
En introduktion till kreativ marknadsföring  
för arbetslivsmuseer i Västra Götaland

Visa vad du brinner för



Hej!

Jag heter Malin Hultman. Min bakgrund ligger i kommunikation och 
design. Jag har drivit mindre ideella organisationer och hjälpt små 
företag att synas bättre. Jag blev engagerad i Innovatums kompetens- 
växlingsprogram i höstas. Under två heldagar deltog jag tillsammans 
med andra unga vuxna i ett program med workshops, studiebesök 
och diskussioner gällande ideellt drivna kulturarvsplatser. Under vårt 
besök insåg jag snabbt vilken kunskap och hängivenhet som person-
erna som driver dessa platser besitter!

Som ni vet så finns det finns ca 130 arbetslivsmuseum i Västra Götaland, 
vilka till största del drivs av ideella föreningar och eldsjälar. I många 
föreningar är medelåldern hög, där man står inför frågan om hur man  
skapar generationsväxling och kompetensväxling för att på så vis få 
museerna att leva vidare och utvecklas. Arbetslivmuseer i Sverige 
sitter på en enorm kunskap och en nationell kulturskatt. De berättelser 
som ni har i ert medvetande och de föremål som ni har i era samlin-
gar är guld värda. För att nå en yngre målgrupp kan ett arbete med 
sociala medier, på till exempel Facebook, tillgängliggöra museets 
samlingar för en annan målgrupp. Ni har alla ett brinnande engage-
mang för museets historia och samlingar och jag anser att detta även  
ska kommuniceras till sociala medier. Säg ”hej, här är vi”! Det hela 
handlar egentligen om att ni ska förmedla er kunskap och era berät-
telser i ett annat forum. Att få feedback och kommentarer från 
allmänheten ger mervärde till era organisationer och kan kännas inspi- 
rerande. Ni har kunskapen, Facebook har plattformen. Digitaliseringen 
i samhället pågår och det finns ingen återvändo.

Med detta häfte vill jag inspirera er till att kommunicera mera och ge 
er en kort introduktion till sociala medier. Jag har samlat fakta om 
olika fenomen för att ni ska få inspiration till att marknadsföra er på 
nya kreativa, personliga och prisvärda sätt. Kapitlen tar bland annat 
upp grundläggande information om Facebook och gerillamarknads-
föring, varvat med tips från lokala museer. Ni hittar även förslag på 
hur ni i föreningen tillsammans kan komma igång med materialet, 
kanske med en feriearbetare som resurs.

Jag ser fram emot att följa era inspirerande konton!

Malin Hultman
hej@designkiosk.nu
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Sociala medier
Nästan femtio procent av svenskarna besöker sociala medier dagligen. 
Om jag måste välja ett forum på sociala nätverk så måste det bli 
Facebook! En uppdaterad Facebooksida kan ersätta en eftersatt 
hemsida och vara mer tillgänglig både för er och besökaren. Andra 
kanaler kan vara det textbaserade Twitter och bildbaserade Instagram. 
Via Snapchat skickar ungdomar snabba självraderande videos till 
varandra. Sociala medier ger möjligheter till att knyta kontakter, lyfta 
fram och bjuda på sig själv. Besökaren kan få nyheter, se recensioner 
och bilder. Våga vara personlig och bjud på bilder bakom kulisserna. 
Bilder publicerade på till exempel Facebook har inte samma press 
på sig att vara i väldigt bra kvalitet och planerade långt i förväg. Var 
inte rädd för att vara lekfull och få ut nyheter snabbt. Det är bättre att 
få ut en bild i farten om vad som händer på museet en vanlig tisdag, 
än att fastna i tankar om perfektion. 

Välj bara att delta i så många sociala nätverk som ni hinner underhålla. 
Kom överens om vem som ska hantera er sida och hur ofta inläggen 
ska komma. Det ser oengagerat ut om man har en sida vars senaste 
inlägg skapades för 3 månader sedan. Idag fotograferar vi inte längre 
för att minnas händelser utan för att berätta en historia från livet. På 
Facebook delas 350 miljoner bilder per dygn. De bilder vi lägger ut 
berättar något om oss själva och bekräftar vår identitet. Den största 
trenden just nu är video, våga testa rörlig bild! Med vardagliga och 
personliga inlägg skapas en relation till besökaren. 

