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1.  Hur man kan tänka för att få spridning i sociala   
medier

Sociala medier är ett utmärkt verktyg för att synas mer som 
förening. Kanske använder ni sociala medier privat? Då har ni 
antagligen redan bra koll på hur plattformarna funkar. Trots 
det finns det hel del saker man måste tänka på när man driver 
sociala medier i egenskap av en förening. Därför har vi tagit 
fram den här guiden!

Det finns en mängd olika sociala medier som alla går att använda 
på olika sätt. För en lokalförening är Facebook och Instagram 
att rekommendera till att börja med, därför handlar denna 
guide främst om innehåll till dessa sociala medier. Givetvis går 
det bra att även använda Snapchat och TikTok, men tänk på att 
dessa två är mer personligt utformade sociala medier där det 
är svårare att nå ut med större mängder information till sina 
följare.  

Hur ska man då hantera sina sociala medier?

Att hålla sina sociala medier uppdaterade kräver planering, engagemang och tålamod.  
Våra bästa tips är följande:

•	 Utse en eller flera sociala medie-ansvariga i er förening. Dessa personer får i ansvar 
att sköta era sociala medier, planera och skapa innehåll. Kom ihåg att om man är flera 
som hjälps åt blir det både roligare och känns lättare!

 Prata om förväntningar på förhand innan ni sätter igång. Hur ofta vill ni publicera? 
En gång i månaden, en gång i veckan? Prata också igenom rimliga förväntningar på 
hur innehållet ska se ut och vara. Kom ihåg: allting inte behöver vara perfekt! Det är 
orimligt att era sociala medier ska hålla samma höga kvalitet som exempelvis stora 
influencers. Sätt ribban till något som känns uppnåeligt, glöm inte att ni gör detta för 
att det är roligt! 

 Lägg ut sånt som ni själva tycker är roligt eller intressant! Undvik att lägga upp saker 
bara för att det känns som att man “borde”. Då är chansen större att era följare också 
tycker om ert innehåll.

 Fyll i att ert konto tillhör organisation och inte en privatperson, det gör man i inställn-
ingarna. Då löser ni upp flera nya funktioner, och kan till exempel se hur många som 
ser och interagerar med era inlägg. Dessutom ger ni ett seriösare intryck. 
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Innehåll

Vad ska man lägga upp på sina sociala medier? Här kommer några tips som kan vara bra att 
tänka på:

 Var personliga, visa bilder på era ansikten och presentera er för era följare, ni kan 
också i presentationen passa på att berätta varför just er förening är viktig för er. 

 Uppdatera med jämna mellanrum vad som händer och pågår i er förening. Ni kan 
också lyfta upp positiva saker som händer i samhället och som ni kan koppla till er 
verksamhet.

 Återberätta viktiga händelser och ge information i inläggen.

 Använd också era sociala medier för att visa vad som sker hos er i föreningen. Lägg 
upp inlägg så fort ni har haft en rolig aktivitet, när ni har haft årsmöte eller styrelse-
möte. Detta innehåll kan ni sedan använda som en minnesdagbok när ni ska skriva 
ihop er verksamhetsberättelse för året.

Tips för hur ni blir framgångsrika på era sociala medier:
Helhetsintrycket

Olika sociala medier har olika syften. Instagram, exempelvis, är tillskillnad från Facebook, 
en sociala medie-plattform som är uppbyggd kring att skapa ett eget flöde, eller feed. På 
en sådan sociala medie-plattform är därför helhetsintrycket en faktor som väger in när det 
kommer till popularitet och framgång. 

För att få fler följare och på så sätt skapa en större spridning av sitt Instagramkonto krävs att 
er profil ger ett gott intryck. Potentiella följare vill ofta skaffa sig en känsla och uppfattning 
kring:

 Vad är det här för typ av konto? Är det något jag är intresserad av?
 Vem ligger bakom kontot?
 Kommer jag att uppskatta innehållet?

För att ge besökaren ett gott intryck är det en fördel om det finns en helhet på er Insta-
gram-profil.

 Skriv i biografiraden sådant som era besökare behöver veta om er. Utgå från att 
besökaren aldrig har hört talas om er förut och förse dem med nödvändig information.

 Hitta en röd tråd i vad ert innehåll handlar om, och vad det kommer att handla om. Följ 
denna röda tråd!

 Lägg upp olika typer av bilder, så att en potentiell följare ser att det finns mycket olika 
typer av innehåll att hämta här!
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Relevant innehåll

Det viktigaste av allt för att lyckas med sina sociala medier är att skapa innehåll som är rele-
vant för följarna. Det gör ni såhär:

 Dela bara sådant som ni själva dras till och tycker är intressant.

