
10 Trender inom 
sociala medier



Västsverige levererar Virtuella evenemang Ställ inte in – ställ om Coronasäkra aktiviteter



Mest Googlat 2020?

Vad betyder simp?

1. Coronaviruset

2. USA-Valet

3. Folkhälsomyndigheten 

4. Paolo Roberto. 



Att kalla någon för simp innebär att förolämpa personen.
Kallar du någon för simp menar du helt enkelt att han är 
en kille som fjäskar för kvinnor i hopp om att få 
uppmärksamhet av det romantiska slaget. 
Ordet syftar också på att det är lönlöst för personen att 
ens hoppas på att få uppmärksamhet på detta sätt.



Trend 1 – Social media Movement






Häng på trenden…
▬ Förflytta budget

▬ Försäljning digitalt 

▬ Kurser och webbinars digitalt

▬ Tänk social media first

Trend 1 – Social media movement



Trend 2 – Användargenererat innehåll 
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Trend 3 – Interaktivt innehåll



Häng på trenden…
▬ Var aktivt/var där

▬ Skapa innehåll som engagerar målgruppen

▬ Skapa delbart innehåll

▬ Svara på frågor, DM:s och kommentarer

▬ Uppmärksamma och dela innehåll

▬ Låga trösklar – ska vara lätt engageras sig i innehåll

▬ Utnyttja och testa funktioner för engagemang. 
Tex omröstningar, quiz och frågor

Trend 3 – Interaktivt innehåll



Häng på trenden…
▬ Roliga bilder från förr med igenkänningsfaktor för målgruppen.

▬ Upplevelser vi längtar till (som vi kunde uppleva innan pandemin). 
Tex konserter, fullsatta restauranger, barhäng

▬ Kommer du ihåg, Visst var det härligt, var du också här…
ljusglimtar från när vi kunde träffas som vanligt. 
Tex evenemang

▬ Innehåll som engagerar din målgrupp. 

Fundera på: 

▬ Hur kan ditt företag hänga på trenden?

Trend 4 – Nostalgi



Häng på trenden…

Trend 5 – Short videos

▬ Tänkt korta klipp

▬ Tänk här och nu

▬ Tänk flera kanaler/plattformar

▬ Om du tycker något är underbar så kommer fler
att göra det – dela med dig av din vardag.



Trend 6 – Petfluencer



Trend 7 – Goodvertising



Trend 8 – Social shopping



Trend 8 – Social shopping



Häng på trenden…
▬ Skapa delbart/köpbart innehåll 

▬ Var sökbar och möt upp i alla kanaler

▬ Liveshopping

▬ Samarbeten med influencers
(som genuint gillar era produkter eller tjänster)

▬ Håll koll på nyheter och nya funktioner

▬ Bonustips - Lyssna på Digitalsnacks poddavsnitt
för social shopping för mer info

Trend 8 – Social shopping



Trend 9 – Badfluence



Trend 10 – Fler nischade plattformar

teknifik.se/2021/02/clubhouse-allt-du-behover-veta-om-det-nya-sociala-mediet/ 





Självstudier:
Lyssna på poddavsnitten: ”Så lyckas du med sociala medier 2021” och 

”Svenskarna och sociala medier” på Digitalssnack. Alternativt lyssna på något av 
de andra poddavsnitten som känns relevanta för dig och din verksamhet.

https://digitalsnack.se/blogg/
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