
 

 

Uppdragsbeskrivning 

Rymdreporter 

Som Rymdreporter ansvarar du för att fylla Astronomisk Ungdoms 

kommunikationskanaler med relevant och intressant information. Innehållet anknyter i 

bred mening till astronomi, rymdfart och rymdteknik. Föreningens kanaler är idag dess 

officiella hemsida, Facebook, Twitter och Instagram. Uppdraget kan inkludera aktivitet i 

alla kommunikationskanaler eller ett urval. 

Utöver att rapportera om rymdnyheter och rymdinspiration i förbundets kanaler kan 

du som Astronomisk Ungdoms Rymdreporter då och då också närvara vid samt 

rapportera från rymdrelaterade event i Sverige. En längre berättelse ska efter 

respektive event publiceras på förbundets hemsida, så att medlemmar och andra 

rymdintresserade i Sverige får en inblick i alla häftiga rymdevent i Sverige, och om 

möjligt även utomlands. Under sådana evenemang tillhandahålls AU-tröja och 

marknadsföringsmaterial efter behov och önskemål från din sida, och du förväntas ta 

bilder och ge en levande rapportering genom hela evenemanget.  

Som Rymdreporter har du stor frihet kring uppdragets genomförande; utöver 

ovanstående  kan du t.ex. recensera rymdfilmer, spel, teleskop och läromedel, eller 

något helt annat. Kontakta Astronomisk Ungdoms kommunikatör om du har ytterligare 

idéer kring ditt uppdrag.  

Uppdraget kan innebära, men är inte begränsat till:  

 Information om aktuella vetenskapsnyheter, antingen genom att själv författa 

artiklar, eller genom att skriva korta sammanfattningar och länka till externa 

artiklar.  

 Tips av olika slag (populärkultur, filmklipp, guider, hemsidor, etc.). 

 Personliga inlägg med egna betraktelser och reflektioner. Dessa ska alltid 

signeras med namn.  

 Bilder och rymdinspirationsinlägg. 

 Reportage om händelser (exempelvis studiebesök, upplevelser och rymdevent) 

och intervjuer. 

Som Rymdreporter förväntas följande av dig: 

 Material som publiceras ska följa förbundets stadgar och policy, Sveriges rikes 

lagar, och får inte vara av politisk eller religiös natur.  

 Materialet ska uteslutande vila på en vetenskaplig grund. 

 Det finns ingen nedre gräns för hur många inlägg du som Rymdreporter måste 

publicera per månad, men du förväntas upprätthålla ett kontinuerligt flöde 

under uppdragets varaktighet. 

 Inlägg får inte innehålla någon form av reklam eller åsikter som inte 

överensstämmer med förbundets syfte, såvida det inte godkänts av förbundets 

kommunikatör.  



 

 

 Nyheter- och rymdinspirationsmaterial ska skrivas ur ett neutralt perspektiv (ej 

första person!) och bör inte innehålla några personliga åsikter som inte är 

gemensamma för förbundets medlemmar och som förbundet som helhet står 

bakom.  

 Om personliga reflektioner och åsikter finns med i material som publiceras, 

såsom under rapporteringar från rymdevenemang, skall materialet 

uteslutande signeras med namn. Detta gäller även övrigt material som skrivs i 

första person.  

 Avstämning sker regelbundet med förbundets kommunikatör. 

 Där så krävs ska bild-, informations- och textkälla anges. I längre inlägg av 

vetenskaplig karaktär ska alltid referenser anges. 

 Allt innehåll på AU:s hemsida och övriga kanaler ska vara relevant för 

förbundets medlemmar, och anknyta till endera rymdteknik, astronomi eller 

rymdfart. 

 


