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Förord  

 

Den här examensrapporten handlar om mitt arbete på Kulturskolan i Kungsbacka. På skolan 

jobbade jag med att ta fram en handlingsplan för skolans framtida användning av sociala 

medier och hur skolan med hjälp av dem locka fler besökare.  

Jag är en kille på 22år som studerar Högskoleprogrammet till Medieproducent på Umeå 

universitet. Jag har under min utbildning kommit i kontakt med marknadsföring och ett 

intresse har vuxit fram från det. Sociala medier är något som jag kommer i kontakt med 

dagligen men har aldrig tidigare fått arbete med det som jag gjort nu.  

Jag vill tacka Marie Öjesund på Aranäsgymnasiet som tipsade mig att söka jobbet hos 

kulturskolan och Kajsa Jeppson som är enhetschef på kulturskolan i Kungsbacka och som 

varit min handledare på skolan. 

Jag vill även tacka min handledare på universitets institution, Robert Sjöblom som har hjälpt 

och stöttat mig under hela arbetet.   

 

 

 
 

  



Sammanfattning 

 

 

Kulturskolan i Kungsbacka kontaktade medieproducent-studenten Erik Iversen för att få hjälp 

med att ta fram en handlingsplan för sociala medier. Skolan vill börja använda sig av sociala 

medier och locka fler besökare till skolans evenemang men vet inte hur de ska använda 

sociala medier.  

Handlingsplanen skulle hjälpa lärarna att kommunicera via sociala medier och lägga upp 

strategi för hur mediet kan användas som ett verktyg. 

Projektet inleddes med en förstudie där tidsplan och krav för arbetet satts upp. Det arbetet 

följdes upp av intervjuer med lärare på kulturskolan och därefter ett genomförande i form av 

skrivande av handlingsplan. 

Resultatet av projektet blev en handlingsplan med personlig prägel för Kulturskolan i 

Kungsbacka med riktlinjer och förslag för hur användande av sociala medier ska gå till. 

Projektets slutsatser är att det är viktigt att göra en bra planering för hur arbetet ska ske och i 

vilka steg det ska ske.  

Rapportens teoretiska delar fokuserar på hur marknadsföring via sociala medier ser ut på olika 

plan i form av strategisättande men även en del om hur manualer skrivs och vad man ska 

tänka på. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

 

The School of Arts in Kungsbacka, Sweden, contacted the media producer student Erik 

Iversen to help them to develop an action plan for their social media project. The school wants 

to use social media to attract more visitors to the school events but don’t know how to use 

social media. 

The action plan would help the teachers of the school to communicate via social media and 

set up a strategy for how the media can be used as a tool. 

The project began with a pilot study in which timing and requirements of the work were set. 

This work was followed by interviews with the teachers of the school and then an executive in 

the form of writing the action plan.  

The project resulted in an action plan with a personal touch for the School of Arts in 

Kungsbacka with guidelines and suggestions over the usage of social media. 

Conclusions of the project are the importance of planning and how the working process is set. 

The report's theoretical part focuses on how marketing through social media looks at different 

levels in terms of strategy-setting but also a part about manuals and how they are written and 

what to consider when writing them. 
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1. Inledning 

I rapportens inledning kan läsaren ta del av arbetes bakgrund, syfte och ta del de 

avgränsningar  

I inledningskapitlet har författaren större möjlighet än i sammanfattningen att förklara arbetets 

bakgrund, syfte och avgränsningar. Efter läsning av inledningen skall läsaren kunna förstå vad 

arbetet går ut på och hur rapportens sakinnehåll är beskrivet. Hela inledningskapitlet bör inte 

vara för långt, helst inte längre än två sidor. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Kulturskolan i Kungsbacka är en skola för elever mellan 5-20 år som är intresserade för kultur 

så som musik, dans, konst och teater. Skolan har drygt 2000 elever.  

Skolan anordnar många olika evenemang och känner att man kanske inte får den respons eller 

uppmärksamhet som man önskar kring dessa evenemang. Man har en hemsida där 

information finns att läsa om både skolan och de saker som anordnas men vill som sagt hitta 

en ny lösning för att få uppmärksamhet och locka fler besökare.  

För att lösa problemet vill man modernisera sig och börja använda sig av sociala medier men 

saknar kunskap om hur sociala medier ska användas. Man har därför anlitat en studenten och 

bett denne att ta fram en handlingsplan för användande av sociala medier för att hjälpa 

skolans lärare hur man de ska locka fler besökare till evenemangen. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur man med hjälp av sociala medier kan 

marknadsföra sig och hur sociala medier kan användas som ett verktyg samt vad som är 

viktigt att tänka på när man använder sociala medier i marknadsförande syfte. 

1.3 Avgränsningar 

 

Avgränsningar som har gjorts i denna rapport är fokuserade på marknadsföring via sociala 

medier och hur en manual skrivs. Det kommer inte att handla om de sociala plattformarna i 
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sig och hur de används och vilka funktioner de har. Det finns många plattformar för sociala 

medier och avgränsingar till de fyra största medierna har gjorts (Facebook, Twitter, Youtube 

och Google +) Instagram och Linkedin som även de är populära kommer det inte fokuseras 

på. 

1.4 Precisering av frågeställningen 

Frågeställningar: 

 Vilka plattformar passar Kulturskolans behov? Och vad ska dem användas till? 

Fördelar? 

 Hur ska strategin för sociala medier se ut? 

 Vilka riktlinjer krävs för att kvalitet och integritet ska säkras? 

 Vilka risker finns? 

 Hur ser en framtida organisation ut och hur administereras ansvar, hur ser framtiden 

ut?  

 Hur lanserar man en ny kommunikationskanal? 
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Marknadsföring via sociala medier 

 

 

Vad är sociala medier? 

 

Vad är sociala medier? Aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och 

användargenerat innehåll. Det är definitionen av sociala medier. Vi brukar använda uttrycket 

om webb 2.0 webbplatser (Webbsidor där användaren själv kan vara med och bidra till sajtens 

innehåll och ha kontroll över sin egen information). Exempel på sådana webbplatser är 

Facebook, Twitter, Google+ och Youtube. Internetforum, sociala nätverk, bloggar och wikier 

är även exempel på vad som kan klassas som sociala medier.  

Det finns andra definitioner för vad sociala medier är: 

”Sociala medier är demokratisering av innehåll och förståelse för den roll människor spelar i 

arbetet med att inte bara läsa och sprida information, utan också hur de delar och skapar 

innehåll för andra att delta i.”(Wikipedia,2012)  

Eller: 

"Sociala medier definieras av de miljontals samtal som sker på webben varje dag, samt 

konsten för hur de förs.”(Wikipedia,2012) 

Andra anser att sociala medier är en filosofi och ett antal funktioner snarare än något konkret. 

Filosofin handlar om att öppna upp för interaktion och deltagande, funktionerna som finns är 

de som gör det möjligt. Det betyder att alla de platser som erbjuder besökarna att delta och 

interagera på nätet kan klassas som ”sociala medier”(Persvarld,2009) 
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Marknadsföring via Sociala medier 

 

Det blir mer och mer populärt för företag och organisationer att använda sig av sociala medier 

för att marknadsföra sig och metoden är ett snabbt växande verktyg inom marknadsföring. 

Behovet att kunna kommunicera med sina målgrupper och därmed skapa en dialog på ett 

snabbt och enkelt sätt är idag högt prioriterat. I metoden ingår sociala nätverk (Facebook, 

Google+), ”video-sharing” webbplatser (Youtube), ”bild-sharing” (Flickr), bloggar och 

mikrobloggar (Twitter). (Foundation of Marketing, Fahy & Jobber 2012) 

Marknadsföring via sociala medier har lett till att företagen både kan kommunicera och 

engagera sina kunder på nätet. Det öppnar även upp för företagaren själv att delta i 

diskussionen om sina varumärken.  

Den största skillnaden med marknadsföring i sociala medier och den traditionella 

marknadsföringen är den direkta responsen. Printannonser som trycks upp i en tidning 

kommer exempelvis vara där oavsett om köparen vill eller inte. I sociala medier slutar folk 

lyssna på företaget om marknadsföringen är ointressant.  

När företagen ska genomföra sina marknadsföringskampanjer finns det två faktorer att beakta. 

Den första är kontroll, i traditionell marknadsföring utgör skapandet och spridningen av 

marknadsförande meddelanden kärnan. I sociala medier finns ett ”co-create” eller 

samskapande som är en form av affärstrategi där kunden och företagen delar med sin kunskap 

till varandra. Konsumenterna kan och kommentera varumärket och ladda upp videor och 

twittra om sina erfarenheter av företaget (Wikipedia,2013). Företagscheferna kan inte längre 

styra vad som sägs om varumärket. Den andra faktorn är hängivenhet. Idéerna för 

marknadsföringen måste skapas på konsumentens villkor för att säkerställa konsumentens 

medverkan. Tillit och äkthet är slutligen inslag som är viktiga för konsumentens deltagande. 

(Foundation of Marketing, Fahy & Jobber 2012)(Persvarld,2009) 

Via sociala medier och exempelvis Facebook så kan konsumenterna ges regelbundna 

uppdateringar om företagets produkter och länkar till videoklipp där problemlösningar finns 

tillgängliga för konsumenten. 
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På Facebook kan företagen ge användarna annonsering som baseras på individens Facebook-

profil, genom att känna till konsumentens ålder, kön, civilstånd, utbildning, plats och intressen 

kan marknadsföringen formas för att tilltala dina intressen och behov. (Foundation of 

Marketing, Fahy & Jobber 2012) 

Demografisk marknadsföring fungerar inte längre då det är nyttan hos konsumenten som styr. 

Företagen måste istället se till individens intressen. 

Mikrobloggen Twitter har utvecklat en liknande inriktningsteknik som tillåter företag att visa 

”tweets” (twittermeddelande) till användare baserat på de typer av varumärken som 

användaren följer. (Foundation of Marketing, Fahy & Jobber 2012) 

Viral marknadsföring är idag den populäraste metoden för marknadsföring via sociala medier. 

Metoden går ut på att individen exponeras för en tjänst, produkt eller ett budskap som är så 

unikt och intresseväckande att individen sprider det vidare till sin bekantskapskrets av egen 

vilja vilket därför medför en större trovärdighet. Exempel på spridningsmetoder av budskapet 

är ”Mun-till-mun”-metoden där kunden eller individen gör jobbet åt företaget och sprider 

budskapet vidare till sina bekanta genom rekommendationer.  

Det handlar mycket om den sociala kompetens som företaget och de marknadsansvariga 

besitter. Kommunikationen är a och o och för att uppnå det bästa resultatet måste företaget 

kunna kommunicera med sina kunder på ett bra sätt för att kunderna ska känna att företaget 

bryr sig om de och att bemötandet är gott. 

