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twittrare och hashtags
Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn – kanalerna 
blir bara fler och större. Hur navigerar man i ett allt snårigare 
digitalt landskap? Och hur går man tillväga för att verkligen nå 
ut med sitt budskap? 
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I boken visar Tina Sayed Nestius hur du steg för steg utvecklar 
en strategi för sociala medier. Du får också lära dig vilka fällor 
du bör se upp för; som brist på konsekvens, alltför frekventa 
statusuppdateringar och för lite variation i innehållet. 
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1.
Nya tider, nya vanor”

”

Tiderna har 
förändrats och 
det gäller att 
hoppa på tåget 
innan det är 
för sent.



1•
Nya tider, nya vanor

Det är dags för ett wake-up call. Tiderna har förändrats och det 
gäller att hoppa på tåget innan det är för sent. 

Sen slutet av 90-talet har jag följt en journalistbransch i för-
ändring. En av anledningarna till de senaste årens besparingsåtgärder 
och den ständigt ökande mängden arbetslösa journalister, är att folks 
beteenden har förändrats. Vi har gått från fasta vanor – som att läsa 
morgontidningen till frukosten, lyssna på kvart i fem-Ekot på väg hem 
från jobbet, titta på Rapport 19.30 och bänka oss (tillsammans med res-
ten av Sverige) vid lördagsunderhållningen på tv prick klockan 20.00 – 
till att numera ha betydligt fler informations- och underhållningskällor, 
kring vilka vi utvecklat nya, mer individualiserade vanor.
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Ta mig, till exempel. På morgonen har jag fullt sjå med att kolla Face-
book, Snapchat och Instagram och hinner inte mer än skanna tidningen, 
som redan känns lite gammal. Notisen som DN har i sin utrikesspalt läste 
jag om på Facebook redan i går, och de flesta övriga nyheterna hade jag 
koll på via Twitter dagen innan. Vad det blir för väder under dagen vet  
jag redan eftersom jag sett TV4-vädrets Instagram-sändning. Och tv- 
programmen ser jag via streamingtjänster när det passar mig bäst. 

Men det är inte bara våra medievanor som förändrats de senaste 
åren. Våra fritidsvanor ser också annorlunda ut. Undersökningar visar 
att svenskarna i genomsnitt ägnar drygt tre timmar i veckan åt olika 
sociala medier. I åldersgruppen 12–25 år är motsvarande siffra över 
sju timmar – eller mer än en tredjedel av all fritid. Jag upprepar: unga 
människor i Sverige lägger en tredjedel av all sin fritid på olika sociala 
medier. 

Många av oss är vana vid att röra oss i olika sociala nätverk. Vi gillar 
det. Och vi vill möta de företag vi gillar, våra favoritorganisationer och 
offentliga förvaltningar vi behöver, där också. 

I och med detta skifte i beteende har också våra köpvanor påverkats. 
Undersökningar visar att nästan två tredjedelar av alla konsumenter 
själva gör research i sociala medier innan de köper något – oavsett om 
de ska köpa det privat eller i sin yrkesroll. Hemsidor som tillåter betyg-
sättning ökar ofta markant sin försäljning. En amerikansk studie om 
konsumentvanor visar att vi litar mer på en för oss helt okänd männi-
skas bedömning eller recension i ett nätforum eller i sociala medier, än 
vi gör på en annons. Märken vi möter online på ett positivt sätt, till 
exempel via vänner som gillar deras Facebook-sida, är vi mer benägna 
att tycka om. 

Ett exempel ur verkligheten: Jag skulle köpa en adapter till min dator 
och befann mig hemma hos vänner. Jag frågade dessa om det fanns en 
datorbutik i närheten, och fick namnet på två – Webbhallen och Digital 
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Inn. Några veckor tidigare hade jag ställt en allmän fråga på Twitter – 
”vilken Mac ska jag köpa härnäst?” – varpå Digital Inn kontaktade mig 
(vi följer inte varandra) och undrade vad jag skulle använda min nya 
dator till. Efter att jag svarat på frågan fick jag ett förslag från dem. Jag 
var nöjd med bemötandet, så när jag skulle köpa den fysiska adaptern 
promenerade jag förbi Webbhallen för att istället stega in på Digital Inn 
– trots att det stod en stege i vägen i entrén. Tack vare deras aktiva och 
vakna närvaro på Twitter hade jag redan en etablerad relation med dem. 

