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Föreläsningens upplägg
Sociala medier - vad är det?

Hur ser Facebook ut?

Några tips och råd om säkerhet…

Vad har vi för nytta av en Facebooksida i föreningen?

Grundläggande tips för att synas



För de som vill stanna och lyssna mera:

Åsa visar hur man skapar en FB-sida för sin hembygdsförening



Sociala nätverk i världen
Top 15 (Exkl. Kina)

Internetanvändare mellan 16-64 år
baserat på 2018

https://www.digitalinformationworld.com/2019/01/most
-popular-global-social-networks-apps-infographic.html

https://www.digitalinformationworld.com/2019/01/most-popular-global-social-networks-apps-infographic.html
https://www.digitalinformationworld.com/2019/01/most-popular-global-social-networks-apps-infographic.html


SVENSKARNA OCH INTERNET

ÅRLIG RAPPORTERING OCH STATISTIK 
https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/

https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/


Hur ser Facebook ut?
https://www.facebook.com

https://www.facebook.com/asa.s.wallin


Några tips och råd...



Att tänka på
● Källkritik! - Dela inte inlägg hur som helst och tro inte på allt du läser! Kolla ALLTID avsändaren. 

● Hantera betalkortsuppgifter - Bara om du känner dig säker (strunta i att marknadsföra inlägg)

● “Nättroll” - Underliga inlägg/fejkade konton - Ta bort och blockera

● Vilka kan se vad du lagt upp? - Välj i inställningarna 

● “Filterbubblor” och övervakning (oklar omfattning men var medveten om det)

● “Är någonting GRATIS så är det du som är varan” - Ja, så är det...



Vad har vi för nytta av en 
Facebooksida i föreningen?



Några fördelar med en FB-sida

Marknadsföring! - Komplement till hemsidan 

Nyheter - Nå snabbt ut med aktuell information om evenemang och händelser i föreningen. 

Delaktighet - Engagera fler medlemmar i arbetet med tex underhåll och förslag på evenemang. 

Nå fler intresserade - Dela inlägg och bjud in fler att gilla sidan - kan ge fler medlemmar. 

Inspiration - se vad andra föreningar hittar på genom att följa varandras sidor. 

Levande landsbygd - Nätverka med fler föreningar i området. Hjälp till att dela varandras evenemang. 

Lätt att uppdatera - med smartphone eller dator. Kombinera med hemsida och/eller instagram.



Grundläggande tips för att synas 
Kontinuerliga inlägg - En sida som inte används så ofta får inte sina inlägg visade. 

Skaffa följare - Sätt upp en skylt i hembygdsstugan angående FB. 

Dela föreningens inlägg på din privata sida.

Bjud in aktuella personer att “gilla” sidan.

Tänk på - att bara de som följer dig kommer få inläggen i sitt “FB-flöde”. 

Gör allt med måtta och eftertanke så följarna inte tröttnar! 

 



Kronobergs läns hembygdsförbunds Facebooksida

Följ gärna förbundet och dela era evenemang med oss.

#Kronoberglänshembygdsförbund

Jag lägger upp föreläsningen på förbundets FB och hemsida. 



Frågor på det?



10 min rast...

Ni som vill veta mer om hur en facebooksida skapas stannar kvar…



Skapa FB-sida,
Vilka förberedelser krävs?



Förutsättningar
● Ett registrerat personligt FB-konto

● Gärna fler i föreningen med FB-konto som administratörer. 

● Använd ALLTID egna bilder! - 2 st  till en början - Hembygdsgården och detaljfoto

● Lägg ALDRIG ut foton på personer utan godkännande.  

Informera om att de kan publiceras på webben! 



Hur skapar man en FB-sida för sin förening?
Innehåll

1. Logga in
2. Skapa sida
3. Välj kategori
4. Sidans namn
5. Information om föreningen
6. Profilbild för sidan
7. Lägg till i favoriter
8. Klar

TIPS!

Allt går att läsa sig till i menyerna.
Du behöver inte vara expert innan du börjar.

Blir du osäker - Tryck runt lite och läs 
Redigeringsmöjligheterna är tydligt beskrivna. Bara att fylla i de uppgifter som 
efterfrågas.

Var inte rädd för att göra “fel”. Allt går att rätta till.
Därför är det bra att vara flera administratörer.

https://www.it3.fi/kunskap/tips_och_trix/skapa_facebook_sida/#steg1
https://www.it3.fi/kunskap/tips_och_trix/skapa_facebook_sida/#steg2
https://www.it3.fi/kunskap/tips_och_trix/skapa_facebook_sida/#steg3
https://www.it3.fi/kunskap/tips_och_trix/skapa_facebook_sida/#steg4
https://www.it3.fi/kunskap/tips_och_trix/skapa_facebook_sida/#steg5
https://www.it3.fi/kunskap/tips_och_trix/skapa_facebook_sida/#steg6
https://www.it3.fi/kunskap/tips_och_trix/skapa_facebook_sida/#steg7
https://www.it3.fi/kunskap/tips_och_trix/skapa_facebook_sida/#steg8

