




Din Facebooksida

• Relevant – nytt i Strindbergsvärlden

• Nyhetsvärde – det ska inte kännas gammalt

• Personligt – medlemmarna ska känna gemenskap med föreningen

• Interaktion – uppmana styrelsen att interagera och kommentera, svara på 
inläggen, skapa diskussion och dela inläggen på sina egna sidor

• Du som sköter sidan - var nyfiken, engagerad

• Gör det enkelt för dig: ha appen i mobilen och sköt FB från mobilen på 
bussen, i soffan, ta för vana att googla på era författare för att hitta ny info. 



• Tänk på att växla användare så att du inte kommenterar andras inlägg 
som användare till ditt litterära sällskap.

• Ni kan vara fler redaktörer som hanterar Facebook

• Fundera på om ni vill ha er sida som grupp, alltså sluten grupp där 
man måste godkännas som medlem eller som en sida där vem som 
helst kan gilla er sida och följa er.

(personligen tycker jag man ska ha en sida. Det tar emot för många 
att bli godkänd som medlem i en grupp.)

Det finns många råd på Facebook bl. a:
https://www.facebook.com/business/pages
https://www.facebook.com/business/ads

https://www.facebook.com/business/pages


Råd från Loopia
https://blogg.loopia.se/sa-skriver-du-som-foretagare-engagerande-facebook-inlagg

https://blogg.loopia.se/11-kostnadsfria-satt-att-oka-foretagets-synlighet-pa-facebook

• Planera ditt innehåll i förväg, schemalägg dina Facebook-inlägg i förväg för 
att publicera inlägg konsekvent och hålla dina följares intresse vid liv. Ett 
välfyllt flöde ökar chansen till fler följare.

Tips! Sätt upp ett gäng kategorier över olika inläggstyper (t ex “innehåll från 
bloggen eller podden”, “roliga inlägg”) och fundera över vilka inlägg du kan 
skapa utifrån dessa. 

• Publicera rätt mix av inlägg som engagerande bilder, länkar till andras 
innehåll, videos, live-videos. 

https://blogg.loopia.se/sa-skriver-du-som-foretagare-engagerande-facebook-inlagg
https://blogg.loopia.se/11-kostnadsfria-satt-att-oka-foretagets-synlighet-pa-facebook


Så här ser det ut där du schemalägger i Meta business



Var först med det senaste
Håll dig uppdaterad om senaste nytt i branschen. Tänk på att nyheten 
ibland kan behöva vinklas och anpassas så att den blir relevant för just 
din verksamhet.

Använd bilder och videos för att sticka ut från mängden. Facebook-
inlägg med bilder får 2,3 gånger fler gilla-markeringar, kommentarer 
och delningar än inlägg utan bilder. 







Framstå som en expert inom din bransch
Vi har alla Facebook-sidor som vi besöker för att få information och tips 
om ett visst ämne eller inom en viss bransch som vi kan ta till hjälp för 
att hålla oss uppdaterade om vad som händer. 

Ha som mål att bli den sidan i den bransch du verkar i genom att dela 
med dig av värdefullt innehåll med tips och råd som kan lösa deras 
problem eller inspirera dem.



Ompaketera och återpublicera bra innehåll. 
Om du skrivit och publicerat ett inlägg som fått riktigt bra respons på 
Facebook kan det vara en idé att ompaketera det (dvs omformulera det 
och kanske ge det en ny vinkling) och publicera inlägget på nytt. Så 
länge du paketerar om innehållet riskerar du inte att uppfattas som 
tjatig, utan framstår snarare som en expert inom ämnet vilket ökar 
trovärdigheten för ditt varumärke.











• Uppmärksamma dina “gillare”

• Om du får en kommentar på ditt Facebook-inlägg rekommenderar vi att du
svarar på kommentaren eller åtminstone gillar den för att visa att du engagerar 
dig i din Facebook-sida och dess följare. När de ser att du lyssnar kommer de vara 
mer benägna att besöka din sida och engagera sig i ditt innehåll på nytt.

• Uppmuntra dina följare till att dela och sprida dina inlägg på sina egna och andras 
tidslinjer så att dess synlighet ökar. Det kan vara så enkelt som att lägga till 
“Gilla/dela gärna inlägget! i slutet av inläggstexten.

• Be dina följare att aktivt följa dig

Be dina följare att uppdatera sina Facebook-inställningar så att din sidas inlägg visas 
högt upp i deras nyhetsflöden. Det gör de genom att gå in på din sida och klicka på 
“Följer” > “Visa först” eller Favoriter. En del användare känner kanske inte till den 
här funktionen, så var noga med att uppmärksamma att möjligheten finns för att få 
så många som möjligt att välja att få se dina inlägg i sitt nyhetsflöde.



Statistik i Meta Business Suite





























• Sänd live på Facebook. 
Facebook-användare spenderar mer tid på att titta på live-sändningar än 
“vanliga” videos. Det kan därför vara en idé att experimentera med live-videos på 
din Facebook-sida och se om det kan öka din organiska räckvidd.

• Videos är också bra för att engagera Facebook-användare och fånga deras 
uppmärksamhet. 
Ladda upp dina videos direkt på Facebook istället för att länka till en extern sida (t 
ex YouTube). En studie från Quintly visar nämligen att videos som laddas upp 
direkt på Facebook får ett 168% högre engagemang än övriga videos.

• Tips! Förvarna dina följare innan livesändningen startar så att de kan avsätta tid 
för att titta och också för att generera buzz (dvs att nyheten om den kommande 
livesändningen sprids). Tänk på att dela med dig av spännande innehåll för att 
locka tittare och att sända live under flera minuter för att synas bättre i 
nyhetsflödet.

• https://www.facebook.com/hogakustenopera/videos/454132382083915/

• https://www.facebook.com/strindbergssallskapet/videos/987380081946383/

https://www.facebook.com/hogakustenopera/videos/454132382083915/