Att marknadsföra sig via sociala medier ser lite annorlunda ut jämfört med tryckta medier i 

form av reklamblad eller tidningsannonser. Tankesättet är annorlunda och en del anser att 

regler eller ”budord” bör följas när man marknadsför sig med sociala medier. 
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Marknadsföringens 12 budord  i sociala medier 

 

1. Dela 

 

Tänk delning, vad vill folk dela med sig av till bekanta? Se till att rubriken är fängslande och 

lockande men även lätt att dela med sig av, vad gör ditt varumärke intressant? När svaret på 

frågan om vad folk villa dela, publicera det och sprid. Bidra och skapa en grundläggande 

närvaro i de sociala medierna. Länka vidare till information som har anknytning till det 

verksamhetsområde där företaget verkar eller dela allmän intressant information. När inläggen 

väl handlar om ditt företags egen produkt så läser folk det i förtroende för tidigare inlägg och 

delningar. (Mynewsdesk, 2011) 

 

2. Ställ in dig på realtid 

 

När man marknadsför i sociala medier är det viktigt att tänka i realtid. Publicera dina budskap 

direkt och vänta inte. Det som är populärt just och som är en stundande trend kan se helt 

annorlunda ut om en månad och är kanske inte alls attraktivt för kunden längre. Folk vill ha 

information direkt och har inte tid att vänta. Klagomål, frågor och förfrågningar ska alltid 

besvaras i realtid. (Mynewsdesk, 2011) 

3. Informera – sälj inte 

 

Marknadsföring via sociala medier går ut på att informera kunden, inte att sälja. Folk vill inte 

längre få saker sålda till sig. De vill ha sina problem lösta genom svar och information hos sitt 

företag. Hur denna informering ser ut kan variera, det kan ske via bloggar, länkar i ”tweets” 

(Twitter-inlägg) eller genom uppdateringar och information på Facebook. (Mynewsdesk, 

2011) 

 

4. Erbjud underhållning – inte marknadsföring 

 

Det är viktigt att underhålla med sin marknadsföring, få kunderna att betrakta 

marknadsföringen som underhållning och inte som traditionell marknadsföring. I en 

stundande informationsålder får det bleka stå i skymundan för det som sticker ut. De länkar 
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som delas mest är de sociala mediesidor vars uppdateringar innehåller mest underhållning, 

tävlingar och humor. (Mynewsdesk, 2011) 

 

5. Tänk flerkanaligt 

 

Att tänka flerkanaligt är vitalt. Det räcker inte med att företaget bara finns på Facebook eller 

bara på Twitter. Du behöver synas och finnas till för kunden överallt hela tiden. Att vara 

närvarande är det viktigaste för kunden. (Mynewsdesk, 2011) 

 

6. Erbjud gratis information 

 

Erbjud gratis information till kunden, det som är gratis delas. Syftet med detta är att bygga 

upp ett förtroende och för att ditt innehåll ska spridas på den sociala webben. När du väl 

släpper den produkt som du ska ta betalt för så är folk villiga att betala eftersom de lärt känna 

ditt varumärke och har en relation till det. (Mynewsdesk, 2011) 

7. Tänk multimedia 

 

Idag räcker det inte med enbart text. Information måste erbjudas för flera olika medier och 

målgrupper. Personer mellan 15 och 25 år är mer attraherade av video medan personer mellan 

45 och 60 år föredrar e-mail och text. Ta reda på vad din målgrupp vill ha och erbjud det till 

dem. Den sociala webben är en multimedial upplevelse som ser olika ut för alla. 

(Mynewsdesk, 2011) 

 

8. Tänk som en publicist 

 

Nuförtiden letar konsumenter information om företag på webben, broschyrer som skickas 

hem i brevlådan eller mailutskick med specialerbjudande har gått ur tiden. Konsumenter 

goolar runt på och letar information och material som ger de lösningar och svar på deras 

frågor. Förbered dig och planera för digitala publikation som podcasts, instruktionsvideor och 

PDF:er. (Mynewsdesk, 2011) 
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9. Rikta dig mot din nisch 

 

Var tillgänglig så att fans och grupper kan hitta dig och dela med sig av information om dig i 

sina communities.  Genom att följa ledande personer inom din nisch på exempelvis Twitter så 

kan de sprida vidare dina tweets till fler personer medliknande intressen. På Facebook kan 

marknadsföring rikta mot specifika målgrupper utifrån till exmepl roller, intresen, bostadsort, 

ålder och relationsstatus. (Mynewsdesk, 2011) 

 

10. Våga vara passionerad 

 

Social marknadsföring innehåller ett visst mått av passion. Det märks hos konsumenten om du 

inte är passionerad och motiverad vad gäller din nisch, det går inte att fejka passion. Tecken 

på en passionerad publicist är att hans eller hennes sprids vidare och står ut. (Mynewsdesk, 

2011) 

 

11. Lyssna 

 

Lyssna på kunderna, det är genom dem du får svaret på vad de vill ha, vilka lösningar de vill 

ha och vilka frågor som behöver besvaras. Via dina sociala nätverk kan du få massor av 

information om din målgrupp som kan hjälpa dig att uppnå de mål som satts upp. Facebook, 

Twitter, LinkedIn och bloggkommentarer kan du få massor av information om din målgrupp. 

(Mynewsdesk, 2011) 

 

12. Delta 

 

När du har lyssnat på din målgrupp och fått höra vad de vill ha är du redo att börja 

kommunicera i realtid. Var på plats och se till att den information som vill spridas är relevant 

och intressant.När detta är gjort är det dags att välja vilken kanal som ska användas för 

marknadsföringen, välj det som känns bekvämt att använda.  (Mynewsdesk, 2011) 
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Hur gör man en strategi för sociala medier? 

 

Behöver man en strategi för sociala medier?  

Att han en strategi över sociala medier är ett bra sätt att bevaka och få inblick i din målgrupps 

behov. Marknadsföringen och kommunikationen blir bättre av en plan både för det egna 

företaget men också för konsumenten som kommer att ta del av marknadsföringen när den 

blir handling. (Kreafonbloggen, 2011) 

I en strategisk plan kan det vara nyttigt att analysera de sociala mediekanaler som finns på 

nätet och vara aktiv där målgruppen är aktiv. För att skriva en strategi behövs innehållskrav 

uppfyllas. 

 Research 

 Mål och syfte med användandet 

 Engagemang 

 Bevakning och mätning 

Research 

 

I en research analyserar man kundnätet och tittar på vart kunderna befinner sig på den sociala 

användarstegen. Här kan företaget se hur målgruppen beter sig på sociala medier för att förstå 

vad som intresserar kunden. Vilka sociala plattformar använder dina kunder? Att hitta rätt 

mediekanal är viktigt för att nå ut till så många kunder som möjligt om företaget befinner sig 

på fel mediekanal kan kunderna ha svårt att hitta dig. 

Ta reda på vad dina kunder använder sociala medier till, är det för att hålla kontakt med 

vänner, följa kända människor eller till exempel följa företag. När du vet det är lättare att 

utforma sin information för att locka kunderna. 

Gör en research av konkurrenter, se om de också använder sig av sociala medier och hur de 

gör. Titta på vad dina konkurrenter gör bra och dåligt. Om de gör något bra kan ett tips vara 

att ta efter det och utveckla det för att få ett övertag mot din konkurrent. Om dina 

konkurrenter gör något mindre bra kolla då på vad det är som de gör dåligt och på vilket sätt 

för att sedan själva kunna undvika det eller handskas med det bättre om det skulle inträffa. 
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Titta även förbi dina konkurrenter och kolla på liknande tjänster eller varumärken som du 

personligen tycker om. Hur agerar de på sociala medier? Finns det någon lärdom eller 

inspiration som man kan ta med sig ifrån ledande företag i näringslivet och som inte är en 

konkurrent till den egna verksamheten. 

Granska ditt eget varumärke och undersök hur kunder ser på ditt varumärke. Har ditt 

varumärke ett dåligt rykte så kan det vara bra att tänka på hur man ska förbättra sig inför nästa 

fas i strategin. Hur tacklar man negativa kommentarer? Ska de ignoreras eller ses som 

konstruktiv kritik? . Om kunderna har en bra uppfattning om varumärket kan det vara bra att 

titta vad det är de tycker är bra och om man kan utveckla den delen för att de ska bli ännu 

nöjdare. 

Ta reda på om dina anställda är aktiva på sociala medier, om de är det kolla om de 

representerar företaget. Detta är också en del av strategin då dina anställda har ett privatliv 

utanför jobbet. Deras kontakter kan i framtiden bli dina kunder. (Slideshare, 2011) 

 

Mål och syfte 

 

Att ha ett mål och ett syfte utgör grunden för hela användandet av de sociala medierna. Det är 

viktigt att företaget bestämmer vad man vill uppnå. Mål och syfte kan vara att företaget vill 

förbättra den interna kommunikationen eller att man vill ändra kundernas syn på företaget 

genom att visa att sociala medier är ett av de arbetsverktyg man använder sig av. Målet kan 

också vara att skapa en kännedom om produkter eller tjänster för kunden.  

Det finns även frågor att ställa till sig själv som företagare och som inte rör kundens intresse. 

För att lägga upp mål som måste alla veta vem eller vilka som kommer att vara ansvariga för 

marknadsföringen i sociala medier. Hur ska det arbetet läggas in i de dagliga rutiner som 

redan finns på företaget?  

När man pratar om mål är det viktigt att kolla på hur utfallet ska mätas och framförallt om det 

är mätbart. (Slideshare, 2011) 
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Engagemang 

 

Engagemang skapas och styrs av målgruppen men också beroende på vilken typ av produkt 

eller tjänst som företaget arbetar med. Som företag måste man kolla på hur engagemang och 

delaktighet skapas för att veta vad som intresserar målgruppen och vad som gör att 

målgruppen vill dela med sig av sina åsikter. (Slideshare, 2011) 

 

Bevaka och mät 

 

Slutligen är det dags att bevaka och mäta sina resultat för att se om de mål som satts upp har 

uppfyllts. Det finns många olika sätt att mäta sitt resultat på men följande punkter kan vara 

passande att mäta när man jobbar med sociala medier: 

 Engagemang – Hur mycket engagemang och deltagande har exempelvis inlägg på 

företagets Facebooksida skapat? Mät inläggen och se om kunderna kommit med 

information som kan hjälpa företaget att utvärdera sig själva. 

 Kommentarer på inlägg – Se vad kunder kommenterar på dina inlägg för att få respons 

på om de tycker att det är bra eller dåligt. 

