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Min agenda 

 Lite om .SE 

 Sociala medier – vad är det vi pratar om?  

 Vad är nyttan? 

 Vilka är riskerna?  

 Några rekommendationer. 

 



Lite om .SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 



  



Mina funderingar kring sociala 

medier… 



Sociala medier – vad är det? 

 Aktiviteter som kombinerar teknik, social 

interaktion och användargenererat innehåll.  
 Internetforum (Facebook, LinkedIn) 

 Bloggar (personliga, ämnesspecifika, politiska….) 

 Mikrobloggar (Twitter, Pownce) 

 Wikisajter (Wikipedia) 

 Poddsändning (Youtube, Flickr) 

 RSS-matningar 

 Virtuella världar (Second Life, World of Warcraft) 

 För alla typer av användare i alla åldrar. 



Är det något nytt? Knappast. 

 MySpace har funnits sedan 2003. 

  Facebook i sin nuvarande form sen 2006.  

 Twitter skapades också 2006. 

 YouTube har roat oss sen 2005.  

 Bloggar har ju egentligen i en eller annan 

form existerat länge, exempelvis har  både 

Blogspot (Blogger) och LiveJournal funnits sen 

1999. 





Tidningen Arbetslivs undersökning 

 358 tillfrågade varav 64 procent kvinnor.  

 Knappt 3 av 10 använder det på jobbet. 

 De flesta arbetsplatser (69 procent) har ingen 

policy för hur. 

 Merparten av dem som svarat arbetar i privat 

sektor.  

 28 procent befinner sig i åldersgruppen 46–55 år 

 26 procent i gruppen 36–45 år. 

 



På vilket sätt kan sociala medier… 

 Underlätta ditt liv? 

 Hjälpa dina affärer? 

 Skapa opinion? 

 Annat…..?  

 

Se det som strategisk utveckling. 



Hur kan det förändra tillvaron? 



Innovationer och produkter 

 Återkoppling från användare. 

 Testa nya produkter. 

 Genomföra undersökningar. 

 Snabbare och enklare 

omvärldsanalyser. 
 



Kommunikation och marknad 

 Branding. 

 Att kvickt få ut ett budskap. 

 Nå nya målgrupper och 

marknadssegment. 

 Variera budskapet till marknaden. 

 Generera mer trafik till webbplatser eller 

tjänster. 



Internkommunikation och HR 

 Informationsutbyte mellan 

medarbetare. 

 Snabbare informationsspridning. 

 Transparens. 

 Utveckla medarbetarkontakter. 
 



Nytta 

 Kanaler för att få och lämna information. 

 Verktyg för att skapa bättre resultat. 

 Nå människor där de finns! 

 Nå nya människor som du inte når  

den traditionella vägen. 

 Lär känna dina kunder/användare. 

 Involvera partners och medarbetare i 

verksamhetens processer. 



Hur kommer vi överens? 

 39 procent av företagen förbjuder webbsidor 

med sexrelaterat innehåll. 

 32 procent har regler mot nedladdning av 

program, filer, musik m.m. för personligt bruk. 

 11 procent förbjuder de anställda att besöka 

sociala nätverksplatser. 

 60 procent har inga dokumenterade regler alls. 

 40 procent tycker det mesta är OK så länge man 

sköter sitt jobb. 
 

Källa: Trend Micro 2009 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/No_Facebook.svg
http://twitter.com/inuseinsights
http://www.linkedin.com/companies/inuse-insights


Hur kommer vi överens? 
 Shoppar online för eget bruk: 42 % män, 31 % 

kvinnor. 

 Tittar på video online: 26 % män, 7 % kvinnor. 

 Besöker sexsidor: 10 % män, 1 % kvinnor. 

 Uppdaterar sin Facebookstatus: 43 %, lika för 

män och kvinnor. 

