
Materialet tillhör Idenfors & Idenfors AB och får användas av dig som kursdeltagare eller prenumerant 
av vårt nyhetsbrev, men inte kopieras, säljas eller användas i andra utbildningar än våra egna. 

Vad ska jag välja och var 
ska jag börja?



I det föregående materialet tog vi upp skillnaden mellan att ”skrika” ut ett budskap, sälja 
en vara eller tjänst genom att direkt kommunicera ett pris och att kommunicera genom 
att bygga en relation med kunden i sociala medier.  
Backa gärna och repetera det avsnittet om du känner att den delen känns oklar. Titta 
gärna på exemplet med winerbröden.  
 
 
 
  

Repetition

I det här blocket ska vi:  

* Gå igenom begreppet ”Low hanging fruit”  

* Inventera dina tillgångar av marknadsföringsmaterial 

* Inventera dina och företagets resurser  

* Göra en plan för var du ska börja marknadsföra ditt företag i sociala medier

* Börja arbeta med din operativa marknadsföringsplan 
 
 
 
 
  



Lågt hängande frukter eller 
”Low hanging fruits” 

Det här är ett begrepp man ofta hör i marknadsföringssammanhang. Visst missbrukas det ibland men 
för oss småföretagare är det avgörande att kunna prioritera och inte ”dra igång” för stora och svåra pro-
jekt som inte blir klara eller som helt enkelt blir så jobbiga att de knäcker oss. Det är lätt att inspireras 
och imponeras av stora företag och deras marknadsföring, det är tyvärr lika lätt att glömma att de ofta 
är väldigt många som hjälps åt, kanske har de till och med en egen marknadsavdelning.  
Vi småföretagare måste vara realistiska och börja på rätt ställe! 
 
Med lågt hängande frukter menar man - den försäljning, den inkomst vi kan skaffa oss med minsta 
egna insats. Vilken frukt plockar vi först? 
 
När du räknat ut din enklaste väg till försäljning, sålt och fått in pengarna har du ökat dina möjligheter 
att gå vidare och göra nästa grej, plocka en frukt som hänger lite högre än den första.  
 
Vi vill rekomendera dig att börja på ett, max två ställen. Att börja med att marknadsför företaget i alla 
sociala medier du kan hitta är sällan en bra ide. Det blir för jobbigt och ofta blir resultatet att man efter 
en tid inte orkar med att marknadsföra företaget i sociala medier över huvud taget.  
Att bränna ut sig är aldrig en bra affär!



Börja på rätt plats och lyckas på flera 
platser ....

Var har du och ditt företag störst möjligheter att lyckas och var lyckas du enklast? 
Det är vad vi ska ta reda på nu.

Finns ditt företag i sociala medier idag?  
Notera nedan var du har konton och hur du tycker att det fungerar idag. 



Att välja rätt
Facebooksidor
för företag, for Business

• Här når du många och stora grupper.
• Du kan posta både reklam och personligare material  

och bygga relationer. 
• Du kan koppla på annonsering och nå specifika målgrupper.
• Du kan använda sidan som ”kundtjänst”  

- Tala om när du har öppet 
- Visa vägen genom karta 
- Dina kontaktuppgifter visas tydligt i mobilen. 
- Svara på frågor

• Du kan demonstrera din produkt genom filmklipp.
• Du håller kontakten med kunden över tid. 
• Det går också att nå äldre målgrupper här.

Twitter
• För dig som vill påverka. 
• Här når du:  

- Organisationer 
- Branschorganisationer 
- Politiker  
- Journalister  
- Och helt vanliga människor

• Här är det gemensamma ämnen och intressen som 
styr, mer än vem du känner sedan skoltiden.

• Twitter är inte rätt kanal för reklam som:  
Erbjudande just nu endast 59kr.

Instagram
• För dig som har möjlighet att ta mycket bilder.
• Inredningsbutiker, blomsteraffärer, -ja alla som jobbar med 

foto-vänliga produkter eller tjänster har stora möjligheter 
att lyckas på instagram.

• Inte bara för ungdomar, många butiker hittar t ex nya  
spännande leverantörer på instagram. 

• Passar dig som tycker om och är van vid att använda en  
smartphone. Det går inte att lägga upp bilder på instagram 
från din dator genom att gå in på www.instagram.com  
(Via Facebooks Creator Studio kan du dock hantera ditt 
instagramkonto)

• Du kan koppla på annonsering, koppla din produktkatalog 
från Facebook och tagga produkter. 

• Vid 10000 följare får du fler möjligheter.

Pinterest
• För dig som har möjlighet att ta mycket bilder
• Mat, konst, pyssel, heminreding, trädgård, hälsa och 

skönhet o.s.v är stort på Pinterest. 
• Passar dig som vill inspirera och inspireras.
• För dig som säljer t ex kök, möbler, inredning - livs-

stil, sällanköp där inspiration är viktig.

Youtube
• För dig som redan har filmat material.
• För dig som gillar att jobba med film.
• För dig som har produkter eller tjänster som lämpar 

sig att demonstrera, visa och förklara på film. 

