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1. Målgrupperna - människorna
Vilka målgrupper du riktar dig till är utgångspunkten i all kommunikation, vilket du  
säkert är fullt medveten om. Men målgruppen kan lätt bli en anonym grupp och det är 
ju egentligen människor vi kommunicerar med. Så fundera, vilka är människorna,  
personerna, som finns i din målgrupp? Kan du se dem framför dig? Vad vet du om dem, 
vad intresserar dem? Ta fram din kontaktlista på LinkedIn emellanåt så att du ”får syn 
på” målgruppen ordentligt. Man brukar säga att bra content är en kombination av vad 
målgruppen är intresserad av och vad du vill förmedla.

2. Var generös
LinkedIn är ett nätverk, var generös och bjussig och dela med dig av det du kan till dina 
kontakter. Fundera, hur kan jag hjälpa personer i mitt nätverk? Vad kan jag tipsa om,  
hänvisa till, dela med mig av i kommentarer, inlägg och meddelanden? 

3. Var konkret
Många tycker det är svårt att dela med sig av sin kunskap på ett konkret sätt. Ibland blir 
man till och med osäker på vad man egentligen kan, och om det verkligen är intressant. 
Ta hjälp av andra, fråga ”vad tänker du att jag kan som inte andra kan?”. Eller fundera 
vad andra ber dig om hjälp med, det kan vara kollegor eller kunder. Formulera gärna i 
termer av tips, det som är självklart för dig är ofta inte det för andra. 

4. Välj ett budskap
Prioritera ett huvudbudskap när du gör inlägg. Fundera, vad är det viktigaste du vill att 
mottagaren ska ta med sig? Sålla bort andra budskap, eller spara till ett annat inlägg.

5. Säg det viktigaste först
Fånga intresset hos mottagaren genom att säga det viktigaste först. Sedan kan du ta 
bakgrund, fakta och reflektioner.   

10 tips!



Linda Blom jobbar som kommunikationsstrateg och konsult och hjälper företag och 
organisationer att skapa kommunikation som utvecklar och ger resultat. Linda erbjuder 
konsulttjänster inom strategisk kommunikation såsom varumärkesutveckling, employer 
branding, intern kommunikation, ledningskommunikation, PR, kriskommunikation och 
marknadsföring. Hör gärna av dig om om du vill veta mer vad Blom Communication AB 
kan hjälpa till med! 
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6. Sätt en rubrik
Rubriken, eller det du inleder ditt inlägg med, är det första läsaren ser. Gör den  
intressant. Om du tycker det är svårt att sätta rubriker, tänk i form av en löpsedel. Kanske 
blir ett kort kärnfullt påstående en bra rubrik till ditt inlägg?

7. Vad ska läsaren göra?
Berätta vad du vill att mottagaren ska göra. Ska hen kommentera, fundera, kontakta 
eller dela med sig? 

8. Skala bort överflödiga ord 
Du blir inte tydligare för att du är ordrik. Babbliga inlägg är ofta svåra att läsa och ta till 
sig och det finns en risk att budskapet blir otydligt eller försvinner.

9. Visuell tydlighet
Underlätta för ögat genom att skapa ett inlägg som är visuellt tydligt. Rubriker,  
korta textstycken, symboler eller emojis för att lista tips eller liknande, gör det lättare för 
mottagaren att få överblick och ”orka” ta till sig innehållet. En bild eller video kan också 
göra inlägget mer visuellt tydligt. Många ser bilden först och läser sedan rubriken på 
inlägget. Hur kan bilden eller filmklippet förtydliga ditt budskap? 

Tips, zooma ut webbläsaren ibland (50-75%) och scrolla igenom flödet på LinkedIn. Vilka 
inlägg lägger du märke till?

10. Observera och reflektera
Till sist, observera och reflektera vilka inlägg du läser och engagerar dig i. Varför?  
- Välj ut några inlägg som du gillar och fundera varför de är bra. Likaså:
- Välj ut några inlägg som du inte gillar och fundera varför de inte är bra.
 

Lycka till!


