


Hur kan jag nå ut till människor och
få dem intresserade av det jag gör?

 

Jag vet inte hur ofta jag har fått den frågan, och det är inte så konstigt kanske: Att 
nå ut och få andra att lägga märke till och gilla det vi gör är ju en av grundstenarna 
för att vårt företag ska hålla.

Marknadsföring genom kommunikation och texter är både en konstart och ett 
hantverk, visst, det är därför det finns sådana som mig som är utbildade och 
jobbar med det. Men det reklambyråerna och PR-personerna kanske inte alltid 
berättar är att det finns grundläggande trix också. Och de kan vem som helst lära 
sig, och sedan använda för att förbättra sin kommunikation.

Här har jag samlat tio sådana trix, tio sådana steg. Det är varumärkesbyggande, 
språkriktighet, psykologi och marknadsförings-smarts - alltsammans grunden till 
att göra ditt företags kommunikation oemotståndlig.

Använd dem till att berätta för oss andra om det vackra du gör och hur du kan 
hjälpa. (För dina företagsdrömmar ÄR möjliga, du vet, och de kan dessutom vara 
mycket närmare än du tror.) 

Dessa steg är mitt allra finaste, som jag lärt mig 
under många år, och jag glädjer mig redan nu 
åt att se vart du tar vägen med dem!

Och kan jag hjälpa till mera så säg bara 
till. Jag finns på info@asasaga.se, alltid.

Pepp, PR och smarta vägar framåt,

Åsa-Saga

mailto:info%40asasaga.se?subject=


1. Känn ditt varumärke och ditt varför
Som egenföretagare har och är du ett varumärke, vare sig du vill det eller inte. Allt 
du gör, kommunicerar och delar berättar för din omvärld vem du är och vad du står 
för, och bjuder in människor att antingen gilla det du gör eller inte. 

Vilket är grundbudskapet i ditt företag? Vad står du för, och varför gör du det du gör? För 
att kunna berätta om det fantastiska du skapar på ett sätt som lockar andra behöver du 
ha svarat på de frågorna för dig själv.

“Människor köper inte vad du gör, de köper varför du gör det” säger författaren och 
ledarskapsinspiratören Simon Sinek i sin föreläsning “Start With Why - How Great 
Leaders Inspire Action” som kommit att bli det tredje mest sedda TED-talket någonsin. 

Simons föreläsning är ett måste i grundbygget för varje modern företagare, så har du 
inte sett den så gör det, och har du sett den, så se den igen. De här 18 minuterna 
förändrar i grunden sättet du ser på ditt företags budskap, och hjälper dig att tala till 
din publiks magkänsla snarare än deras intellekt. 

 
TED.com - Simon Sinek - Start With Why

 
Efter att du har sett videon, skriv ned dina svar på följande frågor:

• Varför gör du det du gör?
• Hur gör du det du gör?
• Vad gör du? Vilket problem löser du åt människor, vad hjälper du dem att uppnå?
• Vilka värdeord skulle du säga sammanfattar ditt företag?

Det här är inga enkla små frågor, jag vet. Men ge dem ditt bästa. Du kommer garanterat 
att förändra svaren på dem under ditt företagarliv, men att ha tänkt igenom dem och 
svarat en första gång ger dig ett strålande försprång gentemot de andra i din bransch!

I svaren på de frågorna hittar du även nyckeln till att locka människor till det du gör. 
Din kommunikation från nu och framåt handlar egentligen bara om att dyka upp 
inför din publik, snyggt och regelbundet, och om och om igen bjuda in och berätta 
om ditt varför och ditt vad. 

Genom de kommande nio punkterna i den här boken hjälper jag dig att göra just det.

https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action


2. Känn din idealkund
 
Att veta vem du riktar dig till är punkt 1a i all kommunikation. Målgruppsanpassning 
brukar det kallas, men jag vill uppmana dig att gå ett steg djupare och mejsla fram 
inte bara en grupp du kommunicerar till utan en enskild person. Din idealkund.

Vem är din idealkund? Hur gammal är hon, var bor hon, hur ser hennes familjesituation 
ut, vilken utbildning har hon, vad jobbar hon med? Vilka värderingar har hon, vad är 
viktigt för henne? Vilka bloggar läser hon, vad tränar hon, vilka tv-serier gillar hon? Vad 
hoppas hon allra mest att hon ska få ut av livet, vilken är drömmen hon strävar mot, 
vilken är hennes största rädsla? Och vad hoppas hon på när hon står inför att köpa din 
produkt eller tjänst? Vilka ord säger hon till sig själv, vilka förhoppningar har hon om 
vart din produkt eller tjänst ska ta henne?