 Nedladdningar – Undersök och mät hur många nedladdningar som gjorts av 

exempelvis PDF:er där företaget laddat upp information på den officiella 

Facebooksidan. 

 ReTweets – Om företaget är aktivt på Twitter, bevaka då ditt Twitterflöde för att se 

om någon ReTweetat (vidarebefordrat) dina blogginlägg då kan du se om det du 

publicerat är populärt hos kunderna.  

 Omnämnanden – Bevaka dina kunder på de socialaplattformarna och se om du blir 

omnämnd. Av omnämnandena kan företaget se om produkter eller varumärket är 

populärt bland konsumenterna eller om det är negativa saker som sägs. Beroende på 

vad som sägs kan man antingen förbättra eller utveckla sig inför nästa mål.  

(Slideshare, 2011) 
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Vilka risker finns när man som företagare finns på sociala medier? 

 

Företagare har börjat se möjligheter i att marknadsföra sig på sociala medier men dessa sidor 

medför också vissa risker. Sociala medier är för andra privata medier där man socialiserar sig 

med sina vänner och där man ogärna blandar nytta med nöje och alla är inte nöjda med att få 

reklam skickade till sig och det finns en skepsis mot att företag ska komma in i de privata 

sfärerna. (Foretagande, 2010)  

Sociala medier är ett verktyg som är bra på att skapa dialoger mellan människor och företag, 

det är ett samtal mellan flera parter och inte en ensidig kommunikation. I dialogerna kommer 

många olika åsikter fram och det kan ibland innebära problem. Vem som helst kan skriva vad 

som helst till vem som helst. (Slideshare, 2012)  

Kommunikationen på sidor som Facebook bygger på en närvaro av riktiga människor, med 

många åsikter finns det risk för okunskap och åsikter som kan bli dåliga referenser. Alla 

personer har full yttrandefrihet och det innebär att kunderna har en lika stark röst som 

företaget har. Risken med detta är att det går att sprida missnöjet lika snabbt som företaget 

sprider sin information. Det är praktiskt taget omöjligt att ta tillbaka något som publicerats 

och delats via sociala medier. (Foretagande, 2010) 

Riskerna med att välja sociala medier som marknadsföringskanal är mycket större än i vanliga 

kanaler på grund av möjligheten att kommentera och dela med sig av sin uppfattning som 

kund. (Foretagande, 2010) 

I och med alla typer av uppladdningar som görs på sociala medier med bilder och videoklipp 

leder det till en ökad risk för copyrightbrott då bloggare använder bilder utan tillstånd från 

upphovsmannen. Youtube-användare kopierar populära filmklipp och laddar upp dem som 

sina egna. En okunskap för att copyrightlagen existerar finns och för företagare finns risken 

att material i lånade varianter återfinns på sociala medier. (Skapa, 2012) 
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Att skriva en manual 

 

I det vardagliga arbetat finns det tillfällen då kunder eller den egna organisationen behöver 

förses med en dokumentation som går visar hur varje process går och lär de något som de är 

obekanta med, en manual. 

En manual kan ibland vara svårt att skriva och ibland kan det vara väldigt enkelt, det beror 

helt och hållet på vad det är som ska instrueras för användaren. För den som skriver manualen 

finns det ett par steg som måste gås igenom. 

Att lära känna ämnet som manualen ska handla om är nyckeln. Om författaren besitter stor 

kunskap inom ämnet så blir handboken framgångsrikare. Exempelvis, om manualen handlar 

om sociala medier och Facebook kan det vara bra att känna till Facebook och dess funktioner 

då detta underlättar för författaren att beskriva ämnet.  

Om författaren för manualen bara är författare och inte expert inom ämnet kan det vara bra att 

tala med experter och engagera kunniga människor då deras kunskap kan fungera som 

hjälpmedel för granskning under hela arbetsgången. (WikiHow) 

Ett praktiskt tillvägagångssätt när manualen skrivs kan ge en känsla för vad användaren 

kommer att vilja lära sig och kan för författaren vidga sina vyer. 

Att kolla på manualer för liknande produkter är en metod för att se hur andra författare har 

tagit sig an frågor som berörs i den egna manualen.  Genom att leta efter likheter mellan olika 

författare och se om det finns gemensamma strategier som skulle kunna appliceras på är ett 

tillvägagångssätt som gör det möjligt att inspireras av andra. Att titta på skillnader är också en 

viktig del där författaren kan se hur det egna verket skiljer sig från andras. (WikiHow) 

Inlärningsstilar kan se olika ut och att använda samma instruktioner till olika klienter kan vara 

förvirrande. Genom att uppdatera manualen regelbundet och att vara flexibel i formatet ökar 

chanserna att instruktionerna fungerar för alla mottagare. 

 

Hur skriver man? 

 

Kom ut ur ditt eget huvud: Även om författaren själv besitter stor kunskap och ser mycket 

av den information som skrivs som självklar och glasklar är det inte säkert att allt framgår lika 

tydligt för användaren. Börja på ruta ett genom att anta att den som läser manualen har noll 

kunskap om ämnet. (Sitepoint, 2010) 

Vet mål: Se till att målet med manualen är tydligt. Ta reda på exakt vad manualen ska täcka 

och undvik för mycket information som kan anses vara onödig och som kan skapa förvirring 

med allt för mycket detaljer. (Sitepoint, 2010) 
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Skapa struktur: Innan manualen börjar skrivas är det gynnsamt att skapa en struktur över 

hur manualen kommer se ut när den är klar. Skriv ner vad dokumentet ska täcka med huvud 

och underavdelningar. Genom att skapa en stark struktur blir den författande processen och 

genomförandet tydligare. Skapa en logisk ordning till manualen ska utvecklas med kapitel 

som följer processen i den ordning som den sker. (Sitepoint, 2010) 

Gör det lätt att förstå: En lättförståelig manual är en bra manual.  Att göra listor är ett bra 

sätt att beskriva processer och åtgärder för att göra något. Listor kan hjälpa användaren att 

flytta från punkt till punkt och därmed lösa problem via steg för steg. Att använda en 

innehållsförteckning och göra dokumentet sökbart användaren ökar förståelsen för de steg 

som finns i manualen. Med den kan en röd tråd skapas för användaren. (Sitepoint, 2010) 

Var kortfattad: Det är lätt hänt att författaren för manualen vill beskriva instruktionerna in i 

minsta detalj. Fokusera på att få med det som mottagaren verkligen behöver veta och att 

använda så många ord som behövs för det.  (Sitepoint, 2010) 

Använd visuella hjälpmedel: Inlärningsmetoder ser annorlunda ut och visuella hjälpmedel 

kan hjälpa användaren att förstå instruktioner på ett annat sätt. Att använda skärmdumpar, 

diagram och även filmer är ett sätt att gör manualen lättare att förstå. (Sitepoint, 2010) 

Språket: Språket i manualen kan se väldigt olika ut och tilltalet och tonläget varierar 

beroende på hur målgruppen för användandet ser ut. Om manualen görs för ett större företag 

kan det läggas stort fokus på tydlighet och noggrannhet i pedagogiken för att alla ska förstå 

instruktionerna. Språket ska också fungera för människor med olika utbildnings- och 

erfarenhetsnivå. Om manualen är till för ett mindre företag kan fokus istället ligga på att 

skapa en personligare prägel för hela verket. (Sitepoint, 2010) 

Tips och Risker:  Användare kan tolka instruktioner på olika sätt och under lösningens gång 

kan problem uppstå för användaren. Lägg till tips och notiser med information som kan 

förenkla uppgiften ytterligare. Med hjälp av denna metod kan även användaren minska risken 

för att utföra uppgiften felaktigt. (Sitepoint, 2010) 

Innehåll: Manualer kan se väldigt olika ut innehållsmässigt beroende på vad det är den är till 

för. En manual för en båtmotor har mer fokus på det tekniska och hur själva motorn fungerar. 

En manual för användande av sociala medier i en skola har mer fokus på det pedagogiska och 

instruerar användaren hur den sociala webbvärlden ser ut och vilka tankebanor som ska has i 

åtanke. Övergripande för båda typerna är att en innehållsförteckning ska finnas. Det ska vara 

enkelt för användaren att hitta de rubriker och scenarion som kan svara på problemen utan att 

behöva bläddra igenom varje sida av manualen. (Sitepoint, 2010)  

En tutorial – en så kallad handledning bör finnas med i manualen. Här ska en uppgift 

instrueras steg för steg för att hjälpa användaren att nå sitt mål succesivt i etapper. 

En introduktion ska finnas med i manualen. Introduktionen anger tonen för hela handboken 

och kommer att ge användaren en känsla om vilken typ av manual de är på väg att ta sig ann.  

Här kan författaren visa om manualen kommer vara lätt och underhållande eller enkel. Här 

sätts tonen för hur språket kommer att se ut. 
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3. Resultat 

Projektet på Kulturskolan i Kungsbacka resulterade i en handlingsplan för användande av 

Sociala medier. Handlingsplanen ska senare användas av lärarna på skolan som ett verktyg i 

marknadsförande syfte.  

Inför projektets start gjordes en kravspecifikation tillsammans med arbetsgivare på 

Kulturskolan i Kungsbacka. (Hela kravspecifikationen finns att läsa i Bilaga B under 

BILAGOR) 

Följande krav fastställdes för projeket: 

Produktkrav: 

Användningskrav: 

Handlingsplanen ska vara enkel att följa och lätt användlig så att personen som använder den 

enkelt ska förstå hur denne ska gå tillväga för att uppfylla syftet med ”produkten”. 

Innehållskrav: 

En analys av sociala medier som förklarar vilka olika funktioner de olika medierna har för att 

ge användaren en överblick av användningsområden. 

En rekommendation av kanal och vilken användning som finns för denna kanal. 

En typ av organisationsplan ska tas fram för att kulturskolan enkelt ska kunna se vilken 

bemanning som behöver göras i användandet av sociala medier. 

Handlingsplanen ska innehålla en riskanalys eller ett avsnitt som tar upp risker i användadet 

av sociala medier för att göra användaren medveten om vilka ”fallgropar” och situationer som 

går att undvika. 

Arbetsgivaren på Kulturskolan har fått följa arbetsgången för handlingsplanen och nöjd med 

det som har visats upp på avstämningarna. Den färdiga handlingsplanen kommer att finnas i 

rapportens bilagor om läsaren är intresserad av att ta del av den färdiga produkten. 

Skolans lärare fick svara på frågor för att ge en bild över hur kunskaperna såg ut hos 

målgruppen (frågorna finns under bilagor). Språket och instruktionerna i handlingsplanen är 

baserade på de svar och den bild som frågorna gav. Handlingsplanen är lättläst och kortfattad 

till den grad att alla viktiga delar tas upp och att användaren förstår innehållet. 

