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Författarens förord
”Men allt det här nya då, hur ska man förhålla sig? Måste man 
göra allt detta?!” utbrast någon i ledningsgruppen. Och jag 
tyckte mig kunna höra både oro, förvirring och en skräckblan-
dad förtjusning bakom frågorna.

Det är tio år sedan jag började arbeta med sociala medier och 
jag har haft nöjet att träffa chefer, ledare och styrelsemedlem-
mar från vitt skilda områden, branscher och verksamheter. Ur 
alla dessa möten föddes idén om en kortfattad handbok – den 
du nu håller i din hand.

Man måste just ingenting, men med dessa sidor vill jag ge dig 
som chef och ledare en inblick i de sociala mediernas värld. 
Jag vill visa att det faktiskt inte behöver vara varken kompli-
cerat eller övermäktigt. Jag delar med mig av nyttigheter som 
kan stötta och utveckla dig i din yrkesroll och utveckla ditt 
ledarskap – oavsett om du för egen del vill vara aktiv eller inte 
i dessa kanaler. Förhoppningsvis lyckas jag även bjuda på en 
och annan aha-upplevelse.

Trevlig läsning! 
Lena Leigert
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AVSNITT 1

Vad är  
sociala medier?

Sociala medier är bra mycket mer än kompisprat på  
Facebook! De har förändrat beteendemönster, konsument-
makten och köpprocesser. Detta avsnitt ger dig en introduk-
tion till vad sociala medier är och hur de används av privat-

personer, företag och organisationer.
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Det var när Facebook började bli populärt, runt 2007, som be-
greppet sociala medier började användas i Sverige.

Sociala medier brukar beskrivas som digitala kanaler med så 
kallat användargenererat innehåll. Till exempel är det använ-
darna som skapar innehållet på Facebook och YouTube. Sociala 
medier gör det också möjligt för människor att interagera i 
mänskliga nätverk. Bloggar, vloggar, wikier och poddar är ex-
empel på sociala medier. Liksom sociala nätverk som till exem-
pel Facebook och Linkedin.

Nuförtiden är hela webben mer social – det går att gilla, dela 
och kommentera innehåll – och det finns både sajter, appar 
och uppkopplade apparater med sociala funktioner.

Egentligen är det inte kanalerna som är det intressanta, utan 
hur de har förändrat människors beteende. Vi konsumerar och 
producerar media på ett helt annat sätt idag, jämfört med för 
tio år sedan.

Människors användning av sociala medier har utvecklats 
enormt de senaste åren. Idag används de sociala kanalerna av 
människor i alla åldrar och både företag och myndigheter finns 
på plats. Småttingarnas favorit är YouTube och de äldsta inter-
netanvändarna föredrar Facebook.

Människor använder sociala medier för att hålla kontakt med 
vänner och bekanta, berätta om sin vardag, fråga om tips och 
råd, läsa nyheter, hämta inspiration med mera. Sociala medier 
används ofta som kommunikationskanal inför möhippan,  
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fyrtioårsfesten eller fotbollslagets aktiviteter. Och i sociala 
medier kommer konsumenter i kontakt med företag, organi-
sationer och föreningar. Kort sagt, sociala medier är en del av 
vardagen för väldigt många människor.

Majoriteten av användarna i sociala medier är så kallade åskå-
dare, det vill säga personer som tar del av innehållet men säl-
lan postar eget eller kommenterar. Det där är viktigt att ha i 
åtanke. Att en bild på Facebook eller Instagram inte får några 
gilla-markeringar eller kommentarer behöver alltså inte betyda 
att folk inte har sett och uppskattar den. Det är också viktigt 
att komma ihåg att det som hörs och syns i sociala medier inte 
är vad ”svenska folket” tycker, utan ofta åsikter hos ett fåtal 
men väldigt aktiva personer.

