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•  Användningen av sociala nätverk fortsätter att öka. De som använder sociala 
nätverk gör det lite drygt en timme om dagen eller 7 timmar i veckan. Det är 
väldigt vanligt att besöka sociala medier i sin mobil. Över hälften av alla 
internetanvändare besöker dagligen sociala nätverk i sin mobil.  

•  Facebook är det sociala nätverk som flest använder och användningen fortsätter 
att öka förutom i den väldigt unga målgruppen (12-15år) Näst störst är 
Instagram. Det enda sociala nätverket som minskat i användning är Twitter.  

•  Trots ökning av sociala nätverk ser vi ingen minskning i användandet av e-post, 
snarare tvärtom, 96% använder e-post. Glöm inte nyhetsbreven! Två av tre 
chattar och hälften av alla internetanvändarna ringer eller tar emot samtal via 
internet.  

•  Både bloggläsande och bloggande har stabiliserats under de senaste åren.  





VARFÖR SOCIALA MEDIER? 

•  Det är här personer finns.  
 
•  Man tittar på sina sociala medier flera gånger per dag!  
 
•  Det ser mer och mer ut som på bilden ovan. Din målgrupp finns på sociala 

medier så är det!  



STRATEGI  





SYFTE – VARFÖR? 

 
•  Det viktigaste är att ta reda på varför ditt företag ska finnas på sociala medier. Hur ska man ta 

reda på det då? Börja med dig själv. Varför loggar du in på Facebook, Instagram med mera flera 
gånger om dagen? Vad vill du uppnå med det?  

•  Jag tror att det ligger till såhär: Du vill bli berörd! Du vill fördriva tiden! Bli underhållen. Du vill ha 
koll på dina vänner/ din familj! Du vill vara en del av ett sammanhang! Du vill hitta berättelser som 
berör just dig. Som ger dig värde på ett eller annat sätt.  

•  Hur kan du omvandla detta till ditt företag? Du måste hitta ditt företags värdegrund. Vad brinner ni 
för vilka frågor står ni för. Fundera över vad som är det viktigaste för dig? I Princip alla 
framgångsrika företag har starka värderingar i botten. Hur kommer du fram till vilka värderingar 
ditt företag ska ha? Börja i motsatt ände. Vad avskyr du mest av allt? Vad gör dig arg i världen 
idag? Vad vill du förändra? Börja där, med att skriva en status. Om detta berör dig kommer det 
beröra fler. Finns många exempel på just detta som fått stor spridning.  

 
•  FÖRETAG: Samma sak som för en person gäller för ett företag. Är värderingarna glasklara? Om 

de är de kommer era statusar att nå ut mycket bättre.  
•  Vad vill ni att era kunder ska känna, tycka tänka när de möter, använder sig av ditt företag? Det är 

detta som är ert VARFÖR och det som ni ska kommunicera.  



MÅL 

•  För att veta om du lyckas så 
behöver du formulera mätbara 
mål, så ni vet om och när ni når 
era mål.  

 
•  Så när ni hittat ert VARFÖR – 

SYFTE behöver du komplettera 
med målen vad du vill 
åstadkomma genom att jobba 
med och bygga ditt varumärke i 
sociala medier.  



Exempel på syfte och mål med sociala medier! 

MÄTBART MÅL 
 

•  Öka antal lojala och återkommande 
kunder. 

•  Ökad kännedom om företaget. Fler 
personer positivt inställda till företaget.  

•  Fler inkommande förfrågningar. 

•  Kortare telefonköer. Nöjdare kunder. 

•  Öka antalet genomförda köp. 

SYFTE 
 

•  Vårda relationen med befintliga kunder. 
 
 
•  Väcka varumärkesintresse hos nya 

kunder. 

•  Skapa kontakt med potentiella kunder. 

•  Ge service och support. 

•  Övertyga, få nya kunder och tidigare 
kunder att fatta köpbeslut. 