Hur ser er hemsida ut i en mobil? Det kan vara bra att veta att över 
hälften av alla sökningar på Google kommer ifrån en mobiltelefon. 
Att ha sin hemsida anpassad för mobila enheter gör så att sökningen 
på Google (på ert namn) hamnar högre upp.
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Facebook är idag ett av de största virtuella sociala nätverken som finns. 
Till en början var det tänkt att Facebook skulle användas av studenter 
vid Harvard universitet men idag är det långt ifrån bara studenter som 
använder Facebook. Först och främst: skapa ett Facebookkonto för 
företag. Det är inte tillåtet att ha ett vanligt privat konto för sitt företag 
eller organisation. Profiler för privatpersoner kan man bli vän. En 
företags- eller organisationsprofil kan man istället ”gilla” och vara 
följare till.

1.  För att få folk att prata om det ni gör
Ni finns! Besökare kan checka in på er sida, gilla era bilder och 
diskutera en frågeställning.

2. För att skapa och underhålla relationer med era besökare 
Svara på frågor, bemöt kommentarer och få feedback.

3. Betala för att nå ut Gör reklam och marknadsföring. Sponsra 
populära inlägg eller skapa ett unikt erbjudande för din målgrupp. 
Fördelen är att ni kan betala väldigt lite och testa er fram!

Det finns 3 stora fördelar med Facebook:

Facebook
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Välj en profilbild som passar bra i det kvadratiska formatet på 
Facebook. Gärna er logotyp. Den avlånga bilden kallas för omslags-
bild. Här kan ni vara kreativa och byta bild efter olika årstider eller 
evenemang. Ett förslag är att välja en kvalitativ bild från museets 
utställningar. Bilden ska ge ett bra första intryck av ert museum. 
Lägg extra tid på att skapa korta och informativa texter för att under- 
lätta kunskapsinhämtning för besökaren. Be gärna någon utifrån att 
titta på sidan med fräscha ögon för att se att allting är med och att  
informationen är lättförstådd. Var noga med att öppettider, kontakt-
uppgifter och aktuell information finns på profilen. Man ska lätt kunna 
hitta viktig information. Detta sparar er tid då ni slipper frågor. Om 
osäkerhet kring öppettider och resväg saknas kan detta göra att ett 
eventuellt besök ställs in av besökaren.  
En rekommendation är att lägga upp material på Facebook ungefär 
tre gånger i veckan. Glöm inte att vara aktiv och svara på eventuella 
kommentarer och frågor. Bjud in vänner och bekanta att gilla sidan. 
Det tar tid i början att bygga upp en skara följare. Kanske kan ni 
sätta det i system att besökare till museet uppmanas att gilla och 
checka in på er Facebooksida?

Är er Facebookprofil klar?
Gå igenom dessa frågor:
Finns aktuell information på sidan?
Kan man kontakta er på ett enkelt sätt?
Är  profil- och omslagsbilden av god kvalitet?
Är innehållet relevant för besökaren?

Skapa en inspirerande profil
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Ett bra inlägg är tydligt och tar upp ämnen som eventuella besökare 
är intresserade av. Om ni bifogar en bild så är det statistisk större 
chans att det når ut, bilder är populärt. Det är bra att ha en blandning 
av expert- och amatörsroll i de inlägg man skriver, så att man når 
olika personer. Har ni en grafisk profil? Använd då dess färger och 
formspråk även på sociala medier när det finns möjlighet. Fundera 
också över vilken tid på dygnet som det är bäst att publicera in-
läggen. Eftersom många har internet i mobilen så är det flera som 
kollar av Facebook på väg till eller ifrån jobbet, på lunchen eller som 
avslappning vid läggdags. Om ni publicerar dina inlägg när många 
är online så kan de få större spridning. 

Facebook bygger på att man är aktiv så gilla olika sidor, kommentera 
och dela för att få ut det mesta av plattformen. Våga var personlig 
och bjud på bilder bakom kulisserna. Fundera också på vem som är 
avsändaren av inlägget, är det museet generellt eller du som speci-
fik person som ligger bakom det? Beroende på avsändare så kan det 
vara olika toner i inlägget. Om ni är flera som administrerar sidan så 
kan det vara trevligt att signera inlägget med sitt namn. Om ni känner 
för att skriva flera inlägg samma dag, så publicera de inte för tätt. 
Använd istället funktionen ”schemalägg” och välj en senare tidpunkt 
för inlägget att publiceras så sprider ni ut informationen istället. Nämner 
ni någon annan person eller företag i ert inlägg? Länka namnet via 
ett @ så ser den personen att hen blir uppmärksammad, vilket kan 
driva mer trafik till bägge era sidor.

Vad är ett bra inlägg?

