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En introduktion till sociala
medier för föreningar
”Spridning av information kan gå väldigt
snabbt, och i vissa fall kan den typen av kommunikation få ett stort genomslag och nå ut
till en enorm publik.”
Introduktion

Om kursen

Denna kurs introducerar social media för föreningar
och ger dig en kännedom om Facebook, Twitter och
Instagram samt hur du kan använda dem för att
marknadsföra din förening på bästa sätt.

Twittra, Facebook:a, Instagramma, dela inlägg,
retweeta och gilla uppdateringar. För vissa är uttrycken de mest använda i deras ordförråd. För andra är
orden helt nya.

Kursen kräver inte några förkunskaper på området.
Dock förutsätts en grundläggande förståelse för hur
du använder en dator och webbläsare, till exempel
Internet Explorer, Google Chrome eller Safari.

Den här kursen riktar sig till dig som vill lära sig de
grundläggande funktionerna för sociala medier och
kunna använda dem som representant för en förening eller organisation.

Denna kurs är uppdelad i olika moment, som du lättast tar till dig om du följer dem i kronologisk ordning
och kursen avslutas med två reflektionsuppgifter. Instruktioner för dessa finns under avsnittet Reflektion.

Varför är det bra för vår organisation att synas i
sociala medier? Hur ska vi nå ut till gamla och nya
grupper av personer?

Under kursen sker också några övningar utöver de
slutgiltiga reflektionsuppgifterna. Dessa övningar är
till för er egen skull. När ni sparar svaren på dessa,
så bildar de tillsammans en grundläggande handlingsplan för er kommunikation.
Kursen ges i form av en studiecirkel inom er förening
som utgår från detta digitala studiematerial. Kursens
totala längd är beräknad till 9 timmar, eller 12 studietimmar á 45 minuter. Dock tar det olika lång tid
för olika personer att läsa och lära, så tiden kursen
tar är individuell.
Anmälan till kursen sker genom att mejla en föranmälan till listor@kulturens.se.

Det är några av många frågor som vi kommer försöka
besvara tillsammans under kursen.
I den här kursen kommer du att få lära dig hur du på
bästa sätt kan använda sociala medier för att:
• skapa en bild av behoven för din förening
• hur de olika sociala medierna fungerar och kommunicerar på olika sätt
• hur du kan nå ut till personer inom din förening,
och hur du kan nå fler och nya personer
• hur du kan marknadsföra din förening och evenemang
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Om sociala medier
I den här delen kommer du att få en kort genomgång
av historien av sociala medier för att få en bättre förståelse över hur de sociala medierna har vuxit fram,
hur de är uppbyggda och hur de fungerar i praktiken.

Du kommer också göra en kartläggning över dina
egna sociala medievanor, samt de behov som finns
inom din organisation.

Nuläge – användning sociala medier
Vilka kunskaper kring sociala medier har du och vad
finns det för kunskaper i din förening? Skriv ner vilka
sociala medier du har använt dig av och vad har du
använt dem till?

Twitter

Facebook

• i vilket syfte och till vad har du använt Twitter?

• hur har du använt Facebook?

Föreningens kommunikation

• hur ofta har du använt Facebook?

• Finns det någon i din förening som jobbar med
eller tar hand om med föreningens kommunikation?

• i vilket syfte och till har vad använt Facebook?

• hur har du använt Twitter?
• hur ofta har du använt Twitter?

Instagram
• hur har du använt Instagram?
• hur ofta har du använt Instagram?
• i vilket syfte och till vad har du använt
Instagram?
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Historia och nutid
Framväxt
Sociala medier som modernt begrepp har inte särskilt många år på nacken. Ett av de nätverk som i
dag bildar grundbulten i begreppet är Facebook, som
öppnades upp för allmänheten år 2006. Samma födelseår gäller även en annan gigant i sammanhanget, Twitter. Tillsammans med Instagram som startades 2010, bildar dessa tre den trio som vi kommer
att fokusera på i den här kursen.
När vi talar om sociala medier i dag syftar vi på
webbplatser och mobila applikationer där människor
kan interagera med varandra på olika sätt, genom
att skapa både privata och publika nätverk. Dessa
används också i syftet att dela media och annan information med andra. Det kan till exempel ske i form
av länkar, bilder, filmer och nyheter.
Sociala medier är inte bara ett verktyg för dig som
privatperson, utan kan också användas av föreningar, företag och olika organisationer som ett sätt att
kommunicera med sina målgrupper, exempelvis sina
medlemmar eller kunder.