Val av plattform 

 

Kulturskolans problem är att de inte vet vilken social nätverksplattform som passar deras 

behov. Skolans lärare är kluvna vad gäller användandet av sociala medier, en del är aktiva på 

Facebook och har ett konto och använder det dagligen medan några använder det sällan, några 

har hört talas om Facebook och Youtube och en del saknar helt en relation till ämnet.  
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Facebook är den plattform som rekommenderas till lärarna på skolan, behovet som finns från 

deras håll är att locka fler besökare till skolans evenemang. Facebooks funktioner erbjuder en 

organiserad struktur för användandet med bild och videouppladdning tillsammans grupp och 

evenemangsfunktionerna.  

Se bilaga 2 Kapitel 1 i Handlingsplanen. 

 

Val av strategi 

Val och utformande av sociala medier strategier ser väldigt olika ut. Det som är syftet med 

strategin är att kunna kartlägga din verksamhet och din marknad. Viktigt med strategin är att 

en research ska kunna göras med hjälp av den för att granska dina kunder och konkurrenter 

och definiera målgrupp. Det har också framkommit att med hjälp av strategin ska mål kunna 

sättas upp men också vara mätbara för att resursanpassningar ska kunna göras och nå mål.  

Se bilaga 2 Kapitel 3 – Strategi i Handlingsplanen. 

Kvalitet och integritet 

För att säkra kvalitet och integritet i sociala medier-bruk ska fokus ligga på språket, sättet att 

uttrycka sig och bemötande av människor när detta uppfyllts. För att skriva handlingsplanens 

kapitel om kvalitet och integritet erbjöd skolan själva ett häfte om kommunens värderingar för 

att sätta en personlig prägel på handlingsplanen.  

Se bilaga Handlingsplan kapitel 4 – Kvalitet och integritet. 

Risker 

Den snabba delningshastigheten av både negativ och positiv kritik är en lika stor möjlighet 

som det är en risk. Att kommunicera inom organisationen och med sina kunder är lösningen 

på problemet. Kunderna har idag lika stor röst som företaget själva i och med den direkt 

kommunikation som uppstår i sociala medier.  

De största riskerna som finns på de sociala medierna är åsiktsfrihet och okunskap. Sociala 

medier öppnar för en dialog mellan kund och företag. I tryckta medier kan inte kunden direkt 

kommentera sina åsikter om en tryckannons i en tidning, i sociala medier finns den direkta 

kommunikation som gör det möjligt att ge företagen respons direkt. Kunderna har nu istället 
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lika stor röst som företaget själva och kan sprida goda referenser såväl som dåliga. Som 

företag måste reklamhat bland användarna vara 

Hur ser en framtida organisation ut och hur administereras ansvar, hur ser framtiden 

ut?  

Organisationsplaner kan se väldigt olika ut precis som strategier. Beroende på hur stort 

företaget är och hur många anställda som jobbar där kan utformningen av en 

organisationsplan variera. Kulturskolan i Kungsbackas organisationsplan för adminstrerande 

ansvar och arbetssätt gjorde i samråd med lärare på skolan som kom med önskemål för hur de 

kunde tänka sig att arbetet ska gå till när det väl sker. Att lyckas engagera så många 

människor som möjligt med så få personer som möjligt är nyckeln för en lyckad organisation i 

sociala medier. Att dela upp skolans lärare i ämneslag för att organisera de anställda i sig är 

en bra lösning. 

Lansering av en ny kommunikationskanal 

Lansering av en kommunikationskanal kräver att företaget eller organisationen först 

bestämmer vilken eller vilka sociala nätverksplattformar de ska vara aktiva på. Därefter måste 

ett konto eller en användare registreras, alla sociala nätverksplattformar är idag gratis och 

fungerar på alla enheter (android-telefoner, iphone, surfplattor, datorer). 

På Facebook kan kommunikationskanaler skapas via exempelvis grupper och evenemang. 

Med grupperna kan andra användare ta del av information som postas och delta i diskussioner 

med användare som har samma intressen. Evenemangsfunktionen som sidan har är en egen 

kommunikationskanal på kommunikationskanalen, här kan flera användare sluta upp och 

utföra aktiviteter tillsammans. 
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Diskussion/Slutsats 

Vilka slutsatser kan man då dra efter att ha jobbat fram en handlingsplan åt Kulturskolan i 

Kungsbacka? 

I början var jag ganska nervös över att anta ett projekt helt själv. Jag har ju tidigare jobbat 

med många projekt under utbildningens gång men som sagt aldrig själv. ”Hur ska detta gå?” 

var en av frågorna som varvades i mitt huvud. Det som därför blev min största utmaning i 

projektet var att se om jag ens var kapabel att slutföra handlingsplanen, uppfylla de krav som 

ställts från beställaren och leverera slutprodukten på egen hand.  

Att tolka resultatet och svara på frågeställningarna har gjort det möjligt 

Syfte 

 

Projektets syfte var att jag skulle undersöka hur sociala medier kan användas som ett 

marknadsförande syfte och hur det ska användas. Genom att göra handlingsplanen och 

undersöka ämnet på ett teoretiskt plan har jag kommit fram till att nyckeln till marknadsföring 

i sociala medier är kommunikation och information. Om man jämför traditionell 

marknadsföring med den i sociala medier så går den traditionella ut på att man ska sälja 

produkter. I sociala medier är allt relativt och kunder tröttnar lätt om de känner att de blir 

påtvingade något, det är därför viktigt att istället informera. Informationen ska därefter leda 

till att kunden köper produkter. Möjligheten för kunden att kommentera det som företag 

skickar ut har lett till en helt annan relation mellan kund och företag något som jag ser som 

positivt då jag anser att företagen borde lyssna mer på vad deras kunder vill ha. 
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Frågeställningar 

 

Mina frågeställningar för projektet såg ut så här: 

 Vilka plattformar passar Kulturskolans behov? Och vad ska dem användas till? 

Fördelar? 

 Hur ska strategin för sociala medier se ut? 

 Vilka riktlinjer krävs för att kvalitet och integritet ska säkras? 

 Vilka risker finns? 

 Hur ser en framtida organisation ut och hur administreras ansvar, hur ser framtiden ut?  

 Hur lanserar man en ny kommunikationskanal? 

Efter att ha jobbat på Kulturskolan och gjort en handlingsplan åt de har jag kommit fram till 

att en Facebooksida skulle passa de bäst. För skolan är det viktigt att synas för att locka nya 

besökare och det gör de bäst genom Facebook. Den höga igenkänningsfaktorn som sidan har 

och användarantalet var det som låg till grund för att jag valde att rekommendera skolan att 

börja använda sig av Facebook. Facebook är den sociala nätverksplattform som är mest 

lättanvändlig och för en skola där åldrarna på de anställda varierar mycket drog jag slutsatsen 

att om alla kan använda det blir det också roligare för alla. 

I handlingsplanen ger jag inte skolan en klar strategi och säger till de att ”så här ska er strategi 

se ut”. Jag tycker att det är viktigt att lärarna själva får utforma en strategi som passar de bäst 

och som de kan känna sig bekväma i eftersom det i slutändan är de som faktiskt ska använda 

de sociala medierna. Jag har därför gett de riktlinjer för vad de ska tänka på och hur de ska 

tänka när de gör en strategi. Om några konstigheter uppstår ska de enkelt kolla vad de 

eventuellt har missat i arbetsprocessen. 

När jag pratade med några av skolans lärare under det förberedande arbetet upptäckte jag att 

det fanns en viss rädsla för sociala medier. Det finns risker med sociala medier och jag 

personligen tycker att det är viktigt att uppmärksamma dessa risker för att lära sig hur de ska 

tacklas. Efter krav från beställaren så har jag gjort ett avsnitt i handlingsplanen som handlar 

om risker och hur man ska åtgärda de. Sociala medier grundar sig i kommunikationen och att 

kommunicera är bland de bästa verktygen att använda sig av när man åtgärdar risker på 

sociala medier. Människors åsiktsfrihet är en av de största riskerna och vilda diskussioner är 
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ingen ovana på sociala medier. Det är därför viktigt att veta hur kommunikationen ska se ut. 

Jag upplyser lärarna att vara öppna och höra båda sidor av diskussionen. 

Frågeställningen som handlar om kvalitet och integritet och hur den ska säkras kommer som 

ett litet krav eller önskemål från projektets beställare. Beställaren ville att kommunens 

värderingar och arbetssätt ska speglas även i sociala medier. Jag tycker att denna del av 

handlingsplanen är den del som är mest personlig i hela produkten. Med hjälp av Kungsbacka 

kommuns häfte BITT (bemötande, inflytande, tillgänglighet och trygghet) har jag kunnat 

komma med riktlinjer åt lärarna och applicerat det som finns i häftet i ett socialt media 

sammanhang. Genom att erbjuda gott bemötande, inflytande, tillgänglighet och trygghet 

skapas kvalitet och integritet hos skolans målgrupp som får känna att skolan bryr sig om 

eleverna och besökarna. 

Ansvarsfördelningen för skolans användning av sociala medier, organisationsplanen, visar hur 

lärarna ska jobba när användandet väl sätts igång. Idén till utformningen av 

organisationsplanen fick jag från en av lärarna som jag pratade med som tyckte att en 

uppdelning av ämneslagen vore en bra idé. Utifrån det så kunde jag enklare se 

ansvarsfördelningen framför mig och jobba fram en figur med instruktioner för hur lärarna 

kan jobba. 

Den sista frågeställningen om lansering av kommunikationskanaler resulterade i 

handlingsplanens sista kapitel där jag med hjälp av text och bilder instruerar lärarna hur ett 

Facebook-konto skapas, hur man skapar en grupp och hur evenemang skapas. Jag tror att det 

är enklare för någon som har väldigt dålig koll på hur sociala medier fungerar med hjälp av 

bilder och text istället för exempelvis bara text jag har därför gjort det extra tydligt med 

bilder. När det kommer till just webbsidor och hur de fungerar har jag upptäckt att förklaring 

med enbart text ibland kan vara omöjliga att begripa. 

Inför-arbetet 

 

Innan jag började skriva allt var det mycket jag behövde ha svar på. Jag intervjuade som sagt 

några lärare på skolan för att höra vad de hade för tankar om sociala medier och hur mycket 

de kunde. Kunskaperna var väldigt spridda då en del var varma i kläderna medan en annan tog 

avstånd från det. Syftet med att intervjua lärarna var att jag ville veta hur jag skulle skriva 

handlingsplanen, hur språket skulle se ut och vilka delar som det kanske skulle fokuseras lite 

extra på.  
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Jag har aldrig tidigare skrivit en manual eller handbok och därför var strukturen för 

handlingsplanen var en viktig del för mig innan jag kunde börja skriva. Jag har tittat på hur 

manualer ser ut och läst om hur manualer skrivs för att inse att det var viktigt att jag gav 

handlingsplanen en logisk struktur där innehållet kommer i den ordning som arbetet sen ska 

göras i. 