Skriv ned dina svar. Var så specifik du bara kan. Kanske vill du ge henne ett namn, 
eller googla fram ett foto från nätet. (Jag har både namn och bild och hårfärg på min 
egen idealkund!) Allt som hjälper dig att göra henne verklig och som får dig att känna 
medkänsla för henne är toppen här.

(Ingen aning om var du ska börja? En bra väg kan vara att fundera kring hur de senaste 
kunderna du haft och tyckt om har sett ut. Kanske har du märkt gemensamma drag hos 
en stor del av dem? Eller kanske är din idealkund du själv, men för ett par år sedan? För 
många av oss är det just så.)

Vad detta har att göra med din kommunikation?

Allt.

Det här är ditt kommunikations-guld. 

När du har en specifik person för ditt inre så kommer du automatiskt att kommunicera 
mer personligt. Det blir som att skriva till en vän - du talar från hjärtat, och det blir 
genuint och konkret och hjälpsamt. Den emotionella kopplingen kommer att lysa om 
dina ord på ett sätt som inte har med korrekt språk eller smarta copywriting-skills att 
göra. Istället handlar det om medkänsla, vilket är grunden i den riktigt goda och effektiva 
kommunikationen. Du behöver veta vem du talar till och visa att du förstår henne.

Men skrämmer det inte bort de som inte är som min idealkund?

Nej nej. Tvärtom, faktiskt. “Talar du till alla så talar du till ingen” är ett gammalt 



 
marknadsföringsordspråk. Allmänt hållna texter blir ofta menlösa och inte av intresse för 
någon alls. Genom att istället rikta dina texter (blogginlägg, nyhetsbrev, hemsidetexter, 
broschyrer, sociala medier-uppdateringar etc.) till en specifik idealkund så tilltalar och 
attraherar du inte bara fler som är just som henne, utan även fler som inte är just som 
henne men som uppfattar och gillar ditt personliga, genuina och inbjudande tilltal. 

Att mejsla fram och sedan tala till din idealkund är alltså din bästa strategi för att 
skriva effektiva texter som knyter an och lockar kunder. 

I en värld översvämmad av texter som pockar på uppmärksamhet är den personliga 
anknytningen ditt främsta vapen. 

Vi ska titta vidare på det i kommande punkter.

 
 
 

3. Skriv du
 
Ett av de vanligaste misstagen ovana skribenter gör när de vill kommunicera 
professionellt är att skippa det personliga tilltalet. Det sättet att tänka är en rest från 
den gamla byråkratisvenskan, där passiva formuleringar i stil med “Vid inlämnandet 
av blanketten är det möjligt att bifoga bilagor” i långa tider har representerat 
seriositet och trovärdighet.

Men alltså - till och med jag som är språkkonsult (det vill säga har högskoleutbildning i 
myndighetssvenska och grammatik) får ju klåda av tråkigheten i den typen av meningar! 
Modern kommunikation använder du-tilltal. “När du lämnar in blanketten har du även 
möjlighet att bifoga bilagor” är den uppdaterade myndighetens sätt att kommunicera, 
för numera vet man att du-tilltalet hjälper läsaren att ta till sig texten. 

Och det gäller såklart även dig som företagare. Din publik och dina kunder sitter ju för 
det allra mesta ensamma med sin telefon eller platta eller dator och läser dina texter, 
så skriv inte utan tilltal och skriv inte ni. Skriv du. Få varenda läsare att känna sig tilltalad 
och sedd.

Du skriver ju till din idealkund, du minns? Skriv till henne som en människa, en 
vän. Skriv du.



4. Bygg tillit 
En kund gör sällan affärer med ett företag/varumärke vid första mötet, utan köp 
bygger på tillit. Och tillit är något vi kan bygga. Den personliga och tillitsfulla relationen 
är vår styrka som egenföretagare. 

Hur kan vi då få vår publik att lita på oss?

Tänk efter själv kring de företag/företagare/varumärken du litar på och beundrar. Vad 
gör de som får dig att lita på dem? Känns det som att du känner dem? Hur kommer det 
sig? Här hittar du många ledtrådar till hur du själv kan agera gentemot din egen publik.