Ett annat kännetecken för sociala medier är att
spridning av information kan gå väldigt snabbt, och
i vissa fall kan den typen av kommunikation få ett
stort genomslag och nå ut till en enorm publik.
På flera olika typer av sociala medier kan hitta du allt
från statliga myndigheter som exempelvis Polisen,
Barnombudsmannen eller Länsstyrelsen för att nämna några, till ditt lokala fotbollslag i Korpenligan. Att
visa intresse för sociala medier och lära sig använda
dem har blivit ett viktigt sätt att förstå och delta i vår
moderna samtid.

Sociala medier idag
Sociala medier i dag är ett etablerat verktyg för marknadsföring och spridning av offentlig information.
Med andra ord extern kommunikation, riktad till personer och grupper utanför den egna verksamheten.
Men de flesta sociala medier startades till en början
för att enbart erbjuda ett sätt för privatpersoner att
internt kunna kommunicera med vänner, familj och
andra kontakter via nätet.
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Introduktion till Facebook
Facebook är en social nätverkssajt där privatpersoner registrerar sig med en profil i sitt eget namn
och lägger till vänner och andra kontakter i ett privat
nätverk. När du är inloggad kan du dela med dig av
media som text, bild eller video till alla i ditt nätverk.
Du kan också skriva till dina kontakter i privata meddelanden.
Antalet aktiva användare på Facebook är otroliga
1,13 miljarder personer (juli 2016). Av dessa är
många är inne på webbplatsen dagligen, oftast i
egenskap av privatperson.
Giganten Facebook var inte tillgänglig för allmänheten till en början. Tvärtom. Först var nätverket endast
tillgängligt för studenter på ett universitet i USA, och
utökades successivt med att erbjuda tillgång för
elever på andra skolor, och till slut allmänheten - och
resten av världen.

Facebook erbjuder flest valmöjligheter när det gäller
spridning av innehåll. När du är inloggad på din
Facebook-sida väljer du vad du precis vad du vill
lägga upp, och gör det i ett så kallat ”inlägg”. Länkar,
långa texter, video, bilder, fotoalbum och evenemang
- det mesta går att publicera på Facebook.
Dessutom kan du ansluta dig till- och skapa olika
intressegrupper och offentliga profiler. Ett exempel
på en offentlig profil kan vara att du skapar en en
offentlig Facebook-sida för en förening. Du kan också
ansluta dig till intressegrupper eller offentliga profiler
som redan finns. På det sättet kan du till exempel följa en favoritartist, ett idrottslag eller en nyhetskälla.
Facebook kännetecknas av många valmöjligheter för
att dela information, jämfört med Instagram och Twitter.
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Introduktion till Instagram
På Instagram hittar du 500 miljoner aktiva användare per månad (april 2017), som alla använder sig av
plattformen för att dela bilder och filmer med andra.
Här kan du registrera ett eget konto som privatperson, men också skapa ett offentligt konto för till
exempel din förening. På Instagram publicerar du
bilder och film, som lagras i ett litet bildbibliotek på
ditt konto. Vilka som ser innehållet bestämmer du
själv. Antingen kan du ange att kontot är offentligt
eller markerar du att kontot ska vara privat.
Även på Instagram bygger du upp ett nätverk, genom
att ”följa” andra konton och personer för att se
deras innehåll. Följer de dig tillbaka kan ni båda se

varandras bilder och filmer. Innehållet från alla du
följer dyker upp i realtid som ett gemensamt flöde.
Du kan också markera att du gillar bilderna eller
filmen, samt kommentera dess innehåll. Det här är
de grundläggande funktionerna i Instagram, som
till skillnad från Facebook och Twitter bara går att
använda som applikation på din smarta telefon.
Instagram är framför allt populärt bland privatpersoner som använder applikationen för att dela med sig
av sin bilder och film från sin vardag med vänner och
familj, men också för att följa offentliga personer,
företag och organisationer.

Introduktion till Twitter
Twitter är uppbyggt kring text. Precis som på Facebook och Instagram skapar du ett konto och bygger
upp ett nätverk. Här delar användare primärt kortare
texter med varandra. På twitter skriver du och delar
med dig av så kallade ”Tweets” som är en kort text
på max 140 tecken inklusive blanksteg. Du kan också bifoga en bild, video eller länk med texten.

