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Riktlinjer för hur du på bästa sätt kommunicerar och 

skapar innehåll i Nyföretagarcentrums digitala kanaler. 















Kommentarer 
Sociala medier är inte levande utan interaktion 

mellan personer. Men hur hanterar man andras 

kommentarer och vad ska man tänka på när man 

själv kommenterar? 

• Gå igenom vår tone of voice under avsnitt 1 och

vår generella policy under avsnitt 5 innan du 

kommenterar 

• Svara inom en arbetsdag, annars kan det

uppfattas som "dålig kundservice" 

• Var aktiv och verka för att göra diskussionen

levande, tex "gilla" positiva kommentarer 

• Ta bort kommentarer som upplevs stötande och

rena oförskämdheter, alltså inte vanlig kritik 

• Håll även koll på Facebook Messenger

(meddelanden) och meddelanden i lnstagram. Här 

gäller samma svarstid. 

Delningar 

Relevanta kommentarer ... 

2 delningar 

: •-� Skriv en kommentar ... 

• 1 Susanne Johansson Jag har en dröm och en ev affärside. Vet inte riktigt i 
vilken ände man ska börja bara. 
Gilla · Svara · Sidan har svarat privat · 15 tim 

• •  

Gilla · Svara · 0 1 · 15 tim · Har redigerats 

1å att starta eget så 

Sanna Svensson Ja du det är frågan. Jag har en affärside men vet inte hur jag 
ska komma vidare med den. 
Gilla· Svara· 16 tim 
� NyförelagarCenlrum Hej! Vad roligt att du hör av dig. Vi kan alldeles 

säkert hjälpa dig med tips och råd. Vi hör av oss i ett privat 
meddelande så kan vi prata mer. 
Gilla · Svara · 16 lim 

� Sanna Svensson Oj. Tack för snabbt svar. Väntar på ert meddelande . 
Gilla · Svara · 16 lim 

n . j Skriv ett svar ... 

Delningar på Facebook, Linkedln, lnstagram och Google+ ger dina inlägg bättre organisk spridning. Givetvis vill 

vi att så många som möjligt delar våra inlägg på Nyföretagarcentrum, men ta först reda på om du får uppmana 

andra att dela. 

På Facebook får du exempelvis inte skriva "dela det här inlägget", speciellt inte i tävlings-sammanhang. Istället 

kan du skriva "skulle någon annan uppskatta det här?", "Vet du någon som känner likadant?" etc. 

Målgrupp 
Representerar du Nyföretagarcentrum i Sverige eller ett lokalt kontor? Det här påverkar oftast vilken region och 

vilket område du riktar dig till rent geografiskt på sociala medier. Här är ett exempel: 

Målgrupp 
Ange vilka du vill ska se dina annonser. läs mer. 

Skapa ny Använd en sparad målgrupp• 

Anpassade mjlgrupper LAgg till anpassade målgrupper eller lookalike-målgrupper 

Uteslut Skapa ny • 

Platser Personer som bor på den här p ... • 

Sverige 

0 Bålsta, Uppsala County + 40 km • 

0 Göteborg, Västra Götaland County + 40 km• 

0 VAxjö, Kronoberg County + 40 km • 

O Inkludera ,.. Skriv 161' an lägga bll ft8f platser 

Oslo. 
'tockholm 

"Kapenharm O t>r 

Lägg till Oera platser samtidigt ... 

Ålder 20 • 6S+ • 

K6n Alla Män Kvinnor 

Sprik svenska 

Ange ensp,åk 

Hela Sverige 

BUiddra 

... 

.Riga 
L 

0 Släpp nål 
'l:it. !lf'f\ 

NyföretagarCentrum i Sverige vill marknadsföra 

inlägg på Facebook som ska öka medvetenheten 

kring kostnadsfri rådgivning. 

• Ställ in radie för hela Sverige och sedan passande

demografi för inlägget 

• Gå igenom avsnitt 3. för mer information om

målgruppen. 

Lokalt 

NyföretagarCentrum Göteborg vill marknadsföra ett 

inlägg på Facebook som handlar om att de kommer 

att vara med under en mässa i Göteborg. 

• Ställ in radie Göteborg med omnejd och sedan

passande demografi 

• Gå igenom avsnitt 3 i den här guiden för mer

information om målgruppen . 

• Använd #hashtags som styrker den lokala

förankringen ex: #startaegetGBG #vågastartaGBG 

Målgrupp 
Ange Vilka du Vill ska se dina annonser. lås mer. 

Skapa ny Använd en sparad målgrupp,.. 

Anpassade målgrupper LAgg till anpassade målgrupper eller IOokal1ke•rnåigrupper 

Uteslut Skapa ny • 

Platser Alla på den här platsen • 

SVerige 

0 Sverige 

O Inkludera ,.. Skriv för att lägga trll ft8f platser 

lägg till flera platser samtidigt ... 

Ålder 20 • 6S+ • 

K6n Alla Män Kvinnor 

Sprik svenska 

Ange ett språk 

Tips: Om du sparar din målgrupp behöver du inte fylla i uppgifterna nästa gång du 

marknadsför t. ex inlägg. Du kan även spara olika målgrupper och använda dessa för 

olika kampanjer. Snabbare och enklare för alla. 







INNAN DU 
BÖRJAR�i :1;1 ibJ 
Syftet med den här kommunikationsguiden är att vägleda dig när du kommunicerar i digitala kanaler och 

därmed representerar Nyföretagarcentrum. 

För bästa resultat bör du därför själv skapa innehåll och sköta kommunikationen. Känner du dig osäker? Gå 

tillbaka till passande avsnitt i guiden när du behöver det. Lycka till! 

VÅRT(l[H3 
GÅR TILL 
'Vi vill avsluta med att tacka Head Media Agency som tagit fram denna kommunikationsplan." 

- Mats Evergren, Marknadschef

Några ord från Head Media Agency 
Detta dokument är framtaget av Head Media Agency på uppdrag av Nyföretagarcentrum för att 

skapa en gemensam plattform för kommunikation. Detta är viktigt för Nyföretagarcentrum eftersom 

man har så många lokala organisationer. Utmaningen är att bygga ett starkt och tydligt varumärke 

med en gemensam kommunikation över hela landet. 

Head Media Agency är en digital mediebyrå. Som Google Partner har vi personal som regelbundet 

utbildas direkt av Google och Certifieras. Vi är 30 marknadsföringsexperter med huvudkontor i 

Stockholm och med lokala representanter runt om i landet. 

Vi är din marknadsavdelning 

Det betyder att vi sköter all din digitala marknadsföring och vi skapar även hemsidor och 

webbshoppar. Precis som en "vanlig marknadsavdelning" besitter vi all kompetens du behöver, så att 

du slipper ha den in-house. Det blir mer kostnadseffektivt för dig som har ett litet eller medelstort 

företag. Och för dig som har ett större företag finns möjligheten att välja hjälp inom enstaka 

expertområden som du saknar. 

Idag hjälper vi fler än 600 företag i många olika länder och branscher att ta reda på vad som faktiskt 

genererar affärer och att sedan effektivt marknadsföra sig. Det gör vi genom lokala projektledare 

som anpassar marknadsföringen lokalt där kunderna befinner sig. Med oss blir digitalt mer lokalt. 

/mal Media Agency 




