
!

KOMMUNIKATIONSPLAN,
Rädda!Barnen!i!sociala!medier!

!

DEN!4!NOVEMBER!2016!
Malmö!högskola!

FAIR!COMMUNICATIONS!
!

Hanna!Gustafsson! ! ! ! Emil!Svensson! ! ! ! Katarina!Molander!
hanna.c.gustafsson@gmail.com! ! smil.evensson@gmail.com! ! katarina.molander91@gmail.com!!

0739R558583! ! ! ! ! 0727416885       0723R143808 



! ! Fair!Communications!
! ! Rädda!Barnen!
! ! Strategi!för!sociala!medier!

!2!

 
Abstract 

Vårt arbetsteam Fair Communications har av Rädda Barnen fått i uppdrag att ta fram en 

kommunikationsplan för hur organisationen ska kunna nå ut till människor med 

funktionsvariationer. Detta har vi tagit till oss men föreslår att man istället för att rikta sig till 

denna enda målgrupp, utvidgar sitt mål med kommunikationsplanen till att inkludera samtliga 

grupper som organisationen idag önskar nå ut till (enligt uppdragsbeskrivningen). Vi har 

resonerat som så att det är av större vikt att utforma en kommunikationsplan med bredare 

inkludering för att inte framstå som utpekande eller selektiv. Med förslagen vi presenterar i 

kommunikationsplanen vill vi bygga upp varaktig trovärdighet genom att förbättra 

kommunikationsmedlen genom att göra innehållet mer användarvänligt för människor med 

funktionsvariationer så som hörsel och synskador, samt för människor med lässvårigheter. 

Detta är ett lågintensivt arbete som är väsentligt för att få önskade målgrupper engagerade i 

organisationen. Vår inkluderande linje kommer till stor del att bygga på att representanter ur 

de önskade målgrupperna får göra sin röst hörd på en av organisationens plattformar. För 

detta arbete föreslår vi ett s.k. stafettkonto på Instagram, där representanter veckovis 

producerar och publicerar innehåll med anknytning till ämnet barn och gärna egna 

erfarenheter. Det kan exempelvis handla om upplevelsen av att som person med 

funktionsvariation börja skolan, att som flykting komma till Sverige.  
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Profil/image/identitet 

Rädda barnen har idag en status som långlivad internationell välgörenhetsorganisation. 

Allmänheten vet att organisationen arbetar internationellt och på sätt är på plats för att hjälpa 

människor i utsatta situationer, att de bedriver opinion och att barns rättigheter står i första 

rum. Samt att organisationen bedriver insamlingsverksamhet.1 

 

Rädda barnen vill ses som den organisation som tagit på sig ansvaret för att barnkonventionen 

följs.2 Och organisationens image är den som samordnare för barnrättskämpar där det är just 

rättighetsperspektivet som står i fokus. För att uppnå detta behöver organisationen även ha ett 

välgörenhetsperspektiv för att kunna finansiera sitt arbete.  

 

Intressenter 

Intressenterna utgörs av de medlemmar, producenter, motståndare och möjliggörare som har 

ett intresse för och av organisationen.  

•! Medlemmar 

o! potentiella medlemmar, före detta medlemmar. 

•! Producenter  

o! Radiohjälpen, Postkodlotteriet och andra stiftelser som kan bidra finansiellt. Företag, 

volontärer. 

•! Motståndare  

o! Konkurrenter, regimer. 

•! Möjliggörare  

o! Opinionsledare, politiker, myndigheter och nyhetsmedier.  

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!https://www.raddabarnen.se/stodRoss/!
2!https://www.raddabarnen.se/omR
oss/barnkonventionen/?gclid=Cj0KEQjwhbzABRDHw_i4q6fXoLIBEiQANZKGWzWAswZOy7FxR
4xe6_Q7QppiqIYFogZwHcXnKds3vjEaArXi8P8HAQ!
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SWOT 

Styrkor 

Rädda Barnen ses idag som en av de största organisationerna som jobbar inom humanitär 

hjälp och människorättsfrågor med barn i fokus. Exempel på liknande organisationer är Röda 

korset, Plan International, SOS barnbyar och Bris. På grund av sitt långvariga engagemang 

både nationellt och internationellt har organisationen blivit ett s.k. household name när det 

kommer till humanitär hjälp riktad till barn och unga.3 Detta har gjort att varumärket i mångt 

och mycket sålt sig själv. Organisationen behöver därför inte ägna sina 

kommunikationsinsatser åt att skapa igenkänning utan kan fokusera på annat. Man har god 

interaktion med sina Facebookföljare och kan använda detta för spridning. Det är en styrka 

som kan göra det lättare att nå fram till önskade målgrupper. 