Twitter har under en längre tid varit populärt bland
offentliga personer - särskilt makthavare, journalister
och politiker, för att det erbjuder ett koncentrerat och
effektivt sätt att snabbt kommunicera med en större
publik. Twitter har 313 miljoner aktiva användare per
månad (april 2017).

På Twitter kan du också skapa konton för både
offentligt och privat bruk. Genom ditt konto kan du
sedan följa andra konton och se deras Tweets i ditt
flöde i realtid. På sätt skräddarsyr du innehållet som
visas när du är inloggad.
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Övning - sociala medier i din förening
Nu vet ni lite mer om Facebook, Instagram och Twitter och de olika funktionerna de erbjuder, samt vilka
som är deras främsta användare.

Din förening
Fundera på hur er förening kan dra nytta av dessa
faktorer och anteckna:
• Börja med att identifiera din förenings grundläggande behov av sociala medier, fråga er vem vi
vill nå ut till genom våra sociala medier?
• Hur tror vi att de personer som föreningen vänder sig till använder sociala medier i dag?
• Använder de sociala medier alls?
• Vill vi nå ut till en ny grupp personer?

Facebook
• Vad kan vår förening dra för fördelar av att använda Facebook?
• Finns det några nackdelar med att använda
Facebook för vår förening?

Instagram
• Vad kan vår förening dra för fördelar av att använda Instagram?
• Finns det några nackdelar med att använda
Instagram för vår förening?
• Vem eller vilka är det vi vill nå genom Instagram?
• Vilken typ av innehåll skulle vi eventuellt vilja
publicera på Instagram?

Twitter
• Vad kan vår förening dra för fördelar av att använda Twitter?
• Finns det några nackdelar med att använda Twitter för vår förening?
• Vem eller vilka är det vi vill nå genom Twitter?
• Vilken typ av innehåll skulle vi eventuellt vilja
publicera på Twitter?

• Vem eller vilka är det vi vill nå genom Facebook?
• Vilken typ av innehåll skulle vi eventuellt vilja
publicera på Facebook?
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Hur används olika sociala medier
Nu när vi har gått igenom hur de olika sociala medierna har vuxit fram och hur de är uppbyggda.
I det här avsnittet kommer vi att titta närmare på din
förenings prioriteringar och mål, samt hur sociala
medier kan användas rent praktiskt för att tillgodose
dessa. Vi kommer att utforska Facebook, Twitter och

Instagram, deras funktioner och användare.
Efter den här delen kommer du ha en djupare förståelse för hur en förening kan använda sociala medier
för att kommunicera med sina medlemmar på ett
effektivt sätt.

Reflektion kring föreningens prioriteringar
I tidigare kapitel gjorde du en första kartläggning av
föreningens behov av sociala medier och på vilka
sätt de olika kanalerna skulle vara användbara.
I denna del kommer prata om hur kommunikationen
i sociala medier hör ihop med föreningens vision och
budskap.

Reflektera över:
• Vilka prioriteringar har föreningen och hur ska
det kommuniceras genom sociala medier?
• Vilka mål har föreningen, hur kan sociala medier
bidra till att nå/genomföra dem?
• Vem/vilka är det vi vill nå ut till genom sociala
medier?
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Praktisk användning av Facebook
På Facebook kan användare till exempel skriva långa
texter, dela mängder av bilder i fotoalbum och långa
videoklipp. Innehållet från alla i ditt nätverk dyker
upp när du loggar in på Facebook. Du kan interagera
med det innehållet genom att markera att du gillar
det, kommentera eller dela det vidare.
Facebook är ett särskilt bra forum för att tipsa om
nyheter och aktuella händelser i er förening, lägga ut
efterlysningar eller viktig information till medlemmar.

En bild säger mer än tusen ord
Genom Facebook är det lättare att uppmana till
handling än vad det är på Instagram, eftersom du
enkelt kan dela med dig av till exempel en länk till
föreningens hemsida eller kanske ett anmälningsformulär för medlemskap. Men trots det, så är bilder
och film mest populärt även här. Det är enkelt för
mottagaren att ta till sig och ögat fastnar lättare vid
en bild än en text. Men det betyder inte att ni ska
vara rädda för att använda text på Facebook. Här går
det bra att kombinera både bild, text och länk. Lägg
gärna lite extra krut på att välja en bra bild, snarare
än att skriva en lång text.

