
Våga ta din business 
till nästa nivå!

Tips för ett  
affärsmässigt mindset

13 nycklar till  
”bra business”



13 nycklar till  
”bra business”

1. Sätt mål
2. Våga mer än du 
egentligen vågar

3. Ensam är inte alltid stark

4. Ta in andras perspektiv

5. Lägg din tid på rätt sak

6. Sälj går först

7. Du är alltid ditt företag

8. Kunden är din vän

9. Nätverka

10. ”Ja, det kan jag!”

11. Kalkylen

12. Bli kompis med Google

13. Tänk på rymden :)



Håll det enkelt

En enkel marknadsplan

Håll det kort

Håll den framme

Håll ihop med dina värden och mål



Aktivitetsplanen
Låt det bli konkret!

Du behöver 
inte göra allt!



Tid!



Hemsida

Navet i din 
marknadsföring

Du behöver bli hittad

Första intrycket

Tydlig nytta
Förtroende
Kontakt
Fånga upp besökaren
Du har pyttelite tid!



Relationer  
och nätverk

Researcha nätverk 
och aktiviteter

Skapa samarbeten

Gräv där du står

Befintliga kunder
- Håll kontakten
- Be om referenser
- Ambassadörer

Bjussa på något
- Din kunskap
- Hjälp
- Event

Lokalområdet

Utmaning: Lista 
okända personer du 
vill lära något av!



Sociala 
medier  

(är också att  
nätverka!)

Men samtala också 
med/hos andra

Annonsera

Egna poster

Ha en enkel plan
(men var gärna 
spontan också)

Inventera forum, 
branschgrupper, 
konkurrenter, 
relaterade företag

Aktivitetsplan



E-post

E-postlista

Signatur - såklart!

Verktyg för utskick
Mailchimp, SendGrid, 
Get a newsletter

Planera frekvens och innehåll
Fånga upp läsaren



Mer reklam

Tävling

Utskick, direktreklam

Trycksaker

Tidningsannons

Lokala 
reklamplatser

Tidningsreportage

Sponsra



Bli kompis med Google
Driv trafik till ditt företag och nå ut till kunderna



Google - vad är vad?

Sökresultat Ads

Analytics My Business



Vad är 
sökmotoroptimering?

SEO 
= Search Engine Optimization 

= Sökmotoroptimering

Arbetet med att optimera 
webbplatsen för att den ska 

nå en hög plats i Googles 
sökresultat.

On-page (på din hemsida)  
och off-page (utanför din hemsida)



Sökmotoroptimering

Länkar - antal och kvalitet

Konkurrens i sökord

Sökhistorik
och geografisk plats

Off-page 
Faktorer utanför din hemsida



Sökmotoroptimering

On-page 
Faktorer på din hemsida

Struktur - hur sidan är byggd

Hastighet - laddar sidan fort?

Mobilanpassning - ”mobile first indexing”

https (SSL-certifikat)

Innehållet!



Sökmotoroptimering

On-page: Innehållet

Webbadress (url)  
Sidtitel 
Sidbeskrivning 
Rubriker 
Bildernas ”metadata” 
Länkar 
Texten (mängd & innehåll)

Hemsidan

Sökresultat



Fördjupning: Content marketing 
Skapa innehåll för att driva trafik

Blogg & artiklar 
Landningssidor

”Lead-magnet”

Sociala medier

Värdefullt innehåll: 
- Lärorikt 
- Intressant 
- Inspirerande 
- Hjälpande

Dela ditt innehåll

Tänk sökord

Fånga upp 
kunden

Webinar 
E-bok 
Checklista 
Mall 
Seminarium 
Nyhetsbrev 
Event 
Demo E-post (går att automatisera)

Följ, delta, samtala

Social selling
Annonser



Google Ads

Betalda träffar

Välj egen budget

Kan skötas själv - men 
bra med hjälp/
kunskap för att 
annonsera 
kostnadseffektivt

Passar det dina mål 
och målgrupp?



Google  
My Business

Visas till höger om sökresultatet 
och i Google Kartor/Maps

Visar kontaktuppgifter, öppettider, 
recensioner, bilder, inlägg

Gäller företag/organisationer 
och är knutet till adress

Lägg beslag på ditt företag

www.google.se/intl/sv/business/