 

Svagheter 

Organisationen kommunicerar nyheter om arbetet inom barnrättsfrågor, såväl internationellt 

som nationellt. Detta arbetet görs för barn, oavsett kön, etnicitet, funktion, religion, sexuell 

läggning eller socioekonomisk bakgrund. Detta bör därför också speglas i kommunikationen, 

exempelvis då man som organisation vill hjälpa barn att få göra sina röster hörda. Det vi 

saknar i kommunikationen är således representation. För att de önskade målgrupperna ska 

vilja relatera till och engagera sig i arbetet krävs att bredda rösterna i kommunikationen. 

Särskilt viktigt i strävan för att engagera målgrupperna är också att man möter dem i 

kommunikationen. Hemsidorna, sociala medier, videos och bilder behöver syntolkas och 

textas för människor med syn- och hörselskador. Man behöver överlag bli bättre på att göra 

sina plattformar mer användarvänliga, och texter som har ett avancerat språk kan göras 

enklare att förstå för grupper som inte har samma läskunnighet som organisationens 

nuvarande målgrupp. Organisationen har uttalat svårt för att nå fram till sin tilltänkta 

målgrupp, i detta fall funktionsnedsatta, hbtq-personer, nya svenskar och unga människor. Att 

rikta sig till någon i sin kommunikation är också att underlätta för denna att ta emot 

informationen man kommunicerar. 

 

Möjligheter 

Vi tror att för att nå fram till målgruppen krävs att den finns representerad i det som 

kommuniceras ut från organisationen. Vi föreslår att man använder sig av sina sociala medier 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!https://en.oxforddictionaries.com/definition/household_name!
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för att göra detta, se förslag om Instagram och Facebook i innehållsstrategin. Vi anser också 

att organisationen bör använda sig av opinionsbildning. Detta är en stark tillgång som ger 

organisationen flera möjligheter. Bland annat kan man visa sin publik (målgrupp) att man 

ställer krav på att städer tar ansvar för sina invånare. Exempelvis: Larmknappar på 

funktionsnedsattas toaletter ska fungera, ramper ska finnas, blindskrift. Barn med särskilda 

behov ska få dessa tillgodosedda. Den opinion man arbetar med bör också synliggöras i 

samtliga kanaler som organisationen kan kommunicera via. 

 

Hot 

Bland hoten vi ser är kanske det största konkurrensen från andra organisationer. Varför ska 

man exempelvis engagera sig i Rädda barnen när Amnesty, Röda korset, eller Plan 

International också ägnar sig åt humanitära insatser och barnrättsfrågor? 

Och hur ska man rättfärdiga sitt fokus på nationell nivå inför sina andra målgrupper när 

det pågår stora humanitära katastrofer på flera håll i världen? Varför är det lika viktigt att 

lyfta frågor som exempelvis funktionsnedsattas behov i Sverige när det pågår så många brott 

mot mänskliga rättigheter mot barn i krisdrabbade länder? 

 

Hur och till vilka kommunicerar Rädda Barnen idag? 

Rädda barnen kommunicerar i nuläget via ett flertal digitala plattformar, så som 

organisationens hemsida, Instagram, Twitter, Facebook och bloggar. Den stora målgruppen 

för organisationen består av kvinnor i övremedelklassen uppskattningsvis i åldern 35–65 år.4