På engelska kallas detta för “The Like, Know, Trust-factor” och den bygger ofta på 
följande tre delar, som du enkelt kan bjuda in i din kommunikation:
 

1. Berätta om dig själv. Låt din idealkund få veta vem du är vid sidan av din 
profession. Ditt why, såklart, men också de där sakerna som gör dig till du: din 
favoritplats, din favoritmusik, vad som fört dig dit du är idag. Att dela ett par små till 
synes löjliga detaljer kan vara just det som ger din kund en känsla av att hon känner 
dig. Fundera kring vilken typ av personligt delande som passar ditt varumärke och 
dela sedan. Instagram är till exempel en fin kanal för detta - där kan du visa små 
glimtar av din vardag, din arbetsplats, din värld, sådant du tycker om. 

2. Påminn om din kompetens. Har du en bra utbildning? Värdefulla erfarenheter? 
Nöjda kunder? Nyss avslutade projekt som blev bra? Berätta om det! Allt sådant får 
din publik att lita på dig mer. 

3. Var konsekvent. Var en regelbunden, god, närvaro i din publiks liv. Dyk inte upp 
och dela inspiration och hjälp i två månader för att sedan försvinna, utan häng kvar. 
Tillit handlar om att lita på. Låt din publik kunna lita på att du är the real deal, och att 
du finns kvar. Ibland kan det vara till stor hjälp att göra en kalender över när du ska 
publicera material på din blogg eller i sociala medier, för att kunna hålla konsekvens 
och närvaro även när din första entusiasm lagt sig.



5. Befolka texten
 
 
På samma sätt som vi ibland behöver påminna oss om att använda du-tilltal i våra 
texter så behöver vi även påminna oss om att fylla dem med människor och detaljer. 
Det här handlar om språkpsykologi och om vad som får dina läsares hjärnor att 
kunna relatera till det du skriver.

Låt oss säga att du är en keramiker, som på din hemsida berättar om hur din lera blir 
till de vackra muggarna du skapar:

 
“(…) Muggarna drejas sedan i krukmakeriet, där de också bränns i ugnen, och sedan läggs 
de ut i webbshopen till försäljning.”

 
Begripligt och alright, men jämför det sedan med versionen med människor och 
detaljer i sig:

 
“(…) Jag drejar sedan muggarna för hand i krukmakeriet, och bränner dem i den gamla 
mörkblå stenugnen som använts av keramiker här i byn ända sedan början av 1800-talet. 
När muggarna fått svalna och jag kontrollerat att de ser bra ut så lägger jag sedan ut dem 
i min webbshop, där de finns för dig att titta på och köpa.”

 
Märker du vad som hände? 

Vi formulerade fram en avsändare (jag) och en mottagare (dig). För den läsande hjärnan 
blir då texten plötsligt mycket mer begriplig och inbjudande. Och när vi lägger till 
detaljer så utnyttjar vi läsarhjärnan ännu mer - blixtsnabbt och precis som vid läsning 
av skönlitteratur så bygger hjärnan då upp en bild och en värld av det den läser. Sinnena 
kliver in i din värld, och läsaren kommer närmare dig.

Framformulerade människor och detaljer gör alltså både att din kommunikation blir 
lättare för din publik att ta till sig, och att den bjuder in dem mera i din värld. 

Och ju mer de vistas i din värld desto mer tillit börjar de ju känna för dig, du vet.

Win-win-win, med andra ord.



6. Strunta i dig, fokusera på kunden
 
En grundläggande attityd av generositet är det som kommer att ta dig och din 
kommunikation från tretton-på-dussinet till oemotståndlig och unik. Att alltid 
fokusera på vad du kan ge din idealkund snarare än vad du kan tjäna är ett av 
de viktigaste stegen för att kommunicera bättre. (För - tro mig, när din genuina 
intention är att vara till hjälp så kommer människor att känna det, och de kommer 
att dras till dig.)

För ett tag sedan hörde jag en känd copywriter säga att vi alltid numera har vår “What’s 
in it for me?”-barometer påslagen när vi tar del av ny information. Och jag tror absolut 
att det stämmer. Men den insikten behöver inte nödvändigtvis få oss att bli cyniska i 
vårt kommunicerande - istället kan vi möta det med generositet och hela tiden tänka: 

Hur kan jag hjälpa? Om jag var min kund, vad skulle jag då vilja läsa på min hemsida, i mitt 
nyhetsbrev, i mina broschyrer? 