 

 
 

Källa: Trend Micro, 2009 





Har du eller dina kollegor… 

    … blivit spammade          …..blivit  nätfiskade             …tagit emot skadlig kod 

Ja Vet ej Nej 

Källa: Sophos 2009 



Häng med, det är värre att: 

 inte vara medveten om sociala medier.  

 göra rätt men på fel sätt. 

 göra fel saker rätt. 

 inte övervaka marknaden och kommunikationen. 

 inte leda organisationen rätt i medverkan och strategi.  

 inte ha lärande och information på plats.  

 inte följa de rätta anhängarna. 

 ha anhängare men inte följa dem. 

 inte vara uppdaterad med den senaste utvecklingen. 

 inte vara på rätt plats med rätt innehåll. 



Frågor? 



Vad kan hända? 

 Informationsläckage. 

 Lösenordsfiske. 

 Överbelastningsattacker. 

 Tweetstormar. 



Vad kan hända? 

 Det är inte en risk att någon kommer att göra 

något dumt en dag, det är alldeles säkert. 

 Någon bestämmer sig för att: 
 En företagshemlighet är precis vad som behövs för att krydda 

nästa tweet. 

 Det är OK att driva med er största kund. 

 Det är OK att utsätta någon för sexuella trakasserier. 

 Det är ok att dra ett inte helt PK skämt. 

 Faktum är att detta har redan hänt och mer 

därtill. 

 



Är sociala medier osäkra? 

 Problemet är inte sociala medier – det 

är vi. 

 Vi är alltid mer bekväma med det vi 

har än villiga att byta till något nytt. 

 Balansera risken med att göra 

någonting nytt mot risken det 

 innebär att inte göra det. 
 



Identitet - integritet 

Vad vill 
vi? 

Vem 
finns vi till 

för? 

Vad 
förmedlar 

vi? 

Vad 
säljer vi? 

Hur 
fungerar 

vi? 



Rekommendationer 

 Välj ut 2-3 verktyg och börja använd dem. 

 Var väldigt tydlig i dialogen med användarna. 

 Använd verktygen med glädje och förnuft. 

 Ta vara på kraften det innebär att delta. 

 Gör det till en strategisk kanal för kommunikation 

med kunder, partners, anställda. 



Skapa policy för användning 

 Hur de enskilda anställda bör hantera bloggar 

och sociala medier. 

 Hur företaget i stort bör agera när det gäller 

sociala medier. 

 Skapa processer för online omvärldsbevakning. 

 Krishantering online. 

 



Regler för användare 

 Om personliga bloggar: 

 Det ska tydligt framgå att det är personens egna åsikter, 

inte företagets. 

 Krav på öppenhet gentemot närmaste chef. 

 Regler om bloggande under arbetstid. 

 Sekretess och diskretion när det gäller företagets 

verksamhet. 

 Om sociala medier: 

 Regler om användning under arbetstid. 

 Sekretess och diskretion när det gäller företagets 

verksamhet. 

 Regler som rör företagsgrupper på  

Facebook, LinkedIn, etc. 



Regler för företaget 

 Handlingsplan när företaget nämns i sociala 

medier 

 Negativa kommentarer. 

 Positiva kommentarer. 

 Missnöjda kunder eller intressenter. 

 ”Troll”. 

 Regler om närvaro i sociala medier 

 Vem får representera företaget. 

 Vilken typ av information kan distribueras. 

 Hur hanteras återkoppling i form av  

kommentarer m.m. 



Omvärldsbevakning online 

 Utveckla rutiner för att hålla er informerade om 

vad som sägs om företaget online. 

 Bevaka bloggar. 

 Bevaka sociala medier. 

 Prenumerera på nyckelord. 

 Regler för anställda. 

 Ha rutiner för och informera medarbetarna om var de kan 

rapportera nyheter och information som de hittar online om 

företaget. 

 Uppmuntra medarbetarna att ha koll på  

omvärlden. De är era bästa ambassadörer! 

 

 



Krishantering i sociala medier 

 Riskbedömning. 

 Bemöt kritik omgående och direkt. 

 Använd era egna kanaler för att bemöta kritik. 

 Försök ha en linje för när ni tänker vidta rättsliga 

åtgärder och när det inte bedöms vara 

nödvändigt. 

 Etablera direktkontakt med 

tjänsteleverantörerna. 

 Ha en linje klar för vad som händer när 

medarbetare bryter mot reglerna. 


