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I takt med att antalet företag blir allt

fler ökar konkurrensen om

kundernas uppmärksamhet. Detta

gör att marknadsföringen blivit

viktigare än någonsin för företag som

vill bygga upp en framgångsrik

verksamhet. Idag räcker det

nämligen inte med att synas – det

gäller även att sticka ut i mängden.

Samtidigt vet vi att de där riktigt

briljanta marknadsföringsidéerna

inte växer på träd och att det ibland

behövs lite extra hjälp på traven.

I denna guide har vi därför
samlat några kreativa
marknadsföringstips som
kan ta företagets
marknadsföring till nästa
nivå. 

Vi går även igenom de
kanaler ditt företag bör
vara synligt på 2021. 

MARKNADSFÖRINGEN
ÄR AVGÖRANDE



NÄTET OCH GATAN

NYCKELN TILL LYCKAD
MARKNADSFÖRING
De flesta känner till hur viktig det är för

moderna företag att ha en stark digital

närvaro. Konton på sociala medier och

en egen hemsida är en bra start, men

innehållet du erbjuder måste även vara

tilltalande för dina potentiella kunder.

Genom att leverera rätt innehåll kan du

effektivt generera fler leads och öka

företagets försäljning. 

I den här guiden kommer vi därför att

fokusera på tre digitala

marknadsföringsstrategier som kan

hjälpa företaget att öka sin synlighet. 

Marknadsföring i sociala

medier (Social Media

Marketing)

Tävling som

marknadsföringsmodell

Innehållsmarknadsföring
Genom att utmana gamla och

konventionella marknadsföringsnormer

på stan och våga vara kreativ inom

stadsmarknadsföring kan ditt företag

snabbt få människor att höja på

ögonbrynen.

Du bör dock inte bränna allt kreativt

krut på nätet. Eftersom människor

också finns ute på gator och torg kan

det vara en god idé att vara synlig även

där. 



SOCIAL MEDIA MARKETING

MARKNADSFÖRING I
SOCIALA MEDIER
Sociala medier används dagligen, i

timtal, dygnet runt, av miljontals

privatpersoner som delar utrymmet

med företag i alla olika branscher. 

När vi nämner marknadsföring i sociala

medier kanske du främst tänker på

annonsering. Och visst, sociala medier

är späckade med traditionell reklam

som dyker upp i form av annonser. Det

är dock inte denna typ av

marknadsföring vi kommer att

fokusera på i denna guide.  

Det är nämligen fullt möjligt att

framgångsrikt marknadsföra ditt

företag i sociala medier - utan att

behöva betala för dyra annonsplatser.

Visste du att...

människor använder sociala medier?

Det motsvarar ungefär 45 procent av

världens befolkning. 

Källa: Oberlo.com

3,5 MILJARDER3,5 MILJARDER



Gör dig ett namn på Instagram eller

Twitter. Våga ta ut svängarna i

statusuppdateringar och hashtags.

Säljer ni kurser eller utbildningar? Sänd

livevideos när ni gör er grej eller

presenterar era produkter. Glöm inte

att inkludera länkarna till ert Twitter-

eller Instagram-konto på era visitkort.

De flesta människor kommer inte söka

upp företagets hemsida, men så länge

verksamheten är aktiv och regelbundet

publicerar material på sociala medier är

chanserna goda att ni förr eller senare

kommer dyka upp i flödet.

För många företag är en Facebook-

profil ett måste. Det är dit många

kunder vänder sig för att kolla

öppettider, hitta information och läsa

andra kunders recensioner. Genom att

ge företagets Facebook-sida lite mer

kärlek och omsorg kommer antalet

lojala följare sannolikt öka inom kort.

Skapa en företagssida, se till att hålla

informationen uppdaterad och spana in

era främsta konkurrenter. Ni kan lära

dig mycket av att se vilken typ av inlägg

som företag i samma bransch får flest

gilla-markeringar och delningar.

För företag med en ung målgrupp kan

det vara värt att registrera ett konto på

TikTok. För yngre svenskar är detta

nämligen den populäraste sociala

medier-plattformarna tillsammans med

Instagram och Snapchat.

TikTok är huvudsakligen bild- och

videocentrerade, därför gäller det att

få ut budskapet snabbt. Ett av de mest

framgångsrika företagen som lyckats

etablera sig på TikTok är den

amerikanska snabbmatskedjan

Chipotle. Genom sitt aktiva postande

av roliga klipp på plattformen har de

lyckats skrapa ihop 1,5 miljoner

följare. 