Med funktionen “schemalägg” kan du planera dina inlägg
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 F Skapa en strategi. Vad är syftet med er närvaro?

 F Omvärldsbevaka, vad händer nu? Vad är folk intresserade av?

 F Skriv/dela ett inlägg. Kort, intressant och gärna personligt 

 F Välj en bra bild och bifoga kanske en länk där man kan läsa mer om  
 ämnet du skriver om

 F Kolla när era besökare är aktiva, schemalägg inlägget

 F Publicera

 F Svara på eventuella kommentarer, var aktiv

 F Kan du tagga en person eller dela inlägget vidare?

 F Bjud in nya gillare till att även gilla er sida

 F Analysera resultatet. Vad funkade?

Följ denna checklista när ni skapar ett inlägg:
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Instagram är ett socialt nätverk där man kommunicerar enbart genom 
bilder. Ni kan följa både privatpersoner och företag precis som på 
Facebook och Twitter. Skillnaden är att ni endast kan lägga upp 
bilder via deras app. Sedan Instagram kom i mobilen för ett par år 
sedan har det exploderat. På 3 minuter idag tas det lika mycket 
bilder som på hela 1800-talet!

Instagrams sökkanaler baseras på hashtaggar (#). Det är därför klokt 
att fundera kring vilka man vill använda. Vad söker eventuella besök-
are på? Skapa gärna en egen hashtagg för museet som besökaren 
sedan kan använda och på så sätt fylla på det digitala galleriet. Andra 
tips kan vara att tagga er stad, årstiden eller något annat som passar 
bra ihop med bilden. Om du laddar upp en bild i Instagrams app kan 
ni välja att dela bilden även till Facebook.

Instagram

En bild kan säga mer än tusen ord! 
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Förutom att själv skapa innehålla på sociala medier, så kan ni där ta 
del av nyttig omvärldsbevakning. Vad skriver andra? 
Följ förebilder, konkurrenter och spännande evenemang. Vad gillar 
ni? Vad händer just nu? Detta kan ni kommentera eller dela på er 
egen företagssida. Detta ger värde åt personen som följer din sida, 
och ni slipper att hitta på eget material varje gång. Dela med er av 
en artikel om forskning kring ett relevant ämne, det senaste från 
staden eller en inspirerande bild. Dela alltså det ni finner intressant 
till er egen sida, gärna med en kommentar eller reflektion. Omvärlds- 
bevakning håller er och era följare uppdaterade och driver mer trafik 
till er sida. Sociala medier bygger på att man ska följa många olika 
organisationer, företag och personer och det blir roligare ju mer man 
integrerar med varandra. På så sätt bygger ni ert eget flöde och en 
gemenskap med dina följare.

Fundera kring: Bestäm er gemensamt för vilken social kanal ni vill 
använda er av och vem som har huvudansvar för att göra regelbundna 
inlägg. Vilka andra sidor vill ni inspireras av och bevaka?

Omvärldsbevakning
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Maritiman, Göteborg
Hur jobbar ni mer er marknadsföring? 
Vi har gjort stora förändringar i vår marknadsmix till 2016. Vi tar bort 
i princip all tryckt annonsering. Vi lägger istället ett stort fokus på 
internet primärt Google med sökord, Ad words samt sociala media så 
som Facebook och Instagram. Även radioreklam på lokala stationer. 
Vi kommer att göra ett antal filmer (30-60 sek) som visar vad man kan 
förvänta sig av ett besök på Maritiman. Samarbeten med olika organ-
isationer och företag som i sin tur marknadsför Maritiman. Vi jobbar 
mycket med PR och får så en hel del redaktionellt i lokala tidningar. 

Vad tycker ni?
Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri
Vad är fördelen med att jobba med Facebook?
Vi når många mottagare. Trots att vi bara har drygt hundra följare, 
brukar vi ofta nå 500 eller fler med våra inlägg. Facebook är för 
övrigt förhållandevis lättarbetat om man har digital vana.

Munkedals Jernväg 
Hur ser ert arbete med sociala medier ut?
Hemsidan fungerar som en dörröppnare, med mycket information, 
kontaktuppgifter, historia och dokumentation. Den uppdateras vid 
stora händelser, och skall ändå vara tillgänglig, främst för tågen-
tusiaster. Facebook är en mer snabb infokanal, som under lågsäsong 
uppdateras minst en gång/vecka, under högsäsong mer ofta. Vi 
försöker uppdatera med nya bilder och lägger ut aktuella bilder från 
det som händer på arbetsdagarna.

