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INLEDNING

Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit ett 
brett kommunikationsområde som är ett fantastiskt sätt att marknadsföra 
sig på - mot både befintliga och potentiella kunder, samarbetspartners 
och andra intressenter. Att vara aktiv på de olika medierna är ett enkelt 
och kostnadsfritt sätt att bygga upp sitt varumärke effektivt på. 

Den digitala världen blir bara större och allt mer viktigare. De olika 
medierna kanske kan verka enkla - men faktum är att nyckeln till fram-
gång är att ha en genomtänkt strategi. Medierna går in i varandra men 
ska användas på rätt sätt. Det är viktigt att vara medveten om hur du 
skiljer de olika medierna från varandra och hur du kan applicera ditt 
varumärke på bästa sätt på varje kanal. 

I den här handboken hoppas vi på Prospekt Media att vi kan hjälpa dig 
få en större förståelse för hur de största medierna fungerar och hur du kan 
använda dem på bästa sätt, lycka till!
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FACEBOOK

- WHERE MOST PEOPLE ARE!

Be vänner och 
familj om support. 
- Låt de hjälpa dig att 
dela, gilla & 
kommentera! 

FACEBOOKSIDA
Din facebooksida ska fungerar som en utökad del av din 
hemsida. Där ska dina följare kunna hitta all viktig information 
om ditt företag och se vad som är aktuellt just nu. 

VAD SKA PUBLICERAS I NYHETSFLÖDE? 

• Dela med dig av dina nyheter! - Men... nämn bara de viktigaste           
nyheterna. Upprepa inte samma saker om och om igen.

• Dela, länka och var uppdaterad! - Facebook är ett utmärkt ställe att 
dela inlägg från andra sociala plattformar. Välj ut något kraftfullt från ditt 
material och använd det!

• Var visuell - Använd mycket bilder och håll det enkelt och kommunikativt. 
Låt bilderna tala för sig själva. 

• Skapa triggar & få uppmärksamhet! - Skapa tävlingar, speciella erbjudanden 
eller upmaningar, det är bara din fantasi som kan begränsa dig. 

• Hashtags ### - Kategorisera och tagga viktiga ord med en hastag.    
Skapar du exempelvis en tävling kan du hashtaha inlägget med #tävling 

SÅ SKAPAR DU DIN FACEBOOKSIDA

1. Ladda upp ett omslagsfoto som passar din grafiska profil eller ditt          
företag. Använd förslagsvis företagets logotyp som profilbild.

2. Publicera ditt första inlägg så det syns att sidan är under aktivitet. 
3. Gilla sidan och dela den med dina vänner
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FACEBOOK

FACEBOOK ADS - ANNONSERA PÅ FACEBOOK
Med Facebook Ads kan du marknadsföra dina inlägg med annonser för att 
engagera dina kunder och deras vänner. Ju mer annonser du skapar desto 
större selekterad målgrupp kommer du att få. 

HUR SKA MINA FACEBOOK-ADS SE UT? 
Vi rekomenderar att du kontaktar din reklambyrå när du skapar din annons 
för att få bästa resultat. Om du ska formge den på egen hand ska du 
tänka på att...

• Utgå från företagets manér och grafiska profil - din målgrupp ska känna 
igen dig och veta hur ditt varumärke ser ut.

• Arbeta visuellt - Facebook tillåter inte mer än 20% text på bildytan.      Ar-
beta med bilder och bra rubriker. Skriv informationen i textraden i stället.

• Följ reglerna  - Facebook har en del regler kring sin anononssering, läs 
dem innan så din annons blir godkänd:                                                                   

       https://www.facebook.com/policies/ads/

FACEBOOK

- WHERE MOST PEOPLE ARE!
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INSTAGRAM

- YOUNGER, VISUALLY, CREATIVE 

Instagram ägs av Facebook och är det visuella, kreativa och ungdomliga 
sociala mediet. Det är en app för foto- och filmdelning via din smartphone. 

SÅ SKAPAR DU DIN INSTAGRAMSIDA FÖR FÖRETAG

1. Ladda upp (förslagsvis) din logotyp som profilbild. 
2. Skriv en kort och informerande text om vad ditt företag gör. Länka till    

din hemsida. 
3. Koppla ihop kontot med din Facebook-sida
4. Berätta för dina följare att du finns på Instagram. 
5. Leta upp andra företag och privatpersoner på Instagram som verkar    

intressanta och börja följa dem. Sök efter passande hashtags och se 
vilka konton som finns där. 

VAD SKA PUBLICERAS? 

• Var dynamisk, bli aldrig tråkig! - Var visuellt tilltalande och använd     
fantasin, men håll dig alltid till ditt varumärke och din profil. 

• Blir personlig! - Prata inte bara om din produkt/tjänst, använd bilder på 
dig själv och dina medarbetare. 

• Kommentera och hashtaga ### - Kategorisera och tagga viktiga ord med 
en hastag, på så sätt hittar du nya följare som följer samma hashtags. 

• Skapa triggar och få uppmärksamhet! - Skapa tävlingar, speciella   
erbjudanden, eller uppmaningar som exempelvis ”follow fridays”. Låt 
kanalen bli händelserik!
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INSTAGRAM

- YOUNGER, VISUALLY, CREATIVE 

INSTAGRAM

- YOUNGER, VISUALLY, CREATIVE 

• Citat- Utnyttja den visuella plattformen och publicera bilder med citat. 
Det ska vara budskap som är enkla att läsa och enkla att ta till sig. 