 

Projektet i helhet: 

 

Jag är glad över att jag fick chansen att utföra detta projekt och prova på hur det är att jobba 

med en riktig beställare. Jag har verkligen utvecklats och fått använda mig av mina kunskaper 

inom området, det känns bra att kunna få ett kvitto på det. Frågeställningarna har lett till att 

jag kunnat fördjupa mig i ett ämne som jag innan har varit väldigt intresserad och som 

intresset nu vuxit ännu mer för. Om mitt arbete leder till att jag får jobb vet jag inte men det 

har definitivt hjälpt mig att kanske hitta den arbetsmarknad som jag hamnar på i framtiden. 

Förslag till förbättring 

 

Planering 

Planeringen för projektet och handlingsplanen måste jag i ärlighetens namn säga att den varit 

sådär. Förarbetet med intervjuer av lärare borde ha skett mycket tidigare än vad det gjorde. Nu 

blev det så att jag inte fick tag på lärarna förrän jag hade börjat skriva handlingsplanen. Därför 

blev det lite som ett hinder när jag var tvungen att intervjua de när jag egentligen jobbade i en 

annan fas av projektet. Jag hade också svårt att få tag på många av lärarna då de antingen inte 

kunde prata eller inte svarade på telefonsamtal det ledde till att jag inte satte igång med vissa 

delar direkt och det i sin tur ledde till deadlines med fler resultat att redovisa och mer arbete 

på kortare tid. 

Min förstudie blev klar väldigt sent och det har påverkat hur projektets planering sett ut, 

tidsplanen och milstolpar som har satts upp är egentligen inte särskilt otydliga eller 

otillräckliga men jag fick fokusera på väldigt många saker samtidigt. Det har medfört att jag 

inte känner att projektet kanske flutit på så bra som jag har velat och det är en av de lärdomar 

som jag tar med mig. 
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Handlingsplanen 

Jag är nöjd med handlingsplanen och jag känner verkligen att det är ett eget verk som jag har 

producerat. Jag har letat runt mycket på internet och jag har ännu inte stött på något liknande 

arbete och det känns ju ganska unikt. Om jag dock hade fått göra det igen så hade jag nog 

utvecklat den delen om plattformarna och förklarat ännu mer med både bilder och text för att 

få lärarna att själva fundera lite på vilka plattformar som finns tillgängliga. Nu har jag 

rekommenderat Facebook som en ganska klar vinnare i racet utan att kanske lyfta fram de 

andra plattformarna lika mycket. Jag hade gärna också gjort en tutorial för de andra 

plattformarna men projekttiden kändes lite för kort för att kunna göra det. 
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Bakgrund 

Kulturskolan i Kungsbacka är en skola för elever mellan 5-20 år som är intresserade för kultur 

så som musik, dans, konst och teater. Skolan har drygt 2000 elever.  

Skolan anordnar många olika evenemang och känner att man kanske inte får den respons eller 

uppmärksamhet som man önskar kring dessa evenemang. Man har en hemsida där 

information finns att läsa om både skolan och de saker som anordnas men vill som sagt hitta 

en ny lösning för att få uppmärksamhet och locka fler besökare.  

För att lösa problemet vill man mordernisera sig och börja använda sig av sociala medier men 

har ingen aning om hur det ska gå till eller hur man använder sig av det. Man har därför 

anlitat studenten Erik Iversen och bett honom att ta fram en handlingsplan för användade av 

sociala medier för att hjälpa skolans lärare hur man de ska locka fler besökare till 

evenemangen. 

 

Syfte 

Syftet med detta projekt är att undersöka hur man med hjälp av sociala medier kan 

marknadsföra sig och hur man använder sociala medier som ett verktyg.  

 

Frågeställningar: 

 Vilka plattformar passar Kulturskolans behov? Och vad ska dem användas till? 
Fördelar? 

 Hur ska strategin för sociala medier se ut? 

 Vilka riktlinjer krävs för att kvalitet och integritet ska säkras? 
 Vilka risker finns? 
 Hur ser en framtida organisation ut och hur administereras ansvar, hur ser framtiden 

ut?  
 Hur lanserar man en ny kommunikationskanal? 
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Metod/Avgränsning 

Hur ska frågeställningarna besvaras och hur ska målet uppnås? 

 

Behandling/Åtgärd 

I arbetet kommer besvarandet av frågeställningar mynna ut i en färdig handlingsplan för 
användadet av sociala medier. Dessa frågeställningar kommer sedan att bilda de kapitel som 

produkten (handlingsplanen) kommer att bestå av. 

I handlingsplanen ska flera olika plattformar för sociala medier tas fram där 
användningsområden för varje plattform tas upp och vilka behov de kan uppfylla åt 
kulturskolan. Detta görs för att det ska finnas flera olika alternativ och det kommer även att 

göras rekommendationer för vilken/vilka sociala medier-plattformar som är mest passande. 

Strategin för de sociala medierna kommer att se ut som en guide för skolans lärare där tips 
och bra idéer för HUR man gör en bra strategi. Detta görs för att skolan själva ska kunna 

forma en sådan personlig strategi som möjligt och därmed ett bättre slutresultat. 

Riktlinjerna för kvalitet och integritet kommer att tas fram utifrån vad varje plattform har för 
policy i sig men ska i det stora hela ha präglats av skolans värderingar och sunt förnuft. Här 

ska skolans lärare kontaktas för att höra vad de har för tankar och hur deras relation och 
kommunikation med eleverna ser ut. Detta ska sedan ligga till grund för hur delen kommer att 
skrivas i handlingsplanen. 

Kartläggandet av risker kommer att utföras genom att titta på tidigare fall med tumult i med 

sociala medier, här undersöks fallen och ser hur de har uppstått och vad det är som har orsakat 
det. Utifrån detta så görs förebyggande åtgärder . Jag kommer även att granska riskerna och se 

om de kan inträffa i detta sammanhang och då göra upp strategier där det förklaras för 
användaren vad man ska tänka på och hur man kan undvika det. När detta är gjort skrivs det 
ihop till den del i handlingsplanen som heter ”Risker med Sociala Medier och hur man 

undviker de”. 

För att personalen på kulturskolan ska veta hur många personer som behöver engagera sig åt 
att underhålla plattformen man väljer att använda sig av så kommer en organisationsplan att 

tas fram där jag kommer att rekommendera vilka poster om krävs och hur många som behöver 
stationeras på varje post. Jag ska även göra utrymme för framtidsplaner på denna del. 

Den sista frågan ska uppfyllas genom att enkel och väldigt tydlig manual/guide görs för hur 

man verkligen använder den plattform som rekommenderas åt kulturskolan. Här ska 
instruktioner med hjälp av både bilder och text förklara för någon som aldrig använt sig av 
sociala medier hur man startar upp till exempel en egen facebooksida och vilka olika 

funktioner som finns att använda, hur man lägger upp en bild eller hur man postar ett inlägg. 
Materialet som används i instruktionerna kommer att hämtas från Facebook där undertecknad 

gör skärmdumpningar av olika exempel. 
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Förväntat resultat 

 

Det tänkbara resultatet som förväntas av kulturskolan är en färdig handlingsplan för 
användande av sociala medier åt lärarna på skolan. Detta ska i sin tur resultera i att lärare som 

inte har några förkunskaper inom ämnet enkelt ska kunna göra det som beskrivs i 
handlingsplanen och använda sociala medier som ett verktyg och på så vis marknadsföra 
skolan på ett ännu bättre sätt. Handlingsplanen ska fungera som en grund att luta sig mot och 

där lärarna enkelt kan kolla hur man ska gå till väga i sitt användande av sociala medier. 

För studenten Erik Iversen ska projektet resultera i en färdig rapport som handlar om 
marknadsföring via sociala medier. Denna rapport ska lämnas in till handledare och följas upp 

med en muntlig redovisning där eleven berättar om sitt arbete för övriga kurskamrater. 

 

 

 

Tidsplan 

 

För att se vad som sker i projektet och se ska vara klart när så har en tidsplan med milstolpar 

och delmål jobbats fram. 

 

9/5- Kapitel 1 och 2 klara + Struktur för handlingsplan 

 

Strukturen för handlingsplanen ska vara framjobbad med kapitelnamn och underrubriker så att 

beställaren kan få en klar bild över hur slutprodukten kommer att se ut. 

 

Kapitel 1 och 2 ska vara färdigskrivna och skickas in till handledare på Kulturskolan i 

Kungsbacka. Kapitel 1 kommer att handla om de fyra största sociala medierna och där deras 

funktioner redogörs och därefter görs en rekommendation för vilken plattform som passar 

kulturskolans behov bäst. 

 

I Kapitel 2 kommer en organisationsplan för skolans användande av sociala medier jobbas 

fram där förslag till arbetssätt läggs fram. 

 

Denna del av arbetet beräknas ta 1 vecka om inga komplikationer uppstår. 
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16/5- Kapitel 3 och 4 klara samt kartlägging av lärare 

 

Kapitel 3 som handlar om strategi för användande av sociala medier ska vara klart och skickas 

till handledare på kulturskolan så att denne har det på bordet inför mötet den 16/5. 

 

I kapitel 4 görs riktlinjer för hur kvalitet och integritet ska säkras.  

 

Till detta datum ska även flera lärare på skolan ha intervjuats för att ge stöd och klarhet till 

handlingsplanens präglan. 

 

Denna del uppskattas ta 1 vecka att genomföra. 

 

17/5 – Utkast för rapport inskickad till handledare 

 

Ett utkast av den vetenskapliga rapport ska lämnas in till handledaren på universitetet. 

Rapporten lämnas i detta skede in som ett skal med rubriker och underrubriker och korta 

beskrivningar under varje rubrik för att ge handledaren en bild över hur rapporten kommer att 

se ut. 

 

23/5- Kapitel 5 och 6 klara 

 

Den 23/5 ska kapitel 5 och 6 vara klara. I kapitel 5 tas olika risker i samband med sociala 

medier upp och riskanalyser för att undvika och tackla jobbiga situationer görs.  

 

Kapitel 6 är det sista kapitlet i handlingsplanen och blir en guide för hur man skapar tex. En 

facebooksida med demonstrationer för viktiga funktioner.  

 

Om allt flyter på bra så ska handlingsplanen vara helt klart vid detta datum. Det skickas 

därefter till handledare Kajsa Jeppson på Kulturskolan i Kungsbacka.  

Arbetet beräknas ta 1 vecka. 

