
Välkomna	  på	  Öppet	  Hus	  för	  Sociala	  och	  Digitala	  Medier!	  
	  

Onsdagen	  den	  8:e	  juni	  finns	  möjlighet	  att	  komma	  på	  Öppet	  Hus	  för	  Sociala	  och	  Digitala	  för	  att	  få	  
praktiskt	  stöd	  och	  hjälp	  med	  olika	  sociala	  medieverktyg.	  Kommunikatörer	  från	  olika	  fakulteter	  och	  
institutioner	  vid	  Lunds	  universitet	  kommer	  att	  vara	  på	  plats	  för	  att	  besvara	  frågor	  och	  stötta	  med	  
olika	  visningar.	  Dagen	  är	  indelad	  efter	  olika	  kanaler	  med	  specifika	  temaområden,	  men	  där	  finns	  även	  
möjlighet	  att	  få	  stöd	  med	  specifika	  problem	  eller	  funderingar	  samt	  att	  rotera	  mellan	  grupperna.	  
Dagen	  riktar	  sig	  till	  både	  forskare	  och	  kommunikatörer	  som	  använder,	  eller	  vill	  använda,	  sociala	  
medier	  för	  att	  nå	  ut	  med	  forskning	  och	  nyheter.	  	  
	  
Ta	  med	  din	  dator	  samt	  frågor	  och	  möt	  oss	  där!	  	  	  	  
	  
Datum:	  onsdag	  8	  juni	  
Tid:	  08:30-‐16:00	  	  
Var:	  Palaestra,	  rum	  105	  	  
	  
Skriv	  gärna	  om	  ni	  kommer	  samt	  vilka	  grupper	  ni	  vill	  delta	  i	  och/eller	  vilka	  frågor	  ni	  har	  till	  Cecilia	  
Schubert	  cecilia.schubert@kommunikation.lu.se	  	  
	  
Upplägg:	  	  
	  

Verktyg	   Temagrupper	   Tid	  

Twitter	  

>	  Skapa	  ett	  Twitterkonto	  och	  en	  bra	  
profil	  	  
>	  Hur	  ser	  bra	  kvitter	  ut,	  och	  hur	  får	  du	  
följare	  som	  delar	  ditt	  innehåll	  	  
>	  Hashtags:	  hur	  hittar	  du	  och	  använder	  
rätt	  hashtags	  	  
>	  Twitter	  advanced:	  Hur	  använder	  du	  
ett	  publiceringsverktyg.	  (advanced	  
riktar	  sig	  till	  de	  som	  arbetar,	  eller	  vill	  
arbeta,	  med	  Twitter	  i	  sin	  arbetsroll)	  

08:30-‐10:30	  

LinkedIn	  

>	  Vad	  ska	  du	  tänka	  på	  då	  du	  skapar	  din	  
LinkedIn	  profil	  	  	  
>	  Vad	  kan	  du	  göra	  på	  LinkedIn	  för	  att	  
sprida	  sin	  forskning	  och	  diskutera?	  
(Tour	  of	  LinkedIn)	  	  
>	  Hur	  går	  man	  med	  i,	  samt	  publicerar	  
och	  diskuterar,	  i	  LinkedIn	  grupper	  
>	  LinkedIn	  advanced:	  hur	  skapar	  och	  
sköter	  du	  bäst	  en	  grupp/sida.	  
(advanced	  riktar	  sig	  till	  de	  som	  
arbetar,	  eller	  vill	  arbeta,	  med	  LinkedIn	  
i	  sin	  arbetsroll)	  

	  
	  

10:30-‐12:00	  	  
	  

Research	  Gate	  (hela	  gruppen)	  

>	  Vad	  är	  ResearchGate	  och	  vad	  kan	  du	  
som	  forskare	  göra	  på	  RG	  för	  att	  sprida	  
din	  forskning	  (genomgång	  alla)	  
>	  Diskussion	  kring	  vad	  som	  är	  ok	  och	  
inte	  ok	  att	  göra	  på	  RG	  samt	  utbyte	  av	  
erfarenheter	  mellan	  deltagare	  	  

13:00-‐14:00	  

Facebook	  

>	  Hur	  använda	  Facebook	  för	  att	  sprida	  
forskning?	  Privat	  vs	  Officiell	  profil	  
>	  Facebook	  advanced:	  hur	  publicerar	  
jag	  bäst	  en	  notis;	  vad	  kan	  öka	  
engagemanget	  på	  min	  sida;	  vad	  vill	  
följare	  ha/se;	  Facebook	  statistik	  etc?	  
(För	  de	  som	  arbetar	  med,	  eller	  vill	  
arbeta	  med	  Facebook	  i	  sin	  arbetsroll)	  	  

14:00-‐16:00	  

	  