Det som var sant igår kanske inte gäller idag
Facebook grundades 2004, men det var först runt 2007 som 
fenomenet sociala medier spred sig och fick sitt namn. Sedan 
dess har de sociala kanalerna vuxit och blivit fler. Några av 
dem består och blir folkliga, andra blir kortlivade. 

Något förenklat följer utvecklingen i varje ny kanal samma 
mönster – de anammas först av den yngre publiken, för att  
sedan bli mer populära hos äldre. När de blivit breda och folk-
liga så är det inte ovanligt att de unga börjar använda nya  
kanaler, även om de fortfarande har kvar, och till viss del  
använder, sina konton på ”gamla” kanaler. 



SMAKPROV – SOCIALA MEDIER FÖR CHEFER OCH LEDARE

I fullversionen av denna guide kan du läsa vidare om 
bland annat:

• Företag och organisationer i sociala medier

• Konsumentmakt

• Förändrad mediekonsumtion

• Nya köpprocesser

Människors sätt att använda de olika kanalerna förändras ock-
så över tid. Till exempel beter sig folk generellt sett annorlunda 
på Facebook idag, jämfört med för fem år sedan.
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AVSNITT 2

Varför  
sociala medier?
Detta avsnitt handlar om nytta och möjligheter. 

Det lönar sig att lägga tid och tankekraft  
på att besvara frågan ”varför?”.
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Det finns många anledningar till varför företag och organisa-
tioner vill använda sociala medier. En vanlig förklaring är att 
man som företag ”måste finnas där våra kunder är”, även om 
det oftast inte brukar räcka med att bara ”finnas”. Användare 
brukar vara ganska kräsna och vill bli serverade ett intressant 
innehåll för att uppmärksamma och intressera sig för företag 
i sociala medier. Det primära syftet för de flesta användarna i 
sociala medier är ju att hålla kontakt med vänner och bekanta, 
inte att få nyheter och reklam från företag och organisationer. 
Men, rätt använt kan företag och organisationer använda so-
ciala medier för en rad olika ändamål, till exempel:

• Stärka varumärket

• Sprida nyheter

• Kundservice & support

• Stärka arbetsgivarvarumärket

• Rekrytera

• Dialog & kontakt med omgivningen

• Marknadsföring & sälj 

Kort sagt, sociala medier kan användas till i stort sett vad som 
helst, förutsatt att det görs på rätt sätt. Till exempel kan so-
ciala medier fungera utomordentligt bra för att sälja, eller ”in-
spirera till köp” om man så vill: 
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I fullversionen av denna guide kan du läsa vidare om 
bland annat:

• Exempel på hur sociala medier kan användas för 
sälj, marknadsföring och andra ändamål.

• Vikten av att formulera ett tydligt syfte och att  
utforma smarta strategier.
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AVSNITT 3

Att kommunicera 
i sociala medier

Om varför sociala medier kräver nya sätt och kommunicera 
och varför det inte längre går att välja sin målgrupp som förr. 
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Även om det inte är du som ska arbeta med sociala medier är 
det en fördel att känna till grunderna för modern kommunika-
tion och den nya tidens medielogik. 

Traditionell reklam och ny kommunikation
Den traditionella sändarmodellen (Shannon & Weaver) har 
hängt med sedan 1940-talet och används flitigt även idag. Den 
går ut på att en sändare (företag/organisation) skickar ett bud-
skap till en mottagare (målgrupp). På illustrationen nedan har 
jag förenklat modellen.

En sändare (företag/organisation) kastar en tårta (budskap) till en mottagare 
(målgrupp). Tårtan som kastas kan till exempel vara en reklamfilm som bryter 
av söndagsfilmen på TV. Tårtan kan falla mottagaren i smaken, men det är 
långt ifrån säkert.
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Annonser i tidningar, reklam i radio och annonser i appar är 
alla exempel på kommunikation som utgår från sändarmodel-
len, och det kan gälla allt från produktreklam till samhällsinfor-
mation. Att annonsera på Facebook eller i andra sociala medier 
är också exempel på traditionell kommunikation.