MÄTTAL 

Hur du mäter beror givetvis på vilket mål du 
har satt upp. Är det att bygga 
varumärkeskännedom och få upp antal 
följare på dina sociala medier så mäter du 
givetvis hur stor tillströmningen är av följare 
under en viss period. Är det att fler ska signa 
upp sig på er nyhetsbrev så mäter ni antal 
nya prenumeranter. Vill ni öka försäljningen 
mäter ni hur många som köper i er webbshop 
som kommit in där via sociala medier. 
 
Det finns många sätt att mäta men det 
viktigaste är att ni sätter upp tydliga som ni 
på enkla sätt kan mäta.  
 
Utvärdera statistiken inne i det sociala mediet 
för att optimera er närvaro. När gillar folk, vad 
gillar folk, hur beter de sig gentemot ditt 
innehåll?  
 
Exempel på mät verktyg utanför de sociala 
medierna är Google Analytics, och bit.ly.  
 



ÖVNING 

•  Varför vill vi använda sociala medier? 

•  Vad vill vi uppnå, vilka mål har vi? 

•  Hur ska vi mäta om vi uppnått det vi vill? 

•  Vilka sociala medier vill vi använda? 



 
PUBLIKEN 

 





VILKA KANALER SKA VI FINNAS I? 



VARUMÄRKESBYGGANDE I FACEBOOK 



SÅ SKAPAR DU SUCCÉ PÅ FACEBOOK 

•  GÅR DET ATT DELA? 

•  MÄT & JUSTERA! 

•  VAR TILLGÄNGLIG! 

•  VAR INTE SÅ HIMLA PERFEKT! 

•  LÅNA AV DE SOM ÄR BÄTTRE! 

•  VAR INTE EN JOBBIG JÄVEL! 



VARUMÄRKESBYGGANDE PÅ INSTAGRAM 



SÅ SKAPAR DU SUCCÉ PÅ INSTAGRAM 

•  POSTA REGELBUNDET 

•  VARIERA INNEHÅLLET 

•  FÄRGER 
 
•  HASHTAGGAR 

•  VARUMÄRKETSGRÄNSER 

•  DELEGERA INTE 



VARUMÄRKESBYGGANDE PÅ LINKEDIN 



LYCKAS MED SOCIALA MEDIER! 
 

Varför lyckas vissa bättre än andra?  6 framgångsfaktorer: 

1) Engagemang, aktivitet och uthållighet 

2) Koll på publiken och förståelse för sammanhanget 

3) Gott hantverk 

4) Effektiva arbetsrutiner 

5) Affärsmässighet 

6) Hitta sin grej 

Gemensamt för alla dessa punkter är INNEHÅLLET. Det är här det gäller att lägga fokus 
för att kunna skapa din succé på sociala medier.  
 



INNEHÅLLET 

För att lyckas i sociala medier ska man 
sträva efter ett innehåll som är: 

•  Aktivt 
•  Uppskattat av publiken 
•  Paketerat och distribuerat på rätt vis 
•  Signifikant och särskiljande från annat 
•  Till fördel för affären eller verksamheten 
•  Hanterbart och möjligt att producera i 

praktiken 

Skapa ett tema! Och håll fokus på detta. 
Var konsekvent. Första intrycket är allt! Ett 
konto på sociala medier som har en röd 
tråd i sitt uttryck så som färger, former, 
typsnitt har lättare att få följare och högre 
engagemang. 
 
 



CONTENT MARKETING 

I sociala medier behövs ett löpande flöde och 
kontinuerlig kommunikation för att attrahera en 
publik, bygga förtroende och skapa intresse.  Det 
faktiska innehållet består av olika innehållsformer, 
byggstenarna som du bygger upp ditt innehåll med.  

•  Text – korta och långa textartiklar som 
publiceras på olika sociala medier 

•  Bild – stillbild. Foto, illustration eller infografik  
•  Filmklipp – rörlig bild  
•  Ljud – musik eller prat.  

Samma budskap kan paketeras på olika vis 
beroende på vilket socialt media det publiceras i. Ett 
bra innehåll är ett innehåll som har ett syfte du kan 
mäta, tar fäste i vad ditt företag vill behöver säga. 
Vad publiken vill ha. Ett bra innehåll tar hänsyn till 
både vad du vill säga och vad publiken vill ha.  
 