 

29/5 – Inlämning av ex-jobbsrapport 

 

Rapporten ska vara färdigskriven och lämnas in för granskning. 

 

4/6 – Redovisning 

 

Redovisar arbetet för min handledare, mina kurskamrater och deras handledare. (I skrivande 

stund är inte redovisningsdatum fastställt). 

 

5/6 - Redovisning 

 

Redovisar arbetet för min handledare, mina kurskamrater och deras handledare. (I skrivande 

stund är inte redovisningsdatum fastställt). 
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6/6- Absolut sista inlämningsdagen för handlingsplanen. 

 

6/6 är absolut sista deadline för handlingsplanen. Om det har skett några problem som har lett 

till att vissa milstolpar har varit tvungna att skjutas upp eller krävt mer tid än planerat så är det 

här datumet satt som sista inlämningsdag. 
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Kravspecifikation – Kulturskolan i 

Kungsbacka 

Bakgrund 

Kulturskolan i Kungsbacka har i dagsläget en hemsida där de släpper nyheter och information om alla 

evengemang och aktiviteter som rör eleverna och andra intresserade. Man känner att denna 

hemsida kanske inte når ut till så pass många som man önskar och funderar därför på att börja 

använda sig av sociala medier för att nå ut till fler människor på ett enklare sätt. Man har därför 

anlitat Erik Iversen för att ta fram en handlingsplan över användandet av sociala medier som ska 

fungera som en manual/policydokument åt lärarna på skolan. 

Syfte 

Kulturskolan vill med hjälp av sociala medier lättare kunna nå ut till sina elever och utomstående 

människor vid olika evenemang.  

Kontakt: 

Projektledare 

Erik Iversen 

0762331810 

iversen_erik@hotmail.com  

Beställare 

Kajsa Jeppson 

0300-834161 

kajsa.jeppson@kungsbacka.se  

Projektnamn: Sociala Medier i Kulturskolan 

Projektledare: Erik Iversen 

Projektmål: En färdig handlingsplan för användandet av sociala medier. 

Produktkrav: 

Handlingsplan för användande av Social Medier hos Kulturskolan i Kungsbacka 

Målgruppen är lärare på kulturskolan i Kungsbacka, syftet är att erbjuda en handlingsplan som 

redogör för lärarna på skolan hur de ska använda sociala medier för att kommunicera me d både 

elever och utomstående. 

 

 

mailto:iversen_erik@hotmail.com
mailto:kajsa.jeppson@kungsbacka.se
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Produktkrav: 

Användningskrav: 

 Handlingsplanen ska vara enkel att följa och lätt användlig så att personen som använder den 

enkelt ska förstå hur denne ska gå tillväga för att uppfylla syftet med ”produkten”.  

Innehållskrav: 

 En analys av sociala medier som förklarar vilka olika funktioner de olika medierna har för att 

ge användaren en överblick av användningsområden. 

 En rekommendation av kanal och vilken användning som finns för denna kanal.  

 En typ av organisationsplan ska tas fram för att kulturskolan enkelt ska kunna se vilken 

bemanning som behöver göras i användandet av sociala medier.  

 Handlingsplanen ska innehålla en riskanalys eller ett avsnitt som tar upp risker i användadet 

av sociala medier för att göra användaren medveten om vilka ”fallgropar” och situationer 

som går att undvika. 

 

 

 
 

 

Tidsplan 

9/5 – Struktur för handlingsplanen klar. Kapitel 1 och 2 ska vara klara. 

16/5 – Klar bild av läranarnas tankar om handlingsplanen. Kapitel 3 och 4 klara. 

23/5 – Kapitel 5 och 6 klara. 

6/6 – Absolut klar, sista datumet för inlämning av handlingsplanen ifall att tidigare förskjutningar 

skulle ske. 
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Inledning 
 

Sociala medier är något som idag börjar bli mer och mer populärt bland företag och 

organisationer. Att ha en god relation till sina kunder eller användare är något som blir allt 

viktigare och viktigare. 

Det är dock inte helt enkelt att bara börja använda sig av sociala medier, det finns mycket att 

tänka på. 

I denna handlingsplan kan läsaren få läsa om alla de viktiga steg som krävs för att kunna 

använda sociala medier på bästa möjliga sätt.  

Vilka plattformar ska användas? Hur ska arbetet organiseras? Hur gör man en strategi? Hur 

säkras kvalite och integritet? Vilka risker finns? Och framförallt, Hur lanserar man 

kommunikationskanalen? 

Alla dessa frågor besvaras i Kulturskolan i Kungsbackas handlingsplan för sociala medier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

Innehållsförteckning 
 

Kapitel 1 – Analys av sociala medier ................................................................................................1 

Vilka sociala medier finns?........................................................................... 1 

Facebook ...............................................................................................................................1 

Google+ .................................................................................................................................2 

Twitter ...................................................................................................................................3 

Youtube .................................................................................................................................3 

Rekommendationer – Det bör ni välja ......................................................................................4 

Kapitel 2 – Organisationsplan .........................................................................................................5 

Kapitel 3 – Strategi .........................................................................................................................7 

Tydligt mål .............................................................................................................................7 

Definierad målgrupp ...............................................................................................................7 

Strategi och taktik...................................................................................................................8 

Införandet ..............................................................................................................................8 

Utvärdera och mät..................................................................................................................8 

Kapitel 4 – Kvalitet och Integritet ....................................................................................................9 

Språket ..................................................................................................................................9 

Organisationen .......................................................................................................................9 

Bemötande .......................................................................................................................... 10 

Tillgänglighet ........................................................................................................................ 10 

Inflytande ............................................................................................................................ 11 

Trygghet .............................................................................................................................. 11 

Kapiel 5 – Risker........................................................................................................................... 12 

Riskmedvetande ................................................................................................................... 12 

Riskanalys ............................................................................................................................ 12 

Tips:..................................................................................................................................... 13 

Kapitel 6 – Hur man lanserar en kanal ........................................................................................... 14 

Steg för Steg ............................................................................................. 14 

Att skapa en sida .................................................................................................................. 14 

Att skapa ett konto ............................................................................................................... 15 

Att skapa ett evenemang ...................................................................................................... 20 



1 
 

 

Kapitel 1 – Analys av sociala medier 

 

Idag finns det väldigt många olika plattformar för sociala medier och det kan vara svårt att 

välja vilken som ska användas. 

Det som först och främst måste besvaras är vilka behov som ska uppfyllas med plattformen. 

Ska den användas för att publicera bilder? Ska plattformen vara en samlingsplats där 

människor ska kunna ta del av information? 

I denna del av handlingsplanen så kommer en analys av fyra olika plattformar göras där en 

rekommendation för vilken plattform som passar kulturskolans behov bäst. 

 

Vilka sociala medier finns? 

 

Det finns många olika sociala medier och det finns mycket att säga om varje plattform men 

här kommer de fyra största att listas: 

 Facebook 

 Google+ 

 Twitter 

 Youtube 

I detta avsnitt kommer de olika plattformarnas olika funktioner att lyftas fram och vilka 

bruksområden som de passar in på bäst. 

 

Facebook 

 

Facebook är idag den största sociala nätverksplattformen med över 1 miljard användare över 

hela världen. Tjänsten är gratis och grundades i februari 2004 och sedan dess har användandet 

vuxit och vuxit. Användaren kan skapa en egen profil och lägga till andra användare som sina 

vänner.  

På Facebook kan man både skapa olika grupper såväl som att vara medlem i en. Gruppernas 

syfte kan vara att en grupp människor delar ett intresse och vill skapa ett forum där intresset 

kan diskuteras men det kan också vara officiella företagssidor där nyheter och information  

ges till gruppens medlemmar. Man kan skapa evenemang eller så kallade ”Event”. Dessa 

”event” kan vara allt ifrån en middag till en livekonsert.  
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På Facebook kan man ladda upp bilder och ”tagga” sina vänner i de, detta betyder att man 

fäster personens profil i bilden och därmed länkar till din väns användarkonto såväl som att 

uppmärksamma det. Möjligheten att både ladda upp egna videoklipp och/eller länka till 

videoklipp finns. I Facebooks funktioner finns även en onlinechatt där man chatta med vänner 

på ett snabbt och smidigt sätt.  

Det finns en funktion som heter ”Gilla” då man ger tummen upp till något som en annan 

person har postat, det kan till exempel vara en bild, ett inlägg eller ett videoklipp. Det är en 

bra funktion för att ge respons åt någon. 

Facebook finns tillgänglig på alla enheter, dvs på smartphones (Android och Iphone), 

surfplattor och på datorn. 

 

Google+ 

 

Google+ är en social nätverksplattform precis som Facebook och är utgiven av Google. 

Tjänsten finns även den tillgänglig på alla enheter; Smartphones, Datorer, Surfplattor, Apple 

(Iphone, Ipad) och är gratis.  

Google+ är baserad på användarens googlekonto, och är därmed integrerad med andra 

inloggningsskyddade Googletjänster såsom bla. Gmail (Googles egna e-post). Det finns 

många likheter mellan Google+ och Facebook, faktum är att Google+ skapades för att 

konkurrera ut Facebook.  

Många av de funktioner som förekommer på Facebook finns även på Google+ men har lite 

olika namn och skiljer sig ändå lite  

 

+1 - motsvarar Facebooks "gilla"- funktion.  Användare kan klicka på +1-knappen vid olika 

inlägg och kommentarer i Google +, exempelvis som en rekommendation. 

Cirklar - är Google+ unika funktion som gör det möjligt att dela in sina kontakter i olika 

listor/kategorier detta möjliggör dessutom att användaren kan välja vilka cirklar som ska 
kunna se det man delar.  

Hangouts - är en funktion som gör det möjligt för användaren att ha 
flerpartsvideomöten via webbkamera. 

Gnistor - är prenumeration på Googlesökningar och nyheter baserat på användarens 

intressen. Om man är sportintresserad så får man nyheter om sport osv. 
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Twitter 
 

Twitter är en social nätverkstjänst och mikroblogg där man skriver meddelanden, dessa 

meddelanden kallas för ”Tweets” och har en begränsning på 140 tecken (Färre tecken än ett 

SMS på mobilen). ”Tweets” visas upp på användarens profil och kan läsas av alla som följer 

användaren.  

Att följa någon på Twitter är som att prenumerera på andra användares meddelanden.  Om 

personer följer din profil så kallas de för ”följare”. 

Twitters huvudsakliga funktion är att man med hjälp av tjänsten kan skicka korta men väldigt 

snabba budskap eller meddelanden för få snabb respons. 

Det kostar inget att äga ett Twitterkonto och det finns tillgängligt hos alla enheter (Dator, 

Surfplatta, Ipad, Iphone, Smartphones.) 

