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1. Målgrupper



Planlöst = meningslöst
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Målgruppen alla finns inte i sociala medier
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Segmentera mera!
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Inte ens demografiska och 
geografiska variabler räcker

Kvinna 18-24 år, 
eftergymnasial 
utbildning, 
medelinkomst-
tagare, boende 
i Västmanlands 
län
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Det handlar om identitet, 
intresse, situation och behov

Ängslig hipster-pappa i 
30-40-årsåldern som vill leva 

ekologiskt, cyklar till jobbet
och brygger hantverksöl. 

Lever i samborelation
och googlar allt kring sitt

föräldraskap, inklusive
förkylning hos barn
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Men vi måste nå alla - vi kan faktiskt 
inte välja bort någon som offentlig 

verksamhet
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Alla

Ängsliga 
småbarns-
föräldrar

Aktiva äldre

Idrottare

entreprenörer

Stressade 
kontors-
arbetare

Media och 
stakeholders

Då gäller det att skräddarsy koncept för alla
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Fiktivt case:
Transportstyrelsen

Bildades 2009 för att samla alla transportslag 
som tidigare lydde under olika myndigheter: 
Vägverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket m fl. 
Myndigheten har ansvar för reglering, 
tillståndsprövning och tillsyn inom trafik och 
transport (vägtrafik, spårbunden trafik, 
flygtrafik och sjöfart)



Fiktivt case:
Transportstyrelsen

Båtägare Bilägare



Fritidsbåts-Fredrik Rederi-Rejdun

Båtägare

Har egen båt i insjöhamn. Ägnar 
vintern åt att läsa båttidningar och 
segelbloggar och våren åt att putsa 
på båten och förbereda den för 
sommaren. Semestrar i båten på 
sommaren och åker utomlands på 
vintern. Tycker att det är viktigt med 
bra uppkoppling i båten för att kunna 
streama favoritserierna. Båten är 
avkoppling och hobby.

Äger ett rederi med ett 20-tal 
passagerarfärjor som går mellan 
södra Sverige och Danmark, 
Tyskland och Polen. Intresserar sig 
för resor, särskilt till franska 
lantbygden, och cykling. Rederiet är 
hennes jobb men hon intresserar sig 
inte för båtar som fordon, utan för 
rese- och turismindustrin, som är 
hennes bransch.

Fiktivt case:
Transportstyrelsen
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2. Avsikter & målsättningar



Påverkanstrappan

Uppmärksamhet

Intresse

Attityd

Beteende
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Fritidsbåts-Fredrik Rederi-Rejdun

Båtägare

Fiktivt case:
Transportstyrelsen

Avsikten med kommunikationen: öka 
regelefterlevnaden hos målgruppen
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Båtägare

Fiktivt case:
Transportstyrelsen

Avsikten med kommunikationen: öka regelefterlevnaden hos målgruppen

Uppmärksamhet

Intresse

Attityd

Beteende

Uppmärksamma målgruppen på viktiga regler som de flesta 
glömmer (informera)

Öka målgruppens intresse för att sätta sig in i de viktigaste 
reglerna

Motivera målgruppen att följa regler

Förenkla för målgruppen att följa reglerna
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3. Konceptualisering av innehåll



Relevans är den enda valutan på webben
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Begreppen ”Pull” och ”Push”
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Fritidsbåts-Fredrik

Drar efter: information om bra instrument och utrustning till båten

Gillar: inspiration om båtliv och semester

Tycker är viktigt men inte intressant: regler kring båtägande

Fiktivt case:
Transportstyrelsen

28



Men vi har inte tid att skriva 
lättsmält om båtliv och semester – vi 
jobbar med myndighetsinformation!
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Dags att bli kreativ
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Bannlys ordet ”nej”
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Byt miljö

32



Fiktivt case:
Transportstyrelsen

Tips om 
strandhugg i Sverige

Ta hand 
om din 
båt

Båtlivsbloggen

Båtquizzen
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Resursåtgång (tid & pengar)

Hög Hög

LågLåg

Reality Check
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Fiktivt case:
Transportstyrelsen

