




I dag

Recept 
Ingredienser
Testa
Sätt egna mål



Källa: bilder från pixabay.com, texter från ne.se och wikipedia.com



Integrerad kommunikation

Flera kanaler kan stötta varandra.

Post, webb, Facebook, traditionell media hänger samman.



Recept & ingredienser 



Känslor



Ingredienser

Människor



Källa: Bild lånad från P4 Gävleborgs instagramkonto



Källa: Smålands-Tidningen, 160118



Källa: 

Jönköpings-Posten 150901



Källa: vastgotabladet.se 181121



Människor som pratar 



Källa: unt.se 140912





Människor som ställer frågor 

Källa: svt.se 150701



Människor
Människor som pratar
Människor som ställer frågor
Människor som gör

Fler ingredienser 



Människor som gör



Människor som gör 



Källa: www.ystadsallehanda.se 160119

http://www.ystadsallehanda.se/


Källa: vn.se 151230



Källa: Smålandsposten 190328



Människor
Människor som pratar
Människor som gör
Människor som vill

Fler ingredienser 



Källa: lokaltidningen.se 141209



Källa: jnytt.se 151027



Källa: hd.se 160122



Bohuslänningen 12 jan 2016



Källa: gaffa.se 160222





Berätta vad ni vill 

• Vill är ett bra rubrikord

• Vill pekar ut en tydlig riktning

• Vill är lättare att förstå än ”ambition” ”önskan” ”inriktning” eller något 

annat längre. 

• Tips! Använd ordet ”vill” både när ni kommunicerar skriftligt och 

muntligt 

• Tips! Berätta vad ni vill och fråga andra om de vill samma grej? 

• Tips! Fråga följarna vad de vill?  Det skapar engagemang



Man kan alltid gå närmare 



Människor
Människor som pratar
Människor som berättar 
hur det är/hur det känns
Människor som gör
Människor som vill
Människor på nya platser

Fler ingredienser 



”man kan alltid gå närmare”





Människor
Människor som pratar
Människor som gör
Människor som vill 
Människor på nya platser
Människor som firar

Fler ingredienser 





Människor
Människor som pratar
Människor som gör
Människor som vill 
Människor på nya platser
Människor i föreningar

Fler ingredienser 





Citat ur artikel om Bengt O Johansson
www.nt.se  150115



Recept för kommunikation

Du känner en massa engagerande människor. 

Låt oss lyfta fram dem ännu mer!



Vi börjar! 

Vilka människor finns hos dig? 
Uppgift: Välj en!

Någon som är ett rutinerat proffs? 
Någon som gör Bygdegårds-debut? 

Någon som fyller år nästa månad?

Någon som jubilerar som ordförande?

Någon som fått en ansökan beviljad? 



Vi fortsätter! 

Uppgift: 

Synliggör personen när du kommer hem! 

Ring tidningen, hylla personen på 
Facebook, skriv en intervju, bjud in 
personen till nästa möte!



Resultatet kan bli det här 

Källa: nwt.se 190324 



Eller det här

https://www.facebook.com/studieforbundetvuxenskolansverige/videos/1483958698391777/



Eller det här

https://www.facebook.com/studieforbundetvuxenskolansverige/videos/1714200942034217/

https://www.facebook.com/studieforbundetvuxenskolansverige/videos/1714200942034217/


Fler ingredienser 

Siffror 







Källa: Unt 160119



Källa: sydostran.se 181111





Känslor, människor och siffror



Sociala medier - varför och hur?

För att många är där. 
För att det är enkelt att mäta och utvärdera.
För att det är billigt att investera i.
För att känslor engagerar.

För att det är kul!



Utblick: externt

Källa: https://2018.svenskarnaochinternet.se/sammanfattning/



Utblick: externt

Källa: https://2018.svenskarnaochinternet.se/sammanfattning/



Svenskarna använder sociala medier allt mer

83 procent av alla internetanvändare besöker sociala nätverksplatser, 



Facebook störst men Instagram växer snabbare



Instagram



Vad gör vi på sociala medier?



Vilka plattformar används?





Vad gör vi på sociala medier?



Facebook rekommenderar 90 tecken



Skriv kort eller kanske inte alls?



Call to action engagerar



Call to action uppmanar till handling

Du har säkert hört och läst sådana här uttryck:
Köp nu! Titta häråt! Kom hit! Köp biljett! Gå till kassan!

Känns igen från traditionell marknadsföring
Även på webbar och i digitala medier:
Boka kursen nu! Anmäl dig här! Möt din kursledare här!