Oavsett om du driver eller arbetar på ett litet eller medelstort företag, 
är verksam inom en organisation eller offentlig sektor har du förstått att 
det är viktigt att ha en närvaro i sociala medier. Annars skulle du inte 
läsa detta just nu. Förmodligen är du verksam på ett företag som saknar 
resurser för att anställa någon som sköter sociala medier på heltid. Giss-
ningsvis har du ett antal andra arbetsuppgifter som konkurrerar med 
din närvaro på Facebook, Instagram eller YouTube. Eller så har du frå-
gor om hur du ska tänka kring de här kanalerna, vilka som är bäst för 
just din organisation och hur ni jobbar så bra och effektivt som möjligt 
i dessa. Och framför allt vill du kanske veta hur just ni når igenom i bru-
set av alla andra som också slåss om utrymmet i de här nätverken. 
Genom att läsa #BliDigitaltSmart kommer du att vara betydligt bättre 
rustad för ett digitalt liv.

VAD ÄR ”SOCIALA MEDIER”?
Sociala medier är sociala. Allt annat är lögn. Nationalencyklopedin för-
klarar begreppet så här: ”[Ett] samlingsnamn på kommunikationskana-
ler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom 
exempelvis text, bild eller ljud. Sociala medier kan skiljas från massme-
dier genom att de bygger på ett innehåll som produceras av dem som 
använder dem.”



8   #BliDigitaltSmart

Kort sagt, sociala medier är digitala samtal. Vi är trots allt människor 
och gillar att prata med varandra. Vi gör det bara lite annorlunda nuför-
tiden: Via ett tangentbord på datorn eller mobilen eller via emojis, film 
och ljud. Vi kommenterar blogginlägg och Facebook-statusar, delar 
med oss av våra tips på Tripadvisor eller visar upp vår senaste matkonst 
på Instagram. 

Skillnaden mellan sociala medier och traditionell media (av vissa 
kallad ”gammelmedia” eller ”prasselmedia”) är att konversationen är 
tvåväga. Det är inte längre förbehållet ett företag att ensidigt kommuni-
cera ut det företaget vill att andra ska ta del av. Konsumenten och mål-
gruppen säger också sitt – kommer med reaktioner, kritik, ros och andra 
synpunkter. I de sociala medierna vill vi inte ha megafoner som bara 
skriker ut sitt budskap. En lyckad digital närvaro innebär en ständigt 
pågående dialog mellan flera parter.  

Jag möter många människor som tycker att sociala medier är allt 
annat än sociala, eftersom folk går omkring med näsan klistrad mot sina 
mobilskärmar i stället för att titta på varandra och prata. Det må så vara. 
Men det jag gör när jag har ögonen på min skärm innefattar ofta någon 
form av kommunikation – antingen via mejl, sms, Twitter eller Face-
book. (Samtidigt är vi i Sverige nästan paniskt rädda för att prata med 
främlingar, så jag vågar inte spekulera i vad som skulle hända om vi alla 
stoppade mobilen i fickan en hel dag.)

Det jag vet är att sociala medier har gjort världen mindre och avstån-
det till många saker mycket kortare. Via @YB_sodermalm, södermalms-
polisens yttre befäls konto på Twitter, kan jag följa polisernas arbete i 
den stund det sker (givetvis med dem som avsändare) i stället för att läsa 
tidningens polisnotiser dagen därpå. På Tele2:s Facebook-sida får jag 
uppdaterad information om serverkraschen som gjort att jag inte kan 
logga in på Mina Sidor, och även svar på mina frågor, i stället för att 
behöva sitta i telefonkö en halvtimme i väntan på kundservice. Jag är 
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inte ensam om att vilja ge ut en bok. Var tredje svensk drömmer om att 
bli författare. Självklart följer jag olika förlag på Facebook och Instagram 
för att få reda på hur jag ska göra och vilka jag ska vända mig till med 
mitt manus. När jag ska ut och resa kollar jag upp hotell, restauranger 
och upplevelser via Tripadvisor där det är vanliga människor som jag själv 
som sätter betyg. Och via Dramatens Instagram-konto får jag en värdefull 
inblick i livet bakom kulisserna på den anrika teatern, där olika medarbe-
tare turas om att sköta kontot och fotografera utifrån just sitt perspektiv. 

I nästa kapitel kommer jag att kort gå igenom de sju största och mest 
etablerade sociala nätverken, hur de funkar och vad de kan vara bra för, 
och jag berättar även om andra sociala mediekanaler som kan vara 
intressanta att känna till, som en introduktion till begreppet. Jag åter-
kommer också till de sju största kanalerna i bokens praktiska kapitel 
(4–10) som börjar på sidan 67. Där fördjupar jag mig i varje kanal för 
sig, med tips, tricks och regelrätta råd kring hur du utnyttjar dess möjlig-
heter till max. 