Sändarmodellen utgår från att det är sändaren som bestäm-
mer. Det gäller bara att kasta tårtan tillräckligt bra, så kommer 
mottagaren att fatta galoppen. Men riktigt så fungerar det of-
tast inte i praktiken. Generellt sett är människor avigt inställda 
till reklam. Den uppfattas ofta som störande. Folk brukar helt 
enkelt inte gilla att bli avbrutna av kastade tårtor som de inte 
har beställt.

I fullversionen av denna guide kan du läsa vidare om 
bland annat:

• Att kommunicera på användarnas villkor.

• Smart och kostnadseffektiv marknadsföring.
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AVSNITT 4

Du i sociala medier?
Lugn! Du behöver varken bli en youtuber eller en hyperaktiv  
instagrammare. Du måste inte synas alls om du inte har lust. 

 Men du kan ha stor nytta av sociala medier – om du vill.
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Tycker du att det mest verkar jobbigt med sociala medier?  
Då är du inte ensam! Genom årens lopp har jag mött många 
chefer och ledare som varit mer eller mindre tveksamma, aviga 
och oroliga inför sociala medier: 

• Hur skulle jag hinna?

• Jag kan ändå inte skriva om mitt jobb, det är ju sekretess-
belagt.

• Jag förstår inte.

• Jag är ointresserad av allt ”trams”.

• Jag har ingen nytta av sociala medier.

Ibland träffar jag människor som nästan ursäktar sig och för-
klarar varför de inte använder sociala medier. Jag antar att de 
tror att jag anser att alla måste använda sociala medier, och att 
jag själv gör det i stort sett dygnet runt. Så är inte fallet!

Jag menar inte att alla måste använda sociala medier. Däremot 
vet jag att de flesta kan dra nytta av sociala medier i sin yrkes-
roll – om de vill. Jag vet också att de som hittar rätt tycker att 
det är både roligt, utvecklande och användbart.

Det finns många förutfattade meningar och missförstånd kring 
sociala medier. Många experter menar till exempel att sociala 
medier måste användas på ett särskilt vis. Själv brukar jag säga 
att sociala medier blir vad du gör det till. Du bestämmer själv 
om, hur och varför du vill använda dem. Det finns inga måsten.
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Sociala medier fungerar på ungefär samma vis som att gå in i 
ett rum fullt av människor. Säger du ingenting brukar det inte 
hända så mycket, även om det så klart kan vara väldigt givande 
att betrakta alla andra. Och med lite tur kanske någon kommer 
fram och pratar med dig.

Om du istället aktiverar dig, minglar runt och aktivt tar kontakt 
med folk i rummet, då kommer du att stifta nya bekantskaper. 
Precis så fungerar sociala medier. Det blir vad du gör det till, 
och du väljer själv hur du vill agera. Att ”bara” betrakta andra 
kan vara det mest givande i vissa lägen, medan det i andra lä-
gen är mer intressant att nätverka och knyta kontakter.

Det finns många möjligheter för dig i din yrkesroll att dra nytta 
av sociala medier, men självklart ska du göra sådant som du 
känner dig bekväm med och tycker är givande för din del.

I fullversionen av denna guide kan du läsa vidare om 
bland annat:

• ”Vad ska jag använda sociala medier till?”

• ”Jag hinner inte!”

• ”Jag vill, men hur gör jag?”

• ”Jag kan inte, orkar inte, förstår inte.”
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AVSNITT 5

Värt att veta  
för dig som chef

Styra, leda, peppa, strukturera, uppmuntra... Beroende på 
vilken roll du har ser dina arbetsgifter olika ut. I detta avsnitt 

får du tips som hjälper dig i ditt ledarskap.
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Jag förutsättter att du har en ledande roll i något samman-
hang, även om jag förstås inte vet exakt vad du arbetar med. 
Men en sak vågar jag påstå att jag vet – som chef och ledare är 
du en förebild.