 På hemsidan finns organisationens värvningsformulär där besökare kan registrera sig som 

månadsgivare för att bidra med finansiellt stöd till organisationens arbete. Här finns också 

utrymme för organisationen att kommunicera längre texter vilket man utnyttjar genom att 

skriva nyhetsartiklar, debattartiklar och pressmeddelanden. 5 Överlag är hemsidan utformad 

för användarvänlighet med tydliga hänvisningar om var på sidan man hittar den information 

man söker, detta kompletteras även med en sökfunktion. Organisationens hemsida erbjuder 

också en översättningsfunktion som gör att läsare med annat modersmål lätt ska kunna ta till 

sig informationen på hemsidan. Med detta sagt finns det fortfarande mycket kvar att göra för 

att nå fram till den användarvänlighet vi vill argumentera för, som innebär förbättrade 

möjligheter för personer med syn- och hörselskador, lässvårigheter, kognitiva som fysiska 

funktionsvariationer.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Kaj!Svenssons!presentation!av!Rädda!barnen!på!MAH.!2016R10R4.!
5!https://www.raddabarnen.se/press/debattartiklar/!
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På Facebook har organisationen 135 761 följare och publicerar här inlägg i form av videor, 

bilder och texter. Här används ofta ett enklare språk med starkt patos och känslokraftiga 

bilder. Oftast förmedlas här gripande berättelser om arbetet på plats, om arbetet i Sverige och 

nyheter inom barnrättsfrågor där följarna kan interagera med varandra och organisationen. 

Detta tycker vi pekar på att organisationen använder Facebook mer som en kanal för att 

vårda kontakten med de nuvarande medlemmarna samt i syfte att värva nya. I inläggen 

förekommer ofta Calls to action, vilka uppmanar följarna att genomföra olika typer av 

prestationer så som att bli månadsgivare, skriva på namnlistor med mera. På så vis har också 

inläggen ett insamlingssyfte. Även här finns tydliga hänvisningar för hur man tar sig från den 

ena digitala plattformen till en annan med hjälp av länkar. 

På Instagram har organisationen 9 170 följare och kontot följer en modell som liknar 

Instagramkontot och bloggen Humans of New York. Det vill säga korta porträttberättelser 

med starkt patos.6 Publicerandet av nytt material varierar från allt mellan ett par dagar upp 

till fyra veckor, vilket enligt oss tyder på att detta digitala medium är lägre prioriterat än 

organisationens närvaro på andra digitala medier. Vi tycker oss också se att de nationella 

insatserna och arbetet här i Sverige kommer i skymundan för internationella angelägenheter. 

Instagramkontot saknar därför idag representation på nationell nivå. 

På Twitter har organisationens konto 14 000 följare och fungerar till stor del som en kanal 

för att sprida nyheter om barnrättsfrågor och om nyheter inom organisationen. Detta görs 

genom att publicera såväl egna tweets som att retweeta länkar till artiklar från större 

nyhetsmedier så som Sveriges television, Aftonbladet, Sydsvenskan, men också från andra 

organisationer inom området så som Unicef. 

 

Målgruppsanalys 

Vi vänder oss i första hand till unga i åldrarna 15 till 30 år vars närvaro på sociala medier 

främst sker på Instagram, Facebook, Youtube, Twitter och Snapchat. I en mätning från april 

2016 framkommer det att Facebook, Youtube och Instagram toppar listan över mest använda 

sociala medier i Norden.7 Vi har gjort åldersavgränsningen baserat dels på Rädda Barnens 

önskan om att aktivera unga människor och sprida kunskap och medvetenhet om 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!https://en.wikipedia.org/wiki/Humans_of_New_York!
7!https://www.statista.com/statistics/274829/ageRdistributionRofRactiveRsocialRmediaRusersRworldwideRbyR
platform/!
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organisationens verksamhet, och dels då personer i åldrarna 15 till 30 år är överlägset mest 

aktiva i sociala medier i förhållande till andra åldersgrupper.8 

Av de som använder Instagram (2014) var drygt 70 % mellan 16 och 34 år gamla. 

Facebook och Twitter är mer utbrett (drygt 50 % av Facebookanvändarna är mellan 16 och 

34, för Twitter är siffran drygt 60 %). Eftersom unga människors närvaro i sociala medier är 

kraftigt dominerande, tror vi också att det är det bästa sättet att nå ut. Förhoppningen är att 

den ökade aktiva närvaron i sociala medier i förlängning ska bidra till att fler väljer att 

engagera sig i Rädda Barnen, oavsett om det tar sig uttryck i medlemskap, engagemang i en 

lokal eller regional förening (till exempel läxhjälp) eller enstaka donationer till specifika 

insatser.  