Jag har medvetet valt att lägga de sociala kanalerna i alfabetisk ord-
ning i stället för storleksordning, detta både för att det ska vara lättare 
för dig att hitta, men också för att vi lever i tider av ständig förändring – 
vem vet när Pinterest går om Instagram i Sverige? Det kan ju hända i 
morgon! Huvudsaken är att du får ett hum om hur de olika nätverken 
fungerar, hur deras användare ser ut och vad du kan ha för nytta av dem. 
OK? Då kör vi. 
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” ”
Sociala medier 
är sociala. Allt 
annat är lögn.



”
2•

Vilka sociala  
medier finns det?

För att du ska få en bra idé om vilka sociala medier det finns, hur 
du kan använda dem bäst och vilka du når med hjälp av vilken 
kanal, följer här en kort genomgång. Först de sju största, och 

därefter exempel på andra tjänster som ibland (och ibland inte) är bra 
att utnyttja och använda för att lättare nå din målgrupp. 
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BLOGGEN
VAD ÄR DET? 
Ordet ”blogg” kommer från engelskans förkortning av ordet weblog som 
betyder ”webbdagbok”. En blogg kan handla om vad som helst – motion, 
mat, mode (eller något annat som inte börjar på m). 

HUR FUNKAR DET?
Gemensamt för alla bloggar är att de fungerar som nätdagböcker, där 
det senast skrivna inlägget publiceras ”längst upp”. Inläggen är lätta att 
kategorisera och tagga med nyckelord, vilket gör det enkelt för läsarna 
att söka efter inlägg. Det vanligaste verktyget för att koppla en blogg till 
en verksamhet med en befintlig sajt är wordpress.org. Själva installatio-
nen av programmet bör utföras av någon tekniskt kunnig, men därefter 
är själva bloggandet lika enkelt som att skriva i ett Word-dokument. 
Även att lägga till annan media – filmer, bilder, musik med mera – är 
förhållande vis enkelt och logiskt. Den som bara vill ha en blogg och inte 
bygga en hel sajt väljer oftast wordpress.com, tumblr.com eller blogger.
com. 

VAD ÄR DET BRA FÖR? 
Bloggen är en plattform för att förmedla de egna åsikterna, den egna 
verksamheten – innehåll helt enkelt. För ett företag eller organisation 
kan det vara ett slagkraftigt verktyg i såväl PR-arbetet som en innehålls-
generator till de sociala medierna. Bloggar är dessutom bra för sök
ordsoptimering (SEO) eftersom man där kan upprepa ord och begrepp 
som har med ens verksamhet att göra, vilket Google gillar.
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DET FINNS 400 000 BLOGGAR I SVERIGE

SVERIGES POPULÄRASTE PROFFSBLOGGARE

700 000 personer 
bloggar då och då

100 000 personer 
bloggar dagligen

BLOGGANDET I SVERIGE

Blondinbella Kissie Sportbladets  
Silly season blogg

KÄLLOR: Infografiken är gjord med hjälp av statistik från Svenskarna och Internet 2013, 2014  
samt Twinglys Bloggtoppen (proffsbloggare), juni 2015.

�� 41  % läser bloggar någon gång  
och 9  % läser dagligen.

�� Av flickorna 12–15 år läser 68  %  
bloggar.

�� Det är främst unga kvinnor som  
bloggar och läser bloggar.

50  % av internetanvändarna  
i Sverige läser bloggar.
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FACEBOOK
VAD ÄR DET?
Facebook är världens just nu största sociala nätverk. Det är en plats där vi 
som privatpersoner delar med oss av länkar, tankar, musik eller platser vi 
varit på. Här hänger alla i en stor, oftast mysig familj som utgörs av allt 
från gamla kompisar från grundskolan till yrkeskontakter i vardagslivet. 
På Facebook finns också en mängd appar (Farmville, någon?), grupper 
och särskilda sidor för allt från våra idoler till den lokala ICA-handlaren. 

HUR FUNKAR DET? 
Man skapar ett konto på Facebook.com eller via Facebooks app, fyller i 
sina uppgifter, verifierar genom att svara på ett mejl och vips så har man 
möjligheten att få kontakt med nästan 6,5 miljoner svenskar och mer än 
1 miljard människor världen över. Att skapa en företagssida är ännu 
enklare än att skapa ett personligt konto – men du måste ha ett privat-
konto för att kunna göra det. Sen är det bara att dela med sig av statusar, 
länkar, bilder, filmer och annan information.