Det du gillar är det du ser
Genom att skapa en offentlig ”sida” så kan alla
”gilla” den för att se vad ni publicerar. När personer
”gillar” något ni publicerar innebär det också större
spridning för inlägget, som då i sin tur visas i dessa
personers flöden.
Inlägg på Facebook visas därför inte i kronologisk
ordning för dem som gillar din sida. Därför kan du
inte veta säkert när andra ser dina inlägg, de kan
dyka upp i deras flöden långt efter att de faktiskt
publicerats.
Hur stor spridning inlägg får varierar och avgörs av
algoritmer, en mängd matematiska instruktioner som
bestäms av de som äger Facebook. Det går också
att få större spridning på ett inlägg genom att andra
personer eller sidor ”delar” det i deras egna flöden.
Det är därför bra att dela material som personer som
gillar er sida kan dela vidare till andra. På så sätt får
ni också bättre spridning på era inlägg och fler personer kan hitta fram till er Facebook-sida.
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Skapa en grupp på Facebook
Det sociala nätverk verktyg som lämpar sig bäst för
intern kommunikation för föreningar är Facebook.
Som användare på Facebook finns bland annat
funktionen ”skapa grupp”, som gör att du som
användare kan ansluta dig och skapa olika typer av
intressegrupper. Det blir vad du gör det till, till exempel en privat grupp för vänner, arbetsgrupper eller
bara grupper med ett gemensamt intresse. Grupper
på Facebook kan vara offentliga och öppna för alla,
eller privata och kräva en inbjudan.

Grupper för effektiv kommunikation
Det här kan till exempel vara värdefullt om er förening ska genomföra ett projekt och har tillsatt en
projektgrupp. Om samtliga personer i gruppen även
ansluter sig till Facebook-gruppen kan ni ha en intern

konversation som alla enkelt tar del av. Gruppen
fungerar som en egen liten Facebook-bubbla med ett
eget flöde där ni avgör innehållet. Ni kan skicka olika
typer av media till varandra och ha en dialog.
Ett annat användningsområde är öppna grupper för
föreningens medlemmar.Ett exempel på en offentlig
grupp skulle alltså kunna vara en grupp öppen för
alla medlemmar där de kan gå med frivilligt och få
information som rör deras medlemskap, som evenemang, föreningsmöten eller liknande.

Övning
Skapa en privat grupp på Facebook och sedan ta
bort gruppen du nyss skapat. Instruktioner hittar
du på www.facebook.com/help genom att söka
efter ”Hur skapar jag en grupp?”.
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Praktisk användning av Instagram
På Instagram finns valmöjligheterna att illustrera och
berätta något genom att publicera bild och film, med
en tillhörande text (valfritt). Med Instagram går det
att antingen ta bilden direkt i appen med din smarta
telefon, eller att ladda upp en redan befintlig bild
eller video.

Dela inlägg med andra personer i
ert nätverk.
På Instagram interagerar du med de personer som
”följer” ditt konto. Genom att klicka på er profil och
”Följare” ser du vilka de är. Tänk på dem när ni publicerar bilder, film, och berätta något för dem.
I text kan ni använda er av frågor, och följaren kan
i sin tur kommentera bilden. Genom att följa andra
organisationer och personer kan ni på så vis bygga
upp ett nätverk som ni sedan kan interagera med.

Ett fönster till er vardag
Att berätta om er verksamhet genom bilder och film
på Instagram, kan vara ett sätt att försöka rekrytera
nya medlemmar. Det fungerar särskilt bra för bilder
och film ur ett mer personligt perspektiv, och kan användas för att visa upp hur föreningen ser ut ”bakom
kulisserna”.
Om föreningen som exempel ska hålla i ett evenemang, kan ni dela med er av bilder på förberedelserna. Det kan också vara bilder på olika personer som
är engagerade, med en personlig hälsning. Ha gärna
med människor i bild, det genererar större intresse
än bilder på objekt och platser.
Det blir även allt vanligare att organisationer och
kampanjer lägger upp illustrerade bilder med kortare
budskap, tider och platser för att snabbt nå ut och
skapa engagemang. Detta är ett bra sätt att snabbt
och på ett effektivt sätt nå ut till följare med information.
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Praktisk användning av Twitter
Som vi tidigare konstaterat erbjuder Twitter det mest
komprimerade formatet av de tre. Här är ni begränsade till 140 tecken i text. Men däremot går det att
bifoga bild, länk och video i dina så kallade ”tweets”.
Detta gör Twitter bra för att snabbt sprida väsentlig
information. Det kan till exempel vara tid och plats
för ett evenemang, länk till en hemsida, en artikel
eller en rapport, påminnelser till medlemmar med
mera.

