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Kunskap är makt 
– vad vet du om dina kunder/medlemmar?
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Vilket problem är det du löser åt dem?
Varför har de en relation med dig?
Vad skulle kunna få dem att ändra leverantör?
Vilka leverantörer övervägde de innan de valde dig?
Hur ser beteendet ut när de väl genomför köpet?



Fallstudie: Köpa skylt
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Förr gick många hit…



Nu går många hit…

Vanligare att fråga Google 
än en vän.

Köpa skylt
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- Enkelhet

- Kund blir 
medproducent

- Kvalitetssäkra

- Proffs på användar-
upplevelsen inte på 
produktion. 

Skyltomat
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Skyltmax – hur går det? (SignMax AB)
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Hattar och mattor via e-handel?

Kakelugnsreparatör i Uppsala/Stockholm?

Gå ut på nätet och undersök din digitala position!

Försök tänka som dina potentiella kunder.

Andra exempel.
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Digitalt självtest, nivå 1:
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 Låtsas att du är en kund till ditt företag:
– vad tror du att de googlar när de har ett problem som du 
kan lösa?



Exempel:

Städhjälp Göteborg
Hotell Kungsbacka
Chefsutbildning Göteborg
Laga diskmaskin Kungälv
Rekryterare Lerum
Kiropraktor Partille
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Digitalt självtest, nivå 1:
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 Låtsas att du är en kund till ditt företag:
– vad tror du att de googlar när de har ett problem som du 
kan lösa?

• Vilket företag toppar?
• Är du nöjd med din position? 
• Vilka av toppresultaten imponerar på dig?
• Kan du kopiera det som träffarna i topp har gjort?
• Vem kan hjälpa dig att ta nästa steg?



Google exempel:

bokföringshjälp Göteborg

Alt.
redovisningsbyrå Kungsbacka
ekonomihjälp Donsö
hjälp med bokslut Göteborg
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Sök-
resultat.
Köpta.
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Sök-
resultat.
Organiskt.

Jämförelse-
sidor.
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Sök-
resultat.
Organiskt.
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Bokföringshjälp Göteborg
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Fazlollah Jazaee
Omsättning <0,5 mkr
0 anställda?

Finns bolaget kvar?

Peder Albert
Omsättning 14 mkr
16 anställda



Redovisningsbyrå Göreborg
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Som redovisningsfirma bör du även ha en plan för:
Hitta.se
Eniro.se
Gulasidorna.se
Hittabokföringsbyrå.se
Redovisningsofferter.se
Offerta.se 
Servicefinder.se

M.fl.
Varje bransch har sin logik med sina samlings-sajter.



• Ny tekniska matchningslösningar, kund-leverantör

• Marknadstransformation

• Nya aktörer tar marknadsandelar

• Fler kopierar nya arbetssätt, marknaden 
fragmenteras

• Marginalerna pressas, marknaden effektiviseras

• Marknaden konsolideras – få stora blir kvar

Utvecklingens logik
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= Socialt nätverk!

= Sökmotor!

= Digitalt affärsnätverk!

Och dessutom gratis!?
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Vad är…

…

…

…

?

?

?



Nej!

De är annonseringsbolag 
– och du är produkten!
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Hur                tar reda på vem du är…
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1. Vad du berättar direkt på Facebook

2. Vad du berättar genom din handling på Facebook 

3. Vad du gör på internet utanför Facebook



Studie från 2015 – vad vet                ? 
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Psychometrics Center at the University of Cambridge: 

86 220 respondenter, 100 frågor om olika preferenser i livet.
Personer i testpersonens närhet fick sedan skatta preferenserna.
1. Arbetskollegor
2. Nära vänner
3. Familjemedlemmar
4. Livspartner

Avslutningsvis fick en Facebook-algoritm skatta preferenserna 
utifrån testpersonernas ”gilla-markeringar”.



Studie från 2015 – vad vet                  ? 
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Testpersonerna hade i snitt givit 227 gilla-markeringar

Bättre än en arbetskollega = 10 gilla

Bättre än en nära vän = 70 gilla

Bättre än livspartner/familj = 150 gilla



Vänd det till din fördel… 
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Det Facebook vet om dig, dina kunder och dina 
medlemmar – kan du nyttja och mycket är tillsalu! 

Det innebär att:
• Vi kan bli mer träffsäkra i vår marknadskommunikation.



Tips för att lyckas på nätet 
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Analysera din målgrupp och förstå deras digitala beteende:

- Vad är din önskan och dina mål?
- Tid, kanal, tonalitet, innehåll?
- Mät och följ upp – digitala aktiviteter ska betala sig!
- Låt statistikverktyg vara din lärare.
- A&B-testa ständigt.



Google vet… 
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…vad du tänker på.

…var du går. 

…vem du talar med.

…vad du gör på internet. 



Även de vackraste tillfällena förändras…
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Så här kan du begränsa deras makt
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Använd inte… 
…Google som sökmotor.
…webbläsaren Chrome.
…Gmail.
…en Android-telefon.
…Google Maps.
…Google Drive.



Kommunikation
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Engagemang
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Upplevelser
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Tidigare logiken:

- Annonser

- Utskick

- Telemarketing

- Mun-till-mun

- Telefonkataloger

Hur hittar kunderna till dig?
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Hur inbjuder du till dialog?

Gammal Modig, hög chef
Företaget Tradition AB

Fina gatan 5
555 55 Realby

070 555 55 55

www.tradition.se

gammal.modig@tradition.se
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Två olika kommunikationssätt.
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Delad kommunikation.
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Tips för ökad synlighet.
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Låt kunderna få tala utifrån era kanaler!

Tillgängliggör talespersoner! 

Erbjud er expertis!

Lyft medarbetare, ge dem förtroende! 



Vill du lyckas med Facebook-sidan
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• Var personlig, använd egna bilder.

• Vid delningar av inlägg, kommentera från ett eget perspektiv.

• Inläggs-bomba INTE, aldrig mer än ett inlägg per dag.

• Köp bara räckvidd om inlägget redan sprids organiskt.

• Våga testa live-sändningar och videoklipp.

• Bjud in fler att gilla er – gör det personligt.



facebook twitter linkedin snapchat instagram youtube

Tidningen Företagaren #företagarpoddenwww.foretagarna.se

Så kommunicerar vi

http://facebook.com/foretagarnariks
http://facebook.com/foretagarnariks
https://twitter.com/foretagarna
https://twitter.com/foretagarna
https://www.linkedin.com/company/51879
https://www.linkedin.com/company/51879
https://www.instagram.com/foretagarna/
https://www.instagram.com/foretagarna/
https://www.youtube.com/user/Foretagarnas
https://www.youtube.com/user/Foretagarnas
http://www.meetup.com/Swedish-Federation-of-Business-Owners/
http://www.meetup.com/Swedish-Federation-of-Business-Owners/


Mer kunskap
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