 Forskning har visat att människor är mer benägna att donera pengar och/eller tid till ett 

specifikt mål än till ”en god sak” där avsändare och/eller mottagare är anonym eller icke-

specificerad.9 Genom att med hjälp av ett Instagramkonto ge Rädda Barnen en tydligare 

identitet med ett personligt tilltal och närvaro i sociala medier bör också intresset för 

donationer och engagemang öka. Artikeln tar också upp det faktum att grupptrycket spelar 

stor roll i våra välgörenhetsvanor, varför användandet av till exempel kändisar i kampanjer är 

ett så effektivt knep.  

 Sammanfattningsvis har vi alltså valt att avgränsa vår målgrupp till unga i åldrarna 15 till 

30 och därför fokusera vår kommunikationsinsats på Instagram, med delning på Facebook 

och Twitter, eftersom dessa plattformar är de mest dominanta i den avgränsade 

åldersgruppen. 

 

 

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!Ibid.!
9!https://www.theguardian.com/voluntaryRsectorRnetwork/2015/mar/23/theRscienceRbehindRwhyRpeopleRgiveR
moneyRtoRcharity!
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Övergripande kommunikationsmål  

Vi vill engagera, aktivera och interagera med ungdomar och unga vuxna. Eftersom Rädda 

Barnen är en organisation som fokuserar på unga och barn bör den också representeras av 

unga. Vi vill att deras röst ska representeras och höras. Någons människovärde avgörs inte av 

sexualitet, kön, etnicitet, trosuppfattning och funktionsvariationer. Vår kommunikation ska 

därför representeras av alla och vara icke exkluderande.  

Våra kunskapsmål berör terminologin vi använder där vi strävar efter en kunskap för att 

använda ord och språk som är både inkluderande och lättförståeligt. Med en medvetenhet om 

svårigheter som kan uppstå i olika situationer, har vi som mål att vara tillgängliga att möta 

eventuella ifrågasättanden, frågor och diskussioner på ett öppet sätt.  

Vårt attitydmål och hur vi vill bli uppfattade är som inkluderande, inte normerande och 

inte på något sätt utpekande. Det räcker inte att vi endast säger vad vi står för utan vi måste 

även visa att vi står för det. Detta kan t.ex. innefatta att vi inte bara marknadsför oss som 

inkluderande för personer med synnedsättning utan även anpassar våra medieplattformar och 

vår kommunikation med syntolkning  och textning av allt videomaterial.  

Beteendemålet är främst ett långsiktigt mål då vi vill förändra, framförallt, unga personers 

attityd och kunskap om Rädda Barnen som organisation. Eftersom rädda barnen är en 

organisation som arbetar för barns rättigheter tror vi även att unga personers röster bör 

representeras och höras. Genom våra åtgärder på sociala medier är målet att unga ska få 

möjlighet att berätta sin historia, skapa debatt och ta del av andras berättelser och tankar. Vi 

hoppas att detta kommer leda till en större insyn i Rädda Barnens arbete på ett sätt som 

väcker intresse och engagerar unga.  

Enligt SMART-modellen är målet både specificerat och till stor del mätbart, eftersom vi över tid 

kommer kunna mäta ökningen av aktiva ungdomar i organisationen samt trafik, delningar, 

lajks och följare på våra sociala medieplattformar. Detta är inte endast sätt som ett kortsiktigt 

projekt som kommer att gå att mäta i antalet nya medlemmar, utan kommer på sikt engagera 

fler unga som kommer få en större insikt i vad Rädda Barnen står för och vilken typ av arbete 

som organisationen gör. Enligt våra förstudier och vår omvärldsanalys kommer de uppsatta 

målen även vara accepterade. Målen är även realistiska och genomförbara. Med Rädda Barnens 

tyngd i egenskap av stor och välkänd organisation är det realistiskt att skapa ett stafettkonto, 

som människor, både kända och okända, kommer vilja gästa. Målen är även ekonomiskt 

genomförbara då denna satsning inte kräver en stor budget. Slutligen är målen även tidsatta på 

det sättet att vi har en plan över när vi börjar med projektet, hur ofta inlägg ska publiceras 
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samt hur länge en person gästar kontot. Detta är dock inte en punktinsats utan något som 

kommer löpa under längre tid och ständigt följas upp.  