 

Youtube 

 

Youtube är en webbplats för videoklipp på internet. Användare kan registrera sig och ladda 

upp egna videoklipp såväl som att kolla på de. Youtubes slogan är ”Broadcast Yourself” och 

man vill med denna slogan spegla företagets idé; att publicera sig själv.   

Som användare på Youtube har man en så kallad ”Kanal” på kanalen kan egna videoklipp 

laddas upp och en kort presentation om användaren eller organisationen som driver kanalen 

likt en Facebookprofil. 

Det behövs inget konto för att titta på andra användares videoklipp det är endast vid behov att 

publicera egna videoklipp som detta krävs.  

Ett bra sätt att få respons via Youtube är via views (tittare) då man ser hur många som har 

tittat på videoklippet. Som tittare kan man ge tummen upp och tummen ner om man gillar 

respektive ogillar ett videoklipp. På videoklippen kan användaren som laddat upp videon 

välja att ha ett kommentatorsfält tillgängligt eller inte. 
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Rekommendationer – Det bör ni välja 

 

Av dessa fyra ovanstående medier som har redogjorts så rekommenderar jag att ni använder 

er av Facebook i framtiden. Facebook är idag den största sociala mediern med flest användare 

och har de mest nödvändiga funktionerna. Facebook har också de funktioner som de andra 

medierna har men inte vice versa. 

I marknadsförande perspektiv så är Facebook ett verktyg som gör det väldigt lätt att synas. 

Tack vare den höga igenkänningsfaktor och det stora antalet användare som Facebook har så 

är det svårt att bli förbisedd om man finns på sidan. Google+ som nämns i den första delen är 

som sagt väldigt likt Facebook och man kanske undrar ”Varför kan vi inte använda det 

istället?”. Det handlar som sagt om igenkänningsfaktor, de flesta vet vad Facebook är eller har 

i alla fall hört talas om det medan få vet att Google+ ens existerar. Valet av Facebook här 

handlar om att säkra tillgängligheten hos den tänkta målgruppen. Nuförtiden så säger man 

ofta ”Om man inte finns Facebook som existerar man inte”.  

Marknadsföring via sociala medier handlar väldigt mycket om att informera och få ut 

information på ett snabbt sätt och detta är Facebook extremt bra på. Med snabba inlägg är det 

lätt att få ut information. I och med den stora användarskaran så kan man lätt få snabb respons 

på inlägg både i form av kommentarer och ”likes” (tummen upp).   

Profilsidan på Facebook är väldigt bra för att den kan fungera som en hemsida i hemsidan, 

man kan dela med sig av informationen på exempelvis en hemsida som  kulturskolan har i det 

här fallet via informationssida eller att länka till den redan existerande sidan. 

Om man jämnför Facebook med exempelvis Twitter vars funktion är att snabbt och enkelt 

posta korta men innehållsrika meddelanden så är Facebook att föredra eftersom det inte finns 

några begränsningar på meddelandets storlek.  Om man vill skriva ett kortare inlägg så går det 

och vill man göra ett längre så finns den möjligheten också. Alltså försvinner funktionen av 

Twitter då det kan vara bättre att ha allt samlat på en och samma plats (Facebook; Bilder, 

inlägg, videoklipp etc.). 

Här förs även Youtube in i diskussionen. Youtubes egentligen enda funktion i 

marknadsförande syfte är att man kan publicera videoklipp från något av skolans evenemang. 

Detta går minst lika bra med Facebook, om inte bättre. Precis som med Twitter så har 

Youtube bara en funktion, en funktion som Facebook redan har i sitt register. 
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Kapitel 2 – Organisationsplan 

 

För att Kulturskolan i Kungsbackas Facebooksida ska fungera på bästa möjliga sätt är det 

viktigt att den är organiserad. Idag finns det 45 lärare på skolan och om alla ska använda ett 

och samma konto för att informera elever och utomstående så är det väldigt lätt att det blir 

rörigt.  

För att strukturera hela användadet av sociala medier så rekommenderas det att skolans lärare 

delas in i ämneslag där en person utses att förmedla den önskade informationen hos varje 

ämneslag.  

Tanken med organisationsplanen är att den ska visa hur skolan enkelt ska kunna underhålla 

Facebooksidan med så få personer som möjligt utan att det blir ansträngande för de som får 

ansvar för publicerandet av informationen som skolan vill få ut.  

Organisationen är nedbruten i tre olika steg i figuren nedan så beskrivs stegen mer ingående: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
Kulturskolans 
Facebooksida 

2. Ämneslag 
1 

1. Lärare 

2. Ämneslag 
2 

1. Lärare 

2. Ämneslag 
3 

1. Lärare 

2. Ämneslag 
4 

1. Lärare 
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1. En eller flera lärare har ett önskemål eller en idé om information som denne eller de vill ha 

publicerad på skolans Facebooksida. För att underlätta arbetet för lagledaren så krävs det att 

läraren med idén/önskemålet strukturerar upp ett framtida facebookinlägg. 

2. Den person som ämneslaget gemensamt bestämt som lagledare får önskemålen/idéerna från 

lärarna och publicerar informationen på skolans Facebooksida. 

3. Den valda informationen publiceras för allmänheten och finns nu att läsa på Kulturskolan i 

Kungsbackas Facebooksida. 

Givetvis går det att ha fler personer som ”lagledare” om det känns enklare men detta 

alternativ är bra då det inte engagerar alla anställda mer än nödvändigt. 
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Kapitel 3 – Strategi 

 

När man arbetar med sociala medier är det viktigt att lägga upp en bra strategi precis som med 

alla typer av planer. Det finns mycket att ha i åtanke innan man bara hoppar in i den stora 

djungeln av sociala medier. När ni blir verskamma på sociala medier så kommer era följare att 

förvänta sig en viss typ av information och detta kan leda till att folk slutar att besöka 

företagssidan.  

Nedan följer de viktigaste stegen för att forma en bra strategi i användadet av sociala medier. 

 

Tydligt mål 

 

När man lägger upp sin strategi är viktigt att tidigt jobba fram ett tydligt mål.  Detta är viktigt 

för att lyckas utvärdera och genomföra sitt projekt. En fråga som man måste ställa sig är ”Vad 

är det vi vill uppnå?” om det inte finns något syfte med målet så kan det innebära att hela 

strategin förlorar sin hållbarhet. 

Den mest betydelsefulla komponenten i målet är att det ska vara mätbart. Om resultatet är 

enkelt att mäta så är det lättare att se om målet uppfylldes eller ej. I sociala medier kan målet 

exempelvis mätas i antal följare och nya följare. 

Definierad målgrupp 

 

En definierad målgrupp är en väldigt viktig del av strategin då det är användaren som är 

slutmålet. Tänk på hur informationen ska förmedlas för att fånga den specifika målgruppen, 

om det finns fler målgrupper så kan det se väldigt olika ut och det kan krävas att man då 

kartlägger flera och kommunicerar på flera sätt. 

I användandet av Facebook kan exempel på kommunikation med sin målgrupp vara 

gruppinlägg ell evenemang som berör målgruppens intresse.  

En yngre målgrupp kanske lockas enklare med rörliga bilder i form av video eller fotografier 

medan en äldre är mer mottaglig för en tradiotionell kommunikation så som enkel 

textinformation. 
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Strategi och taktik 

 

Det är bra att i förväg skapa en strategi för hur genomförandet ska utvecklas och i vilken 

ordning olika moment ska göras, hur ska de sociala medierna användas etc. Om man jämnför  

tryckta medier där responsen inte sker lika snabbt och där den som annonserar behärskar 

kommunikationen så passar en mer agil strategi för sociala medier. Med agila strategier 

innebär det att man snabbt och flexibelt kan ändra sin taktik utifrån det som sker i det sociala 

nätverket tack vare den snabba respons man får.  

I sociala medier tillkommer ett moment och det är att användarna kan påverka hela tiden och 

ge respons under tiden som införandet av en annonsering sker. 

 

Införandet 

 

När man jobbar med olika typer av kampanjer eller evengemang i sociala medier kan det vara 

svårt att behandla det som ett projekt.  

I jämförelse med tryckta medier eller hemsidor så finns ett införande eller en kampanj kvar 

längre än vad skaparen kan påverka. Det är därför viktigt att man anpassar kampanjer efter 

avsändarens nuvarande position men också för att passa en framtida position.  

 

Utvärdera och mät 

 

Att utvärdera och mäta huruvida målen eller målet har nåtts är en viktig del i strategin. 

Genom att göra detta så kan man enklare anpassa sin resurser löpande för att nå målen/målet. 

Även små enskilda insatser så som inlägg på Facebook-väggen kan vara bra att utvärdera för 

att mäta mål. 
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Kapitel 4 – Kvalitet och Integritet 

 

Att använda sociala medier kan se väldigt olika ut från person till person men även beroende 

på syftet med användadet. Sättet att skriva och uttrycka sig kan skilja sig enormt mellan en 

privatperson och till exempel ett företag eller en organisation. Som företagare har man kanske 

ett större ansvar att föregå med ett gott exempel och goda värderingar till sina kunder. 

Hur säkrar man som företag integritet i sitt användande av sociala medier och hur ger man 

sken av kvalitet och professionalism åt sina kunder? 

Genom att ha ett gott bemötande med inflytande över sina användare kan man skapa en 

tillgänglighet och därmed en trygghet.  

 

Språket 

 

Att tänka på hur man skriver den information som skickas ut till skolans användare är en 

viktig del. Använd gärna ett enkelt och vardagligt språk, gör det begripligt och tydligt så att 

användaren förstår vad som sägs och vad som vill förmedlas från skolans håll.  

Många kan se vardagligt språk som ett tecken på bristande seriositet men det är bättre att utgå 

från mottagaren och undvik därför att använda fackuttryck och kanslisvenska. Med ett 

vardagligt språk kan man skapa en starkare relation till sina användare genom att få 

användaren att känna gemenskap.  

Ha användarens behov som utgångspunkt när information skrivs. Beskriv det som är relevant 

och intressant.  

För att hålla en bra kvalitet är det viktigt att det råder en nolltollerans för hårt språk. Det gäller 

både hos den egna organisationen men även hos användarna. För många är detta en 

självklarhet men alla är olika och människor har olika sätt att uttrycka sig på, var tydliga med 

hur ni jobbar och hur ni kommunicerar för att undvika hårt språk. 

Organisationen 

 

I organisationen är det viktigt att alla strävar efter att uppnå samma mål. Om det finns en 

professionell anda inom gruppen så är alla medarbetare medvetna om detta och slutresultaten 

blir mer vad man tänkt sig.  

