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Marknadsföring i 
sociala medier



Med anledning av Coronakrisen
Tips på vad du kan göra i sociala medier för att ställa om 

verskamhet och bli digital direkt.

• Starta upp avsnittet butik på din facebooksida  
- Lägg till varor och börja sälj digitalt via facebook direkt.  
- Gör så här: Gå till din företagssida, välj inställningar, mallar & flikar - välj butik 

• Starta upp avsnittet tjänster på din facebooksida 
- Presentera och sälj dina tjänster via facebook direkt.  
- Gör så här: Gå till din företagssida, välj inställningar, mallar & flikar - välj tjänster. 

• Starta upp avsnittet tidsbokning på din facebooksida 
- Ta emot tidsbokningar direkt via facebook.  
- Gör så här: Gå till din företagssida, välj inställningar, mallar & flikar - tidsbokning. 

• Erbjud dina följare tillgång till din tjänst digitalt 
- Livesändningar kan du ordna både via Facebook, Instagram och Youtube 
- På Facebook kan du skapa en grupp till vilken du bjuder in dina betalande medlemmar och där 
kan du sända live bara till dem.  
Observera att det inte är tillåtet att annonsera och använda facebookgrupper som en betald tjänst.  
Du kan däremot ta betalt för tex ett medlemsskap hos ditt företag och som en bonus bjuda in dessa 
betalande medlemmar till gruppen. 
 
* Kurser, instruktioner, träningspass mm kan snabbt göras om till digitala tjänster genom att du 
använder de funktioner som olika sociala medier erbjuder. 

• Se också över sådant som Google my Business, sök på Google och logga in.  
Se till att uppdatera din information där så att den överensstämmer med nuläget. 
 
Tänk på att: Det är bara fantasin och kreativiteten som sätter gränser här!  
När du har klart för dig vilka funktioner som erbjuds via sociala medier kan börja omsätta detta och 
applicera det på din egen verksamhet.  



”Gammelmedia” vs  Sociala Medier
Om omställningen från papper till app

• Omställningen från papper till app. Här gäller det att förstå principen bakom och inte försöka ta in 
vårt gamla pappers-annons-tänk in i den nya sociala världen. 
På samma sätt som det uppfattas som otrevligt att skrika åt någon uppfattas en typisk pappers- 
annons i sociala medier ofta som just skrikig, lite påflugen och för ”säljig”. En sådan annons scrollar 
vi lätt förbi.  
 
Istället vill kunden ha relevant information, intressant innehåll och en personlig kontakt med  
företaget, med dig och din personal. 
 

Visste du att Wienerbröd i Köpenhamn 
heter just wienerbrød, medan det i Wien 
heter Kopenhagener?  
Just nu får du köpa 3st för 35:- hos oss!

 

Just nu får du köpa 3st för 35:- 

3 för 35:- KÖP

NU

Exempel på skillnaden mellan kommunikation i
sociala medier och en traditionell, tryckt annons.

• Studera exemplen ovan. Hur skulle du kunna ställa om från papper till app på ett liknande sätt? 
 
Här ser du hur inlägget från Facebook presenterar ett roligt fakta, kuriosa och i slutet nämner erbju-
dandet. Det här är ett bra sätt att bjuda följarna på relevant innehåll samtidigt som man kommuni-
cerar ett erbjudande utan att vara påträngande, skrikig och ”säljig”.  
 
Annons nummer två ser ut så som vi är vana vid att de ser ut. Förutom att den högra annonsen 
skulle uppfattas som ”för mycket” i sociala medier har den också text i bilden. Facebooks algoritm 
upptäcker genast (automatiskt) detta och kommer att visa inlägget för betydligt färre personer än 
om man hanterat det som i det vänstra exemplet där bilden får vara fri från text. 



Att välja rätt

Facebooksidor
för företag

• 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 spän-
nande 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. 

• Du kan koppla på annonsering

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.

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. 



Kontakta oss

Snigelpost

Volgsjöstrand 5 
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

se.pinterest.com/idenfors