INSTAGRAM &
TWITTER

FACEBOOOKTIKTOK



Social media marketing

Billigt – bara genom att registrera ett konto och vara kreativ kan företaget locka till

sig kunder utan en stor marknadsföringsbudget.

Exponering – miljontals och åter miljontals människor använder sociala medier. Det är

ganska självklart att företaget vill synas där de spenderar timmar varje dag.

Stark kundrelation  – användare följer era sociala medier-konto för att de vill ta del av

allt ni förmedlar. Det är svårt att tänka sig en marknadsföringsmodell som är mer

framgångsrik än det. Kundrelationen stärks också av att företaget och kunderna kan

kommunicera med varandra direkt på plattformen.

SNABBVERSIONENSNABBVERSIONEN

FÅNGA UPPMÄRKSAMHET

TÄVLINGAR SOM
MARKNADSFÖRING
Vi stannar kvar i de sociala mediernas

värld, där ert företag och kunderna

samexisterar på lika villkor. Ni postar

inlägg och era följare kan reagera på

innehållet genom kommentarer eller

gilla-markeringar. 

Plattformarna gör det också möjligt att

ha en direktdialog, vilket ytterligare

engagerar och inkluderar följarna i er

marknadsföring.

 

Den här relationen mellan företaget

och dess följare ger också utmärkta

möjligheter att vara kreativ i er

marknadsföring genom att anordna

tävlingar och andra aktiviteter.

Du kan till exempel utmana företagets

följare i en fototävling på Instagram

som postas under samma hashtag. Det

är ett sätt att engagera era kunder

samtidigt som det lockar till skratt.



Engagemang    – tävlingar och omröstningar är ett kul sätt att engagera era följare på

sociala medier. Det är dessutom helt kostnadsfritt. 

Lärorikt – ger er djupare kunskap om vad era kunder faktiskt tycker om och vill ha av

företaget. 

Ge någonting tillbaka – en möjlighet att faktiskt belöna kunder som ställer upp i era

aktiviteter.  Förhoppningsvis kan de sprida ordet om din verksamhet till vänner och

bekanta, 

Ett annat sätt att skapa engagemang är

att anordna en omröstning för era

följare får de möjlighet att tycka till om

något som rör företaget. Resultatet på

omröstningen kan dessutom vara till

hjälp för dig för att se vad era kunder

faktiskt tycker och tänker. Era

lärdomar kan ni sedan dela med er av i

ett inlägg. Det visar att ni lyssnar på era

kunder och förstår vad de vill ha.

Du kan även lotta ut produkter eller

presentkort till följare som delar ett

inlägg och taggar några vänner. 

Här är det bara fantasin som sätter

gränserna, men tänk på att alltid

utforma tävlingar och andra aktiviteter

efter vad kunderna faktiskt skulle

uppskatta att få i gengäld. 

Tävlingar som marknadsföring

SNABBVERSIONENSNABBVERSIONEN



CONTENT IS STILL KING

INNEHÅLLSMARKNADSFÖRING
Bill Gates myntade uttrycket "Content

is king" redan 1996 när han förutsåg

hur företag skulle tjäna pengar på nätet

i framtiden. 

Ordet content, eller innehåll på

svenska, är stort och brett, men Bills

profetia visade sig vara mitt i prick.

Innehållsmarknadsföring
handlar om att producera och
utforma text, bild, video eller
annat innehåll efter vad
kunden faktiskt vill ha. Slutar
ert företag producera innehåll
kommer snart också kunderna
sluta strömma till.

Detta beror inte minst på att Googles

och de sociala mediernas algoritmer

premierar innehåll som är färskt och

relevant. 

Att ditt företag rankar högt på Google

idag är ingen garanti för att det

kommer vara så om ett år - om ni inte

fortsätter producera bra innehåll som

inkluderar rätt sökord. 

För att lyckas med

innehållsmarknadsföring är det viktigt

att du förstår din kundkrets. Om ni ska

skriva till dem via sociala medier,

bloggar och webbsidor krävs det att ni

förstår vad de faktiskt vill läsa om.

Detsamma gäller för de bilder och

videos som ni laddar upp på sociala

medier. 



Kombinera bilder och text –

människor ägnar inte mer än några

sekunder åt en ostrukturerad och

komplicerad text på nätet. Idag

läser vi dessutom allt som oftast på

våra små mobilskärmar. Texten på

en webbsida mår därför bra av att

kortas ner, delas upp och smyckas

ut med bilder. 

Video-content – flera studier har

visat att marknadsföring genom

video genererar fler köp än text. På

nätet måste informationen vara

visuell och direkt, och vilket

medium uppfyller de villkoren

bättre än video?