Här kommer empatin för din idealkund in i bilden igen, och att du vill behandla henne 
som din bästa vän. Vad kan du erbjuda som skulle kunna hjälpa henne maximalt?

Varför “Om mig” egentligen är “Om mig + dig”

Även på din Om mig-sida gäller samma filosofi. Visst, den handlar om dig, men bara 
ur din idealkunds perspektiv. Vad i din historia skulle kunna uppmuntra henne, och få 
henne att känna sig trygg när hon gör affärer med dig? Vad ur din bakgrund kan du 
berätta för att få henne att känna att du förstår var hon kommer ifrån och hur hennes 
problem känns? Vilka svar letar hon efter för att känna att du är trovärdig och går att 
lita på, och hur kan du få henne att se att du erbjuder saker som kan vara av värde för 
henne?

Att svara på de frågorna kräver såklart mer ansträngning än att skriva en text som bara 
kretsar kring dig själv, men att ta det steget - från självcentrerad till hjälpfokuserad 
- är att levla till företagskommunikation på riktigt. 

För ännu mer bonus-generositet, så lotsa även läsaren till nästa steg: Nu har din 
idealkund ju läst din Om mig-sida och tagit det första steget in i din värld. Lämna henne 
inte hängande. Varför har hon kollat upp dig, tror du? Och hur skulle du kunna hjälpa 
henne mest just nu? 



Kanske hjälper du henne mest genom att uppmana henne att ladda ned en gratis 
guide du skapat, kanske genom att lotsa henne till din webbshop eller till artiklarna 
på din blogg, eller kanske genom att ge henne 20% rabatt på det första köpet om 
hon skriver upp sig på ditt nyhetsbrev? 

“She who is the kindest and the most generous to her audience wins”, säger den framgångsrika 
affärsstrategen Marie Forleo. Jag är helt övertygad om att hon har rätt.

 

7. Använd bilder!
 
Som vi gick igenom i punkt 5 så hjälper detaljer din läsares hjärna att måla upp inre 
bilder när hon läser din text, och det är strålande. Men för att kommunicera lockande så 
behöver du verkliga bilder också. En modern företagare kommer inte undan det visuella. 

Visa dig

Den första bilden du behöver på din hemsida (och gärna också i ditt övriga material) 
är bilden på dig. Som enpersonsföretagare är du ju ditt företag/varumärke i stor 
utsträckning - det är dig jag kontaktar om jag har frågor, det är dig jag eventuellt gör 
affärer med, och det är du som sannolikt utför arbetet. Allt tillitsbyggande genom 
dina texter och ditt tilltal går om intet om du inte visar dig på bild. 

Våra hjärnors spegelneuroner älskar andras ansikten, och en bild på dig där du visar 
ditt ansikte och tittar in i kameran är 10 poäng av 10 möjliga. Och tycker du att det 
känns krystat så ta min erfarne fotografväns råd: Blunda och ta ett djupt andetag och 
föreställ dig någon du tycker otroligt mycket om. Kanske är det ditt barn, ditt djur, din 
kärlek, din mormor eller din bästa vän. Lev dig in i känslan av kärleken du känner, och 
när du är alldeles uppfylld och leende så öppnar du ögonen och tittar in i kameran  
och - Klick! Där har du helt rätt känsla i bilden.)



Visa annat

Även andra bilder kommunicerar och bygger relation. Låt din publik se ditt kontor, 
din ateljé, det du skapar, dina arbetsredskap, din miljö, dig i arbete. Även här är 
Instagram ett strålande verktyg för att dela dina bilder. 

(Är du mer intresserad av att bygga varumärke via Instagram så rekommenderar jag 
varmt den Instagramskola i två delar som varumärkesbyggarsnillet Clara Lidström - mer 
känd som UnderbaraClara - har skapat. Googla på “Instagramskola Underbaraclara” 
respektive “Instagramskola del 2 Underbaraclara” så hittar du den enkelt.)