tweets efter varandra kommer de förmodligen inte
dyka upp intill varandra i dina följares flöden. Tänk
på dem som fristående från varandra.
På Twitter kan ni också få spridning i form av så kal�lade ”retweets”, vilket innebär att någon har valt att
dela med sig av en av era tweets till dennes följare.
Till exempel, om ett politiskt parti twittrar om ett evenemang till sina följare, så kanske en partipolitiker
retweetar samma tweet till sina egna följare.

I Twitter får du välja dina ord noggrant, eftersom
inte särskilt många får plats. Även om du skriver fler

Övning – skriv ett inlägg
Tänk på en aktuell nyhet eller händelse inom er
organisation. Skriv ett inlägg på antingen Facebook,
Instagram eller Twitter. Anpassa inlägget efter mediet.

• Vilken typ av nyheter, information eller budskap
skulle passa bäst i de olika kanalerna – Facebook, Instagram och Twitter för er förening?
• Varför skulle de passa bäst?

Tänk på hur de olika kanalerna fungerar och används!
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Marknadsföring med sociala medier
Att som förening ha en offentlig profil i sociala medier är ett kostnadsfritt sätt att marknadsföra sin
verksamhet. Förutsatt att föreningen faktiskt är aktiv
och använder sociala medier på ett genomtänkt vis.
Alla aktörer, föreningar, företag och offentliga konton
på sociala medier har sitt egna sätt att kommunicera i sociala medier. Men inte allt för sällan liknar de

varandra. Gemensamt för alla är viljan att nå ut till
den önskade målgruppen och att få synas i ett större
sammanhang.
I den här delen kommer vi utforska några enkla sätt
att marknadsföra sin föreningsverksamhet i sociala
medier.

Aktiv närvaro
Bara genom att ha en närvaro i sociala medier, visar
er förening att ni är villiga att möta medlemmarna på
nya plan och testa nya sätt att kommunicera. Det visar naturligtvis också att ni följer med i den moderna
utvecklingen. Men för att upprätthålla det behöver
kontot hållas aktivt och uppdateras minst 1-3 gånger
per vecka, annars får publiken inte tillräckligt med
kontinuitet. Publicerar du minst något inlägg i veckan
så kommer du se stor skillnad på ett konto som inte
uppdateras alls.
Var uthållig och publicera inte allt innehåll på en och
samma dag.
Ett inaktivt konto på Facebook, Instagram eller Twitter fyller inget syfte. Det kommer snarare ge intrycket
av att föreningen inte har någon aktiv verksamhet
över huvud taget. Hur aktiva er förening vill vara är
upp till er. Men glöm inte att ha detta i åtanke

Övning - fältstudie
Dags för en liten fältstudie. Föreningar, offentliga personer, myndigheter, företag. Hur jobbar
alla andra med sociala medier? Hur kommunicerar de med sin målgrupp? Det är viktigt att
titta utanför den egna referensramen för att få
inspiration och kunskap.
I den här övningen tittar vi på olika konton på
sociala medier och reflekterar kring vad vi ser.
Följ länkarna och fundera över följande exempel. Anteckna gärna:
• Facebook: Polisen Sverige
• Instagram: Djurens rätt
• Twitter: Annie Lööf, Partiledare för Centerpartiet
Om tid finns, kom gärna med egna förslag och
utforska.
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Bild: Studio Alijn