Vad vill du att din läsare/tittare ska 
göra?

Det här kan du fundera på när du skapar inlägg:
Vad vill jag att följarna ska göra när dom sett min bild, min film och 
läst min korta text? Berätta det! Var konkret!



Vad vill du att din läsare/tittare ska 
göra?

Skriv till exempel så här:
• Boka kursen i matlagning här!
• Vill du träffa författaren xxx? Skriv upp dig på listan, här!
• Vill du veta mer om vår kurs i arabiska? Kika här!
• Demokrati, hur funkar det? Vår kurs finns på webben nu, kolla här!



Titta här, boka nu, säkra din plats i dag

Använd Facebooks 
knappar



Reflektera

Hur påverkar detta mig?



Information

Nu är vår kurskatalog klar.

I dag har jag träffat fem nya ledare.

Nästa vecka gör vi ett frukostseminarium för er ledare. Ämne: 
coachning.

SV startades för mer än 50 år sedan.



Kommunikation

Äntligen! Nu är vår kurskatalog klar!

Woaw! I dag har jag träffat fem nya ledare!

Kul! Nästa vecka gör vi ett frukostseminarium för er ledare. Ämnet: 
coachning.

Hurra! Vi har firat ett jubileum



Känslor skapar kommunikation



Jobba med det du har



Jobba med bildens språk



Vad säger den här? 

Samma människor
Samma rekvisita
Ger olika uttryck

Vilken känsla vill ni förmedla?



Reflektera

• Vem skapar du innehåll för på Facebook?

Tips!

• Se en person framför dig!
• Var är personen? På bussen, ett café, hemma i soffan? 
• Använder personen telefon, platta eller dator?
• Vad vill du att personen ska göra eller känna när den sett ditt inlägg?
• Berättar du för personen vad du vill att den ska göra eller känna?



Tillbaka efter lunch

Tips! Använd ”bensträckaren” till att fota eller filma! 



Facebook viktigt för många



Det viktigaste först: våga något nytt!

Våga
Våga fotografera
Våga filma med mobilen
Våga skriv kort, kortare, kortast
Våga texta ett klipp

Våga testa en app du inte testat förut – nu eller sen!
Våga ta bort varannan mening
Våga utvärdera löpande, skruva lite här och där
Våga vänd på texten: effekten först, citera nån sen, bakgrund 
och fakta sist.
Våga fråga kollegorna: Hur gör ni? Vad funkar bäst hos er? 
Våga berätta för kollegorna: Min erfarenhet är den här, det här 
funkar bäst hos oss på xxplats/xxort/xxstad



Börja nu: 
skapa en Facebook-sida till din förening

https://youtu.be/LHNk-5ZDtSk
https://www.facebook.com/help/104002523024878?helpref=about_content

Tips! Titta på Bygdegårdarnas film eller följ Facebooks instruktion

https://youtu.be/LHNk-5ZDtSk
https://www.facebook.com/help/104002523024878?helpref=about_content


Fortsätt sen med fler steg på Facebook

Två förslag:
Skapa Evenemang på er Facebook-sida. 
Ni får möjlighet att bjuda in människor.
Gör om er sida till en företagssida/ Business Manager. 
Ni får bättre statistik, bättre annonser med mera. 



Titta här, boka nu, säkra din plats i dag

Använd Facebooks 
knappar 



Annonsera på Facebook













Instagram

Tre steg

• Testa! Ladda ned appen Instagram
nu om du inte tidigare gjort det förut



Instagram

Tre steg

• Testa! Ladda ned appen Instagram
nu om du inte tidigare gjort det

• Byt till företagsprofil nu om du nu sköter ett
konto för din förening

Varför? Bättre statistik, bättre möjligheter att kolla
vilka inlägg dina följare gillar och på så sätt bättre
möjligheter att göra inlägg med bättre träffsäkerhet,
göra annonser och nå fler deltagare.



Instagram

Tre steg

• Testa! Ladda ned appen Instagram
nu om du inte tidigare gjort det

• Byt till företagskonto 

• Testa Stories nu om du inte gjort det förut



Satsningar

Berätta att ni vill: Före

Berätta vad ni gör, vad som händer: Under

Berätta hur det gick: EfterFöre Bjud in, berätta att ni vill, vad ni vill, att 
ni satsar.

Under Visa vad ni gör, visa vad som händer, 
hur det ser ut.

Efter Berätta hur det gick, tacka, bjud in igen

Kommunikationsplan



Tack!

Foto: IKEA Inter



Vi hörs! 

Matilda Asp
tel 08-58768683
Matilda.asp@sv.se


