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Marknadsföring är lite som politik – vi vill få 
ut ett budskap, vi behöver antagligen övertyga 
någon (själva säljet), vi vill få någon att ta ac-
tion (köpa/bli medlem eller ngt annat). 

Facebook, Instagram, hemsidor, TikTok, Snap-
chat, YouTube, WhatsApp, LinkedIn, Google, 
nyhetsbrev, e-mail, pr, utomhusreklam, di-
rektreklam (post), tidningsannonser, tv/radio, 
mun mot mun, trycksaker, visitkort, flyers, pro-
filprodukter. 

Joel föreslår Facebook, hemsidor och Google. 
Varför Facebook, men inte Instagram? Det är 
lättare att komma igång med Facebook än en 
bra Instagram (som ju kräver bra bilder, annars 
kan kunderna i värsta fall tappa intresset). Ta 
en i taget och bemästra den innan du åtar dig 
nästa. 

Google Ads - köpta annonser som dyker upp 
när folk söker på Google. Visningarna är då 
gratis, men man betalar för aktiva klick (kostar 
från 25 cent- 4 € per klick). På Google vet man 
vad kunden vill ha eftersom man skriver det 
man söker efter. Man kan räkna med att 15% 
av de som ser visningen klickar på annonsen. 
Olika ord kostar olika mycket i Google-annon-
sering beroende på hur relevant din annons 
är – din annons måste innehålla rätt ord för att 
rankas högt av Google.

Det är dock gratis att jobba med sökmotorop-
timering (SEO) gratis på Google. Detta är ngt 
Google vill jobba med eftersom de är måna 
om att deras sökmotor är relevant. Genom 
sökmotoroptimering kan ditt företag informera 
Google om vad det är ni har på er hemsida 
genom - title och metadescription. Winter 
skulle t.ex. kunna ha ”bästa hemsidorna på 
Åland” som title.  Man kan även lägga till ru-
briker (H1, H2 o.s.v. ungeför som Rubrik 1, 
Rubrik 2 i Word) . Man måste också se till att 
man pratar om sina sökord i texten på hemsi-
dan – om t.ex. Winter inte skulle skriva något 
om att de gör hemsidor på sin hemsida så 
kommer Google att avslöja detta och då op-
timeras inte sökresultaten på den sökningen.  

Vad är  
marknadsföring? 

Vad kan vi marknadsföra 
oss och hur? 

Var måste man vara?

För 50 € får man en bra annonseffekt på Fb och 
Instagram (ökar du till 100€ får du inte dubbelt 
så många mottagare eftersom Åland är en be-
gränsad marknad). En hemsida från grunden 
kostar cirka 4000 €, en färdig hemsida får man 
för 20€/månad (då ska du bygga upp den och 
fylla den med eget innehåll). PR (intervjuer 
och pressmeddelanden som publiceras) är 
gratis (kostar din arbetstid), tidningsannonser 
från ett par hundra uppåt, radioreklam 100 €/
dag. På Youtube sätter du budgeten själv, men 
från cirka 8 €/dag räcker långt. Direktreklam 
till alla åländska hushåll minst 8000-10000 €/
utskick. 

Vad kostar ovanstående?

Olika sätt att synas på  
Google

Google My Business är också gratis. Här kan 
ni styra över:  
• Öppettider – det är möjligt att lägga in sche-

ma för flera år framåt (man kan ha med or-
dinarie och avvikande öppettider).

• Kontaktuppgifter 
• Recensioner – var inte rädda för sämre re-

censioner, ingen har bara femstjärniga re-
censioner!  

Kom ihåg att svara på både ris och ros. 