Skapa en tydlig profil
Du bör även fundera på hur föreningen representeras utåt. Vi börjar med något av det viktigaste,
profilmaterialet som gör att andra kan identifierar er
förening. Det kan vara en logga, en färg/färgkombination, typsnitt, illustrationer, bilder, maskot eller
liknande. Det är bra att försöka hitta en röd tråd i
den här typen av material, och gärna låta det synas i
era sociala medier.
I sociala medier kommer ni behöva använda er av
en så kallad ”profilbild” för er förening. Oftast en
kvadratisk bild som visar något som identifierar er –
förslagsvis en logotyp.
Se också om ni kan använda ert bildmaterial på
annat sätt. Facebook erbjuder till exempel möjligheten att ladda upp en så kallad omslagsbild på såväl
privata som offentliga profiler, sidor och grupper. Det
gör även Twitter. Välj gärna en bild som representerar er verksamhet. Kolla på andra konton om ni
behöver inspiration.
Det är också viktigt att presentera sig. Facebook,
Twitter och Instagram erbjuder alla möjligheten att
skriva en kort presentation som personer ser när de
besöker er profil. Beskriv kort och enkelt vilka ni är

och vad ni gör. Det är också bra att berätta hur det
går att nå er, eller var ni erbjuder mer information, till
exempel en länk till hemsida.

Övning
Hur kan vi beskriva vår verksamhet på enklaste möjliga sätt?
Skriv ett förslag på en kort presentation av er
förening, max 160 tecken inklusive blanksteg.
Ett exempel på en förenings presentation är
Ung Media Sverige, som beskriver sig på följande sätt i sociala medier:

“Ett ungdomsförbund för medieproducerande unga. Vi stödjer och
skapar bättre förutsättningar för dig
att driva din medieförening. Mer info
på ungmedia.se”
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Bild: Mary Ann Clarke Scott

Marknadsför er verksamhet
Vi har redan konstaterat att sociala medier är ett
verktyg för kommunikation, och att den kommunikationen behöver ha ett engagerande tilltal. Det här
är också nyckeln till att marknadsföra er förening på
Facebook.
Tänk på att ni vill interagera med er målgrupp, inte
bara ge dem information. Sociala medier erbjuder
möjligheten för dina mottagare att kommentera, gilla
och dela vidare inlägg och innehåll som engagerar
dem. På längre sikt kan ni bygga upp ett nätverk och
fler personer kommer på så sätt nås av det ni gör.
Personligt tilltal ger ofta bra respons. Bjud gärna in
till dialog. En god idé är också att signera inlägg och
uppdateringar med namn i slutet.
Video och bilder fångar blicken, snarare än lång text.

Det är en fördel att arbeta med genomtänk bildmaterial.
Eftersom många tittar på sociala medier i mobilen eller på läsplatta ser de bilder i ett litet format. Undvik
bilder på motiv som är långt bort, fokusera snarare
på bilder tagna på nära håll och som berättar något.
Inspireras av andra. Kolla på liknande verksamheter
eller aktörer som är helt olika er förening.
Tänk på att du gör inlägg i föreningens namn. Personliga åsikter bör hållas till ditt privata konto. Följ
föreningens stagdar och regler.
Publicera bara bilder som er förening äger upphovsrätten till, eller som du har tillstånd att publicera från
upphovsrättsinnehavaren.
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Evenemang på Facebook
Ett verktyg som är unikt för Facebook är möjligheten
att “skapa evenemang” på plattsformen. I ditt evenemang kan du ange tid, plats, lägga till bilder, övrig
media och en beskrivning. Du kan också bjuda in
personer till evenemanget på Facebook och dela det
i ditt flöde. Andra personer kan i sin tur också bjuda
folk till evenemanget, och ange om de vill komma
eller inte.

Enkel marknadsföring för er
förenings aktiviteter

Evenemang på Facebook kan användas på många
kreativa sätt, och är framför allt ett bra sätt att bjuda
in medlemmar till arrangemang som anordnas av er
förening. Det är ett enkelt sätt att ta del av information kring arrangemanget. Om till exempel tid och
plats skulle ändras, så blir deltagarna varse direkt.
Snarare än att behöva kommunicera ut det till samtliga per email eller annan kontakt.

Personer kan också ställa frågor relaterade till
evenemanget i ett separat flöde som skapas genom
evenemanget. Det här gör det enkelt att kommunicera med deltagare.

Det här är ett bra verktyg för just marknadsföring
av händelser och evenemang, och kan lätt spridas
genom att bjuda in personer. Det kan också ge en
mindre formell känsla och göra att evenemanget
framstår mer lättsamt och tillgängligt.

Ett inbjudande Facebook-evenemang med bilder och
enkel beskrivning kan vara väldigt betydelsefullt för
till exempel ett årsmöte, och då användas som komplettering till en kallelse.