 

Hur ska detta gå till?  

Vi strävar efter att ha ett helhetsperspektiv där vi inte bara sprider information utan aktiverar, 

interagerar och bygger hållbara relationer. För att nå vår målgrupp behöver vi också möta 

dem på plattformar där de befinner sig. Vi har därför valt att fokusera på Instagram, Twitter 

och Facebook.  

 

Instagram 

Instagramkontot ska drivas av Rädda Barnen och till stor del representeras av unga. Här 

kommer likt ett stafettkonto, olika personer under en veckas tid gästa kontot. Inläggen ska 

handla om ungas kamp och funderingar. Detta ska vara ett normbrytande Instagramkonto 

med målet att väcka ungas uppmärksamhet, ge plats för debatt och interaktion samt 

förespråka användartillgänglighet, även mot den som bryter mot normen.    

 

Twitter 

Twitterkontot ska täcka interna angelägenheter som sker i organisationen, ha ett fokus på 

allmänheten och vad som är av ett allmänt intresse. Här kommer vi regelbundet länka till 

viktiga artiklar, Youtubeklipp som kan vara av intresse och mål organisationen nått. 

 

Facebook  

Facebook ska även användas som komplement till andra sociala medier, för att även nå ut till 

äldre som inte använder sig av Instagram och Twitter. Här kommer information som inte 

passar in i Instagramflödet publiceras. Vi kommer även sammankoppla Instagram och 

Facebook så även Instagraminläggen kommer upp på Facebook.  

!
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Innehållsstrategi 

Målet med vår modell är att skapa en stadig följarskara, framförallt hos ungdomar. 

Ungdomar idag är oerhört medvetna och engagerade och därför måste det innehåll som 

publiceras i sociala medier vara tydligt inkluderande. Varje inlägg behöver inte skrivas med 

alla målgrupper i åtanke, men det är samtidigt viktigt att vissa grupper inte pekas ut och 

omnämns som oförmögna att själva handla. Funktionshindrade är mer än sitt funktionshinder 

och feminister är inte enbart intresserade av feminism.  

•! Klarspråk 

o! Tydligt språk där krångliga formuleringar (passiver, långa fundament) undviks. Den 

viktigaste informationen ska ligga tidigt i meningen. 

o! Personligt tilltal. Inläggen ska vända sig till en eller flera personer. Undvik inte pronomen 

utan använd dem för att verka inkluderande. Vi, du, ni etc. är exempel på pronomen som ska 

användas. 

•! Låt uppgiftsorienterad och formell information förmedlas på ett 

informellt och socialt sätt. 

o! Vad tänker/tycker organisationen om den information som delas? 

o! Kanske har någon erfarenhet av hur den information som delas kan/kommer att se ut i 

praktiken? 

!! Vad kan den förmedlade informationen/beslutet leda till? 

•! Målgrupp 

o! Ha en tydlig målgrupp för varje inlägg, men tänk också generellt. Unga feminister är inte 

enbart intresserade av feminism utan också av frågor som rör politik, tillgänglighet (ex. 

funktionsvariationer) och HBTQ. Utnyttja det! 

o! Undvik att vara alltför utpekande i inlägg riktade mot utsatta grupper (funktionsvariationer, 

HBTQ etc) eftersom det lätt uppfattas fel och som att de enbart tillåts delta på grund av sin 

funktionsvariation. En person med funktionsvariation kan till exempel få prata om feminism, 

barns rättigheter eller politik utan att hens funktionsvariation är i fokus. 

o! Dela, kommentera och uppmuntra sådant som producerats av de målgrupper ni önskar 

attrahera. En vecka att driva kontot på, upprop, debattartiklar, syn- och hörtolkning etc. är 

effektiva och enkla sätt att visa att Rädda Barnen bryr sig utan att anse sig ha rätt att ta 

tolkningsföreträde.  

o! Dela lokalföreningars inlägg så når de fler. 
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•! Utnyttja möjligheten till anonyma berättelser 

o! Genom att ha en särskild mejladress kan unga som vill dela med sig av sina berättelser skicka 

in dem för anonym publicering på kontot. Efter att inlägget publicerats bör mejlen raderas för 

att de inte ska gå att spåra. 