Finns ni redan på Google My Business, men 
inte har skapat en profil än: klicka på ”jag äger 
företaget” och verifiera att ni är ägaren. Goo-
gle tar då kontakt med er per tel, per mail eller 
brev med en kod som ni ska verifiera er med. 
Om inte kan ni skapa ett konto via Google My 
Business hemsida. Detta tycker Joel att alla 
ska ha! Ni behöver inte ens ha en hemsida för 
att ha en ”liten hemsida på Google”. 
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Alla har inte Fb så att ha en enkel hemsida 
är nog ett minimum för den digitala marknads-
föringen. Håll det litet och enkelt till att börja 
med! Även om Fb är bra så söker folk mera 
på Google. Det första ni behöver är en domän 
– själva adressen. Vill du laga en enkel hem-
sida själv tipsar Joel om följande verktyg: Wix, 
Squarespace, Hemsida24. Kostnadsuppskat-
tning: 15-20 €/månad. Ska man ha en blogg 
eller inte på hemsidan? Risken med en blogg 
är att den blir gammal om ni glömmer att up-
pdatera den. För sökmotorerna kan en blogg 
vara bra eftersom det ofta finns mycket inne-
håll, men då ska den vara riktigt bra och nästa 
hålla nivån av en nyhetssajt. Därmed kanske 
inget man satsar på i första hand. För gratis 
bilder kan man nyttja bildbanken www.un-
splash.com.

Ni behöver en hemsida Hur funkar sociala medier 
egentligen… 

Namnet säger sig självt - sociala medier är ett 
forum där folk vill vara sociala och hålla kontakt 
med familj och vänner.  Företag/verksamheter 
behöver därmed vara mera som en kompis än 
som en megafon som vill mata ut sin propa-
ganda. Ställ frågor, be folk om saker, gör en 
omröstning – satsa på interaktion. Skryt inte 
för mycket om dig själv. ”What´s in it for me – 
varför ska jag följa det här kontot eller ge en 
tumme upp?” Lägg hellre upp det följarna vill 
ha än vad du själv vill sälja. 

SCHEMALÄGG inlägg såväl på Fb som Insta-
gram. Gör också en INNEHÅLLSPLAN – vad 
ska du säga i vilket media och när?

Om sociala medier: 

Facebook: 
• Evenemang
• Länkar till hemsidan
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• Nedräkning via stories (motsvarigheten till 
Fb:s evenemang)

• Länkar via stories 
• Snygga bilder – vill man växa på Instagram 

är snygga bilder a och o! Titta på andra kon-
ton och kopiera vad de gör (få inspiration 
från andra duktiga företag i din bransch, 
gärna företag som har över 10 000 följare). 
Gällande Instagram brukar man prata om 
ett snyggt flöde – färger, balans, känsla. 

• Stories – finns kvar i 24 h. Här är ”fulare 
bilder” mera ok. Det finns också sparade 
stories – highlights – man kan spara un-
dan 24 h:s stories i mappar (finns som små 
bilder under företagsfaktat). 

• Finns en inbox (motsvarighet till Messen-
ger) 

• User generated content är jättebra för att 
skapa intresse och ökad trafik. Istället för 
att ni berättar att ni är bra så gör någon 
annan det. Häng med och se vad andra 
postar om er och dela det vidare i era egna 
kanaler. Ni kan också på samma sätt tag-
ga andra som då kan dela era inlägg i sina 
stories. 

• Köp inte följare – det kan se bra ut med 
många följare, men det är bättre att ha 
färre följare med kvalitet. Exempel: ett tak-
företag lottar ut ett Rockoff-pass – de som 
vill ha passet  är kanske inte i målgruppen 
för att bli era kunder och köpa ett tak, men 
de har gått och blivit era följare nu på er 
sida…

• Behind the scenes – vad händer bakom 
kulisserna?

• Fun facts – vad är vardag för er, men vad 
kan era följare tycka att är roligt att följa? 

• User generated content – innehåll som era 
följare skapar åt er (ni kan hitta dem ge-
nom att söka på ert användarnamn eller 
någon hashtagg som ni använder)

• Stafettkonto 

• Tävlingen måste ha en relevant pris. 
• Enligt Facebook får man inte uppmana 

deltagarna att dela, tagga eller gilla inläg-
get. 

• Enligt lotterilagen på Åland är inte detta ett 
lotteri (då man inte betalar ngt för lotten) så 
man behöver inget tillstånd, men säljer du 
lotter för pengar behöver du däremot ha ett 
tillstånd. 

• Vinnaren kan utses automatiserat på olika 
sätt, t.ex. via random.org. 