• Motivera! - Du ska vara dina följares förebild, använd innehåll som motiverar. 
• Integrera dina följare- Ta hand om dina följare, främja och beröm/tacka 

andra. Hashtaga eller tagga andra användare och ställ frågor i dina inlägg.  
• Var kreativ! - Fundera på vad du har runt omkring dig, vad kan du       

använda dig av i dina foton?
• Work in progress - Hur går era arbetsprocesser till? Dela med dig av      

bilder på vad som är på gång, skapa nyfikenhet. 

Ha roligt! Var inte 
perfekt, var dig själv 
och var äkta!
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TWITTER

- OLDER GROUPS, LESS VISUAL, MORE OPPINONS

När du tiwittrar skapar du uppdateringar där du håller det kort och koncist 
på på max 140 tecken. Du följer även andra personer och tar del av 
deras uppdateringar. 

SÅ SKAPAR DU DITT TWITTERKONTO

1. Använd ditt företagsnamn som användarnamn. 
1. Ladda upp ett omslagsfoto som passar din grafiska profil eller ditt          

företag. Använd förslagsvis företagets logotyp som profilbild.
2. Skriv in din hemsida som länk i presentationen. 
3. Skriv en intressant och informativ Twitterbiografi på 160 tecken.
4. Börja twittra!

VAD SKA JAG PUBLICERA PÅ TWITTER?

• Glöm inte bort att vara visuell - Även om det är ett text-fokuserat socialt 
medium får du inte glömma bort att vara visuell och använda bilder.

• Dela andras inlägg och tweets - Marknadsför inte bara dig själv. Tacka 
och komplimentera andra - tacka dem för att de följer dig eller retwitar. 

• Använd ”1-5 regeln”  - Marknadsför dig själv en gång och skriv om annat 
passande för din målgrupp 5 gånger. Som exempelvis att marknadsföra 
andra kanaler eller länka vidare till passande nyheter etc. 

• Lära känna din målgrupp - Uppfyll deras önskningar och skriv om det du 
tror de bryr sig om. Fråga de frågr som du tror de vill svara på och som 
de vill ha svar på. 
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TWITTER

- OLDER GROUPS, LESS VISUAL, MORE OPPINONS

TWITTER

- OLDER GROUPS, LESS VISUAL, MORE OPPINONS

• Cliffhangers - Ge dem inte hela meningen, fresta och länka dem vidare 
i stället. 

• Rekomendationer - Berätta vad du och ditt företag gillar, dina följare vill 
göra det du gör.

• Använd nyckelord  - Lär dig vilka ord som är trendiga i din bransch just 
nu och var inte rädd för att använda dem!

• Citat - Använd enkla citat-bilder med enkla budskap som säljer. Ett tips 
är att använda utdrag från dina egna produktioner, din hemsida, bok 
etc. Men överanvänd inte (kom ihåg 1-5-regeln) 

Hitta fler än ett sätt att 
kommunicera med din 

målgrupp och testa dig fram 
vad som fungerar bäst!
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LINKEDIN

- MUCH MORE PROFFESIONAL

Linkedin är ett socialt medie där du bygger upp ditt professionella 
affärsnätverk. Med en företagssida visar du upp en professionell bild av ditt 
företag där du kan hitta potentiella nya kunder och samarbetspartners, 
rekrytera nya medarbetare, bli sökoptimerad och få koll på konkurrenterna.

SÅ SKAPAR DU DIN FÖRETAGSSIDA PÅ LINKEDIN

1. Utifrån din privata LinkedIn skapar du en företagssida. 
1. Ladda upp ett omslagsfoto som passar din grafiska profil eller ditt          

företag.  Använd förslagsvis företagets logotyp som profilbild.
2. Skriv in din hemsida som länk i presentationen. 
3. Koppla en (eller flera) kontaktperson/kontaktpersoner med en              

LinkedIn-profil på sidan.

VAD SKA JAG PUBLICERA PÅ LINKEDIN?

• Ställ frågor - som du vet att andra kommer vilja svara på och som andra 
vill ha svar på. 

• Dela med dig av din kunskap! - Ge tips och dela med dig av din           
erfarenhet. 

• Dela andras poster - Var aktiv och dela vidare andra personers poster i 
ditt nätverk. 
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YOUTUBE

- LIVE, CREATIVE, VISUALLY

LINKEDIN

- MUCH MORE PROFFESIONAL

Youtube är en ungdomlig social kanal där användarna skapar en video-
gemenskap med tillhörande diskussioner och sociala medier-funktioner. 

SÅ SKAPAR DU DIN FÖRETAGSSIDA PÅ YOUTUBE
1. Skapa ett Google-konto för ditt företag på http://accounts.google.com.
2. Ladda upp (förslagsvis) din logotyp som profilbild. 
3. Logga in på youtube.com med ditt nya konto. 
4. ”Create a new channel” och välj vad din kanal ska heta och vilket      

kategori den tillhör. 
5. Ladda upp dina första klipp - du behöver inte ha en perfekt bildkvalitét, 

det fungerar bra med en mobilkamera. 

HUR ANVÄNDER JAG YOUTUBE FÖR ATT MARKNADSFÖRA MITT FÖRETAG?

• Gör korta filmer - Gör det inte långtråkigt, det räcker om filmerna är 3-5 
min långa. 

• Visa upp din produkt/tjänst- Visa upp vad ditt företag sysslar med. Filma 
dina produkter, visa upp case eller gör informationsfilmer om de tjänster 
ni erbjuder. 

• Storytelling - Vad är ditt företags historia? Berätta hur det startades och 
hur vägen har sett ut. 

• Skapa tutorials - Människor vill lära sig, hur kan ditt företag dela med sig 
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FÖLJ OSS

  
 

KONTAKT

Info@prospektmedia.se

0480-98 00 97