Ta fram olika typer av innehåll skapa teman för ditt 
varumärke. Och håll dig till dem. Detta gör att du får 
ett varierat innehåll i dina sociala media kanaler.  
  
 



KONKRETA TIPS FÖR KRING ATT SKAPA INNEHÅLL! 
 

•  Inspireras av andras innehåll – gärna företag och 
organisationer utanför din bransch 

•  Länka till andras artiklar, bilder, bloggposter och filmer 
som passar med ditt varumärke 

•  Kunder kan stå för innehållet – varför inte bjuda in en 
nöjd kund att ta över instagram kontot en period? 

•  Våga använda humor som fungerar inom ramen för 
varumärket, kanske utifrån en person eller maskot 

•  Tipsa om böcker, låtar, youtube klipp och internvjuer med 
mera som är relevant för ditt varumärke 

•  Ta fram återkommande inlägg som till exempel 
fredagstipset, onsdagsfrågan med mera 

•  Ett inlägg kan bli fler – skriver du nyhetsbrev och skickar 
ut på email kan du dela upp detta brevet i flera olika 
inlägg på de sociala medierna 

•  De mest gillade och delade inläggen är oftast de som är 
spontana. Var inte rädd för att posta spontant 

•  Följa bloggare, instagramare med mera som kan bidra 
med inspiration till nyheter i era kanaler 

 



 
 

INNEHÅLLSKALENDER 





 
PUBLICERINGSSCHEMA 





SKAPA EN VIRAL SUCCÉ 
 

En av faktorerna i virala succér är känslor, starka känslor väcker störst engagemang. 
Humor, sociala medier används i första hand som en sorts underhållning. Fördriva tid och 
koppla av. Att skapa rätt sorts känslomässiga reaktion bör bäst betraktas som en 
nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för en viral spridning.  

•  Går det att dela? Snackis ”varför skulle jag vilja dela detta” kända karaktärer, 
populära ämnen, potentiella diskussionsämnen.  

•  Bli uppmärksammad skapa delning så att det börjar leva sitt eget liv bästa sättet få 
det att delas av någon som har många följare. Måste börja någonstans.  

•  Tänk ut en # bra idé, orginell, ej blandas ihop med någon annans, enkla är bäst, 
särskilj dig.  

•  Fyll med rätt innehåll. Innehåll är viktigt ska vara enkelt att förstå, tydligt budskap, 
kreativt nytt, relevant. Typ av innehåll som får mest spridning, bebisar, kändisar och 
djur. Kan man koppla ihop detta med sitt varumärke och affärside är man rätt ute.  

 



SPRIDNING OCH RÄCKVIDD 
 

Det kryllar av inlägg och användare på sociala medier så konkurrensen om utrymmet är stor. Det är 
algoritmer som styr ifall ditt inlägg blir synligt eller inte. Ju fler som engagerar sig desto fler ser ditt 
inlägg det ger ringar på vattnet helt enkelt. För att lyckas med sociala medier så krävs det att få 
spridning och hög räckvidd på sina inlägg. Det finns givetvis saker du kan göra för att öka dina 
chanser att öka din räckvidd och spridning.  

OLIKA SÄTT ATT FÅ IGÅNG SPRIDNING OCH DÄRMED NÅ ÖKAD RÄCKVIDD AV INLÄGG PÅ 
SOCIALA MEDIER.  

•  SAMARBETEN INFLUENCERS 

•  HASHTAGAR 

•  TÄVLINGAR 

•  ANNONSERING 
 



VAD ÄR EN INFLUNCER? 





MICRO - INFLUNECERS 

Handlar om att hitta flera små personer som har ett bra flöde i 
sina sociala medier. Micro influncers har följare mellan 
1000-100.000 följare.  
 