 Sträva efter att vara det första era följare tänker på när det exempelvis pratas om 
drogförebyggande arbete. Detta gör man bäst genom att koppla innehållet på era 
sociala medier till något vardagligt. Låt säga att en av era följare ser en rökare fim-
pa sin cigarett, om ni i era sociala medier har haft mycket bilder på människor som 
fimpar cigaretter och kopplat det till er som drogförebyggare kommer era följare att 
minnas det. Den mänskliga hjärnan älskar att associera. Om ni kan koppla ert innehåll 
till andras vardag ökar också chanserna att era följare kommer att tänka på just Unga 
Drogförebyggare oftare. 

 Skapa känslor, känsloanspelningar skapar stort engagemang och intresse! Var därför 
gärna personliga i ert innehåll, men tänk också på att människans känsloregister är 
brett och att det alltid kan tolkas olika hos olika människor.

 Praktiskt värde – Ni är experter på ert område! Det finns massor av människor som vill 
ta del av era kunskaper. 

 Berättande. Vi människor älskar berättelser av alla dess slag. Visste ni att innan män-
niskan utvecklade ett skriftspråk så använde vi berättelser för att dela kunskaper 
med varandra! Dessa kunskaper var en stor del till att vi överhuvudtaget överlevde 
och kunde utveckla ett skriftspråk. Det ligger med andra ord djupt rotat hos männi-
skan att alltid lyssna lite extra när någon börjar berätta en historia, vi tänker instink-
tivt att det här kanske är viktig information för mig.

Delbart och värdefullt innehåll

Tänk på att skapa innehåll som har värde för era följare. Det är nyckeln till att både få fler 
följare och mer engagemang i era sociala medier. Mun-till-mun, även kallat “ryktesvägen”, är 
kanske det mest effektiva sättet att få mer uppmärksamhet. Om någon ser ert innehåll och 
tycker om det, är chansen stor att hen rekommenderar er till en kompis. På så sätt sprids 
erat innehåll och får större genomslag. Skapa därför alltid innehåll av värde – gärna innehåll 
som följs av reaktionerna ”åååhh”, “ooooh” eller “hahaha!”. Kanske leder det till att följare 
lämnar härliga kommentarer i ert flöde eller visar sin uppskattning genom likes och DMs.

Här är tre tips på innehåll som era följare är benägna att dela:

 Kunskap som skapar ”ahaaa”.

 Överraskande innehåll som får följarna att reagera med ”oooh” eller ”ååh”.

 Komik, humor, glimten i ögat som får era följare att skratta eller känna igen sig.
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 Tagga era inlägg och optimera!

Optimera era social medie-kanaler. Att vara sökbar är bland det allra viktigaste att tänka på.  
– hur ska era nya följare annars hitta er? 

Använd de funktioner som finns inbyggda i sociala medierna för att optimera. På Instagram 
exempelvis, handlar det om att använda:

 Hashtags: Välj omsorgsfullt ut hashtags som är relevanta för innehållet i ert inlägg. 
Försök att inte använda för många! Om ni hashtaggar för mycket kan följaren tappa 
intresset ganska snabbt.

 Geotaggar: Lägg ut en geotagg för vilken plats ni befinner er på, om det inte finns 
någon som passar bra till inlägget kan ni lägga ut en story och platstagga där istället 
för att öka synligheten.

 Bildanalys: Genom att använda bilder som era följare brukar tycka om ökar ni chan-
sen ytterligare till att dyka upp för nya personer i upptäckarflödet.

 

Interagera

Att interagera med sina följare är alltid bra för att öka engagemanget. Ha därför som regel 
att ni alltid ge era följare respons, det vill säga: gilla alla snälla kommentarer och svara på 
dem. På så sätt ser era följare och andra personer att er sida är aktiv. Detta ökar i sin tur san-
nolikheten för att nya personer och följare engagerar sig i den. 

Ni kan även kontakta andra användarkonton som ni ser gör liknande saker som ni gör och 
föreslå en “take over”. Det betyder att ni samarbetar med varandra och tar över varandras 
olika användarkonton för någon dag eller två och postar på varandras sidor. Detta är ett bra 
sätt för att öka sin egen synlighet samtidigt som man bjuder in till nya bekantskaper.

En annan idé kan vara att bjuda över någon person som ni inspireras av och ge denne mö-
jlighet att få skriva något eller några inlägg på ert konto.