Instagram

Vilka teman funkar bra  
på sociala medier 

Taggar

Hashtaggar funderar bäst på Instagram. Det 
ska vara stora, kända taggar. Ha några sto-
ra (#visitåland, #alandislands och några små 
hashtaggar (#axgan, #mathantverkaland) – 
inte för många. Man kan också ha platstaggar, 
dvs när man checkar in på en plats (lokal eller 
regional), kontotaggar (@-tagg) eller bildtag-
gar som man taggar i bilden.

• Quiz – ställ frågor om vad dina följare ty-
cker eller hur taggade följarna är inför en 
lansering

• Experttips – dra nytta av tips från expertis 
på ert område 

• Årstider/säsonger
• Årsdagar (kanelbullens dag o.s.v – det 

finns en dag för allt)

Vad gäller för tävlingar på 
Facebook

Ett bra forum är Shopify. De tar en procent  
(2-3%) på varje köp, månadsavgiften ligger på 
20-30 €. När det gäller betalningar är kort det 
enklaste betalningssättet. Joel rekommend-
erar Stripe (den digitala kortläsaren) som en-
dast tar betalt när den används (25 cent samt 
1,7%). 
Perfekt för att använda vid försäljning av pre-
numerationer, medlemskap, presentkort, en-
skilda produkter m.m. Man kan efterhand kop-
pla på med andra (större) betalningslösningar 
som faktura, internetbank o.s.v. 

Webbshop
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• På Åland har vi en sträng, men bra lag-
stiftning gällande djurvälfärd och livsme-
delshygien vilket leder till att vi har bra 
produkter – informera konsumenten varför 
hen skall betala priset för detta.  

• Påverka biodiversiteten/mångfalden 
runtom dig med det du sätter på tallriken. 
Ökad samhällsnytta genom ökade sam-
hällsintäkter. ”Bring back money”. Ekosys-
temtjänster behövs.

• Djuren håller vårt landskap öppet. ”Öppna 
landskap går inte att importera”. 

• Godare, färskare, korta transporter (kor-
trest). 

• Småskaligt mathantverk. Produkterna 
tappar i näringsvärde ju längre de trans-
porteras. 

• Insyn, transparens – möta producenten – 
spårbarhet

• Storytelling – hur mycket dyrare (eller 
billigare) är det? Bättre innehåll, mindre 
svinn. 

• Familjeföretagande – en livsstil och pas-
sion. 

• Självförsörjning. 
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UPPGIFT: Varfor välja 
åländsk mat? 
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Har vi aldrig satt ett mål vet ni inte när vi ska 
vara nöjda. Mätbara mål kan vara: 
• Räckvidd – antal personer/visningar (an-

talet visningar kan vara flera än personer 
då en person kan se ett inlägg flera ggr), 
för annonser är det bra att hålla koll på 
frekvensen (när den blir för hög är det dags 
att byta innehåll).

• Klick till hemsidan 
• För att mäta vad reklamen i sociala medi-

er omsätter i faktiskt försäljning kan man 
sätta ut ngt specifikt bara i sociala medier, 
t.ex. en rabattkod eller ett erbjudande. 

Posta under dygnets vakna timmar. Joels 
egen favorit är eftermiddagen så har man 
hela kvällen på sig för att få spridning. När 
det gäller annonser kan du ställa in parame-
trar för att nå din målgrupp på bästa sätt: 
ålder (håll gärna ett spann på 20-30 år), kön, 
geografi (dessa tre funkar bäst på Åland där 
basutbudet är begränsat), intressen/yrken/
utbildning. Kom också ihåg att du ska kom-
municera på olika sätt till olika delar av din 
målgrupp, t.ex. annons för mjölk – föräldrar 
vill ha ett annat budskap än äldre. Vad vet 
du om din målgrupp och vem är de facto 
din kundgrupp? Fundera på skillnaden och 
hur du skall nå dem i din kommunikation. 
Målsättningen är ju att de som är intresse-
rade av dina produkter också är de som 
köper. 
Tänk utanför boxen – skapa en fiktiv kund, 
lär känna den och fundera över kundens 
helhetsbild – där kan du också hitta poten-
tiella samarbeten med andra företag som 
riktar sig till samma mål/kundgrupp (t.ex. en 
person som är intresserad av havtornspro-

När och var ska man lägga 
upp sina inlägg på sociala 
medier?

