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Elaine Bergqvist 

* Retorik är inte konsten att tala utan konsten att få andra att lyssna på en. 

* Vi har en inre röst som talar – men sällan sanning. Vi kan således utnyttja fördomar i vår 

kommunikation. 

* Vi skickar signaler via våra kläder. Reptilhjärna. Flockbeteende. Använd det strategiskt. 

Underskatta inte det. 

* Det nervösa skrattet syns också på nätet. Självförtroende! 

* Välvilja, nyfikenhet och trovärdighet. IRL har du tre minuter på dig att skapa detta. På nätet 

har du 3 sekunder på dig. 

* What´s in it for me? Den frågan styr besökarna. Hur kan jag göra det här inlägget värdefullt 

för mina besökare? 

* Ett budskap ska inte ut det ska IN hos de du talar till. 

www.snackasnyggt.se 

 

Morris Packer 

http://bambuser.com/channel/internetworld/broadcast/1539801 

 

Freddy Sobin, Halens 

* Målgruppen är kvinnor. De använder sig av ”personas”. 

* Deras webbutveckling är helt och hållet inom husets fyra väggar. De äger HELA frågan. 

* Vara ärlig på webben sätter förväntningarna rätt och returerna minskar och samtalen till 

kundstjänst. 

* Är man inte hårdhudad och vill man inte höra kommentarerna ska man inte ge sig ut på 

nätet. Facebook är väldigt mycket kundtjänst – här gäller det att bemöta på bästa sätt. 

* Sociala media, var inte bara media utan va social. 

 

Katarina Lindqvist, ICA 

* Pratar om ICA.se 

* Jobbar med citat och bilder på personer. 

* Receptsidan är hjärtat av sajten 

* Tryggt, personligt, inspirerande och enkelt är deras ledord på sajten 

 

Gabriel – Sprängkraften i sociala medier 

* Påverkar människor genom människor 

* Det var människorna som avsatte Mobarak, inte de sociala medierna. Men det gick fortare 

via de sociala medierna. 

* Internet är integrerat i människors liv. 

* Vi måste förtjäna vår plats på internet och det gör vi genom att se människan bakom. 

* Sociala medier är ett relationsskapande medium. 

* Sociala medier är ingenting utan människan – men sociala medier tillsammans med 

människan kan uträtta storverk. 

 

Failing forward 

 

http://www.snackasnyggt.se/
http://bambuser.com/channel/internetworld/broadcast/1539801


Jardenberg 

Det enda vi vet om framtiden är att vi har fel, därför måste vi redan nu förhålla oss till 

förändringen. Det är där ute där saker och ting ännu inte har satt sig som framtiden finns. 

Tre megatrender är mainstream om fem år 

 

1 Darwin FTW 

En bra dag startas 300 tjänster på nätet mindre än en är kvar efter ett år. Det är den som är 

mest förändringsbenägen som vinner. Den första fågeln får masken, men det är den andra 

musen som får osten.  

 

2 One machine. 

Internet betraktar vi som en machine. Den är 1hb kraftfull (human brain) (2007). 2020 är one 

machine lika kraftfull som en hel mänsklighet. 

 

3 100% human 

Alltid online – offline finns inte längre. Personligt blir publikt och offentligt. Vi rör oss 

tillbaka till att vara en hel människa. Tidigare var vi magister Jansson, sedan delade vi upp 

arbete och fritid, nu är vi tillbaka till att vara hel människa.  

 

Vi måste själva koka ned vad internet betyder för oss själva. Det kan inte berättas för oss. 

Iphone+toddlers Iris. 50% av alla fyraåringar är internetanvändare. 

När tjernobyl smällde tog det två dagar innan vi i Sverige fattade vad som hänt. Det var 

forskare på Forsmark som märkte förhöjda värden. Informationen gick att stänga in. Det går 

inte idag. 

 

Content is king – så är det inte. Conversation is king. 

Vi har tidigare format oss själva och sedan delat delar av det online – nu smälter det ihop. Vi 

skapar oss själva online. 

Ofta flyttar vi ut filtrerna på mottagaren och har dem inte själva. 

Du är din identitet 

Du är ditt nätverk 

Du är internet 

Du bryr dig inte. Typ 

 

Undvik the big #fail 

och satsa på the easy #win 

 

Kontrollera inte - dominera 