I din roll som chef är du någon som folk ser upp till, lyssnar på 
och inspireras av. Din inställning till sociala medier kommer 
sannolikt därför att påverka dina kollegor och rent av hela 
verksamheten.

Det finns ledare som går i bräschen, för att de tycker att det in-
går i deras yrkesroll att visa vägen. Därför har de en egen blogg 
eller podd, eller är aktiva på Linkedin och Twitter. Med största 
sannolikhet påverkar alla dessa ledare sina medarbetare ge-
nom sitt agerande.

Å andra sidan har jag hört allt från vd:ar på börsnoterade bo-
lag till styrelseordförande och landshövdingar nästintill skryta 
över att de inte använder sociala medier. Andra har raljerat 
eller varit väldigt oroliga inför eventuella skräckscenarier. 

Sociala medier är inte svart eller vitt, det finns både för- och 
nackdelar, precis som med allt annat. Alla digitala kanaler 
innebär både möjligheter, risker och svårigheter. Men deras 
existens, att människor använder dem och att de har förändrat 
allt från nyhetskonsumtion till köpprocesser, det är ett faktum 
– oavsett vad man tycker om det.

Du kan vara skeptisk, nyfiken, positiv, orolig och så vidare. Din 
inställning kan dessutom variera beroende på om det gäller 
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dig själv, medarbetarna eller verksamheten. Men vad vill du 
förmedla till dina medarbetare, och hur ska du lyckas göra det?

Oavsett vad man tycker och vem man är det klokt att hitta sitt 
sätt att förhålla sig till sociala medier. Det är fullt förståeligt att 
inte känna sig bekväm i nya situationer. Det är mänskligt att 
känna oro inför det främmande. Det kan också vara lätt hänt 
att ha en övertro på ”det nya”. Hur vill du agera i din roll som 
ledare, och varför?

I fullversionen av denna guide kan du läsa vidare om 
bland annat:

• Goda råd för dig som chef.

• Om varför och vilka baskunskaper du behöver för 
att leda personer som jobbar med eller borde jobba 
med sociala medier.
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AVSNITT 6

Strategiskt arbete
Här följer en snabbkurs i det absolut viktigaste vad gäller  
strategiarbete och sociala medier, även om du själv inte  

kommer att delta i arbetet.
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Precis som med mycket annat går det att dela in arbetet med 
sociala medier i två delar – strategi och praktik. Som chef och 
ledare bör du, på ett eller annat vis, vara involverad i båda de-
larna. Låt oss börja med det strategiska.

Exempel: 
I ett medelstort företag överlåter vd:n till marknadschefen eller 
kommunikationschefen att hålla i strategiarbetet som rör de 
sociala medierna. För att vd:n ska kunna avgöra om strategin 
verkar rimlig och effektiv krävs tillräckligt med kunskaper för 
att förstå. För en vd är det dessutom viktigt att vara tillräckligt 
insatt för att även kunna presentera och motivera den nya 
strategin, och dess budget, för styrelsen.

I detta avsnitt får du en snabbkurs i det absolut viktigaste vad 
gäller strategiarbete och sociala medier, även om du själv inte 
kommer att vara särskilt delaktig i arbetet.

1. Syfte och mål – Varför använder vi sociala medier?
Ju mer tydligt och definierat svar på denna fråga, desto bättre. 
Att exempelvis svara ”stärka varumärket” kan vara bra, men 
glöm inte att definiera vad som menas, till exempel:
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I fullversionen av denna guide kan du läsa vidare om 
de fem viktiga stegen och beståndsdelarna i en  
effektiv strategi.
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AVSNITT 7

Att leda det 
operativa arbetet

Det är lättare att leda om du förstår det som händer.  
I detta avsnitt får du tips om sådant som underlättar  

praktisk vardag.
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Att leda och ansvara för det dagliga arbetet
En strategi, alltså en plan för hur ni ska använda sociala me-
dier, är en bra början. Sedan gäller det att få arbetet att flyta 
på i praktiken. Detta avsnitt vänder sig till dig som är ytterst 
ansvarig för att få det att hända.