VAD ÄR DET BRA FÖR?
Eftersom så många hänger på Facebook har du din största potentiella 
målgrupp här. Och folk som hänger på Facebook gillar att dela med sig 
av bra grejer – det är det som hela nätverket går ut på. Men just för att 
det är så mycket folk på Facebook är också risken för att sorteras bort 
överhängande. Precis som du, om du har hemmafest och får hem över 
100 personer inte hinner prata med fler än säg 30 av dem, försöker Face-
book förstå vad användarna vill se för material och från vem. Följaktli-
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gen sorterar företaget konsekvent bort innehåll från personer och sidor 
som du aldrig ”gillar” eller kommenterar. Trots detta är Facebook ena-
stående när det gäller möjligheten att få genomslag – speciellt om man 
kan tänka sig att lägga några hundralappar på riktad annonsering. Mer 
om det i kapitlet som gör en djupdykning i meningen med Facebook 
och nätverkets möjligheter. 

SVERIGES POPULÄRASTE FÖRETAGSSIDOR

48 % män

52 % kvinnor

FACEBOOK I SVERIGE

Spotify Ikea Fastighetsbyrån

KÄLLOR: Infografiken är gjord med hjälp av statistik från Svenskarna och Internet 2013, 2014,  
Isobar/Orvesto 2014:2 samt Socialbakers marknadsrapport för Sverige, april 2015.

�� Nästan hälften besöker  
Facebook varje dag.

�� Många av användarna besöker 
kanalen flera gånger dagligen, 
utan att uppdatera själva.

�� Medianåldern är 35–39 år.

68  % av internetanvändarna i  
Sverige besöker Facebook någon gång.
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”

”

Det gäller att 
anpassa sin 
plan efter vilka 
resurser som 
finns, och hålla 
ut. Ingen lyckas
över en natt.



3•
Innan du börjar

En tydlig, skriftlig strategi för ett digitalt liv är A och O. Denna är 
ett sätt att i ord förklara – både för dig själv, din avdelning och 
för övriga som berörs av verksamheten – vad det är ni håller på 

med och varför. 
Strategin för ert sociala medier-arbete går hand i hand med de över-

gripande målen för verksamheten. Vill företaget sälja mycket av en viss 
vara eller tjänst? Då anpassar ni er strategi för att nå just det målet. Ska 
din organisation öka engagemanget för en hjärtefråga? Då har ni en helt 
annan plan och förmodligen en annan målgrupp ni vill nå. Det är oer-
hört viktigt att ni har klart för er varför ni ska finnas på sociala medier 
och vad det är ni ska uppnå med den närvaron. Att lyckas i de sociala 
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medierna tar tid och kräver engagemang och mängder med tester. Det 
gäller att anpassa sin plan efter vilka resurser som finns, och hålla ut. 
Ingen lyckas över en natt. 

För att skapa en strategi behöver du/din organisation besvara en rad 
frågor. I nästa avsnitt finns en lathund du kan följa för att skapa en håll-
bar strategi, men läs igenom nedanstående först. De som är kreativa och 
lyckas i sociala medier tänker ofta utanför boxen – men har man ingen 
box att utgå ifrån är det väldigt svårt att tänka utanför den. 

Grundbulten i en bra strategi är att veta vad du ska utgå ifrån. Utred, 
till att börja med, var ni står nu. Vilka är de övergripande målen för er 
verksamhet, vad är det som gör er unika jämfört med konkurrenterna 
och vilka mål har ni för framtiden? 

Utifrån dessa mer svepande frågor bestämmer ni sen hur ni ska nå de 
här målen via sociala medier. Har ni en befintlig marknadsföringsplan 
ska er sociala medier-strategi utgå ifrån den, vara en del av den eller 
åtminstone inte krocka med den. 

Dessutom är det viktigt att vara ärlig med vilka förväntningar som 
finns hos er själva – även om ert primära mål är att uppnå ett större enga-
gemang hos befintliga kunder och se till att få fler ”gillamarkeringar”  
eller ”likes” på varje uppdatering kanske ni ändå önskar en tillströmning 
av nya följare. Genom att vara medvetna om era olika önskemål blir det 
lättare att få ihop en strategi som tar hänsyn till alla viljor. 

