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EM (ÅA), informationssystem
Marknadsföring, företagsamhet

Fotografering, sång, skärgård
Sociala medier:

Kurser, föreläsningar, workshops

Konsultation, strategi, planering
Innehåll: Video, foto, text

(helhetskoncept)



Vad gör man i some?

• Möter människor; dialog
• Hjälper och blir hjälpt

• Samarbetar & rekommenderar
• Frågar & utbildar
• Delar & kommunicerar

• Läser & lyssnar
• Informerar & organiserar
• Nätverkar & rekryterar

• Köper & säljer
• Gnäller & strider?



Vem använder some? Hur?



BETEENDE

• Hur beter sig människor i some?
• Personlig men inte privat

• Nättroll och trollare, kriskommunikation
• Hur ska man bete sig som organisation på webben/på

sociala medier?
• Gemensamma riktlinjer?

• Mitt privata jag och min roll i FRK?



Vad fungerar bra i sociala medier?

Vad fungerar speciellt bra i sociala medier?
• Historier, historia
• Människor (jepp, också selfies)
• Foton
• Känsloväckande (ibland t.o.m. lite provocerande)
• Personlighet, mänsklighet, empati
• REGELBUNDENHET & TEMAN
• Årsklocka-tänk
• 1/10-regeln



• Glöm censuren
• Försök inte sopa under

mattan

• Erkänn ditt misstag
• Korrigera och ersätt
• Det är mänskligt att göra

misstag

• ”trattmodellen”

Vad kunde gå fel? Hur skulle du 
hantera situationen?

Inte som i Strömsö?



Steg för steg…

1. Lyssna
2. Delta
3. Skapa socialt innehåll
4. Väcka uppmärksamhet
5. Skapa förändring

• Vad vill vi uppnå tillsammans?
• Vem vill vi nå?

• Vad vill vi säga åt dem?
• Vilka sociala medier är vi bra 

på? Vilka sociala medier 
använder de som vi vill nå?



UTMANING!
Some i kvadrat – bilda team och gör intressant innehåll!

Producera under Höstsamlingen personligt och roligt
innehåll till Facebook  (offentliga inlägg eller på en egen
sida) och/eller Instagram som ger positiv synlighet (eller
kom och visa materialet åt Laura och Annalena). Sträva
efter att få så många reaktioner som möjligt. Ju fler
reaktioner, desto bättre.

Använd i varje inlägg: #reddieresa OCH #gruppensnamn
(t.ex. #teamAHMA)

”Ledningen” väljer ut en vinnare på basen av mängden
reaktioner SAMT inläggens kvalitet.

Välkommen och hälsa på, diskutera some och fråga råd under hela resans lopp 
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