Övning - hur vill vi ha det?
I det här läget är det dags att planera, göra upp en
konkret strategi. Vad för typ av inlägg och media ni
vill dela, och i vilka kanaler - avgör ni bäst själva.
Behovet ser olika ut för varje förening. Diskutera!
• Hur ofa vill vi publicera i våra sociala medier?
• Vad kan inläggen handla om?

Tänk på!
Är ni flera personer som ska publicera innehåll? Tänk
då på att era personliga stilar kommer skilja sig åt.
Vill ni bygga igenkännings-faktor hos läsaren? Är det
en fördel eller nackdel att vara flera personer som
publicerar?

• Vem eller vilka ska ha anvsar för kontot/kontona?
• Vilken tilltalston ska vi ha i inlägg?
• Hur ska vi följa upp arbetet?
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Bild: Remi Tu

Inkluderande kommunikation
Inkluderande kommunikation kan betyda många
olika saker och gäller all media som publiceras. Till
exempel är det bra att skriva med ett tillgängligt
språk som är lätt för många att förstå. Språklagen
beskriver att språket i offentlig verksamhet ska vara
vårdat, enkelt och begripligt – något som även bör
gälla för det civila samhället.

undvika ordet “man”, och istället skriva vem/vilka
som avses.
Det kan också innebära att tänka på representation. Att jobba aktivt med att inte befästa normer
genom era bildval, och visa mångfald när det gäller
människor som syns på bild.

Det kan innebära att skriva det viktigaste först, vara
tydlig, undvika bisatser, skriva korta meningar och

Inkluderande kommunikation i bild
En inkluderande kommunikation innebär att tänka
på de bilder som er förening använder i era sociala
medier.
Det är inte alla som kan se bilderna ni lägger upp av
olika anledningar, exempelvis synnedsättning eller
färgblindhet. Därför är det viktigt att ni beskriver
(syntolkar) bilderna med text och bara använder bilder som har en bra skärpa, samt undviker bilder som
innehåller för många detaljer.
För att fler personer ska kunna känna sig välkomna
och som en del av er grupp, är det viktigt att tänka
på ”representation”; det vill säga vilka det är som representerar er förening i era bilder – vem eller vilka
som får synas. Ett tydligt exempel är att de som syns
i media idag till 70-80% är män.
För att ge en bättre bild av vilka som är välkomna

och vilka som är en del av er förening, så kan ni använda bilder med personer av varierande ålder, kön,
hudfärg och funktionalitet. På så vis kan fler personer relatera till det ni gör och dem ni är.
Att jobba aktivt med att inte befästa normer genom
era bildval.
Att inte befästa normer handlar inte bara om vem
som syns eller inte syns i era bilder, utan också vad
som syns i bilderna. Det kan till exempel handla om
hur bilden är tagen, vad personen gör i bilden eller
hur hen är klädd.
Jämfört med män så porträtteras till exempel kvinnor
ofta underifrån, ser undergivna ut eller sysslar med
sådant som traditionellt anses vara kvinnligt. Försök
att vända på eller bryta stereotypa bilder, och hjälp
personer att förstå att er förening riktar sig till alla.
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Kursavsnitt

Bild: Perzonseo Webbyra

Inkluderande kommunikation i text
Språk befäster och återskapar normer. Men genom
språket kan vi också synliggöra, utmana och ändra
normerna. Försök därför att tänka på om en person skulle känna sig inkluderad eller exkluderad av
språkbruket som används när du skriver.
För att rikta din kommunikation till alla kön och
könsidentiteter. Det kan till exempel vara genom att
använda ordet ”en” istället för ”man”. Det är även
viktigt att inkludera personer som inte identifierar sig
som ”han” eller ”hon”. Det kan ni göra genom att använd ”hen” istället för ”han” eller ”hon”, eller använda personens namn i de fall då kön inte är relevant.

svenska och personer som lätt blir distraherade kan
ta till sig informationen. Dessutom gynnar tillgängliga
texter och klarspråk alla, då det är enklare att ta till
sig innehållet om det som kommuniceras är tydligt.
Att använda ett tillgängligt språk innebär:
• Skriv det viktigaste först
• Använd rak ordföljd
• Undvik bisatser
• Skriv korta meningar
• Välj aktiva verb istället för passiva (”de röstade”
istället för ”det röstades”)

Genom att använda ett mer tillgängligt språk så ökar
chansen att alla läsare ska kunna ta del av ert budskap eller den information ni sänder.

