
Kapa en busskur 
– ge din röst åt barnen
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Kapa en busskur 
När budskapet är viktigt och ändamålet behjärtansvärt behöver man inte alltid 
be om lov. I årets Vit jul-kampanj ingår ett upplägg som vi hoppas ska motivera 
er till en “kupp” som samtidigt skapar en ”snackis”, för att nå så många som 
möjligt med vårt budskap, en vit jul. 
 
Så här går det till 

• Välj ut en busskur (eller en busshållplats där ni kan ställa upp ett partytält) 
och bygg med enkla medel upp en enkel hemmiljö (se skiss), tillsammans med 
en skylt som syftar till att skapa medvetenhet, sprida kunskap, väcka tankar 
och reaktioner utöver det vanliga. 

Förberedelser  

Besök gärna den busskur som ni tänker att ni vill använda på er ort. Tänk på 
atden ska vara välbesökt men inte trång, vi vill inte upplevas vara i vägen för 
resenärer, men samtidigt väcka uppmärksamhet och nå ut.  

• Beställ affisch som ni kan sätta upp i busskuren senast två veckor innan ni 
genomför aktiviteten.   

• Krokar med sugpropp finns att köpa på www.frobergs.se eller www.fyndiq.se 
till exempel om ni vill använda sugproppar för att hänga upp saker.  

• Tänk också på att ha klämmor i skylten om ni ska hänga på krokar. 
 
• Om busskuren är av annat material än glas behöver ni ha ett alternativ för 

upphängning av material.  

• Affischen kan ni sätta upp med häftmassa eller använda tejp och sedan 
använda rengöringsservetter för glas för att torka bort märkena från tejpen.  

Utrustning

Med utrustningen bygger ni en minimiljö som ska gestalta en mysig hemmiljö 
kring julen.  Följande behövs: 

• En liten trasmatta (på loppis, i förrådet eller på IKEA).

• En ljusstake med julig känsla (eller en batteridriven ljusslinga). 

• Ett ledljus med batteri, som passar i ljusstaken.
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• Ett litet bord eller en pall som kan tjäna som bord. 

•  En julig (röd) duk till bordet, kan även vara en röd kökshandduk eller 
liknande. 

• En kudde (om det finns en bänk i busskuren).

Genomförande

• Ställ klockan och bygg upp miljön innan kl. 06.00, så att den är klar när 
pendlarna börjar åka till arbetet.  

• Ta ett foto på miljön (att användas på sociala medier). 

• Före kl. 08.00 - ta kontakt med lokalpress med pressrelease kring aktiviteten. 

• Städa bort senast kl. 18.00 samma dag. Vi vill gärna slippa kritik för 
nedskräpning och även om vi får räkna med att en del saker redan är 
försvunna, så tar vi ansvar för återställandet av ytan.  

• Tänk också på att inte hänga affischer så att de skymmer tidtabeller eller 
annat. 

Bjud in media i förväg

• Berätta om vad ni kommer att göra, vilken tidpunkt och på vilken plats. 

• Formulera ett syfte, varför gör vi detta och vad vill vi uppnå? 

• Håll en positiv och engagerad ton . 

• Kontaktperson och kontaktuppgifter.   

• Ge en kort beskrivning av arrangerande organisation. Exempel om Junis:  
“Junis är barnens organisation och vi finns i hela landet. Vi vill påverka vuxna 
att fira en vit jul genom att sprida kunskap om hur alkohol påverkar barn 
negativt. Vi vill också underlätta att göra positiva val, och bidra till en trygg 
jul för alla barn. Från norr till söder ger vi dessutom möjlighet till roliga och 
utvecklande fritidsaktiviteter där alla barn är välkomna, särskilt de som har 
det tufft hemma.”

Sprid ert budskap i lokal press och radio 

• Ett alternativ till att bjuda in media till själva aktiviteten är att skriva ett enkelt 
pressmeddelande som ni skickar till lokala tidningar och lokala radiostationer. 
Adresser finns ofta på tidningarnas/radiokanalernas hemsida. 
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Sociala medier 

• Ta en eller flera bilder på busskuren. 

• Sprid bilderna i sociala medier med en kort text om syftet med kampanjen 
eller några fakta som du kan hitta på www.vitjul.se/iogtntororelsen om barns 
utsatthet under högtider. 

Var redo för att möta synpunkter 

I både sociala medier och mer traditionell media kan det komma negativa 
synpunkter på både aktiviteten i sig och kampanjens budskap. Här ger vi några 
tips på hur du bemöter negativa synpunkter: 

Att bemöta kritik i sociala medier:

• Svara snabbt, ha koll på flödet och kommentarer så att du kan bemöta dem 
snabbt. 

• Bemöt kommentarer med respekt och i en trevlig ton. 

• Be någon annan läsa innan du postar för att kvalitetssäkra budskapet. 

• Notera återkommande frågor och/eller kritik. 

• Be om ursäkt när något blivit fel. 

• Svara individuellt, undvik upprepade standardsvar. 

Att bemöta kritik från press:

• Tänk igenom de positiva intentioner du/ni har med aktiviteten, skriv gärna ner 
dem. 

• Be att få återkomma om du är oförberedd eller inte kan svara på en fråga. 

• Se det som en möjlighet att föra fram ett budskap som du är stolt över. 

• Ta emot befogad kritik utan försvar.


