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Christer Pettersson

Marknadschef

Content marketing i praktiken 

Så får du mer trafik, mer försäljning och 

mer nöjda kunder

http://www.socialcommerce.se/seo-for-alla/
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Content marketing (innehållsmarknadsföring)

Kjell & Company
satsar på guidande och
utbildande innehåll.
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Content marketing (innehållsmarknadsföring)

SAS satsar på
inspirerande och
engagerande innehåll.
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Content marketing (innehållsmarknadsföring)
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Content marketing (innehållsmarknadsföring)

– Black Friday

– Allhelgonadagen

– Halloween

– Kanelbullens dag

– Andra helgdagar eller
temadagar efter säsong.
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Gräv guld i dina egna kanaler!

– Guidande/undervisande

– Engagerande/inspirerande

– Funktionellt

– Säsongsinriktat
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Gräv guld i dina egna kanaler!

– Så skapar du rätt innehåll

– Så distribuerar du ditt innehåll

– Så skapar du lojalitet och blir 
en auktoritet inom ditt område

– Lyckade case och exempel
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Gräv guld i dina egna kanaler!

10 tips kring hur du 
kan lyfta din 
försäljning och 
trafik – utan att 
köpa mer reklam! 
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Gräv guld i dina egna kanaler!

1.
Satsa på content marketing för att öka trafik, 

försäljning och lojalitet.

Det innehåll du tar fram i marknadsföringssyfte. 

För att skapa lojalitet och engagemang och attrahera 

ny trafik och nya kunder.

Det finns framför allt två typer av innehåll som 

kan stötta din försäljning: 

- guidande/utbildande innehåll 

- inspirerande/engagerande innehåll
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1.
“The reason it seems that price is 
all your customers care about is 
that you haven’t given them 
anything else to care about.”

”Anledningen till att priset verkar 
vara det enda dina kunder bryr sig 
om är att du inte har gett dem 
något annat att bry sig om.”

Seth Godin http://www.sethgodin.com/

Gräv guld i dina egna kanaler!

Bjuder du inte på något extra – endast fokus på pris!

http://www.sethgodin.com/
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Gräv guld i dina egna kanaler!

2.
Var unik. 

Använd aldrig externa texter från till exempel 
leverantörer eller andra sajter utan anpassning –
även om du skulle ha tillåtelse att göra det. 

Satsa istället på att alltid skriva egna unika 
texter.

Saknar du skribenter internt – se till att ta in en 
riktigt vass skribent, som gärna kan fota och 
filma också.
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2.
”Okej är inte okej, när det 
gäller innehåll. 

Det är så stor konkurrens idag 
så innehållet måste sticka ut 
och vara av riktigt hög 
kvalitet. 

Och kvalitet är viktigare än 
kvantitet!”

Urban Lindstedt (ur boken)

Gräv guld i dina egna kanaler!
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Gräv guld i dina egna kanaler!

3.
Integrera och exponera ditt nya innehåll så bra 
som möjligt i din verksamhet och på din webbplats 
– det ska aldrig vara långt till produkterna. 

Motsatsen, som du bör undvika, är att lägga ditt nya, 
relevanta innehåll ”vid sidan om”, på en
blogg eller till och med på en annan domän. 

Gör inte det – då hittar inte besökarna innehållet på ett 
bra sätt och du får inte heller den effekt du är ute efter.



16

Gräv guld i dina egna kanaler!

3.
Naturkompaniet, Byggmax, Sportamore och Lavendla
är duktiga på att skapa och integrera bra innehåll.

https://www.sportamore.se/magazine/
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Sportamore – ny inspiration varje dag
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Sportamore – ny inspiration varje dag
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Sportamore – ny inspiration varje dag
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Naturkompaniet
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Naturkompaniet
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Byggmax

https://www.byggmax.se/g%C3%B6r-det-sj%C3%A4lv


23

Lavendla
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Lavendla
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Skincity
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Skincity
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Barnskospecialisten
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Barnskospecialisten
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Sportfiskeprylar.se
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Sportfiskeprylar.se

Källa: Pike Fight 2016 - Episode 1, 142,669 views https://www.youtube.com/watch?v=k2fimBwm0m0

https://www.youtube.com/playlist?list=PLb5BuQoEuU6rN1te6gDZfVC1dtAlhaGox
https://www.youtube.com/watch?v=k2fimBwm0m0
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Sportfiskeprylar.se

Källa: Pike Fight 2016 - Episode 1, 142,669 views https://www.youtube.com/watch?v=k2fimBwm0m0

https://www.youtube.com/playlist?list=PLb5BuQoEuU6rN1te6gDZfVC1dtAlhaGox
https://www.youtube.com/watch?v=k2fimBwm0m0
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Gräv guld i dina egna kanaler!