Mättbara mål

• Öka din räckvidd – personer som har nåtts 
är prio ett, antal visningar i andra hand. 

• Få flera medlemmar till organisationen, kan 
göras via hemsidan – kommer de via soci-
ala medier eller direkt från mun till mun? 

• Nå ut till slutkonsumenten

UPPGIFT: Vilket mål skulle 
du kunna ha uppfylla när? 
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Ditt lösenord är a och o. Ha olika lösenord på 
olika tjänster. Du kan spara dina lösenord i en 
lösenordshanterare, t.ex. Lastpass, 1pass-
word. Spara inte ditt lösenord i Google! 
Kolla om du är hackad… Gå in på www.avast.
com/hackcheck. Om den säger att du har blivit 
hackad är det dags att byta lösenord. 

. 

Film till sociala medier

Först behöver du bestämma var den ska vi-
sas eftersom formatet skiljer sig från forum 
till forum. Instagram stories – stående, Insta-
gram och Fb flödet – fyrkant, men gör filmen 
lite högre än bred. Youtube – liggande.  Vi an-
vänder telefonerna stående idag så tänk på 
det när du filmar. Om ljudet är dåligt kan du 
lägga på textning – srt-filer. Youtube har ett 
verktyg för att skapa textning och du kan se-
dan exportera filen till Fb och Instagram. 

Reels – korta, snabba, stående filmer, oftast 
med musik och text på. Instagrams mots-
varighet till TikTok. 
Filmer som blir över en minut blir IGTV. Klippet 
börjar, efter en stund behöver du klicka på ”se 
mera här” för att se hela filmen. 

Köpa annons på sociala 
medier  - två sätt 

Det enklaste sättet: 
1. Gör ett inlägg precis som vanligt, publicera.
2. Tryck på knappen ”marknadsför” (vanligen 
blå). Där kommer flera alternativ som mål-
grupp, mål, budget och tid.

Det andra sättet:   
Via Business Manager/Suite (business.face-
book.com). Här gör man endast en annons, 
inget inlägg. Passar bra då man vill mark-
nadsföra grejer till era icke-följare eller ni vill 
få flera följare. 

95% av alla svenskar använder some – alltså 
behöver vi vara närvarande där. 99% av 90-tal-
isterna använder sociala medier varje vecka. 
81% använder YouTube, 71% Facebook, 64% 
Instagram. Bland 76-åringar har 75% använt 
sociala medier under året, men hela 66% an-
vänder some varje vecka. 

Fakta

Kakor i sig är inget farligt, det är ingen risk för 
virus - det är det man kan spara via kakorna 
som kan kopplas till dig (integriteten). På en 
sida kan du välja att godkänna alla kakor eller 
nödvändiga kakor. Godkänn allt gör att de kan 
få mera info om dig medan nödvändiga kakor 
är det du behöver godkänna för att sidan skall 
fungera. 

Kakor

Statistik för er hemsida - 
Google Analytics

Det är folk som har hittat er hemsida, de är in-
tresserade av er. Vad gör de då på er hemsida? 
Ni kan se vilka sidor de är inne på, hur länge 
de är inne och varifrån de kommer (Facebook, 
Google o.s.v). Här kan ni också sätta upp mål 
för er hemsida. 

GDPR

Säkerhet

Schrems II innebär att ni bör ha koll på kartlägg-
ningen av kontaktuppgifter och en konsekven-
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Joels sista gyllene tips 1
2
3
4

En i taget – börja inte med alla socia-
la medier på en gång, ta en i taget

Gör det du är bra på – ta hjälp  
av andra med resten. 

Googla för att hålla dig up to date, allt 
ändrar hela tiden. 

Det tar tid! Bestäm dig och låt det ta 
tid så att det blir bra och når din mål- 
och kundgrupp.

08 Guide till digital marknadsföring


