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33  IInnssiikktteerr
Tänk på budskapet – Anpassa kommunikationen 
utefter rådande situation men tänk på att inte framstå som att 
man försöker sko sig på krisen. Fokusera på hur era produkter 
eller tjänster kan hjälpa kunderna i vardagen. 

Stötta digitalt – Många påverkas socialt av krisen. Se till att 
visa närvaro digitalt. Detta är ett bra tillfälle att inspirera och 
informera digitalt  i en tid när många undviker att göra resor till 
fysiska butiker i onödan.

Trygghet – Många känner sig oroliga så berätta vad ni gör 
samt hur ni ändrat era rutiner för att anpassa sig efter de 
rekommendationer som finns





GGooooggllee
Nästan alla googlar. Det görs över 55 miljoner sökningar om dagen 
enbart i Sverige. 

I dessa tider är vi om möjligt ännu mer uppkopplade och tar gärna 
reda på information online för att undvika onödiga resor. 

Fånga upp ett redan visat intresse. Om någon söker efter en 
produkt eller tjänst som ni kan erbjuda så är intresset starkt och 
steget till ett köp är inte långt. 

Genom köpt annonsering kan man snabbt få synlighet på sökord 
som är viktiga för just er. Det kostar ingenting att synas. Enbart när 
någon har klickat. 



Köpt

Organiskt

Shopping



55  ttiippss  fföörr  kkööpptt  aannnnoonnsseerriinngg  ((GGooooggllee  aaddss))

• Ha inte för breda sökord. Försök vara specifik. Jaga inte bara klick 
utan istället rätt klick
• Avgränsa geografiskt. Slösa inte bort klick på de som ändå inte 

kan handla. 
• Ha relevanta landningssidor. Skicka in kunden på rätt plats på 

hemsidan.
• Har ni E-handel? Använd Google shopping för bra resultat. 
• Analysera och utvärdera. Anpassa ständigt efter era kunders 

sökbeteende



55  ttiippss  fföörr  OOrrggaanniisskktt  rreessuullttaatt  ((SSEEOO))
• Se till så att er hemsida är mobilanpassad. Fler och fler sökningar 

görs direkt i mobilen. 
• Försök ha en snabb hemsida. Man tappar många besökare om 

sidan är för långsam. 
• Säker anslutning. Skaffa gärna ett SSL-certifikat. Vi ser att Google 

helst lyfter fram säkra hemsidor som skyddar besökarna. 
• Se till att relevant text på hemsida. Försök matcha innehållet på 

hemsidan med era kunders sökbeteende. Titta på vilket språk era 
kunder använder när de söker. 
• Anpassa hemsidan efter kunden. Försök ha en god struktur och 

ge en bra användarupplevelse. Detta gillar Google. 



Heta tips
GGooooggllee  aannaallyyttiiccss -- Gratis verktyg som samlar in data och 
information om besökare på er hemsida. Användbart för att se beteende 
och anpassa sin annonsering

GGooooggllee  mmyy  bbuussiinneessss  -- Ett slags digitalt visitkort som 
dyker upp när någon söker på ert företag med information om vart ni 
finns, öppetider, kontaktuppgifter m.m. Gratis. 

TTeessttaa  ssiiddaann::  
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

GGooooggllee  ttrreennddss  – Följ de senaste söktrenderna 





Fem vanliga misstag…

• AAvvssaakknnaadd  aavv  ssyyffttee..    VVaarrfföörr??  

• AAvvssaakknnaadd  aavv  mmååll

• IInnggeenn  ttyyddlliigg  mmåållggrruupppp..  VVeemm  vviillll  nnii  nnåå??  

• IInnggeenn  ppllaann..  SSkkjjuutteerr  ffrråånn  hhööfftteenn

• CCoonntteenntt..  FFåånnggaarr  iinnttee  ööggaatt  oocchh  ggöörr  ddeett  lläätttt  aatttt  ””ssccrroollllaa””  
vviiddaarree



Tips så lyckas ni!
Gör en Strategi
• Varför? Vad är syftet? Målsättning?
• Vem vill vi nå? 
• Vad vill vi säga? 
• När vill vi säga det?

Statistik 
• Nuvarande ”varma”- kolla statiken, ålder, intressen m.m. 
• Hitta ”tvillingar” till befintliga kunder
• Följ upp och analysera

Content
• Lägg tid på att skapa bra innehåll. Gärna som engagerar. 
• Rörligt material är bra för att fånga uppmärksamhet 

Våga testa! 



Verktyg 
• Canva- Ett enkelt verktyg för att skapa bra innehåll 

• Later- Ett verktyg som där ni kan tidsbestämma när innehållet 
skall publiceras. 

• Mojo- Skapa bra innehåll till stories



Kundcase
Glasrikets Älgpark

.
Vi hjälpte Glasrikets Älgpark att sprida 
budskapet om hur de anpassat sin 
verksamhet i dessa rådande tider. 

Med syfte att få kunderna att känna sig 
trygga och att fortsatt kunna besöka 
parken.

Läs mer om våra kundcase på Mediehuset.smp.se



Kundcase
Cyckelgubben

I dessa tider har det varit ett extra 
högt tryck på aktiviteter utomhus och 
”hemester”.  

Här är ett bra exempel på att synas 
med rätt produkter i rätt tider. 

Läs mer om våra kundcase
på Mediehuset.smp.se



Erbjudande
Fri digital konsultation

Gratis SEO-Analys av er hemsida 

Display annonsering
100 000 visningar på smp.se eller 
VXOnews 2500:- . 
(Motsvarar ungefär 2 veckors synlighet) 

Mejla till mediehuset@smp.se med koden 
”Växande Älmhult” och ange vilket eller 
vilka erbjudande ni vill ta del av så ser vi 
till att kontakta er. Väl mött!



Tack!

Följ gärna 
Mediehuset SMP på 
sociala medier för 
mer tips, råd och 
inspiration: 