4.
Distribuera ditt innehåll.

I egna kanaler som din blogg och ditt nyhetsbrev.

I dina egna kanaler som ligger på externa plattformar 
som LinkedIn, Facebook, YouTube och 
MyNewsdesk.

I externa kanaler utan kostnad, som nyhetsbrev och 
sociala kanaler hos leverantörer, partners och 
branschföreningar.
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Gräv guld i dina egna kanaler!

4.
Tänk på ditt innehåll som en pyramid och publicera 
det i sin helhet eller i delar.
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Exempel på distribution av innehåll

Apollo säljer resor till Grekland.

Apollo säljer inte båtbiljetter för öluff.

Men många av besökare och kunder är 
även intresserade av båtluff i Grekland 
(d v s det finns efterfrågan/sökningar).

Apollo.se – distribution och integration av innehåll
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Sidan ligger nu 1:a på 
Google för ”båtluffa i 
Grekland”.

Stärker Apollos relation 
till sina kunder som 
expert på Grekland.

Stärker hela Apollos 
domän.

Driver indirekt 
försäljning.

Källa: http://www.apollo.se/batluff

Apollo.se – distribution och integration av innehåll

http://www.apollo.se/batluff
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Apollo.se – distribution och integration av innehåll
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Gräv guld i dina egna kanaler!

Jobba med outreach och kontakta personligen de 
företag eller personer du vill jobba med.
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HUR KAN DU DISTRIBUERA DITT INNEHÅLL?
 Den egna webbutiken/sajten

 Den egna bloggen

 Egna (och andras) nyhetsbrev

 Sociala medier (egna och andras)

 PR-sajter

 Andra samarbetspartners (leverantörer, branschföreningar)

 Förtjänad eller köpt plats på andra sajter (permanent eller tidsbestämt)

 Tryckta medier, egna

 Tryckta medier, andras

 Poddar

 YouTube, Vimeo etc.

 Allt som kan göra er till en auktoritet på området!

Distribution av innehåll
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Gräv guld i dina egna kanaler!

5.
Engagera dina besökare och kunder.

Genom att till exempel anordna tävlingar och 
aktiviteter till din webbplats kan du få såväl nytt 
innehåll som länkar till din webbutik.

Genom att låta dina kunder skriva omdömen och 
recensioner.
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Gräv guld i dina egna kanaler!
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Gräv guld i dina egna kanaler!
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Gräv guld i dina egna kanaler!
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• Använd gratisverktyg som Keyword Tool eller Übersuggest och Googles sökordsplanerare.

6. Exempel – vi ska sälja produkter mot hälsporre

http://ortopediska.se/
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• Skriv in sökord, land och språk och gör en sökning.

Sökordsanalys – vi ska sälja produkter mot hälsporre

https://keywordtool.io/
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• Sökningen ger 257 unika sökord eller sökordskombinationer – kopiera dem (”Copy all”).

Sökordsanalys – vi ska sälja produkter mot hälsporre
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• Gå in på ditt Google AdWords-konto och väl ”Verktyg” i huvudmenyn och sedan ”Sökordsplanerare” i undermenyn.

Sökordsanalys – vi ska sälja produkter mot hälsporre
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• Klicka på "Hämta sökvolymdata och trender" och häll sedan in alla 257 sökord och klicka på ”Hämta sökvolym”.

Sökordsanalys – vi ska sälja produkter mot hälsporre
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• Med hjälp av sökordsanalys vet nu butiken att det finns potential för att få trafik.

Resultat: en artikel om ”Vad är hälsporre?”



50

• Det finns fler verktyg om du inte tycker att Google Keyword Planner fungerar bra

Andra verktyg

Moz Keyword Explorer
Ahrefs Keyword Explorer
Google Trends
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Andra datadrivna arbetssätt

Plocka upp alla frågor ni redan får och skapa
innehåll utifrån dessa, de visar på verkliga behov
hos dina kunder (FAQ)

 Jobba med “skyskrape-tekniken” och använd data 
direkt från Googles träfflista: 
1. Vad skriver de som rankar bäst? 
2. Hur mycket skriver de?
3. Skriv mer och bättre (bättre UX, mer uppdaterat)
4. Outreach (kontakta de som skulle kunna länka)

Källa: https://backlinko.com/skyscraper-technique

https://backlinko.com/skyscraper-technique
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Gräv guld i dina egna kanaler!