Många företag väljer att anlita

skribenter, fotografer eller andra

kommunikatörer, som vet hur man

skapar attraktivt innehåll på nätet, för

den tilltänkta kundkretsen. 

Här är några exempel på hur du kan

jobba med innehåll i företagets

marknadsföring:

Listor – återigen: människor orkar

inte läsa långa texter på nätet. Kom

till saken, och gör det snabbt

genom att använda punkt- och

sifferlistor. 

Erbjud nyhetsbrev – har du någon

gång surfat på en webbsida och fått

ett pop-up-meddelande om att

registrera dig för nyhetsbrevet?

Även om det kan verka irriterande

fungerar det faktiskt. Många väljer

att registrera sig för nyhetsbrevet

för att de helt enkelt uppskattar

det innehåll du erbjuder. Det är väl

därför så många företag fortsätter

envisas med det där pop-up-

meddelandet. 

Podcast – ljud är en annan form av

innehåll som är lättsmält för

företagets målgrupp. Om du har tid

och möjlighet kan det vara en god

idé att spela in en företagspodcast

som släpper nya avsnitt

regelbundet.

Nya kunder    – en ouppdaterad webbsida eller tomt Instagram-konto lockar inte till sig

nya kunder. Det kan till och med skrämma bort dem eftersom det är otydligt om ert

företag faktiskt är aktivt. 

Synlighet – de flesta söker på Google när de vill ha information om företag i ett visst

segment. Dyker ert företag inte upp på Google i en sådan sökning blir det svårt att få

nya kunder. Genom att hålla er webbsida uppdaterad ökar ni chanserna att dyka upp i

sökmotorernas toppresultat.

Innehållsmarknadsföring

SNABBVERSIONENSNABBVERSIONEN



VAR SYNLIG LOKALT

STADSMARKNADSFÖRING
Nu är det dags att titta upp från våra

smarta telefoner och datorskärmar och

blicka ut mot gatan. Det är här

människor i alla tider fått information

om de senaste händelserna,

produkterna och trenderna. 

Stadsmarknadsföring (känt som

”City Marketing” i USA) är

egentligen den analoga förlagan

till den digitala marknadsföring vi

skrivit om tidigare i guiden.

Liksom på nätet finns det

möjlighet att köpa dyra

annonsplatser i stan, men det

finns också andra sätt att locka

nya kunder. 

Varför inte ta marknadsföringen

tillbaka till grunderna så långt det bara

går? Tryck upp flygblad och lägg ut

dem på caféer, barer och i butiker där

er målgrupp finns.

Har ni en obefintlig

marknadsföringsbudget? Var kreativa

– rita era egna affischer och sätt upp

på stan. Oavsett artistisk talang

kommer ni skapa en snackis. 

Många städer har särskilda platser där

det är lagligt att måla graffiti. Anlita en

talangfull graffitikonstnär och få ut

företagets budskap och logotyp i stort

format. Billigare än köpa annonsplatser

på neonskyltar – och garanterat mer

originellt. 

Stor exponering – på stan vimlar det av framtida kunder. Därför finns det all anledning

att vara synlig även där.  

Lätt att sticka ut – människor vet hur stan brukar se ut. De kommer garanterat

reagera om något sticker ut. Se till att få ut företagets namn på ett oväntat ställe, men

som många ser.

Stadsmarknadsföring

SNABBVERSIONENSNABBVERSIONEN



Var aktiv på sociala medier

Marknadsför era sociala medier

utanför plattformen, exempelvis

med visitkort

Snegla på vilka inlägg som går hem

bäst hos dina konkurrenter

Ta ut svängarna i

kommunikationen

Engagera följarna genom tävlingar

och omröstningar

Skriv lättlästa och luftiga texter

genom att styckesindela och

inkludera bilder

Låt fantasin flöda fritt när ni nu tar

nästa kliv i företagets marknadsföring.

Börja med att analysera var dina

kunder faktiskt befinner sig. Utgå

sedan från detta och testa dig fram.

Glöm inte att utvärdera resultatet

regelbundet. På så sätt kan du enklare

hitta en metod som ger bäst resultat.

Här kommer en snabb checklista att

utgå ifrån när du planerar din

marknadsföringsstrategi. 

SNABB CHECKLISTA

VÅGA VARA KREATIV I DIN
MARKNADSFÖRING

Marknadsför verksamheten genom

videosnuttar

Erbjud nyhetsbrev – och ge

kunderna nyheter de faktiskt vill ha

Spela in en företagspodcast

Gör det old school – tryck upp

flygblad och affischer

Använd lagliga graffitti-väggar

istället för traditionell

marknadsföring på stan 

Våga vara originella 