(Tips om 
strandhugg i Sverige)

Ta hand 
om din 
båt

Båtlivsbloggen

Båtquizzen
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4. Kanalval deluxe



Kombinationen av Metod (t ex organiskt, sökordsannonsering, tävling eller CPC) – Kanal
(Instagram eller Snapchat?) – Teknik (Video, bild/grafik, livesändning eller text?) och Tajming (på
måndagsfm på jobbet - desktop, i väntan på bussen eller hemma i soffan samtidigt som ett visst

TV-program? - mobilt)

Formatet och tajmingen blir en del av budskapet
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Social kompetens
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Instagram

Användarna är här för att: Hämta inspiration och 
drömma, följa vad vännerna gör, följa kändisar

Format: Foto, illustrationer och film (kortklipp & loopar)
Köpt: sponsrade inlägg

Funkar bra till att: Bygga livsstilsvarumärken, promota 
kreativa varor och tjänster, behind the scenes storytelling, 
kampanjer kring hashtaggar

Tonalitet: inofficiell, livsbejakande, avkopplande, kravlöst 

Användare i Sverige: 40% av internetanvändarna har 
Instagram och 23% använder dagligen. I åldern 12-15 år 
har 85% Instagram och 70% använder dagligen 

Tänk på: Var väldigt försiktig med annonsering. 
Foton behöver vara estetiskt tilltalande

*Enl. rapporten Svenskarna och internet 2015, 
utgiven av Internetstiftelsen39



Pinterest

Användarna är här för att: Hämta inspiration och 
drömma, hitta smarta tips och tricks för vardagen, nörda
in på sitt specialområde

Format: Foto, illustrationer och film

Funkar bra till att: Bygga livsstilsvarumärken, promota 
kreativa varor och tjänster, wow:a, sprida infografik och 
tutorials, content marketing, för bloggare och publicister

Tonalitet: inofficiell, väldigt blandad 

Användare: Inga officiella siffror för Sverige men 100 
miljoner månatliga användare globalt. Störst i USA. Ett av 
de snabbast växande sociala nätverken globalt. 
Majoriteten av användarna är kvinnor

Tänk på: det är webbplatsen som är utgångspunkten. 
Bilderna måste vara pinnings-bara. Riktigt bra 
bildbeskrivningar är guld värda

*Källor: Alexa.com, dagensanalys.se40



Twitter

Användarna är här för att: Lyssna på och delta i 
samhällsdebatten, följa kändisar och debattörer, följa 
liverapportering och nyheter

Format: Kort text 140 tecken (foto, infografik, länkningar)
Köpt: Tweetcards, sponsrade tweets mm.

Funkar bra till att: lyssna av samhällsdebatten kring 
relevanta frågor, debattera, kampanja samhällsviktiga 
frågor, uppdatera löpande, för publicister: nå sin publik

Tonalitet: engagerad, rakt på sak, snabb

Användare i Sverige: 22% av internetanvändarna har 
Twitter men bara 6% använder dagligen. De flesta följer, 
endast 4% skriver minst 1 inlägg i veckan. Störst bland 
män ålder 16-25 år

Tänk på: Twitter har ett eget språk; mentions, 
hashtaggning, direktsvar, retweets.
Var beredd på debatt. *Enl. rapporten Svenskarna och internet 2015, 

utgiven av Internetstiftelsen41



LinkedIn

Användarna är här för att: Söka jobb, bygga 
professionella nätverk, hitta B2B-kunder

Format: Teasertexter med foto/infografik
Sponsrade inlägg, CPC-annonsering

Funkar bra till att: rekrytera personal, employer branding, 
content marketing för kunskapsföretag

Tonalitet: officiell

Användare i Sverige: 22% av internetanvändarna har 
Linkedin men bara 2% använder dagligen. Användningen 
högst i åldern 26-55 år

Tänk på: Blanda inte in privatlivet!
Det är din egen webbplats som måste ha innehållet du 
länkar till. Vänta dig ingen spridningseffekt.

