska använda för att nå er/a målgrupp/er. Var hämtar de sin 
information? Var träffas de? På vilka arenor rör de sig? Gissa inte –fråga! Ring dem, prata 
med ert nätverk, ställ frågan genom sociala medier eller gör en fokusgruppsintervju.  

 
3. Prioritera en eller ett par kanaler som ni ska använda för att nå ut med ert budskap till er 

målgrupp. Se till att alla kanaler är uppdaterade och samstämmiga. Ni måste kommunicera 
samma känsla i alla led.  
 

4. Försök att tänka nytt. Istället för att några få ska skapa budskap och information som ska 
attrahera ungdomar/ensamstående pappor/hundägare/körsångare så låt istället 
målgruppen själva vara medskapare till innehållet. Släpp kontrollen och involvera 
medlemmar, referensgrupper, praktikanter eller alla som vill i att vara med och skapa 
innehållet i hemsidan, tidningen, seminariet eller kampanjen.  
 
Exempel:  
Ideella jobb där alla genom en facebookgrupp kan tipsa om lediga arbeten i den ideella 
sektorn.  
Feministiskt initiativ där vem som helst via webben kunde rösta fram de frågor som 
Gudrun Schyman skulle driva om hon kom in i riksdagen i valet.  
Lärarförbundet som lät lärarstudenter och unga förtroendevalda gå ut med kameror i 
Almedalen och fråga människor vad de tänkte om skolpolitiken. Filmerna laddades sedan 
upp direkt på deras hemsida.  
Rapparen och pedagogen Behrang Miri som genom att låta eleverna vara med och skapa 
musik påverkade deras inställning till polis, skola och könsroller.  
 
5. Diskutera gärna följande frågor:  
Hur kan ni bli bättre på att skapa dialog med era målgrupper? 
Hur säkerställer ni att ni kommunicerar det som efterfrågas och inte bara det som ni vill 
sända ut? I vilka kanaler skulle era målgrupper kunna vara med och skapa innehållet?  

 
6. Skapa en plan med realistiska mål, ansvariga och deadlines. Du hittar en mall till 

projektplan under fliken Övningar och tips. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
Gå gärna vidare och gör de andra övningarna på den här sajten. Där kan ni jobba fram ert 
kall, era kärnbudskap eller kartlägga samarbetspartners.  
 
Tips! Glöm inte att ni också kan skapa och erbjuda det som inte finns idag. Kanske ska er 
förening arrangera den årliga mötesplatsen för frågan och bjuda in organisationer, medborgare, 
politiker och andra som har behov av att diskutera den.  
 
Tips! Här är förslag på kommunikationskanaler som ni kan använda för att nå ut med ert budskap 
till medlemmar, allmänheten, beslutsfattare, politiker mfl. Vilka ni väljer beror på vem ni vill nå.  
 

 Artiklar 

 Pressmeddelanden 

 Hemsidan 

 Informationsbrev 

 Direktreklam 

 Affischer 

 Broschyrer 

 Informationsmöten 

 Mailutskick 

 Nyhetsbrev 

 Årsredovisning 

 Seminarier 

 Konferenser 

 Mässor 

 Sociala medier som facebook, twitter etc 

 Bloggar 

 Personliga möten 

 Samarbeten med andra aktörer 

 Event, happenings på stan, flashmobs (se en flashmob här) 

 mfl 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=VdOevBgqY_U%20

