
Starta en Facebook-insamling
Genom att skapa en Facebook-insamling är ni med och bidrar till den 
livsviktiga typ 1-diabetesforskningen. 
Tillsammans skapar vi hopp! Tillsammans besegrar vi typ 1-diabetes! 

Så här skapar ni en insamling på Facebook:
1. Gå till denna sida: https://www.facebook.com/fund/barndiabetesfonden/
2. Klicka på ”Samla in pengar”. 

3 Fyll i ert insamlingsmål. Vår rekommendation är att ha mellan 5 000 - 
15 000 kronor som mål, beroende på hur stor Facebook-sida ni har.15 000

4 När ska insamlingen avslutas? Vår rekommendation är att ni anger 
den 31 maj som slutdatum.

5 Välj ett namn för din insamling, till exempel ”Karlsson & Uddares 
insamling för kampen mot typ 1-diabetes”

7 Använd aktuell omslagsbild från Barndiabetesfondens Facebooksida. 
Vi kommer att byta ut bilden i början av maj.

6 Lägg till en beskrivning som förklarar varför ni har startat insamlingen.

Ert stöd gör skillnad och innebär att Barndiabetesfonden kan finansiera ännu fler livsviktiga forskningsprojekt i
framtiden. Barndiabetesfonden stödjer forskning som syftar till att förebygga, lindra och bota typ 1-diabetes hos 
barn, ungdomar och vuxna.

Vår rekommendation är att ni planerar tre-fyra inlägg där ni berättar om er insam-
ling och uppmanar era följare att ge en gåva. Vill ni ha tips på hur ni skapar inlägg 
eller har frågor är ni välkomna att höra av er till Barndiabetesfonden.

https://www.facebook.com/fund/barndiabetesfonden/


Starta en Instagram-insamling
Instagram-inlägg
1. Skapa ett nytt inlägg och välj bild.
2. Klicka på “Lägg till insamling” under bildtextrutan.
3. Nu kommer du få välja vilken organisation du vill samla in pengar till.  
Använd sökverktyget och skriv Barndiabetesfonden.
4. Publicera inlägget.

Instagram-story
1. Ta en bild med din Instagram-kamera eller välj en bild från ditt galleri.
2. Välj dekal (den fjärde symbolen från vänster).
3. Klicka på dekalen “Skänka en gåva”.
4. Nu kommer du få välja vilken organisation du vill samla in pengar till.  
Använd sökverktyget och skriv Barndiabetesfonden.
5. Publicera story.

Ert stöd gör skillnad och innebär att Barndiabetesfonden kan finansiera ännu fler livsviktiga forskningsprojekt i
framtiden. Barndiabetesfonden stödjer forskning som syftar till att förebygga, lindra och bota typ 1-diabetes hos 
barn, ungdomar och vuxna.