Samarbeta 

Tillsammans är ni starka. Credda andra konton i ert innehåll. Det visar på ödmjukhet och sa-
marbetsvilja. Genom att tipsa om andra konton ger ni mervärde till era följare samt ytterlig-
are ett intressant och relevant konto för er följare att hitta in på. Credda UDF förbundsstyrel-
sens konto så kommer säkerligen förbundsstyrelsen att credda er lokalförening tillbaka! Om 
ni dessutom samarbetar med något företag, någon influencer, någon annan organisation, 
någon kommun eller myndighet och så vidare, så nämn även dem. Om man ger kärlek får 
man kärlek tillbaka!
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Få era följare att vilja engagera sig!

Genom att skapa engagemang hos era följare kan ni också få mer synlighet. Nyttja sociala 
mediernas alla möjligheter (om vi tar Instagram som exempel så: flödet, IGTV och stories). 

 Sänk tröskeln för interaktion genom att uppmana följaren till enkla ”uppgifter” i era 
inlägg, exempelvis:

”Dubbelklicka på bilden du gillar bäst” eller 

”Lämna en emoji som svar” eller 

”Gillar du 1, 2 eller 3 bäst? Rösta i kommentarerna!”

 Använd stickers i stories. Dessa får enkelt följaren att engagera sig, använd er av 
röstningsfunktionen, frågesport eller andra funktioner.

 Skapa egna aktiviteter såsom utmaningar, frågesport eller be dem ställa frågor till 
er som ni besvarar. Ni kan även låta era följare få berätta lite om vilka de är. Gör detta 
löpande, det både peppar och uppmuntrar era följare!

 Svara regelbundet på inkommande kommentarer och meddelanden. Svara gärna på 
dessa med en motfråga eller liknande för att skapa en dialog.

 Engagera er också i andras konton och innehåll. Skriv relevanta, informativa och in-
tressanta kommentarer på andras inlägg så finns chansen att folk också kollar in på 
er sida av nyfikenhet!

 

Inspirera

Ni är experter på just er förening och er verksamhet! Inspirera era följare genom att dela 
med er av er vardag, era aktiviteter och ert engagemang. Visa kreativa sätt på hur man kan 
arbeta och engagera sig inom ert område. Kombinera detta med personliga ”behind-the-
scenes-bilder” i er förening; hur det går till på era möten och era planeringsträffar eller roli-
ga aktiviteter. När era följare känner sig inspirerade blir de även mer benägna att gilla och 
kommentera, vilket i sin tur innebär att deras intresse växer. Vem vet, det kanske till och med 
leder till att de blir medlemmar!

Tillgängliggör

Tänk på att hålla era sociala medier tillgängliga för alla. Det kan finnas personer bland era 
följare som har synnedsättning eller någon annan funktionsnedsättning som gör det svårt 
för dem att ta del av ert innehåll, trots att de är intresserade! 

Några sätt att tillgängliggöra ert innehåll för fler är att: 

 Skriva en kort syntolkning när ni lägger upp en bild. 
 Se till att viktig information på bild även finns i text. 
 Texta alla videoklipp. 
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Hantera

Det kan hända att någon i era sociala medie-kanaler har starka åsikter som kanske avviker 
från era. Kom ihåg att skilja på dessa två typer av kritik:

 “Troll” som endast vill provocera och skapa konflikter. I personliga meddelanden är 
det enkelt att bara ignorera dem och inte svara, men om de dyker upp i kommentar-
fältet (vilket dessvärre är det vanligast) är det svårare att hantera. Våra bästa tips här 
är att radera tråkiga kommentarer och i nästa steg blockera dem från att komment-
era helt och hållet. Man kan också, om man vill, välja att bemöta kritiken i ett svar till 
trollen. Om ni väljer att svara så gör det enkelt, rakt och sakligt. Det finns ingen poäng 
med att vara otrevlig tillbaka.

 Seriös kritik med goda avsikter. Det är helt okej att inte alla håller med er, ibland kan 
kritik till och med hjälpa er att bli bättre. Bemöt kritiken på ett professionellt sätt och 
fundera på varför personen tycker som den gör. Tänk på att bara lägga upp sådant 
som ni kan stå för i era sociala medier.

 

2.  Hur man kan tänka för att bli publicerad i media
I det drogförebyggande arbetet är det alltid bra att försöka 
synas. Ni har kanske åsikter och en agenda som ni vill få igenom, 
och ett bra verktyg för detta är att vända sig till media.

Media finns i många olika former. Dels traditionell media -  tid-
ningar, TV, radio – och dels digitala medier: podcast, sociala 
medier, YouTube, digitala tidningar och webbradio på internet. 

