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Digital närvaro
• Din hemsida är A & O i din marknadsföring även om 

det bara en är del av din digitala kommuniaktion. 
Hemsidan är informationskällan och grunden för 
ALLA dina digitala kanaler. 

• Oavsett var dina kunder söker information bör  
tonaliteten vara den samma. 

• Utse en kommunikationsansvarig. 

• Inkluderar ALLTID de digitala kanalerna i din 
marknadsplan.  

• Sätt upp delmål och långsiktiga mål för dina  
digitala kanaler. 

• Digitala kanaler ger dig möjlighet att utveckla ditt 
företag så som kunden vill

86%

14%

Källa: svenskarochinternet.se



Din hemsida
Din hemsidan är din affär

Startsidan är ditt skyltfönster

Det ska vara lätt att hitta!

Är din sida responsiv? 
Visste du att 76% av svenska befolkningen använder  
mobiltelefonen som primär surfutrustning.

Uppdaterad information 
Kontaktinformation, öppettider, menyer, priser, kartor.

Bildkvalité
En bild säger mer än tusen ord, det tycker även Google!

Laddtid - mer än 3 sekunder?  
Page Speed Insight från Google

Länkar 
Synas i ett sammanhang! 

SEO 
Hur högt rankas din hemsida?  
Håll koll på läget via privat surfläge Ctrl + N (PC), Shift + Cmd + N (Mac) 
Ladda ner Screaming Frog

76%
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Sociala kanaler
FACEBOOK
Det största sociala nätverk bland svenskar 
75% av alla kvinnor 
67% av alla män

INSTAGRAM
Det näst törsta sociala nätverk bland svenskar
52% av alla kvinnor  
37% av alla män

Fundera över...
 ...vad vill du säga och till vem?
 ...vad vill du få ut av dina uppdateringar?
 ...kommunicerar du via rätt kanal till rätt målgrupp?
 ...kommunicerar du på rätt språk?

Lär känna dina kunder via statistikverktygen
 Hur gammla är dina besökare?
 Varifrån kommer dem?
 Vad gillar dem?

Interagera med dina kunder!
 Svara på kommenterarer och recensioner
 Uppdatera din information och öppettider

Källa: soi2016.se



Ta kontrollen! 
GOOGLE MY BUSINESS
71% av all trafik online kommer från ett organiskt sökresultat

I världen har Google 64% av marknadsandelarna bland  
sökmotorer och i Sverige hela 94,6%.

TRIPADVSIOR
Världens största resesajt med användargenerat innehåll och 
världens mest nedladdade app

59% av alla svenska resenärer väljer att läsa på resesidor med 
omdömen från resenärer.

80% av alla världens resenärer väljer att läsa på resesidor med 
omdömen från resenärer. 

Visste du att 86% väljer produkter/ tjänster via företag som har 
svarat på omdömen? 

Visste du att TripAdvisor i genomsnitt har fler än 390 miljoner 
unika besökare varje månad.

 Uppdatera kontaktinformation och bilder. 
 Svara på recensioner och bemöt kritik. 
 Svara på frågor om dina produkter.

94,6%

Källa: conductur.com / dagensmedia.se / Wall Street Journal / TripAdvisor, soi2016.se

59%

Uddevalla på 
TripAdvisor



• Vad har ditt företag för tonalitet?
• Har du inkluderat de digitala kanalerna i din marknadsplan?
• Har du satt upp mål för dina sociala kanaler?
• Är din hemsida uppdaterad med korrekt information?
• Är din hemsida responsiv?
• Har du bra kvalité på dina bilder?
• Hur lång laddtid har du? (page speed insights)
• Länkar du till andra relevanta sidor? Länkar andra sidor in till dig?
• Vad hamnar du i Googles sökresultat?
• Har du en strategi för Facebook och Instagram, eller andra sociala kanaler?
• Äger du ditt företag på Google my Business?
• Hanterar du ditt företag på TripAdvisor?
• Har du utsett en ansvarig för digital närvaro?
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Checklista - hur närvarande är du?