Vad är fördelen med att jobba med Facebook?
Det är en liten arbetsinsats, som man kan göra fort på plats när det 
händer, och uppdatera. Man når oerhört fort väldigt många, som vi 
aldrig skulle ha kunnat informera. Ett exempel: tack vare inlägget 
om att vi fått pengar till Trädgårdsprojektet fick vi en artikel i Bohus-
länningen.
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Qvarnstensgruvan i Lungås

Hur ser ert arbete med sociala medier ut? 
“Levande” och roliga inlägg på Facebook. Gärna som “idag-form” 
med inblick i vad som händer med både bild och text. Aktivt länka 
till andra sidor som vi “gillar” och därmed får dem att i bästa fall 
gilla oss, etc. Hemsidan är tyvärr mer svårredigerad och därmed 
något för statisk.

Hur ser ett bra inlägg ut enligt er? 
Fin bild och kul text ger bra spridning.

Hur tar ni emot feedback och kommentarer från besökare online?  
Svar helst på dagtid. Ibland med eget agerande med 
“välkommen” till en ny följare.

Ett levande inlägg från Qvarnestensgruvan
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Hur gör ni er marknadsföring?
Hemsida, tidning och Facebook har vi alltid med. Ibland passar det 
att vända sig till radion och meddela vad som ska ske och det väldigt 
bra att meddela grupper och föreningar som kan ha ett särskilt in-
tresse i kommande händelse.
 
På vilket sätt är besökare/allmänheten involverade i driften av er 
verksamhet?  
På sociala medier så är de delaktiga, då vi kör "Veckans fråga".

Vadsbo museum

Veckans fråga “Gissa Grejen” väcker nyfikenhet och tävlingslust.
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Storytelling
Storytelling har blivit något av ett modeord. Egentligen handlar det 
om en gammal tradition av att berätta i ord, bilder, symboler och 
känslor. Sedan urminnes tider har vi använt berättandet som ett sätt 
att säkerställa att kunskap har levt vidare och utvecklats. Sociala medier 
består idag till stor del av storytelling. 

Det finns massor för er att berätta, stort som smått. Ett enkelt sätt 
att göra budskapet levande är att använda berättelser ur verkligheten. 
Här har arbetslivsmuseum en enorm skatt i alla de föremål som ni 
bevarar. Skriv om livet förr, föremålens användning eller bara om en 
vanlig dag på museet. Förmodligen har ni fina berättelser i utställn-
ingen, sprid några på sociala medier också! Hur kan ni beröra och nå 
fram till besökaren?

Det är skillnad på nyhetsförmedling och storytelling. Storytelling är 
känslomässig och har därför en förmåga att sprida sig genom att 
människor pratar med varandra. Man brukar säga att när man kan 
återberätta något så har man förstått det. Ett diagram med siffror 
och fakta är kanske mer informativt, men det väcker sällan någon 
större entusiasm hos åhörarna. En berättelse däremot kan skapa  
engagemang och förståelse på ett helt annat sätt. För de som inte 
är bekväma med klassiskt säljarbete är storytelling en mjukare och 
ofta bekvämare taktik.

Ett bra exempel på ett företag som arbetar mycket med storytelling 
är IKEA där Ingvar Kamprad har låtit sin småländska bakgrund påverka 
företaget. Alla produkter har svenska namn, barnpassningen heter 
Småland och i personalrummet finns det ett foto på en klassisk sten-
mur som en metafor. IKEA står för svenskhet, men säljer egentligen 
bara billiga möbler. Tänk efter - vilka företag gillar ni och varför?

Fundera kring: 
Formulera en berättelse om museet som är lätt att sprida.
Hur kom ert museum till?
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Event är en del av berättelsen

Event är ett bra sätt att locka besökare. Ni ger den frekventa besökaren 
ett mervärde och den långväga resenären får en anledning att få 
slag i saken med att planera ett besök. Det är generellt bra att rikta 
sig mot specifika målgrupper då att rikta sig mot ”alla” betyder ”in-
gen”. Om man vill nå alla så känner sig ingen träffad, det är bättre 
att fokusera på att nå olika grupper av människor. 
Kanske kan ni ringa de lokala nyhetsmedierna? Det bidrar till att skapa 
en nyhet kring ditt evenemang. Vilka möjligheter för samarbete finns 
det just där ni är? Ert event ska skapa ett sammanhang med museet 
och är ett bra tillägg till en permanent utställning. Här finns det många 
möjligheter att jobba med berättande. Var tydlig med ert syfte. 
Varför ordnar ni det här eventet? Ge förhandsvisningar och ledtrådar 
till era tänkta deltagare. Det skapar nyfikenhet, förväntan och större 
intresse för ert event!