Visa ännu mer

Och - bilder säger ju alltid mer än ord, så våga tänka ännu mer visuellt! Vilka andra 
bilder skulle kunna göra din hemsida, dina broshyrer, din facebookheader och ditt 
övriga material mer inbjudande? På nätet finns många bra sidor med upphovsrättsfria 
bilder att ladda ned och använda. Unsplash.com (gratis), Shutterstock.com och Photos-
kategorin på CreativeMarket.com är toppenställen att börja leta på.

http://www.unsplash.com
http://www.shutterstock.com
https://creativemarket.com/photos


 

8. Blogga smart
 
Om du har en blogg på din hemsida så ger den dig många möjligheter att vässa din 
kommunikation, både genom innehållet och hur du når ut med det.

Här under delar jag min bloggchecklista med dig. Det är den smart-att-tänka-på-lista jag 
sammanställt under mina kommunikationsutbildningar, och som jag själv alltid följer 
när jag skapar material till min blogg, för att göra innehållet så lockande och värdefullt 
som möjligt för mina läsare.
 

Bloggchecklistan

Innan skrivandet:

• Hur kan jag vara generös?
• Hur kan jag tillföra värde till min idealkund?
• Hur kan jag sprida glädje och inspiration?
• Hur kan jag ta med SEO (sökmotoroptimering) i beräkningen när jag väljer ämne 

och rubriker? 

Efter skrivandet:

• Kommunicerar jag EN grundtanke, idé eller princip? 

• Är mitt intro spännande? Berättar jag där en historia, förmedlar och väcker känslor 
genom ett löfte, en hemlighet, en förutsägelse, ett problem eller en lösning? 

• Tillhandahåller jag en tydlig nytta som min läsare kan ta med sig? 

• Har jag använt exempel för att hjälpa till att illustrera min poäng? 

• Kan jag ta bort några ord? 

• Finns det några ytterligare resurser som jag kan dela? 

• Har jag uppmanat läsaren att take action eller tydligt talat om för henne hur hon 
kan omvandla idén till handling så att hon kan få resultat nu?



 
När blogginlägget är publicerat delar du det antagligen på sociala medier, men varför 
inte ta det ett steg till? Genom att göra det enkelt för läsaren att dela ditt inlägg så 
hjälper du din kommunikation att spridas helt utan din inblandning. Såhär formulerar 
jag det under mina blogginlägg, med hjälp av en egen ruta i bloggfootern:

För att maximera kommuni-
kationen även med de 
läsare som ramlat in på mitt 
blogginlägg genom en länk 
eller genom Google så har jag 
i min bloggfooter även lagt 
till en ruta där jag bjuder in 
läsaren att skriva upp sig på 
mitt nyhetsbrev om hon vill 
hålla sig uppdaterad:

 
 
Och sedan avslutar 
jag med en ruta 
där jag presenterar 
för läsarna vem de 
hamnat hos och vad 
jag gör och hur de kan 
komma i kontakt med 
mig.

Bara lite mer genomtänkt och lite mer strategiskt, men med oemotståndligt goda 
resultat. Kanske kan även du göra ditt bloggande smartare?



9. Designa så snyggt du kan
 
I början av ditt företagande har du kanske inte alltid råd att anlita en grafisk designer, 
men även om du DIY-skapar ditt material efter bästa förmåga: försök göra det så 
snyggt du bara kan. Det är det där visuella igen - att det inte bara är dina ord som 
kommunicerar, utan även dina bilder och hela ditt uttryck. Utseendet spelar roll.

Inget mäter sig såklart med att anlita proffsfolk, men till en början finns det ändå mycket 
du kan göra själv:

Canva är en finfin och webb-baserad designresurs med snygga mallar för att skapa allt 
från visitkort till facebook-headers, reklamblad, menyer och blogg-grafik. För dig som 
inte har tillgång till Photoshop eller något annat bildbehandlingsprogram är detta en 
lysande resurs - allt du behöver finns i Canva på webben, och det mesta är gratis.

Picmonkey är även det en bildbehandlings-lösning - det är som Photoshop, men för 
dig som inte har Photoshop. Jag har själv inte arbetat med det så mycket, men här finns 
både en gratisversion och en betalversion, allt är webb-baserat, och jag vet många 
egenföretagare som fixar till sina bilder i Picmonkey och är helt nöjda.

Creative Market är en snudd på oändlig resurs fylld av material från frilansdesigners 
inom alla tänkbara områden. Här har jag köpt teckensnitt, Photoshop-filter, bilder 
och mönster, men du hittar även hemsideteman, snyggt designade dokumentmallar, 
illustrationer, logotyper, mockups och mycket mer.

