
 

 

 

 

 

 

Så lyckas ni i sociala medier 

Här kommer tips för hur nu lyckas i sociala medier.  
Missa inte att också titta på filmen som finns här på sajten.  
 
Checklista för att lyckas i sociala medier: 
 

1. Våga testa! 
 

2. Släpp kontrollen. Sociala medier bygger på öppenhet, generositet och interaktion. Öppna 
upp för kommentarer för alla, låta förtroendevalda kunna ladda upp bilder eller möjliggör 
för vem som helst att vara kolumnist på hemsidor, facebooksidor och bloggar. 
 

3. Se förbi fördomar. Fastna inte i era föreställningar om hur en målgrupp är när ni ska 
kommunicera med dem. Prata med dem istället för om dem.  
 

4. Möjliggör nätverkande. Öppna upp för diskussioner och erfarenhetsutbyta så att 
människor som brinner för er fråga kan dela dela sina tankar och upplevelser från 
vardagen.  
 

5. Var generösa. Dela med er av material, undersökningar och statistik till alla. Börjar ni 
vakta på er information kommer människor gå någon annanstans för att hitta den istället.  
 

6. Gör det personligt. Det ska inte vara organisationen som kommunicerar, utan er 
generalsekreterare, ordförande eller medlem. Var en person bakom budskapet.  
 

7. Skapa dialog. Hur lyssnande är er webbplats eller er facebookgrupp? På sociala medier 
fungerar inte envägskommunikation eller massproducerade budskap. Ni kan inte sälja 
eller pusha ut en tanke, utan föra en dialog med dem som läser/tittar/lyssnar. 
 

8. Testa er fram. Det handlar inte om att använda det verktyget som är populärt för tillfället. 
Skaffa inte facebook/blogg/twitter ”bara därför att”. Det handlar om att nå dem som 
tycker att era frågor är viktiga. Testa er fram så att ni hittar det sättet som är bäst för att 
nå just dem som ni vill nå.  

 
 
Gå gärna vidare och gör de andra övningarna på den här sajten. Ni kan också läsa om 
andra tips som hur ni tar kontakt med en politiker eller skriver en debattartikel.  
 



 

 

 

 

 
 
 
 
Om ni vill komma igång med sociala medier så är detta några vanliga verktyg: 

www.facebook.com  

www.twitter.com 

www.wordpress.com 
 
 
Här följer kommunikationskonsulten Jimmy Mannungs tips på sidor som ni kan besöka 
om ni vill fördjupa er kring sociala medier:  
 
På sajter som The Next Web och Mashable kan ni hitta spännande information.  
 
Andra stundtals intressanta platser, ofta nischade mot marknadsföring, är 
http://www.briansolis.com/ och http://sethgodin.typepad.com/  
Seth har för övrigt ett ruskigt intressant TED-talk om det han kallar Tribes 
här: http://www.ted.com/talks/lang/eng/seth_godin_on_the_tribes_we_lead.html  
 
Följande två sidor kan också vara intressanta, http://www.socialamedier.com/ och 
www.socialmediatoday.com 
 
Överlag är det en väldans massa män på som pratar om sociala medier. För att väga upp det till 
viss del kan exempelvis den här sidan vara bra http://samesamebutdifferent.se/ 
 
 
 
Tips! Läs mer om sociala medier i Westanders PR-handbok som du kan beställa direkt på 
www.westander.se eller ladda ner under fliken Övningar och tips här på sajten. 
 
Tips! Läs mer i Lobby-handboken från Agenda PR som du kan beställa på www.agendapr.se 
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