
Inspirationstips.  

Vad gör andra på sociala media? 

 

 

 

Katrineholm – Stora Malms hembygdsförening 
har en grupp som delar bilder från Katrineholm. 
Gruppen är väldigt aktiv och drivs av två eldsjälar 
som ”kan allt” Detta är en sluten grupp, så endast 
gruppmedlemmar kan interagera. Här finns mindre 
positiv erfarenhet från öppen grupp.  

https://www.facebook.com/groups/700500783315117/  

Kvinnliga krigare är en sida om bortglömda 
kvinnor i historien. Den är ganska smal men lyfter 
blandade kvinnor i världen som borde haft plats i 
historieskrivningen. Den är full av spännande 
berättelser, men också av läs- och evenemangstips. 
Fungerar som en blogg  

https://www.facebook.com/kvinnligakrigare/?eid=ARD48M0RB-
14qUaF0PuYNg8gtQpeXTMkxhaKEy0agn0DrKn1JPCtrIx_3AEQ8MQgRsPPo7ni2shjL2wd  

Livrustkammaren finns både på Twitter och på 
Facebook. Här är samlingarna i fokus. Här finns till 
och från väldigt roliga inlägg om något föremål eller 
en företeelse kopplad till museets verksamhet. Men 
nu för tiden är de oftast seriösa.  

https://www.facebook.com/Livrustkammaren/  

Humans of New York samlar berättelser om 
människor i New York. En salig samling 
berättelser från samma plats på jorden.  

En Facebooksida som ockås fungerar som 
blogg.  

https://www.facebook.com/humansofnewyork/  
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Mariefreds hbf har en profil, som om de vore en privatperson. 
Att välja en profil som organisation finns det synpunker på hur 
lämpligt det är, men här är ett exempel på hur man kan göra. 
De är aktiva och delar information om aktiviteter som är på 
gång som varit, samt från arbete som görs i tex vävstugan och 
trädgårdsgruppen.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005741625797  

 

Nordiska museet skriver mycket om föremål ur 
samlingarna. Här informerar man också om evenemang, 
insamlingar och annat, men samlingarna är i fokus på denna 
sida. De finns också på Twitter.  

https://www.facebook.com/nordiskamuseet.se/  

 

 

The London stone hävdar själv på sitt Twitterkonto att hen 
funnits på plats sedan den första bosättningen vid Themsens 
strand. Här får man gammal visdom, reflektioner över det 
moderna samhället och en stor portion humor från en 
betraktare av the City (of London.) 
https://twitter.com/thelondonstone  

 

 

Sörmlands museum delar många bilder med korta berättelser på 
Instagram. Ofta väljer man att arbeta med temaveckor, med jämna 
mellanrum utlyser man bildtävlingar och använder en del #  

https://www.instagram.com/sormlandsmuseum/  


