
Hur utforma en strategi för användande av sociala 
medier? Skapa nytta och nå fram i bruset











Och nu då?
När sociala medier, som vi känner dem, blivit en 

självklarhet. Whats next?











Fyra konkreta råd
• Lyssna

• Inverterad krokodil. Inte elefanten i porslinsbutiken.

• Dela
• Generös och deltagande. Öppenhet vinner.

• Högt i tak
• Delegerat mandat, modig organisation.

• Måla inte fan på väggen
• Det blir alltid färre problem än du trodde.























”We’ve deleted the rogue tweet but rest 
assured the Red Cross is sober and 

we’ve confiscated the keys”

”While we’re a 130-year-old humanitarian organization, we’re 
also made of up human beings. Thanks for not only getting that 
but for turning our faux pas into something good”

”You immediately embraced this mix-up and many of you have 
pledged donations to the Red Cross.”



http://www.army.mil/media/socialmedia/
http://www.army.mil/media/socialmedia/


Fyra konkreta råd
• Lyssna

• Inverterad krokodil. Inte elefanten i porslinsbutiken.

• Dela
• Generös och deltagande. Öppenhet vinner.

• Högt i tak
• Delegerat mandat, modig organisation.

• Måla inte fan på väggen
• Det blir alltid färre problem än du trodde.





”What we have to learn to do, 
we learn by doing.”

It's not a lesson to be learned
– it's a life to live





Alla är kommunikatörer
När sociala medier, som vi känner dem, blivit en 

självklarhet. Whats next?





Jag vet inte bättre
– men jag kanske vet lite annorlunda...



I ett nötskal
• Grundare av Mindpark och flera andra…

• Senior rådgivare i allting media och internet
• Gamla, nya, digitala och sociala. Många kallar mig social media-terapeut. 

VD-viskare (fn fem VD:ar, från sveriges 25 största företag)

• Affärsängel och investerare
• Enbart unga, internetifierade tech-startups. #14 när the Telegraph valde 

”The 100 most influential technology investors in Europe” och #4 när 
Huffpo och Klout listade ”The Most Influential Tech CEOs On Twitter”

• Internetveteran, evangelist, debattör
• Öppna data, open source, ”open everything” #fxinternet

http://mindpark.se/
http://mindpark.se/
http://www.google.com/search?q=ceo+whisperer
http://www.google.com/search?q=ceo+whisperer
http://www.telegraph.co.uk/technology/8357154/The-100-most-influential-technology-investors-in-Europe.html
http://www.telegraph.co.uk/technology/8357154/The-100-most-influential-technology-investors-in-Europe.html






”The future is already here — it's just 
not very evenly distributed”









42% in Sweden

5% in Egypt



M Y  T A G L I N E

Those who say that it cannot be done
should get out of the way of those who are doing it!





Tre tunga trender
• Towards zero friction

• om vår nya bästa vän

• One machine - many windows
• om att veta allt och känna alla 

• The Social drug
• om den största förändringen sedan elden, hjulet och alfabetet



Towards zero friction 
Om vår nya bästa vän





Iris
11 months old 





4 år
50% av svenska fyraåringar är aktiva internetanvändare









We wake up to a new world
... everyday





















Towards zero friction 



One machine - many windows 
Om att veta allt och känna alla





Aristotle was the last person to know everything
there was to be known in his own time



”on the next 5.000 days of the web” @ ted.com





1 HB (Human brain)
• 1.2 miljarder PC / 2.7 miljarder mobiler
• 60 biljoner länkar
• 246 exabyte data
• + 7 ytterligare liknande punkter...



The One är lika med 6 miljarder ”HB”















The One — in every window 



The social drug
den största förändringen sedan elden, hjulet och alfabetet



Hur gick det här till?





content isn't king, conversation is 
content is just the stuff we talk about











”We aren’t simply projecting identity, 
we’re creating it.”





min tid



min plats











... i realtid

https://www.google.com/latitude/b/0/
https://www.google.com/latitude/b/0/


min aktiviteter

https://www.google.com/latitude/b/0/
https://www.google.com/latitude/b/0/


mitt dna



mina pengar



mitt kök



min vikt



min vikt



”It's not information overload
it's filter failure”

Clay Shirky @ Here comes everybody

http://ca.ted.com/talks/renny_gleeson_on_antisocial_phone_tricks.html
http://ca.ted.com/talks/renny_gleeson_on_antisocial_phone_tricks.html


The social drug



Tre tunga trender
• Towards zero friction

• om vår nya bästa vän

• One machine - many windows
• om att veta allt och känna alla 

• The Social drug
• om den största förändringen sedan elden, hjulet och alfabetet





• Det som inte känns finns inte
• idag räcker inget annat än att vara älskad

• Alla är kommunikatörer
• den som inte pratar, lyssnar, blir pratad om finns inte – hela 

organisationens uppgift

• Alla är medarbetare
• istället för ”politiker”, ”tjänstemän” och ”medborgare” 

• Allt är allas
• öppna data, licenser, samarbete och win-win, ”open everything”

• ... och allt vi behöver är internet





Cheops 100 000
slavar

Kennedy 400 000
anställda

Jimbo 14 000 000
redaktörer















The early bird gets the worm
But the second mouse gets the cheese



Klydda inte!
[ How we in Skåne say: ”Keep it simple, stupid” ]









F R Å G O R

Till sist...
• Utveckla en strategi för digitala och sociala medier 

• Integrera de nya kanalerna i dialogen 

• Få alla i organisationen att dra åt samma håll – men låt 
inte den långsammaste vagnen sätta tempot

• Möt medborgarna där de finns och nå fram i bruset 

• Väck och behåll intresset



Be honest and do good shit!



H Å L L  KO N T A KT E N

http://jardenberg.se 
http://mindpark.se

@jocke
joakim@jardenberg.com

+46 735 187700

Be honest and do good shit!

http://mindpark.se
http://mindpark.se
http://mindpark.se
http://mindpark.se


THE END



Du kan inte kontrollera
– men du kan dominera ;)

(ta del, diskutera, var generös)




