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FÖRST: statistik



STATISTIK

"ALLA FINNS PÅ NÄTET" 
Att "alla" finns på sociala medier vet vi. 
Men hur ser det ut om vi zoomar in?



STATISTIK

Källa: Undersökningen "Svenskarna och internet 2017"

Drygt hälften av Sveriges befolkning 
använder sociala medier dagligen.



STATISTIK

Källa: Undersökningen "Svenskarna och internet 2017"

... och totalt sett är 
Facebook den populäraste 
plattformen.



STATISTIK

Källa: Undersökningen "Svenskarna och internet 2017"

Facebook är starkast i åldrarna 16-25 år 
och har det senaste året tappat något i 

åldrarna 12-15 år.



STATISTIK

Källa: Undersökningen "Svenskarna och internet 2017"

Gruppen 12-15-åringar har däremot vuxit 
på Instagram under det senaste året.



GRUNDErna



GRUNDErna

SPONSRADE INLÄGG 

Med hjälp av sponsrade inlägg kan 
organisationer betala för att nå ut 
med sitt innehåll till en 
förutbestämd målgrupp. 

Organisationen behöver inte ha 
någon större följarskara för det 
egna kontot (eller någon alls). 



GRUNDErna

Skräddarsy målgrupper 

Tack vare att hälften av Sveriges 
befolkning finns på Facebook, och 
att Facebook lagrar så pass mycket 
data om sina användare kan 
annonsörer skräddarsy sin önskade 
målgrupp. I grova drag kan man 
jobba med kön, ålder, ort och 
intressen. För den som vill gå ner i 
detaljer är möjligheterna 
svindlande.



GRUNDErna

INSTAGRAM = FACEBOOK 

... och eftersom att Facebook äger 
Instagram och annonseringen 
sköts via samma verktyg finns 
samma fördelar att hämta för den 
som vill annonsera på den 
plattformen också.



GRUNDErna

VIKTIGAST – innehållet 

Om Facebooks annonsmöjligheter tillsammans med en 
annonsbudget i det här fallet liknas vid dunderhonungen 
är det också viktigt att tänka på vad det är man laddar.

Användarna på Facebook och Instagram 
matas dagligen med annonserat innehåll 
(ofta utan att de märker det) vilket ställer 
ännu högre krav på att innehållet måste 
vara relevant och intressant. Laddar man 
fel björn slutar det bara med ont i magen 
(ja, liknelsen höll väl nästan halvvägs).



GRUNDErna

INTE BARA ANNONSER 

Genom att löpande publicera 
intressant innehåll kommer sidorna 
att bygga upp sin följarskara, vilket i 
förlängningen ger en billigare kanal 
att prata genom. 

Arbetet med att skapa en digital 
närvaro må vara långsiktigt, men 
det är också någonting som aldrig 
är för sent att påbörja.



GRUNDErna

RESULTAT MED SMÅ MEDEL 

Vi har en rad varumärken vi sköter på Facebook 
och Instagram. I arbetet ingår planering, 
produktion av inlägg, publiceringar, 
administration av annonser och 
resultatrapportering.

Vad arbetsinsatsen kostar 
beror så klart på hur mycket 
aktivitet och vilket resultat som 
efterfrågas, men ofta kan vi 
göra en stor nytta för ett 
varumärke för 5 000 SEK/
månaden (exklusive kostnader 
för annonser).



FÅ KOLL (PÅ RIKTIGT)



FÅ KOLL

RÄKNA PÅ INVESTERINGen 

För den som önskar erbjuder Facebook dessutom möjligheten 
att spåra hur många som faktiskt konverterat genom en 
annons (i det här fallet skulle vi alltså kunna räkna antalet 
tecknade prenumerationer som en direkt följd av en annons).



FÅ KOLL

KOPPLA IHOP KAMPANJEN MED WEBBEN 

Genom att installera den så kallade Facebook-pixeln på er 
webb (eller relevant kampanjwebb dit annonsen leder) kan ni 
spåra hur många nya prenumerationer annonsen skapat.



FÅ KOLL

TA DET VIDARE 

Datan som pixeln samlar på sig kan senare också användas i 
nya kampanjer. Kanske vill ni visa en annons för de som besökt 
er webb men ännu inte tecknat en prenumeration? 
Möjligheterna är ... orimligt många.



... och det finns mycket mer man kan göra 

Det här var en snabbgenomgång, men vi berättar gärna mer 
om annonsering i sociala medier. Och vill ni att vi återkommer 
med konkreta förslag på hur en start skulle kunna se ut gör vi 

så klart väldigt gärna det. 

Vi tycker så klart (oavsett om ni vill göra den här resan med 
Dagny eller inte) att ni borde finnas närvarande i de digitala 

kanalerna.
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