I den här guiden fokuserar vi inte på sociala medier, utan på 
mediaformer där man inte har möjlighet att publicera sig själv. 
Istället behöver man kontakta mediakanalen och försöka 
uppmärksamma den på till exempel ett projekt man skulle vilja 
sprida information om.  
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Hitta rätt media

Det finns en uppsjö av olika tidningar, hemsidor, radio- och TV-program. För att bli uppmärk-
sammade gäller det att hitta rätt kanal för just ert budskap. Tänk på hur ni vill uppmärksam-
mas. Skulle ni vilja bli intervjuade, vara med i ett reportage, eller skriva en debattartikel? 

 Text. Om ni vill skriva kan ni vända er till en dagstidning med en insändare eller de-
battartikel. Lokaltidningar är enklare att bli uppmärksammade i. En insändare pas-
sar om man vill skicka in en text som privatperson, dela sina åsikter och hålla en mer 
vardaglig och informell ton. En debattartikel fokuserar på att övertyga läsaren med 
olika typer av argument.

 Film. Om ni har en film med nyhetsvärde kan ni kontakta en lokal TV-kanal eller lokalt-
idning. Vissa större tidningar kan också ta emot rörligt material.  

 Radio. Om ni vill bli intervjuade och berätta mer om er själva eller er verksamhet kan ni 
höra av er till en lokal radiokanal.  

 Specifika ämnen. Om ert budskap handlar om ett specifikt ämne som till exempel fo-
tografi, historia, teknik eller ekonomi kan ni hitta hemsidor eller tidningar som fokus-
erar på samma ämne som ni.  

 Branschtidningar. Om ert innehåll är centrerat kring ett smalt ämne kan det vara en 
bra idé att vända sig till en branschtidning.

Läs på ordentligt om vilka kanaler ni hör av er till innan ni bestämmer er. Ta reda på vad kana-
len står för, om den har en viss politisk inriktning och samma värderingar som er. Hitta en 
kanal som det känns okej att bli förknippade med.

Nyhetsvärde

För att bli uppmärksammad i media är det viktigt att innehållet har ett nyhetsvärde. Med det 
menas att budskapet ska vara relevant för kanalens läsare och publik. Man kan dela upp det 
i relevans: i tid, rum och sammanhang.  

 Tid. Ju närmare i tid något har inträffat, desto högre nyhetsvärde. Om det har gått 
lång tid mellan händelsen och nyheten sjunker nyhetsvärdet. Ett undantag från det-
ta är jubileum, till exempel ett firande av en historisk händelse som inträffade för ex-
akt 100 år sedan.  

 Rum. En händelse som utspelas närmre geografiskt har högre nyhetsvärde än en 
händelse som inträffar långt bort.  

 Sammanhang. Vi är mer benägna att uppmärksamma en nyhet som vi relaterar till 
eller känner oss anknutna till. Det kan vara till exempel ett mästerskap i fotboll, ett 
kulturevent eller en TV-serie. 

För att ha ett maximalt nyhetsvärde ska det alltså vara något som hänt nyss, nära och som 
vi känner oss anknutna till.
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Kontakta rätt person

De flesta redaktioner består av flera personer med olika arbetsområden och olika mycket 
bestämmanderätt i vad som ska publiceras och inte. Steg ett är att ta reda på kontaktup-
pgifter till redaktören och skicka ett mail. I mailet presenterar ni er och berättar om ert inne-
håll. Tänk på att vara informativa, kortfattade och hålla er till saken.  

Ge inte upp om ni inte får svar på det första mailet! Testa att ringa redaktören, och hör av er 
till andra personer på redaktionen som skulle kunna vara till hjälp. Ni ska såklart inte mail-
bomba redaktionen, det är oprofessionellt och otrevligt, men våga följa upp ert ärende om 
ni inte får svar första gången.  

Sälj in idén eller innehållet 

När ni får tag i någon på en redaktion och har deras uppmärksamhet är det dags att sälja in 
sig. Redaktioner har troligtvis fler olika saker som de funderar på att publicera, därför be-
höver ni övertyga personen om att de borde välja just er.

Fundera på varför just ert innehåll borde bli publicerat. Vilka punkter kan ni trycka på när ni 
argumenterar för er sak?  Vad är speciellt med ert innehåll? Varför är det aktuellt just nu? 
Bidrar ni med kunskap eller erfarenheter som kan hjälpa eller inspirera andra människor?

Att sälja in sig och sin idé kan kännas läskigt, speciellt om man gör det för första gången. 
Kom ihåg att det värsta som kan hända är att ni får ett “tack, men nej tack”. Det behöver inte 
betyda att ert innehåll är dåligt, utan bara att just den kanalen inte tror att ert innehåll är rätt 
för sin publik.