När ni känner till målen måste ni också definiera målgruppen, eller 
kanske flera målgrupper. Ju mer detaljerade ni kan vara desto lättare 
kommer det bli att välja kanal eller kanaler. 

En annan aspekt som kan påverka valet av kanal och er närvaro i 
sociala medier är vilka resurser ni har. Vem eller vilka ska göra det prak-
tiska arbetet och hur mycket tid kan de lägga på det? Det är väldigt få 
företag som har heltidsanställda som sköter sociala medier – ofta har de 
personerna även andra arbetsuppgifter. Se till att anpassa er närvaro och 
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era önskemål efter vad som är rimligt och möjligt. Det kanske till och 
med är värt att lägga ut arbetet på en konsult, som kan ägna någon 
timme i veckan på att hjälpa er? Ta med allt i era beräkningar. 

När ni sen är klara, få ner allt på pränt. Ett skrivet dokument är lätt att 
sprida och ha som diskussionsunderlag. 

Men kom ihåg: Ett strategidokument är aldrig hugget i sten. När man 
uppnår sina mål skapar man oftast nya. Uppnår man inte sina mål behöver 
man kanske tänka om. Därför är det bra att gå tillbaka till dokumentet när 
en tid passerat, och revidera det. Om och om och om igen. Strategiarbete 
är inte bara övergripande – det är också ständigt pågående.

10 STEG TILL EN FUNGERANDE STRATEGI FÖR SOCIALA MEDIER

1.     Definiera din USP (unique selling point) eller ditt unika erbjudande.
Vad gör just ditt företag eller din organisation unikt jämfört med 
konkurrenterna? Har ni ett eget arbetssätt som är extra effektivt, 
erbjuder ni en service utöver det vanliga eller gör ni livet lättare för 
andra på något annat sätt? När du har hittat ert unika erbjudande 
ska det följa med i hela er marknadsföring och genomsyra allt arbete 
som ni gör i de sociala medierna. 

2.    Varför ska vi ha en digital närvaro? 
Svaret på denna fråga borde gå att hitta i er affärsidé eller de över-
gripande målen för verksamheten. Vill ni nå nya kunder eller kund-
grupper, utöka kännedomen om ert varumärke, öka er försäljning eller 
förekomma konkurrenterna? Ni måste bestämma er för vilka mål som 
är viktiga och dessutom rangordna dessa – vilket är absolut viktigast? 
Översätt gärna målen till siffror. Vill ni öka er försäljning online med 
XX procent? När ni vet det, så kan ni gå vidare till nästa fråga.  
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Är det en produkt ni ska sälja? Då kanske det är produkten som ska pro-
fileras och ha en sociala medier-närvaro och inte företaget.

3.    Vilket eller vilka är våra konkreta mål?
Nu måste ni precisera vad det är ni ska uppnå digitalt. Ökad försälj-
ning, ökad varumärkeskännedom, nya kunder, ökad lojalitet? Alla 
dessa mål går att mäta på olika sätt – och kan det mätas är det lätt-
are att sätta ett värde på det, samtidigt som ni också får ett kvitto på 
att ni lyckas i era sociala kanaler. 

Vill ni öka försäljningen? Då ska ni sätta upp konkreta mål som 
har med sålda enheter kopplade till erbjudanden i sociala medier att 
göra eller som driver trafik till er e-butik. 

Vill ni nå nya kunder eller kundgrupper så ska ni för det första 
identifiera vilka de är och vilka sociala kanaler som är deras favori-
ter, och därefter sätta upp mål för att utöka antalet ”gillare” i just de 
kanalerna.

Vill ni utöka er varumärkeskännedom ska ni titta på spridningen 
av det ni gör. Då kan ni sätta upp mål för att öka antalet delningar av 
ert innehåll. Men även mål för att utöka antalet gillare kan vara 
väsentligt här, beroende på vilken kanal ni använder er av.

Vill ni att era befintliga kunder ska bli mer engagerade bör ni se 
till att skapa innehåll som delas och som genererar kommentarer. 

Viktigt är att ni sätter mål vars resultat går att mäta på något sätt. 

4.    Vilken är vår målgrupp?
Det här är kanske den viktigaste frågan ni måste besvara. Vilka per-
soner eller vilka slags personer vill ni nå? Ni kanske inte vet så 
mycket om dem eftersom de bara är presumtiva kunder eller perso-
ner ”med hjärtat på rätta stället” – men då måste ni definiera vilka 
parametrar som dessa faller under. Är det människor med en viss 