• Undvik orden denna, dessa, detta

Ett tillgängligt språk och format ökar också möjligheten för att personer med exempelvis dyslexi eller
synskador, personer som inte kan läsa flytande

• Ha koll på prepositionerna

• Skriv ut förkortningar
• Förklara svårare ord och interna begrepp
• Skriv punktlistor
• Gör styckesindelning
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Övning – inkludera flera
I den här övningen kommer vi att gå tillbaka och
titta på vem eller vilka ni vill kommunicera till, typen
av information ni vill kommunicera till dem och hur
innehållet påverkar effekten av er kommunikation.
Reflektera över frågorna och anteckna gärna.
• Vem ska ni kommunicera till genom era sociala
medier? Vad, hur och varför ska ni kommunicera
till dem?

• Känner alla personer ni riktar er till att de kan ta
till sig informationen? Vem kan eventuellt tänkas
inte kunna eller vilja ta till sig informationen?
• Känner alla era medlemmar sig välkomna till de
olika arrangemang, händelser och möten som ni
kommunicerar?

Avslutande reflektion
Bra jobbat! Nu har du kommit till kursens sista del.
Som vi har sett så är sociala medier är ett värdefullt
verktyg som erbjuder oändliga möjligheter för den
kreativa föreningen.
För att avrunda den här kursen kommer vi att titta på

ytterligare tre exempel på hur andra föreningar har
använt verktyget och reflektera kring deras arbete.
Vi kommer också sammanställa kursmomentens övningar och reflektionsuppgifter till en handlingsplan
för er förenings kommunikation.
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Bild: Rui-Fernandes

Reflektionsuppgifter
Kommunikationsanalys

Handlingsplan kommunikation

Utgå från kursens olika delar och diskutera hur nedanstående organisationer kommunicerar i den mediakanal som länkats. Tänk till exempel på det som
du reflekterat över under rubrikerna marknadsföring
och inkluderande kommunikation, svara sedan fritt
på frågorna:

Sammanställ era svar från kursens tidigare övningar och reflektionsfrågor till en handlingsplan för er
förenings kommunikation. Diskutera följande utifrån
handlingsplanen:

• Vad har nedanstående organisationer gjort bra
i sin kommunikation i respektive sociala media-plattform? Varför?
Vad har de gjort mindre bra? Varför?
• Facebook RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning

• Vad krävs för att använda handlingsplanen
praktiskt?
• Vem ansvarar för att er förening ska arbeta efter
handlingsplanen?
• Vilket exakt datum kommer ni att börja arbeta
utifrån handlingsplanen?

• Instagram - Ung Cancer
• Twitter - Rättviseförmedlingen
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Den här kursen är framtagen av Ung Media Sverige
på uppdrag av Kulturens Bildningsverksamhet. Ung
Media Sverige är ett ideellt riksförbund för unga
intresserade av mediaproduktion.
Är du ung och kanske gör film, har en podcast, webbtidning eller fotograferar? Då är Ung Media Sveriges
mål är att skapa bättre förutsättningar för dig – och
alla typer av ungdomsmedier.
I dag har Ung Media Sverige drygt 5.000 medlemmar
som är organiserade och fördelade på cirka 100 ideella föreningar, och fyra distrikt i landet. Föreningens

medlemmar producerar bland annat tidningar, tv,
radio, podcasts och film. Tillsammans gör Ung Media
Sverige fler unga röster hörda.
Är du själv ung medieproducent, eller känner du
någon annan som är det? Ta nästa steg och gå med i
Ung Media Sverige. Medlemskapet är helt gratis.
För mer information om Ung Media Sverige och hur
du bli medlem, gå in på ungmedia.se
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Denna kurs introducerar social medier och vänder sig i
första hand till föreningar. Kursen presenterar plattformarna Facebook, Twitter och Instagram, samt informerar om
hur dessa kan användas för att marknadsföra din förening
på bästa sätt.
Studiematerialet är digitalt och kostnadsfritt i samverkan
med Kulturens och Kulturens medlemsorganisationer.
För mer information om Kulturens och vår verksamhet,
vänligen besök oss på:

WWW.KULTURENS.SE