Teamet
Ett team kan bestå av allt från en person till ett hundratal, eller 
fler. Och egentligen är teamet aldrig bara en enda person, med 
undantag för i enmansföretag. Alltså, även om det är en enda 
person som administrerar och kommunicerar i era sociala me-
dier så är ert team större, eller borde vara det.

Teamet är den eller de som har hand om era sociala medier, 
det vill säga den eller de personer som administrerar era ka-
naler och publicerar era poster. Men i teamet ingår också de 
personer som bör leverera underlag till innehållet och de som 
behöver vara standby om det skulle komma in frågor som ni 
(till exempel era ämnesexperter) behöver svara på.

Sett på det stora hela berörs faktiskt alla era medarbetare av 
era sociala medier, på ett eller annat vis. Alla medarbetarna är 
potentiella följare till era kanaler. Dessutom är många av era 
medarbetare flitiga användare av sociala medier på sin fritid, 
och har där möjlighet att påverka ryktet om er som företag, 
både positivt och negativt.
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I fullversionen av denna guide kan du läsa vidare om 
bland annat:

• Att skapa effektiva team.

• Goda råd för dig som ska leda det operativa  
arbetet.

• Juridik i sociala medier.
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Ännu fler böcker hittar du på 
kreafonbutiken.se

Facebook funkar inte, säger man. Men är det verkligen Facebook som är problemet?

Den här boken visar hur du gör dina sociala medier till effektiva kommunikations

kanaler med hjälp av genomtänkt och smart innehåll. För att stärka varumärket, 

skapa dialog, nå ut med nyheter och sälja mera.Här får du verktygen som hjälper dig att ta fram en egen innehållsstrategi, så att 

du kan arbeta med content marketing i praktiken. Använd gärna den tillhörande 

övningsboken för att fördjupa dig i temamodellen, innehållsmatriser och publi

ceringsscheman.
Boken vänder sig till dig som arbetar professionellt med sociala medier på ett 

 företag eller i en organisation, och är en fortsättning på boken Marknadsföring  

och Kommunikation i Sociala Medier (2009/2013). Facebook fungerar! Instagram, Twitter och en massa andra kanaler också. Om du 

använder dem på rätt sätt. En medveten innehållsstrategi är vägen till en större 

publik och ett bättre genomslag. Har du råd att avstå?

Om författarenLena Leigert (fd Carlsson) skrev Sveriges första bok om sociala medier och 

arbetar som konsult och utbildare inom kommunikation och varumärken. 

Hon är en flitigt anlitad föreläsare och utsågs nyligen till en av Sveriges 

mest inflytelserika PRkonsulter i digitala medier. 

innehållsstrategi för sociala medier  
Lena Leigert

Lena Leigert

innehållsstrategi för sociala medier

KOMMENTARER 
I SOCIALA MEDIER
- så bemöter du gnällspikar, troll och alla underbara kunder

Lena Leigert

Här är guiden för dig som arbetar med sociala medier 
och kundtjänst i digitala kanaler, på ett företag eller i 
en offentlig verksamhet. 

Säkerligen har du mött både glada och mindre roliga 
kommentarer i sociala medier. Kanske ett och annat 
troll. Det är inte alltid lätt att svara!

Låt guiden bli en ständig följeslagare i ditt arbete, och 
använd den nästa gång du inte vet hur du ska hantera 
en kommentar. BUGA för missnöjda kunder, och bjud 
trollen på BUS! Guidens enkla metoder gör ditt arbete 
både enklare och roligare.

Och, du vet väl att proffsigt bemötta kommentarer 
både kan spara tid, stärka ert varumärket och generera 
fler kunder? Möjligheterna är många!