En micro influncer har möjligheten att skapa en mer personlig 
relationer till sina följare. De är också vanligtvis lättare att 
relatera till då deras liv liknar våra egna med vardagspussel, 
VAB och fredagstacos. Personer vi kan relatera till tenderar vi 
att lita på i högre utsträckning då relationen känns mer genuin 
och det ligger givetvis en stark kraft i deras förtroende.  
 
Mer lokal nivå leta efter influncers bland dina följare. Titta 
igenom vilka följare du har här kan du hitta influncers som 
redan är intresserade av dig och ditt företag.  
Undersök hashtags för att hitta influncers Att leta bland 
hashtags kan hjälpa dig och ditt företag att hitta personer som 
är intresserad av produkter och tjänster som likar dina.  
Gör en google sökning efter lokala bloggare. Om ditt företag är 
lokalt kan du söka på Google efter bloggare i din närhet och på 
så vis hitta relevanta micro-influncers. 



 
 

# ANVÄND HASHTAG 



ANNONSERING PÅ SOCIALA MEDIER 



TÄVLINGAR 



SÄLJ VIA SOCIALA MEDIER 

Sälj inte på sociala medier i dess traditionella 
form. Tänk 80-20 regeln. 80% av dina inlägg 
ska de gin publik ett värde och 20% kan vara 
rent sälj.  
 
Gör köpprocessen så enkel som möjligt. De 
flesta konsumenterna letar efter enkelhet. De 
är mer benägna att rekommendera en 
produkt eller tjänst när köpprocessen är lätt. 
Om det krävs för mycket klick för att lyckas 
genomför köpet gör du fel och stor chans att 
kunden tappar fokus och inte köper. Var rakt 
på sak och gör det lätt för kunde att navigera 
sig från det sociala mediet till landningssidan 
där produkten finns att köpa. 

Säkerställ att din copytext är tydlig och 
innehåller en stark Call-to –action fras.  
 
Använd dig av bit.ly länkar för att hjälpa 
kunden komma till rätt produkt på en gång.  

 



Kunder gör regelbundet köpbeslut på sociala medier som Instagram och Facebook. På dessa sociala 
medier kan du välja att lägga till knappar till dina inlägg som köp nu, boka nu, läs mer osv.  
 



KONKRETA TIPS FÖR 
VARUMÄRKESBYGGANDE I SOCIALA MEDIER 

•  PLANERA  

•  MÄT OCH UTVÄRDERA 

•  REDAKTIONSMÖTE/ INNEHÅLLSMALL 

•  PUBLICERINGSSCHEMA 

•  TIDSINSTÄLL 

•  INLÄGGSLAYOUT 

•  FÖRBERED INNEHÅLL I FÖRVÄG 



3 VERKTYG SOM BOOSTAR DIN NÄRVARO! 

1 STRATEGI 

2 INNEHÅLLSKALENDER 

3 PUBLICERINGSSCHEMA 



@MaleneFalk 

Linkedin.com/in/Malenefalk 

@maleneonlinestrategi 

Pinterest.com/Malenefalk 

Malenefalk.se 



BONUS – OM KRISEN KOMMER! 

•  SVARA PÅ KRITIKEN SÅ FORT SOM MÖJLIGT – berätta att det saknas information och be att få 
återkomma.  

 
•  VAR ÄRLIG, TRANSPARANT OCH SAKLIG – för att undvika att krisen får ytterligare spridning.  
 
•  TA ÅT ER AV KRITIKEN – ändra och be om ursäkt. 
 
•  ANVÄND RÄTT TONFALL – lätt att bli irriterad men behåll en vänlig ton. 
 
•  SVARA PÅ KRITIKEN GENOM SAMMA KANAL – fått en otrevlig kommentar på Facebook 

besvara denna på Facebook och inte på er hemsida eller i ett mail. 
 
•  HÅLL KOLL PÅ VAD SOM SÄGS OM ER – besvara de negativa kommentarerna. 
 
•  HA EN KRISPLAN – vilka ska agera och hur. 
 
•  RADERA INTE KOMMENTARER - folk blir ännu argare om deras meddelande tas bort. Om du 

ändå vill ta bort den förklara varför kommentaren är borta. 