Övriga
• Snapchat - Här kan du hålla kon-

takt med befintliga kunder. Små 
möjligheter att skaffa nya.

• Tiktok - du bör vara bekväm med 
att vara med på film. Det är en 
trevlig gemenskap på Tiktok.  
Ägs av ett Kinesiskt företag.

• Whatsapp - bra möjligheter för 
kundservice. 

• Messenger - facebooks egna med-
delande-app. 

• LinkedIn - proffessionellt nätverk, 
passar bra om du söker nytt jobb 
eller vill nätverka i en bransch. 



Twitter #Munkar kan göra att du går upp i vikt!  
Vikt och hälsa hör ihop! #Hälsa 

Facebook Jag älskar att baka munkar och förväntar 
mig att alla mina vänner har en kommentar 
eller i alla fall gör tummen upp.

Instagram Här är en mycket färgrik bild av en #munk

Youtube Här visar jag dig hur du bakar munkar och 
äter upp dem. #Muckbang

LinkedIn En lista med diplom och yrkeserfarenhet 
som visar hur bra jag är på att baka munkar!

Pinterest Massor av fina bilder och recept på munkar.

Exempel

Tiktok
Här berättar jag allt jag vet om munkar på 
ett personligt och trevligt sätt. Jag kan till 
och med bjuda på en dans. 



Inventering
Vilket material har du?

Texter / webbsida: 

Bilder: 

Film: 

Kundregister / E-postadresser: 

Annat: 



Var finns materialet?
Var finns dina bilder, texter, kundregister osv ... 
Det är viktigt att du har ditt material samlat så att du snabbt och enkelt kan använda det. 

Att göra lista! Notera här nedan vad du behöver göra för att samla ditt material.  
Behöver du kontakta en byrå, en fotograf, den som gjort din webbsida eller broschyr.  

1.

2.

3.

4.

Vad kan du göra själv?
Vi utgår ifrån att det är du som ska marknadsför företaget. Vad kan du göra själv? 
Markera nedan vilka delar du känner att du behärskar och känner att du kan sköta själv.

Texter Bilder Film Annat ........................



Vad behöver du hjälp med?
Här noterar du vad du behöver hjälp med.  
Vem kan hjälpa dig? Har du någon i företaget som skulle kunna hjälpa dig med den här uppgiften? 
Har du en bekant eller släkting som kan hjälpa dig med det här? 
Behöver du köpa in den här hjälpen? Notera nedan vad du behöver göra ... prata med en medarbetare, 
släkting, upphandla eller bara göra klart själv.

Jag behöver köpa 

Texter

Fixat Kompetens finns i företaget Tjänsten behöver upphandlas

Bilder

Fixat Kompetens finns i företaget Tjänsten behöver upphandlas

Film

Fixat Kompetens finns i företaget Tjänsten behöver upphandlas

Jag behöver köpa 

Jag behöver köpa 



Besluta

Jag har många privatkunder.

Jag har mycket filmat material 
klart. 

Jag har relativt få försäljningar 
men till ett högt pris. 

Jag söker efter speciella 
kompetenser.

Jag har ett stort e-postregister

Jag har massor av bra  
material på min webbsida.

Jag älskar att vara med på 
film, prata och visa saker. 

Jag har många väldigt trogna 
följare och behöver bara  
underhålla och serva dem

Jag jobbar med musik & dans

Min målgrupp är väldigt unga 
personer Min målgrupp är älde och 

köpstarka

Mina kunder vill bli inspi-
rerade och följer många 
influencers

Jag har mycket bilder och 
kan lätt ta fler bilder själv. 

Jag har främst företagskunder

Politik och branchfrågor är 
centralt i min verksamhet



Mina sociala medier
 
Så här har vi/jag beslutat att företaget  ......................................................... skall prioritera och satsa på 
marknadsföring i sociala medier. Nummer 1 är viktigast och prioriteras, därefter i fallande ordning.  
 

1. 

2. 

3. 

4. 



Egna noteringar



Materialet tillhör Idenfors & Idenfors AB och får användas av dig som är kursdeltagare eller prenumerant av vårt ny-
hetsbrev. Material får inte kopieras, säljas eller användas i andra utbildningar än våra egna. 

Kom igång med din företagssida på 
Facebook 

Checklista
- Anpassa grafisk profil

- Fyll i sidinformation

- Skapa ”call to action”

- Bjud in vänner och kontakter

- Bestäm hur ofta och vilka slags inlägg du ska posta

- Formulera säljande inlägg som är återkommande

- Skapa variation i inläggen

- Schemalägg dina inlägg på Facebook

- Marknadsför dina inlägg

- Koppla katalog och Facebookbutik / tjänster

- Kontrollera regelbundet statistiken för Facebooksidan



Kontakta oss

Snigelpost

Volgsjövägen 31 
912 32 Vilhelmina

Telefon:  0940 - 36066

Epost
sara@idenfors.se

christopher@idenfors.se

Romeo: info@kodfem.se

Sociala medier

facebook.com/IdenforsIdenfors

twitter.com/IdenforsAB

instagram.com/idenforsab

http://idenforsab.tumblr.com

se.pinterest.com/idenfors