Det är viktigt att ställa sig frågan ”hur vill jag bli bemött?” som i gruppen. Genom att ställa 

denna fråga så är det lättare att från organisationens håll sätta sig in användarens kläder och 

därmed erbjuda ett godare bemötande. 
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Uppmuntra gärna era användare till debatt eller diskussion för att få reda på vad folk tycker 

och tänker. Genom att göra detta så visar ni användarna att ni bryr er om deras åsikt och att ni 

är beroende av de. Att visa beroende gör att människor är medvetna om att de kan vara med 

och påverka och göra skillnad. 

Via sociala medier så kommer också ett inflytande. Det som publiceras kommer direkt 

påverka användarna och när detta sker så är det oerhört viktigt att ta vara på detta inflytande. 

Det är lätt hänt att lämna något när man får positiv respons, undvik det och jobba istället 

vidare med det som är bra och sträva hela tiden efter att utvecklas. 

Att vara öppen och visa att ”här är vi” i samspel med ärlig information skapar en trovärdighet 

som kan vara guld värd. 

 

Bemötande 

 

Bemötande av människor är bland det viktigaste i hela verksamheten, genom ett gott 

bemötande skapar man en god relation till sina användare. Om de känner att kulturskolan i 

Kungsbacka är en plats där personalen välkomnar med öppna armar och har en glad och 

positiv inställning då blir det lättare för alla att uppnå ett lyckat resultat.  

Det är lätt hänt att osäkerheter uppstår, när detta händer förklara gärna för användaren om det 

är möjligt. Om svaret inte finns avfärda då inte frågorna, ta reda på svaret och återkom istället.  

Disponera tiden och se till att allas åsikter respekteras, det gäller även varandras olikheter och 

lika bemötande oavsett kön, sexuell läggning etc.  

 

Tillgänglighet 

 

Tillgänglighet är att finnas till hands och lyssna. Varför är detta bra?. Att finnas där och 

lyssna skapar en gemenskap människor emellan.  

Med sociala medier så hjälper det inte bara den egna verksamheten att knyta nya band utan 

även användarna som kan bekanta sig med varandra. En god tillgänglighet kan leda till större 

uppmärksamhet då man finns till för alla som är intresserade och nyfikna. 

Var tydliga med vart verksamheten finns, var inte bara en facebooksida, visa alla sidor av 

skolan både genom officiell hemsida och på plats. 
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Inflytande 

 

Ett gott inflytande är det plan som användare kommer att betrakta skolan på. Hur skolans 

värderingar och policy förs vidare till elever och utomstående och hur det påverkar de. På 

vilket sätt skriver man inlägg? Vilken typ av bilder laddar man upp? Dessa två saker är 

exempel på något som kan skapa inflytande hos användarna. 

För att skapa ett gott inflytande erbjud en bra kommunikation med tydlig information som är 

anpassad efter hur mottagarens möjligheter att ta emot budskapet ser ut. Kommunikationen 

kan se olika ut, hur gör man då? I kapitlet som handlar om strategi (Se Kapitel 3 – Strategi) så 

tas målgrupper upp och att kommunikation kan se olika ut beroende på vilken målgrupp man 

riktar sig till, tänk på detta när inflytande kommer på tal. 

 

Trygghet 

 

När bemötande, inflytande och tillgänglihet är uppfyllda skapar de tillsammans trygghet.  

Att göra användaren medveten om yttrandefrihet och meddelarfrihet kan skapa en trygghet 

men då ska det samtidigt finnas en sekretess och olika lagar att rätta sig efter.  

Professionalism kan för vissa vara ett tecken på trygghet då det visar att arbetet som företaget 

utför är av kvalitet och ser till användarens största intressen. Att finnas där och ha tid att 

lyssna och hjälpa andra är för många en trygghet.  

Tänk på vilken trygghet ni vill ge era användare och hur ni vill göra det. 
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Kapiel 5 – Risker 

 

Företag och organisationer har börjat se att de sociala mediernas stora möjligheter och insett 

att forumen når ut till väldigt många människor. Även små företag kan på ett billigt sätt nå ut 

till en stor kundkrets. Med stora möjligheter så kommer också stora risker som bör kännas till 

för att kunna undvika. 

 

Riskmedvetande 

 

Sociala medier är ett bra verktyg för att skapa dialoger mellan människor och nu även 

mellan företag och kunder. Kommunikationen på sociala medier är inte ensidig och det 

innebär att det kommer att finnas många olika åsikter om saker. Meningsskiljaktigheter 

är naturligt men det kan också innebära problem.  

Alla som använder sociala medier gör det inte i samma syfte som ett företag eller en 

organisation gör, många undviker gärna att blanda nytta med nöje. Det kan därför 

uppstå en viss ilska när man får reklam på sin sida. Det finns en viss skepsis mot att 

företag ska komma in och vara aktiva på forum som tidigare har varit ”privata”. Det 

måsta företag tänka på när de vill nå kunder via sociala medier. 

När företag är aktiva på sociala medier så innebär det även att de personer som finns på 

de sociala nätverken har möjligheten att kommentera det som publiceras och har 

därmed en lika stark röst som företaget har. Individen kan själv sprida innehållet lika 

snabbt som företaget och det som läggs ut på de sociala medierna är helt öppet för 

granskning av andra och kan inte tas bort. Det kan med andra ord vara ganska knivigt 

att bli av med dåliga referenser. Vem som helst kan skriva vad som helst till vem som 

helst. Därför kan det anses riskfyllt att använda sociala medier som en 

marknadsföringskanal 

 

Riskanalys 

 

Trots att det finns risker med sociala medier så finns det ingen anledning att undvika det, 

möjligheterna är stora och det är värt besväret. Nyckeln till att undvika och förebygga risker 

är att kommunicera. Lyssna till dina kunder och hör vad de har att säga och varför de tycker 

som de gör. Att visa hängivenhet och en vilja att lyssna till kunderna kan förebygga många 

kniviga situationer.  
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Nedan följer några tips på vad som går att göra för att undvika risker: 

 

Tips: 

 Se närvaron i de sociala medierna som en del av de kundvårdande insatserna. 

 Se till att allt som skrivs i företagets namn är trovärdigt och sant – detta ökar 
trovärdigheten hos kunderna som inte avfärdar din information . 

 Uppdatera ofta och svara på de som kontaktar er – tillgänglihet skapar förtroende. 

 Tänk på att alla i ett socialt medium har samma möjlighet att sprida information. Det 
gäller även negativa aspekter av det egna företaget – Vilket inflytande vill ni ge till 

kunderna? 

 Tänk på att det är verkliga personer på de sociala medierna, inte några cyberpersoner – 

agera öppet och trovärdigt. 

 Lyssna på kunderna! De vet bäst vad de vill ha och kan ge ditt företag nya möjligheter 
till förbättring. 
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Kapitel 6 – Hur man lanserar en kanal 

 

När alla förberedelser är gjorda är det dags att lansera kommunikationskanalen och börja 

använda dess funktioner. Kapitel 6 kommer att delas upp i 3 steg, i det första steget förklaras 

det hur användaren skapar ett konto för ett företag. I steg två får läsaren lära sig hur 

företagssidan skapas och vilka funktioner som kan användas för att sprida information där. 

I det tredje och sista steget av kanallanseringen får läsaren lära sig hur man kan skapa event 

och evenemang på sin facebooksida och vilka funktioner det har. 

Steg för Steg 
 

Det första som måste göras är att ta sig till hemsidan, öppna din webbläsare ( Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) och skriv in www.facebook.com du 

kommer då till startsidan: 

Att skapa en sida 

 

 

För att skapa en företagssida så klickar du först på ”skapa en sida” under formuläret som 

fylldes i när kontot skapades. 

http://www.facebook.com/
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Därefter så kommer denna sida upp. Klicka på ”Lokalt företag eller plats” eller den definition 

som ni tycker passar er verksamhet. 

 

När du tryckt på ”Lokalt företag eller plats” får du upp ett nytt formulär som du fyller i, här 

kan du exempelvis välja vad företaget eller platsen ska kategoriseras som och var man hittar 

företaget. Klicka därefter på ”Kom igång”. 

Att skapa ett konto 

 

Först måste ett konto skapas för att kunna driva företagssidan, därför tar vi en paus från 

sidskapandet. 

När du klickat på ”kom igång” på föregående sida kommer denna sida dyka upp och be dig att 

logga in med ett facebook konto  
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Klicka på ”Create a new buisness account”. 

 

 

Fyll i formuläret och klicka på ”Registerera dig nu!”. Därefter kommer ett bekräftelsemail att 

skickas till den E-postadress som angivits i formuläret. Gå till din mail och klicka på länken i 

mailet för att bekräfta registreringen. 
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När bekräftelsen har gjorts kommer denna rutan upp som i tre steg  och ber dig att fylla i en 

liten beskrivning om allmän information om ditt företag som senare kommer visas när din 

sida har skapats. 

 

Efter den allmäna informationen så ska en profilbild väljas åt gruppen. Klicka på ”Ladda upp 

från en dator” eller ”Importera från webbplats” beroende på vart du vill hämta bilden ifrån. 
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Det sista steget innan sidan har skapats är att göra en Facebook-webbadress för att andra ska 

hitta din sida lättare, skriv in adressen och klicka på ”Ange adress”. 

 

 

Nu är Facebooksidan skapad och det är dags att börja använda den. I det vänstra hörnet på 

bilden ser ni ”flödet” eller ”väggen” här kan man skriva statusuppdateringar och dela med sig 
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av information till gruppmedlemmarna. Om du vill posta en statusuppdatering så klickar du 

på ”Status” och skriver det du vill i rutan och därefter klicka på ”skicka”. 

 

Klicka på ”Foton/filmklipp” för att ladda upp bilder och videoklipp i gruppen.  
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Att skapa ett evenemang 

 

 

För att skapa ett event/evenemang klickar du på ikonen som ligger till höger om 

”Foton/filmklipp”, ikonen heter ”Erbjudande, evenemang +”. Därefter får kommer en 

alternativruta upp där det går att välja vad som ska skapas. Klicka på ”Evenemang” (inringat i 

rött) och följande ruta visas. 

Fyll i vad evenemangets namn ska vara, exempelvis ”Dansuppvisning 3/6”, lägg till var 

evenemanget kommer att hålla till och när, klicka därefter ”skapa”. 
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Nu är evenemanget skapat. För att dela med sig av evenamanget klicka på ”dela” som är 

inringat i rött på bilden ovan. Där kan du välja var du vill dela evenemanget, exempelvis så 

kan evenemanget delas till Kulturskolans egna sida så att gruppens medlemmar kan delta i 

det. 

 

När evenemanget är skapat och delat på företagssidan ser det ut så här (se bild ovan) i 

gruppflödet. 
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