*Enl. rapporten Svenskarna och internet 2015, 
utgiven av Internetstiftelsen42



Facebook

Användarna är här för att: Hålla kontakten med vänner

Format: text, bild/grafik, video, livesändning
Köpt: sponsrade inlägg, CPC med många varianter

Funkar bra till att: Kommunicera med sina följare, bedriva 
kundtjänst, annonsera

Tonalitet: inofficiell

Användare i Sverige: 70% av alla svenskar har konto, 
c:a hälften av svenskarna använder FB dagligen. 
Dominerande i alla åldrar utom 12-15 år*

Tänk på: De flesta är här i egenskap av privatperson om 
du vill nätverka. Hashtaggar fungerar dåligt. Du behöver 
inte ha en sida för att annonsera. En stor del av allra 
yngsta målgruppen använder bara Messenger.

*Enl. rapporten Svenskarna och internet 2015, 
utgiven av Internetstiftelsen43



Men då?
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Passar sociala medier?
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Fritidsbåts-Fredrik Rederi-Rejdun

Fiktivt case:
Transportstyrelsen

För Reidun väljer vi e-postkommunikation under kontorstid. För Fredrik 
väljer vi Facebook och Instagram och att jobba på kvällstid, helger, 
ledigheter och under pendlingstid när han inte är på jobbet och har 
fullt upp.
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Landningssidor = bra värdskap



Hur skapar man en stor följarskara?
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Det går inte att göra gratis

Ta hjälp av andra som riktar sig mot samma målgrupp 
(inlänkningar och PR)

Ge folk anledningar att dela

Dra nytta av dina traditionella kanaler

Uppmuntra personalen att dela – men klokt!



Fiktivt case:
Transportstyrelsen

(Tips om 
strandhugg i Sverige)

Båtlivsbloggen

Båtquizzen

50



Fiktivt case:
Transportstyrelsen

Riktar sig till 
Fritidsbåts-Fredrik

Vill ge fritidsbåtägaren receptet för ett båtägande
som minskar belastningen på miljön, som är säkert 
och som följer de regler som finns för området men 
som samtidigt bejakar själva essensen i båtlivet – det 
njutbara och avkopplande

Båtlivsbloggen

Kanaler: blogg på den egna webbplatsen med 
relevanta landningssidor & spridning av varje 
inlägg via Instagram & Facebook

Metoder: organiskt med SEO och 
länksamarbeten som en viktig del. Sponsrade 
inlägg på Facebook med jämna mellanrum för fler 
följare eller budskap helt utan pull-effekt. 

Teknik: bildcollage och text. Korta filmsekvenser 
introduceras successivt

Tajming: storsatsning under våren och 
sommarhalvåret med lägre frekvens under 
vintern 51



Fiktivt case:
Transportstyrelsen

(Tips om 
strandhugg i Sverige)

Riktar sig till 
Fritidsbåts-Fredrik

Bakas in i båtbloggen som återkommande 
innehåll. I tipsen ges också information 
som kopplar till regelefterlevnad, t ex 
strandskyddet, sanitetsaspekter och 
allemansrätten
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Fiktivt case:
Transportstyrelsen

Riktar sig till 
Fritidsbåts-Fredrik

Vill sprida kunskap om de viktigaste reglerna 
kring båtägande genom att locka fram 
tävlingsmänniskan (gamifiering). Genom att svara 
på frågor blir man tilldelad poäng och kan 
stoltsera med resultatet på Facebook och utmana 
vänner. Ska också driva trafik till Båtbloggen.

Båtquizzen

Kanaler: Facebook, Instagram och egna 
webbplatsen.

Metoder: Facebook-app och spridning via 
Facebook & Instagram via kampanj: #batquizzen. 
PR-arbete och rekrytering via den egna 
webbplatsen.

Tajming: Stor push i samband med lansering av 
Båtbloggen i början av maj, därefter 
återkommande pusher under hela sommaren 
med lägre frekvens.
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5. Mäta framgång



Hur vet jag om jag har lyckats bra?
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Vad kan jag mäta och hur gör jag?