Förbereda sig för en intervju med media

Om ni inte har färdigt innehåll och istället vill bli intervjuade är det bra om ni förbereder er 
först. Det kan också hända att ni har färdigt innehåll men att journalisten hellre vill göra ett 
eget reportage om er. Tänk på det här innan det är dags för intervjun: 

 Läs på ordentligt om ämnet. Ni vill verka kunniga och pålästa när journalisten ställer 
frågor. Var noga med att använda trovärdiga källor när ni letar fakta.1 Kom ihåg att re-
portern har valt att intervjua just er för att ni har koll på området.

  
 Backa med fakta. Om ni hänvisar till siffror eller studier, ange var de kommer ifrån och 

vem som har gjort dem. Det ger er trovärdighet och en stabilare grund att stå på.  
 Representation. Om ni gör intervjun i egenskap av representanter för något, till ex-

empel en förening eller ett initiativ, tänk på att ni talar för fler än er själva. Säg bara 
sånt som alla ni representerar kan stå för, inte era personliga åsikter. 

 Undvik missförstånd. Tala långsamt och tydligt så att all information uppfattas or-
dentligt av reportern.  

 Håll er till ämnet och ge tydliga och sakliga svar. Undvik att sväva iväg eller prata 
om sådant ni inte riktigt har koll på.  
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 Ha en trevlig, öppen och professionell inställning. Titta reportern i ögonen, visa 
uppskattning och tacka när intervjun är klar.  

Foton

När ni gör intervjun kommer reportern troligtvis vilja ta en bild på er. När man fotograferas 
finns det några saker som är bra att tänka på: 

 Tänk på er klädsel, ni behöver inte vara formellt klädda men det kan vara bra att ha å 
åtanke att ni representerar något mer än bara er själva.  

 Slappna av och var er själva, då kommer ni se naturliga ut på bild.  
 
 Om ni är minderåriga har ni rätt att tacka ner till att vara med på bild. Om ni tackar ja 

och är minderåriga ska alltid målsman godkänna att bilden publiceras. När bilden är 
tagen har reportern upphovsrätt till den bilden. Det betyder att personer äger rät-
tigheterna till bilden och kan använda den hur den vill.

Andra sätt att uppmärksammas i media: 

Debattartikeln - bra för att lyfta en åsikt

Debattartikeln är en text som ni skriver själva och sedan skickar in färdig till en tidning. En 
debattartikel ska innehålla en åsikt som ni står för. Åsikten backas sedan med 2 - 3 argu-
ment.

En debattartikel skrivs oftast av en person som ska representera något större, så som en 
organisation eller ett parti. Åsikten som uttrycks är alltså inte något som skribenten själv 
tycker, utan snarare något som hela skribentens organisation eller parti tycker.

Syftet med att skriva en debattartikel och skicka in den till massmedia, exempelvis tidning-
ar, är att nå ut med sin organisations eller partis åsikt till allmänheten. Rimlig längd för en 
debattartikel är max en A4-sida, gärna kortare.

Skillnaden mellan andra argumenterande tidningstexter som exempelvis insändaren är att 
debattartikeln är mindre personlig och mer saklig. Med en debattartikel vill avsändaren eller 
skribenten få andra att agera eller reagera på någonting.
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Insändaren – om ni vill vara mer personliga

Insändaren är nästan alltid skriven av privatpersoner. Till skillnad från debattartikeln är en 
insändare mer personlig och vardaglig i språket. Det är mer en text där “vanliga” människors 
tankar och åsikter får utrymme och där skribenten får berätta om något som har upprört 
eller roat hen.

Språket i en insändare är också lite enklare och mindre formellt, i jämförelse med debattar-
tikeln. Insändare-texten bör också vara uppbyggd av ett par argument, men dessa behöver 
inte vara lika akademiska eller vetenskapligt belagda som i debattartikeln. Syftet med in-
sändaren är också att väcka debatt. Därför är det viktigt att det finns några bra argument. 
Insändaren är dock mer en allmän plats där folk får uttrycka sig och komma till tals på, än en 
formell och vetenskaplig eller akademisk debatt. 

En insändare är det vanligt att andra svarar på genom att skicka in egna insändare. Här kan 
ytterligare en skillnad från debattartikeln upptäckas: En insändare behöver inte underteck-
nas med namn. Det är snarare vanligare med lite underfundiga namnteckningar som “Pep-
piga Per” eller “Kränkta Kristina i porten bredvid”. En debattartikel däremot behöver under-
tecknas med officiella namn.

 


