
Instruktioner för sociala medier på svenska

I materialpaketet för sociala medier hittar du färdiga bilder som kan användas för Instagrams
story- och feed-funktioner då du berättar om de nationella dialogerna. Feed-bilderna i
kvadratform lämpar sig också bra för att dela på Facebook och Twitter.

I materialpaketet finns förutom färdiga bilder också tomma botten där du själv kan lägga till
text. Materialen är exempel som du kan använda som sådana, men också redigeras enligt
egna behov.

Förutom dessa finns också två olika bildbotten med färdig text. Texten är samma på båda
bilderna, men du kan välja den layout som passar dig bäst.

I bildmappen finns bilder med information om de nationella dialogerna. Samma information
finns dessutom i detta dokument i textformat. Du kan som arrangör själv bestämma hur du
vill använda dig av materialet - beskriva konceptet med bilder eller t.ex. som bildtext?

Du hittar detta i det färdiga materialpaketet: 1. Innan du arrangerar din dialog, där det
samtidigt är bra att kort beskriva vad som menas med de nationella dialogerna eller
åtminstone leda följaren till att besöka webbsidan/Facebook/Instagram för de Nationella
dialogerna.

○ Välkommen att delta i de Nationella dialogerna! -bilder

Då du delar en Instagram-story kan du också återpublicera inlägg direkt via
@kansallisetdialogit-kontot (till exempel “Kom med som arrangör i Nationella dialoger”)

Förutom bildmaterial finns 2. efter att du arrangerat din dialog. Också här kan du om du
vill använda dig av samma infotexter i bild eller skrift.

○ Vi var med i Finlands första Nationella dialoger -bilder

Material för sociala medier finns på finska, svenska och engelska.

Fonten som används med bilderna är  “Inter Regular”

Du minns väl att nämna @kansallisetdialogit / mer information: kansallisetdialogit.fi/sv

Använda gärna också hashtags i samband med dina publiceringar:: #NationellaDialoger
#NationalDialogues #AttLevaIOsäkerhet

Information om Nationella dialoger:

Välkommen att delta i de Nationella dialogerna!

Vi organiserar [datum] en diskussion om temat:

De Nationella dialogerna är en ny modell för att föra samhälleliga dialoger som ett
samarbete mellan medborgare, sammanslutningar och myndigheter. I de nationella



dialogerna är det fråga om en serie dialogiska diskussioner dit man kallar så många olika
slags människor och sammanslutningar som möjligt för att ordna dialoger.

Dialogerna arrangeras om ämnen där man vill nå en djupare förståelse och som berör en
bred skara människor. Strävan är att genom social dialog förstärka delaktighet, gemenskap
och samhällets förändringsförmåga i olika ekologiska, ekonomiska och sociala utmaningar.

Temat för vårens Nationella dialoger är att “Leva i osäkerhet”. Syftet är att bättre förstå vad
det betyder att leva i osäkerhet just nu för individen, samfund, organisationer och
beslutsfattare.

Det görs ett offentligt sammandrag över dialogerna som finns tillgängligt för vem som helst
att bekanta sig med på webbplatsen för de Nationella dialogerna. Finansministeriet lämnar
ett sammandrag av dialogerna till kommunerna och statsförvaltningen.

Varmt välkommen med!

Mer information @kansallisetdialogit eller från kansallisetdialogit.fi/sv/