Vistaprint är ett prima go-to-ställe för att beställa vykort, visitkort och andra trycksaker 
för ditt företag. De har schyssta priser och hjälpsam kundsupport, och antingen laddar 
du upp en egen design (som du kanske har hittat via Canva eller Creative Market) eller 
så använder du någon av Vistaprints egna färdiga mallar. Svårare än så behöver det 
inte vara att fixa ditt eget reklammaterial.

Photoshop behöver såklart nämnas, eftersom det är bildbehandlingsprogrammet 
framför andra. Det har en viss inlärningskurva, men när du lärt dig grunderna (och det 
finns många guider på nätet som kan hjälpa dig - Moderskeppets videogrundkurs är 
ett guldtips) så är det outstanding. Nuförtiden laddar man inte hem programmet till sin 
dator som förut, utan prenumererar på det från “molnet” (Adobe Creative Cloud). För 
86 kr i månaden har jag en ständigt moln-uppdaterad version av Adobe Photoshop i 
min dator, och det är en investering jag inte kan vara utan. 

http://www.canva.com
http://www.picmonkey.com
http://www.creativemarket.com
http://www.vistaprint.se
http://www.adobe.com/se/products/photoshop.html
http://www.moderskeppet.se/grunderna/


10. Marknadsför dig
 
Nu när du har skapat ditt material så bra, snyggt och genomtänkt du bara kan så 
är det dags för det avslutande steget: Att berätta att du finns.

Annonser i tidningar är kanske den klassiska associationen när det kommer till 
marknadsföring, men det finns ju så många andra sätt. Här är 25 av mina favoriter:

• Lyft upp en del av ditt blogginnehåll på någon plattform i sociala medier och 
påbörja en konversation kring det. 

• Håll en utlottning och ge en eller ett par personer möjlighet att utan kostnad få 
prova det du erbjuder. 

• Erbjud dig att ge referenser och omdömen för andra företag. Inkludera din 
hemsideadress i informationen om dig.

• Ge genomtänkta och hjälpsamma kommentarer på andra människors bloggar. 
Använd Gravatar.com för att länka en bild till din kommentar - för du minns ju: en 
bild ökar din “Know, Like, Trust”-faktor. 

• Punktkontakta personer du vill ska veta att du finns - både bekanta och sådana 
som inte är dina bekanta ännu. Ett kort, personligt, tydligt och inbjudande e-mail 
kan vara just den nyckel som behövs för att påbörja en relation. Var skulle ditt 
företag ta vägen om du skickade ut tio punktkontaktmejl i veckan? Eller tio om 
dagen? 

• Skapa en footer till dina email, med dina kontaktuppgifter, en rad eller två om hur 
du kan hjälpa, och varför inte en bild på dig? 

• Annonsera på bloggar eller hemsidor där din idealkund håller till. 

• Be kollegor att hjälpa till att berätta om och marknadsföra dig, i utbyte mot att du 
hjälper dem tillbaka. 

• Skapa en video där du delar med dig av något du kan. Lägg på Youtube och på din 
hemsida.

• Lär dig allt om sökmotoroptimering (SEO) och se till att du dyker upp bland 
toppträffarna på Google. Om du har en hemsida via Wordpress är Yoast.com ett 
bra ställe att starta på för att lära dig mer.



• Var hjälpsam och vänlig i forum. Erbjud insikt och hjälp. När du gör det från hjärtat 
kommer människor att lägga märke till dig. 

• Skapa något så fantastiskt och värdefullt att alla bara måste dela det. Tester och 
guider brukar fungera bra, men det enda som begränsar dig är din kreativitet! 

• Överväg att starta ett nyhetsbrev för att regelbundet kunna kommunicera med 
de som är intresserade av dig. Mailchimp.com är ett nyhetsbrevsverktyg som är 
snyggt, gratis och med många hjälpsamma introduktionsvideos. Där håller du 
enkelt reda på mejladresserna till människor som vill höra mer från dig och skapar 
professionella utskick. 

• Bli intervjuad om ditt företag, dina produkter, din arbetsprocerss, ditt budskap, din 
resa etc. Lokaltidningen är en bra början! Skriv pressmeddelanden och skicka ut - 
att vara proaktiv är det bästa sättet att nå journalister. 