Fiktivt case:
Transportstyrelsen

Uppmärksamhet

Intresse

Attityd

Beteende

Påverkanstrappan och målsättningar

57

Uppmärksamma målgruppen på viktiga regler som de flesta 
glömmer (informera)

Öka målgruppens intresse för att sätta sig in i de viktigaste 
reglerna

Motivera målgruppen att följa regler

Förenkla för målgruppen att följa reglerna



Fiktivt case:
Transportstyrelsen

Uppmärksamhet

Intresse

Attityd

Beteende

Uppmärksamma målgruppen på viktiga regler som de flesta 
glömmer (informera)

Total räckvidd och räckvidd i olika kanaler + trenden för räckvidd
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Fiktivt case:
Transportstyrelsen

Uppmärksamhet

Intresse

Attityd

Beteende

Uppmärksamma målgruppen på viktiga regler som de flesta 
glömmer (informera)

Öka målgruppens intresse för att sätta sig in i de viktigaste 
reglerna

Interaktioner i sociala medier: trend för interaktion för inlägg, antal följare, typ av 
interaktion – gillamarkeringar/kommentarer

Trafik på landningssidor kontra trafik på regelsidor. Hur stor andel går vidare och läser 
på om reglerna? Hur länge stannar de på regelsidorna? Läser de 25%, 50%, 75% eller 
100% av innehållet (etager)
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Fiktivt case:
Transportstyrelsen

Uppmärksamhet

Intresse

Attityd

Beteende

Uppmärksamma målgruppen på viktiga regler som de flesta 
glömmer (informera)

Öka målgruppens intresse för att sätta sig in i de viktigaste 
reglerna

Kvalitativ analys av innehållet i kommentarer via sociala medier

Volym på frågor kring båtregler i kundtjänst

Volym på trafiken på webbdelen regelverk kring båtägande. Frequency/Recency

Webbenkät årligen
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Motivera målgruppen att följa regler



Fiktivt case:
Transportstyrelsen

Uppmärksamhet

Intresse

Attityd

Beteende

Uppmärksamma målgruppen på viktiga regler som de flesta 
glömmer (informera)

Öka målgruppens intresse för att sätta sig in i de viktigaste 
reglerna

Nedladdning av blanketter, registreringar, förfrågningar mm (konverteringar)

Långsiktigt: förbättrad regelefterlevnad? Rapport
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Motivera målgruppen att följa regler

Förenkla för målgruppen att följa reglerna



6. Exempel från verkligheten
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Summering: framgångsfaktorer



Planlöst = meningslöst

Målgruppen alla finns inte – Relevans är den enda valutan

Lär känna dina målgrupper bättre än vad du tror behövs

Använd personas – både i planeringen och i det dagliga arbetet

Var överens om avsikter och målsättningar med kommunikationen

Begreppen ”pull & push” är användbara både i planering och dagligt arbete

Tänk bort traditionell kommunikation – digitalt är något helt annat

Skapa koncept och välj kanaler efteråt – inte tvärtom

Kanalval deluxe – utnyttja kanalernas möjligheter till att skräddarsy och rikta dina budskap

Social kompetens är lika viktig på webben som i fikarummet

Hämta inspiration från andra som är duktiga

Jobba som en redaktion

Blanda köpt och organiskt

Landningssidor är gott värdskap – och de ökar effekten av arbetet i sociala medier

Mätning gör att ni blir bättre och bättre och orkar hålla ut långsiktigt 91



Och glöm inte: Ha kul! 
Kommunikation i sociala medier 
ska skapa en bra magkänsla
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7. Gruppövning



Gruppövning

1. Välj ut och definiera ett målgrupps-segment

2. Avsikter & målsättningar: varför behöver ni 
kommunicera med det här segmentet? 
uppmärksamhet – intresse – attityd – beteende

3. Vilken info drar segmentet efter? Vad intresserar 
dem? Vad är viktigt med inte intressant? (pull – push)

4. Spåna fritt: kommunikationskoncept?

5. Vad kan fungera på riktigt?

6. Kanalval deluxe: kanaler/metoder/teknik/tajming

7. Hur skulle ni kunna mäta framgång?
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Kursutvärdering i utbyte mot presentationen

www.digitalisera.org/kursROL

Tack för idag!


