
Tips för digitalt insamlande via sociala medier 
Det lönar sig att utnyttja sociala medier om man samlar digitalt och försöker engagera andra. Det är 
bra att vara kreativ – dina meddelanden ska vara just precis det, dina meddelanden! För att göra start-
en lätt har vi samlat ihop några tips på sådant som brukar fungera:

• en rolig bild väcker uppmärksamhet – kanske man kan sätta en röd väst på en staty?
• barn och djur går bra hem på sociala medier. Vem som helst kan vara insamlare!
• berätta på ditt eget sätt om varför Hungerdagen och att hjälpa är viktigt för dig.
• kom ihåg att tydligt be om bidrag – vid behov upprepade gånger.
• lägg alltid med anvisningar för hur man kan ge ett bidrag eller en länk till din insamling.
• utmana vänner och bekanta att delta i insamlingen.
• ha roligt och gör det med känsla!

På Facebook intresserar mänskliga möten 
och det levande livet. Där berättar man 
historier och för samtal. Berätta varför 
just du är med eller dela t.ex. berättelser 
från dina insamlingsdagar!

Tips och idéer för olika kanaler:

Instagram är färggrant, visuellt och fullt 
av goda vibbar. Där vill man trivas. På IG 
kan du dela bilder och videosnuttar från 
dina insamlingsstunder för beundran.

LinkedIn är bra när man vill skapa 
nätverk och kommunicera om sin egen 
yrkeskunskap och sina intresseområden. 
Lyft fram dina värderingar och ta 
upp viktiga teman till diskussion – 
till exempel som insamlare under 
Hungerdagen.

Twitter lyfter fram det som är aktuellt. 
Man kan publicera ofta, för nyhetsflödet 
är konstant. På Twitter har folk full koll på 
läget.

Whatsapp är den mest personliga av de 
vanliga sociala medierna. Det lönar sig 
att vara kreativ och modig – men du 
vet bäst hur du får dina nära och kära, 
vänner och bekanta att ställa upp.
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Våra insamlare är på gång igen! ”Aurora 
hjälpa”, säger Aurora Suutala till Sara 
Suutala.