Artiklar med innehåll som ligger nära dina produkter.

7.
Vilka content marketing-möjligheter kan du satsa på?

Tips och råd.

Topplistor – alla älskar topplistor!

Instruktionsfilmer.

Guider och specialinnehåll, som rapporter och så kallade 
white papers.
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Runelandhs
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Hafa badrum
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• Content marketing kan även vara ett argumentet för att besöka din butik

• Och det som gör att besökaren vågar genomföra köpet

Content Marketing som inkastare

”Instruktionsfilmer finns på 
Teknikdelar.se”
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• Content marketing kan även vara ett argumentet för att besöka din butik

• Och det som gör att besökaren vågar genomföra köpet

Content Marketing som inkastare

”Instruktionsfilmer finns på 
Teknikdelar.se”
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Gräv guld i dina egna kanaler!

Böcker (e-böcker, ljudböcker och tryckta böcker).

7.
Vilka content marketing-möjligheter kan du satsa på?

Undersökningar.

Frågor och svar, till exempel vanliga frågor från dina kunder 
som du skriver om och gör bra innehåll av.

Egna nyheter eller andra relevanta nyheter om dina 
produkter eller ditt produktområde.

Intervjuer med någon auktoritet eller känd person inom ditt 
område.



Newsjacking

18

En annan form av inspiration som blivit populär 
de senaste åren är newsjacking, som i korthet 
innebär att du inspireras av och hoppar på en 

pågående trend eller nyhet.

Läs mer

Newsjacking

https://www.dagensanalys.se/2017/05/newsjacking-kan-vara-ett-smart-satt-att-skapa-innehall/
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Gräv guld i dina egna kanaler!

Felsidor.

8.
Fler content marketing-möjligheter och saker att tänka på

Kärninnehåll och kompletterade innehåll – våga gå utanför.

Fastna inte i produkten.

Bilder och rättigheter. 
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• Även felsidor kan vara en del av er content marketing

• Undvik tråkiga och opersonliga 404-sidor som ingen förstår – bygg relation istället  

Content Marketing och felsidor
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• Även felsidor kan vara en del av er content marketing

• Undvik tråkiga och opersonliga 404-sidor som ingen förstår – bygg relation istället  

Content Marketing och felsidor
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• Det kan finnas stora volymer och stor efterfrågan på innehåll en bit utanför dina produkter

Fastna inte i produkten – våga gå utanför

Kärninnehåll:
Produkter som
patroner till skrivare
eller städutrustning.

Kompletterande innehåll:
Hur du skriver ut foton och
bilder.
Hur du skriver ut och designar
ett CV.
Hur man städar miljövänligt.
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Fastna inte i produkten - Dammtussen.se

https://www.dammtussen.se/sv/info/stopp-i-avloppet.html

https://www.dammtussen.se/sv/info/stopp-i-avloppet.html
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Använd verktyg som Pexels.com, Pixabay, Unsplash och Googles avancerade bildsök (sök på ”användningsrättigheter”).

Bilder – det finns gratisverktyg
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Gräv guld i dina egna kanaler!

9.
Invändningar.

Vi säljer inte till konsumenter, vi jobbar med B2B 
och då är det inte lika aktuellt. Fel: varför skulle 
företag som köper av ett annat företag vara mindre 
intresserade av produktnära innehåll?

Vi har ingenting att skriva om. Våra produkter 
är tråkiga och ingen skulle vilja läsa eller titta på 
vårt innehåll. Fel, men: fastna inte i produkten.
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Gräv guld i dina egna kanaler!

10. Inspireras 
och lär av 
andra företag!
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Gräv guld i dina egna kanaler!

Vad ska man göra för att lyckas?

1. Satsa på Content Marketing – som en del av ert löpande 
arbete! Ta fram en redaktionell plan.

2. Satsa på att alltid ta fram bra och unika bilder, texter 
och rörligt material – för allt innehåll. Börja med det 
viktigaste, men försök att få med alla i arbetet.

3. Gör alltid sökordsanalyser eller annan analys som en 
bas för det innehåll du ska ta fram. Så du vet att det finns 
efterfrågan och volym.



Ta vara på ditt innehåll och dina digitala 
kanaler, de är oslagbara!