• Tryck upp affischer och kort där du berättar om det du erbjuder, och sätt upp dem 
på anslagstavlor varhelst du kommer åt. 

• Håll en workshop eller en föreläsning. Var skulle du kunna bidra med kunskap 
och inspiration? Som gästföreläsare på en utbildning, på en inspirationsdag, en 
företagarfrukost, biblioteket, någons onlineutbildningsprogram? Fundera kring 
undervisningsmöjligheterna i just din bransch - det finns fler än du tror! 

• Gästblogga på bloggar som har en engagerad publik, och som är riktade till din 
idealkund. 

• Visa vad du kan. Har du postat något på sociala medier idag som kan hjälpa, 
inspirera eller visa vad du kan? Om inte - vad väntar du på? 

• Skicka ett mail till alla dina vänner, kollegor och bekanta och berätta om den här 
nya grejen du skapar; erbjud dem din hjälp, och be dem att dela informationen om 
dig i sociala medier om de vill hjälpa.

• Skapa en facebooksida för ditt företag (om du gillar Facebook) och bjud in alla 
du känner att gilla den. Har du en sådan facebooksida kan du även köpa riktade 
annonser på Facebook - inte särskilt kostsamt, men ofta med gott resultat. 

• Träffa folk offline. Var kan du träffa din idealkund, din publik och potentiella 
kontakter? Kanske företagarträffar, lunchföreläsningar, mässor, handelsträdgårdar, 
träningsställen (bara din bransch sätter gränser för fantasin här). Gå dit! Le och 
sträck fram handen och säg ”Hej, jag tror inte att vi har träffats?”. Berätta om det 
du gör och hur du kan hjälpa.

http://www.mailchimp.com


• Skicka prover på det du skapar till bloggare eller varumärken du älskar och som 
har en engagerad publik. Men skicka inget du behöver få tillbaka, och framförallt: 
släpp alla känslomässiga bindningar till resultatet. Ingen måste dela det du ger 
dem. Ge av hjärta och generositet, och låt eventuell uppmärksamhet som kommer 
ur det bli en bonus. 

• Samla beröm. Våra hjärnor är lata: När människor väljer mellan två produkter som 
är till synes likvärdiga men där den ena har 100 glada omdömen från nöjda kunder 
och den andra har noll omdömen, vilken produkt tror du att flest personer väljer? 
Inom marknadsföringspsykologin kallas det för ”social proof”, och om du har 
sådant - visa upp det. Att ha ord från nöjda kunder på din hemsida är ett smart och 
enkelt sätt att marknadsföra det du gör (utan att själv behöva skryta). 

• Gå inte miste om något tillfälle att berätta om vad du gör och hur du kan hjälpa. 
Är din släkt och dina vänner på det klara med vad du gör och vilka du hjälper? Vet 
dina kollegor på extrajobbet det? Dina syskons kollegor? Kassörskan i matbutiken? 
Brevbäraren? Grannarna? Visst, det är lätt hänt att Jante kommer in och börjar 
bråka med sitt ”Du ska inte tro att du är något!” men om du kan och törs: gör det 
ändå. Det betalar sig om och om igen. 

• Skriv en artikel för en onlinetidning eller en papperstidning som riktar sig till din 
idealkund. Kika på vilken typ av texter de publicerar och skissa på något som de 
skulle kunna tycka om. Du har ju en massa kunskap - dela den!



Har du haft glädje av den här e-boken?
Att dela är omtanke, och känner du fler som du tror kan ha nytta av 

de här kommunikations-råden så dela gärna med dig!

På www.frånosynligtillsjälvklar.se kan dina vänner och kollegor enkelt 
ladda ned ett eget exemplar av boken. Tipsa dem gärna om det!

Vill du ha mer av mig och det jag skapar så finns jag såklart alltid på www.åsasaga.se, 
på Facebook och på Instagram. Titta gärna förbi och säg hej!

Och all min pepp och alla lyckönskningar inför din kommande kommunikation. Du 
har så mycket strålande att dela med världen, och jag längtar att få se dig göra det!

Solsken, generositet och inbjudande tilltal,

Åsa-Saga

http://www.frånosynligtillsjälvklar.se
http://www.asasaga.se
https://www.facebook.com/asasaga.hammarstedt
https://www.instagram.com/asasaga/
http://www.frånosynligtillsjälvklar.se
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