•! Tydlig ståndpunkt och argumentation 

o! Istället för: “Vi arbetar för/mot det här” skriv: “Vi arbetar för/mot det här eftersom ...” 

•! Var aktiv i sociala medier 

o! Omkring ett inlägg/dag (gärna fler) istället för ett inlägg/vecka 

o! Besvara kommentarer 

o! Besök och visa närvaro på konton som sammankopplas med det egna 

o! Exempelmodell: 
 

 
 

•! Tänk nationellt 

o! I nuläget delas främst internationella inlägg på Instagram. För att nå ut i det svenska 

samhället: fokusera på det arbete som sker nationellt, regionalt, lokalt, inom ungdomssektorn 

etc. 

o! Tydliggör vad man som enskild person kan göra i sin direkta närhet. 

 

Publicerat!inlägg(Instagram)

Lajks,!kommentarer!
(Instagram)

Delningar,!lajks,!
kommentarer!(Facebook)

Återkoppling!i!den!egna!
kanalen!(Instagram,!

Facebook)

Svara!på!kommentarer

Sökning!på!hashtags!
(område,!insats,!
organisation!etc).

Återkoppling!i!externa!
kanaler,!både!hos!andra!
organisationer/ickeR

personliga!konton!och!på!
personliga!konton
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Använd och var medveten om de tillgängliga funktionerna på respektive plattform. På 

Instagram och Facebook visas inte inläggen i kronologisk ordning, utan på så sätt att de inlägg 

användaren förväntas vara intresserad av kommer upp i flödet. Det finns några strategier man 

kan använda för att minska risken att försvinna i bruset. 

 

•! Använd hashtags  

o! Beroende på vad inlägget handlar om bör hashtags – såväl svenska som engelska – användas. 

Då dyker bilden upp vid en sökning. Se exempel nedan. 

•! Var aktiv 

o! Ju fler inlägg som publiceras, desto större är chansen att dyka upp i andras flöden. 

o! Inbjud till diskussion och försök besvara frågor och kommentarer i så stor utsträckning som 

möjligt. Genom att vara aktiv i kommentarsfältet kommer människor engageras och vilja läsa 

och förhoppningsvis delta i diskussionen, varpå chansen för lajks ökar. Ju oftare en person 

gillar ett kontos bilder, desto oftare dyker inlägg från avsändaren upp i den personens flöde. 

o! Skriv om sådant som engagerar människor i deras privata sfär. Om inlägget syftar till att 

engagera människor att delta som läxhjälpare – skriv (och fråga!) om hur det är att lära sig ett 

nytt språk, om det svåra i att förstå matematiska formler eller om hur häftigt det var att 

upptäcka att gult och blått blir grönt. Skriv om sådant följarna kan relatera till, även om det 

gäller tunga ämnen. 

 

Exempel på hashtags som bör användas och figurera i merparten av inläggen (i olika 

konstellationer) är: #syntolkning, #raddabarnense #savethechildren #organiseramera 

#selfless #socialgood #volunteer #volunteering #volontär #giveback #dogood (hänvisning 

till Do Good Movement) #nonprofit #charity (om ni ska hålla i någon form av event) 

#foundation (vid information om organisationens förehavanden) #nptech (kort för non-profit 

technology, visar närvaro) #humanrights #poverty #hunger #fattigdom 

#mänskligarättigheter #aid #svpol (svensk politik, använd vid diskussion om politisk aktivitet i 

Sverige) #politics  

Beroende på vilken typ av inlägg som skrivs är hashtaggarna mer eller mindre relevanta. 

Ibland är de överflödiga, men generellt bör det finnas några stycken med för att öka 

chanserna att sprida inlägget. Undvik att använda alla om det inte finns någon bildtext. 

Ibland kan ett inlägg med en enda hashtag kommunicera mer än ett inlägg med omfattande 

bildtext och många hashtags. 


