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Välkomna!

Agenda
• Kort presentation
• Dagens tema Facebook:

• Skillnaden på Grupp och Sida
• Hur gör du inlägg på Facebook (Sida & Grupp) 
• Skillnaden på att gilla, kommentera och dela
• Hashtags # och taggar @
• Hur delar du vidare andras inlägg
• Hur publicerar du länkar från andra sidor i ett inlägg
• olika Facebookgrupper



Facebook 
Bas: Internetanvändare 8+ år, Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de 
senaste 12 månaderna? Facebook, År 2021 (Studie 2)



Skillnad på sida och grupp

För att få fler följare 
måste du vara aktiv 
kontinuerligt med 
olika inlägg och 

bjuda in till 
engagemang

HUR VILL DU KOMMUNICERA?  

SIDA: 
- Den är publik
- Vem som helst kan följa din sidan
- Du gör inlägg där följare kan kommentera
- Ni kan vara flera administratörer som gör inlägg
- Följarnas inlägg syns inte direkt i feedern, men de kan skriva inlägg
- Kan schemalägga inlägg i förväg 
- Bättre för varumärkesbyggande och långsiktiga relationer

GRUPP: 
- Offentlig eller privat grupp 
- Inläggen blir personliga från din egna facebook-profil
- Mer administration kring hantering av medlemmarna
- Kan ha olika regler för medlem att godkänna innan inträde
- Kan schemalägga inlägg i förväg 
- Möjlighet att ställa interaktiva frågor/diskussioner – t.ex omröstning etc. 
- Kan kräva mer engagemang/tid från admin. (t.ex ta bort medlemmar)

TIPS! 
Prata igenom VAD 

ni i styrelsen vill 
uppnå och 

bestäm sedan om 
ni ska ha grupp 

eller sida

Exempel på 
rullande inlägg: 

• Informativt
• Roligt
• Engagerande
• Tips



Inlägg på Facebook (sida) TIPS! 
Du kan även 
planera flera 
inlägg med 

schemaläggning

OBS! 
Tänk på att 

kopiera texten 
INNAN annars 

försvinner 
den 

FACEBOOK 
HJÄLPTIPS!

www.facebook
.com/help

http://www.facebook.com/help


Inlägg på Facebook (sida) TIPS! 
Du kan även 
planera flera 
inlägg med 

schemaläggning

OBS! 
Tänk på att 

kopiera texten 
INNAN annars 

försvinner 
den 

FACEBOOK 
HJÄLPTIPS!

www.facebook
.com/help

http://www.facebook.com/help


Inlägg på Facebook (sida) TIPS! 
Du kan även 
planera flera 
inlägg med 

schemaläggning

OBS! 
Tänk på att 

kopiera texten 
INNAN annars 

försvinner 
den 

FACEBOOK 
HJÄLPTIPS!

www.facebook
.com/help

http://www.facebook.com/help


Inlägg på Facebook (grupp) 

JÄMFÖRELSE
Dessa 

alternativ 
har du på 

”Sida”

Klicka på denna ”kalender-ikon” för 
att schemalägga inlägg i  en grupp



Skillnaden på gilla, kommentera, dela

Gilla: 
• Du reagerar på ett inlägg

• Ger inte så mycket spridning

Kommentera: 
• Du skriver en egen kommentar till inlägget

• Ger bra spridning och kan starta en intressant tråd

Dela: 
• Du delar vidare ett inlägg

• Ger bra spridning och viktigt att du ger din kommentar 
om varför du delar vidare inlägget 
– vad berörde dig?

TIPS! 
Det är alltid 

bättre att dela 
och kommentera 

med dina/era 
egna tankar och 

idéer  

BESTÄM I STYRELSEN!

Hur skriver ni  i 
föreningen era inlägg? 
• Hur uttrycker ni er? 
• Hur vill ni framstå?

• Vett & etikett
• Språk och tonalitet 
• Hur ska i svara på 

kommentarer från 
följare?



Hashtag # och Taggningar @

• Hashtag # - blir sökbart på facebook i sökrutan t.ex #celiaki 

• Taggning @ - taggar du in en person eller företag t.ex @svenskaceliakiforbundet

• På profilens första sida hittar du oftast 
taggningsnamnet 

• Detta är ett bra sätt för att uppmärksamma 
ett visst ämne samt personer och företag. 

• Person/företag får en notis när de blivit intaggade.  

• # och @ kan också ger mer spridning på inlägget 
TIPS! 

Hashtagga # 
endast 

relevanta ord 



Delar vidare andras inlägg 

• Leta upp inlägget du vill dela 

• Klicka på ”dela” under inlägget

TIPS!
Följ och 

gilla/dela/komment
era varandras och 
andra relevanta 

sidors inlägg



Publicera länkar från andra sidor

• Gå till den sidan du vill dela en artikel 
ifrån. T.ex; www.celiaki.se/lista-pa-
glutenfria-semlor-i-sverige/

• Klistra in länken i inlägget på 
facebook: 

• Nu kan du skriva in din text till 
länkningen (det gör inget om du tar 
bort url’en, bilden är fortfarande 
länkad) 

TÄNK PÅ!
Om du tar bort 

/ändrar bilden som 
kommer upp när 

du lägger in länken 
försvinner också 

länkningen i 
bilden. Men ha då 

kvar länken i 
texten!  

http://www.celiaki.se/lista-pa-glutenfria-semlor-i-sverige/


Facebook grupper & sidor att följa

Skriv celiaki i 
sökrutan så kan 
du hitta flera 
grupper och 
sidor att följa! 

TIPS! Har du 
aktiviteter eller 
annan relevant 
information så 

kan du publicera 
det i grupperna!

Kolla bara av med 
admin så det är ok!  



Händelse/Story – inlägg som 
försvinner efter 24 h (från annans inlägg)

Se guide för 
Android och 

iPhone:

FACEBOOK 
GUIDE

Du behöver vara inloggad på din egna profil på 
mobil för att skapa och dela vidare händelser. 

Redigera bilden som 
du önskar, tagga in 
eventuellt 
företag/person. 
Klicka på dela. 

https://www.facebook.com/help/379770289121494


Händelse/Story – inlägg som 
försvinner efter 24 h Se guide för 

Android och 
iPhone:

FACEBOOK 
GUIDE

Du behöver vara inloggad på din egna profil på mobil för att 
skapa och dela händelser. 

Välj bild eller 
skriv text som 
du önskar, 
tagga in 
eventuellt 
företag/person. 
Klicka på dela 
händelse. 

https://www.facebook.com/help/379770289121494


Tack! 

FRÅGOR & 
FUNDER-
INGAR? 



• 2 juni – presentation av förbundet & Opinions- och 
påverkansarbete (GS & Ombudsman) 

Höst: 
• Skapa formulär i Microsoft Forms
• Mailchimp – Skapa snygga nyhetsbrev
• Cardskipper – Medlemsappen
• ”På gång i förbundsstyrelsen” 

• Egna förslag på ämnen? – Tipsa oss! Info@celiaki.se

Nästa datum för webinar! 

Inbjudan 
kommer 
via mail! 

mailto:Info@celiaki.se


Tack! 

Kontaktuppgifter: 

• Sanna Karlberg 
sanna.karlberg@celiaki.se

• Katarina Veerbet
katarina.veerbet@celiaki.se

• Magnus Filipsson
magnus.filipsson@celiaki.se

mailto:Sanna.karlberg@celiaki.se
mailto:katarina.veerbet@celiaki.se
mailto:magnus.filipsson@celiaki.se
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