Hantverkslördag

Utställning 

Flerspråkighet

Fika

Skapa

Arbetsdag

Föreläsning

Berättare

Barndag

Guider

Konsert Drop-in

Skattjakt Klä ut dig
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Gerillamarknadsföring

Sociala medier i all ära men man måste även kunna locka folk som är 
på plats. Gerillamarknadsföring är överraskande, okonventionell och 
finns på oväntade platser. Begreppet kommer från gerillakrigföring 
där en liten specialiserad styrka attackerar sina mål genom taktiska 
och ovanliga metoder.

Om man är påhittig och tänker utanför boxen så kan man väcka 
uppmärksamhet trots en låg budget. Kanske kan ett rep med texten 
”följ mig” leda besökaren från parkeringen till museets ingång? 
Klä er tidsenliga kläder och dela ut blad mitt i stan eller anordna en 
teater på busshållplatsen? Få in fyndig reklam där det inte är väntat. 
Här finns det många möjligheter att hjälp av kreativa krafter, kanske 
en feriearbetare? Gerillamarknadsföring ska vara lite busig men om 
ni har frågor om vad som är tillåtet så fråga er kommun. 

Fundera kring: Hur kan ni väcka uppmärksamhet och nå er målgrupp? 
Vart förväntar man sig minst att ni ska dyka upp? Här gäller det att 
lägga ner gott om tid för idégenerering.
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Bilderna visar olika sätt att  väcka uppmärksamhet på



Planera gärna in en dag med alla som är engagerade i verksamheten 
och diskutera frågeställningarna i detta häfte. Kunskapsnivån kan ju 
variera i gruppen. Hur ska ni gå vidare med materialet och vad är 
relevant för er? Om man ska lyckas på sociala medier så krävs det 
aktivitet. Det är ett ständigt arbete med delat ansvar. 

En väg till att komma igång inför den hektiska sommaren kan vara att 
ta hjälp av unga medievana feriearbetare via kommunen. Låt ferie-
arbetaren bli redaktör för era sociala medier. Med hjälp av häftet kan 
ni ge hen olika uppgifter som stärker er verksamhet. Tänk på att ge 
feriearbetaren tydlig guidning och en person inom verksamheten att 
bolla idéer med. 
Det är bra om ni har er berättelse om museet färdig och går igenom 
historien om museet och dess föremål. Köp gärna in en kamera eller 
en mobiltelefon att ta bilder med. Låt till exempel feriearbetaren lägga 
upp ett inlägg på Facebook varannan dag, klura ut gerillamarknads-
föring eller hålla i en aktivitet för barn. Häftet ger er inspiration till 
många uppgifter att delegera bort. När hösten kommer är det lättare 
för er att hålla igång det redan uppstartade arbetet med marknads-
föring. Ni lär av varandra! Kompetensväxling är något som sker i mötet 
mellan människor med olika kompetenser och erfarenhet, som när 
unga lär av äldre och äldre lär av unga.
 

Hur kommer vi igång?
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Feriearbete är en resurs som kan bidra till er förening med en annan 
kunskap än den som ni som förening har idag. Efter första halvåret 
av 2015 uppgick ungdomsarbetslösheten i Sverige till 16,4 procent 
och ungas inträde på arbetsmarknaden sker allt senare. Här kan kultur- 
arvet och ideella föreningar spela en viktig roll som arbetsgivare, 
genom att anställa unga som feriearbetare, i projekt eller genom 
egen finansiering. Samtidigt får platsen och föreningen tillgång till 
personliga resurser, ny kunskap och kompetens. Att vara handledare 
handlar dels om de mer praktiska detaljerna såsom att informera 
om arbetstider och dylikt samt om att vägleda ungdomarna i verk-
samheten under ferieperioden. För vissa av ungdomarna kan detta 
vara första kontakten med arbetslivet. Handledaren har därför också 
en viktig uppgift att se till att feriearbetarna får en förståelse för platsen 
där de arbetar samt hur den drivs, oavsett förening, företag eller  
offentlig organisation. Kompetensväxling har mycket bra material 
för att hjälpa er att komma igång.  
Mer information om feriejobb finner du hos arbetsmarknadsenheten 
i din kommun eller på www.innovatum.se/kompetensvaxling.

Fundera kring:
Hur kan vi engagera en feriearbetare i vårt arbete med kreativ marknads- 
föring? Vad behöver vi lära ut för att hen ska kunna göra ett bra jobb?
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Plats för tankar och idéer
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