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INTERNINFORMATION
Att arbeta med interninformation och kommunicera 

mellan våra organisationsled är en av vår tids största 

utmaningar. 

I den här workshopen ska vi försöka reda ut hur vi alla 

blir bättre på det.
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HUR HAR VI ARBETAT MED INFO?

80-TALET
Då skickade vi snigelpost som aldrig förr, 
direktreklam började delas i brevlådor i allt högre 
utsträckning. 

90-TALET
Telefaxens årtionde, världens bästa uppfinning 
enligt firma Brenning/Auby och framtidens 
teknologi...

00-TALET
Nu började det hända saker på allvar, E-post slog 
igenom stort som media.

10-TALET
Den digitala utvecklingen fortsatte. Smartphones, 
sociala medier osv…

20-TALET
Vem vet vad som väntar, helt klart är att det pågår 
utveckling hela tiden och det uppfinns nya 
magiska manicker, appar och allt möjligt!

Nu har vi olika messengerprogram, SMS, 
snapchatt och allt vad det nu heter…



E-POST, EN LÖSNING?

BRIDGEFESTIVAL 2022
Rekrytering av sommarjobbare visade att hälften av dem, trots 
arbetssökande läste sin e-post en gång i veckan.

75%
Bara ungefär 75% av våra medlemmar har en reg. E-postadress.

50%
Om du hör 75% har så kan du sätta ett likhetstecken med att högst 
50% av dem har en korrekt angiven e-postadress.

25%
Är gissningsvis den andel som såväl får som läser ett e-
postmeddelande… då har vi ännu inte gått in på läsförståelse!
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ÅLDERSSTRUKTUR

För en gångs skull har vi en 
fördel med att ha den 
åldersstruktur vi har i SBF.

Många av våra medlemmar har 
å yrkets vägnar under perioden 
1995-2010 lärt sig leva med E-
post och för just dem är det 
framtidens kommunikations-
medel. 

Praktiskt vad gäller skicka 
stora mängder information!
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VÅRA INFORMATIONKANALER

HEMSIDA

Uppdateras löpande med ny 
information. En djungel att 

surfa runt i som gör att det är 

svårt för den oinvigde att finna 
vad man kanske söker.

TIDNINGEN BRIDGE

Utkommer med fem nummer 
per år, skickas direkt i allas 

brevlådor med snigelpost.

MEDLEMSNYTT

Utkommer enligt schema med 
åtta nummer per år. Kan bli 

extra medlemsnytt vid 

speciella tillfällen. Skickas via 
e-post och publiceras på 

hemsidan.
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IN PÅ ENA SIDAN – UT PÅ DEN ANDRA

VAD SKA VI GÖRA?
Eller hur ska vi arbeta för att få 

våra medlemmar, funktionärer och 
orgnanisationsled att läsa, förstå 

och agera.
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AVDELNINGEN VÄRDELÖST VETANDE
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Det är antalet mobiltelefoner som det säljs världen över per år!

Ca 60% av dessa är smartphones som i teorin är en liten dator.



KONKRETA FRÅGESTÄLLNINGAR
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• Vilka av våra kommunikationsskällor anser du vara effektivast?

• Vilka kommunikationsmedel borde vi använda, som kanske idag inte används?

• Hur kan distrikten hjälpa till att förmedla info./kommunikation gentemot klubbarna?

• Hur ska vi förmå ansvariga att faktiskt läsa och sprida information vidare?

• Vad kan vi tipsa klubbarna om för att öka intresset att tillgodogöra sig information?


