
Konvertering handlar om att få mottagarna av ditt innehåll att agera. Konverteringsgraden på 
en annons exempelvis är hur många av mottagarna som valt att agera på den. Det kan handla 
om att göra ett köp i din webbshop, tacka ja till ditt nyhetsbrev eller besöka din restaurang. En 
konvertering är alltså när en mottagare av ditt innehåll aktivt väljer att komma närmare ditt 
företag på något sätt. 

I den här delen dyker vi djupare i annonsering, vilka faktorer som påverkar konverteringen och 
hur du kan använda dig av betalt samarbete. 

Mer om annonsering 
A/B-testa
Har du hört talas om A/B-test? Det innebär att man provar en annons i 2 olika versioner: A 
och B. Version A kan exempelvis vara en bild och med en viss text medan version B är samma 
bild med annan text. Version A och B skickas sedan ut till två lika stora grupper, kanske 15 % 
respektive 15 % av den bestämda målgruppen. Den version av annonsen som presterar bäst blir 
den vinnande version och denna skicka sedan till resterande 70 %. Genom ett A/B-test får du en 
indikation på vad som fungerar bäst. Du kan använda dig av ett A/B-test när du utformar 
din annons via Ads Manager. 

Exempel 
Ett företag som tillhandahåller kreditkort hade som mål att öka medvetenheten kring 
varumärket bland människor i 20- och 30-årsåldern och få dessa att skaffa kreditkortet. De 
använde sig av ett A/B-test där de olika annonserna särskilde sig genom texter, färgtoner och 
teman. De olika video-annonserna A/B-testades i Instagram Stories för att få fram högsta 
responsen och konverteringsgraden. Företaget fick genom testningen 30 % lägre CPC, alltså 
kostnad per klick, och 23 % ökad CTR, alltså antalet av de som sett annonsen som faktiskt klickat 
på den.

Om version B visar sig prestera bäst är det den versionen 
som skickas ut till majoriteten av din målgrupp!
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Facebook-pixel 
Du kanske har stött på begreppet Facebook-pixel nu när du utforskat Ads Manager? En 
Facebook-pixel är en liten bit kod som läggs in på din webbsida för att läsa av vilka åtgärder 
som utförs där. Du behöver inte göra mer än att lära dig lite om vilka fördelar som finns med en 
Facebook-pixel och sedan lägga till den på din webbsida – därefter sköter sig pixeln av sig själv! 

Fördelarna med att ha en Facebook-pixel är många. 

1. Spårar konverteringarna
Det vill säga att den registrerar slutförda åtgärder, exempelvis när någon gör ett köp 
eller börjar prenumerera på ditt nyhetsbrev. 

2. Optimerar annonserna 
Genom Facebook-pixeln kan dina annonser visas för de som mest sannolikt kommer 
att agera på dem. 

3. Möjliggör för dynamiska annonser
Med dynamiska annonser kan du automatiskt visa annonser med produkter som du vet att 
mottagaren redan sett på din webbplats eller kanske till och med lämnat i varukorgen. 

Sätt upp din Facebook-pixel genom att följa stegen i Facebooks egen guide. Använder du någon 
av de större plattformarna som exempelvis Shopify, WooCommerce eller Magento blir den 
integrationen av Facebook-pixeln mycket enklare, då dessa företag utvecklat automatiserade 
integrationer för just Facebook-pixeln. Följ stegen i guiden tills din Facebook-pixel är på plats.  

Retargeting 
Retargeting är en marknadsföringsteknik som handlar om att visa annonser för de som redan 
visat intresse för ditt företag. Du kan exempelvis rikta annonser till de som besök din webbshop 
men sedan lämnat sidan utan att genomföra ett köp. Genom retargeting kan du då påminna 
personen om dina produkter genom annonser som dyker upp på olika sidor som personen surfar 
runt på. För att kunna göra en retargeting-annons behöver du först skapa några olika målgrupper 
i ditt Ads Manager. Din Facebook-pixel behöver också vara på plats och ha varit det under en tid 
– så att det finns data för den att gå på. 

Anpassade målgrupper 
Genom att skapa en anpassad målgrupp kan du nå ut till personer som redan interagerat med ditt 
företag. Du väljer själv källa som kan vara bland annat personer som 
• interagerat med ett av dina Facebook-evenemang 
• följer eller har interagerat med din sida på Facebook eller Instagram
• tittat på en video som du lagt ut på Facebook  
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Lookalike-målgrupper 
Med en lookalike-målgrupp når du nya personer som sannolikt är intresserade av dina produkter 
eller tjänster eftersom de liknar dina bästa befintliga kunder.

När du skapar en lookalike-målgrupp väljer du en “källmålgrupp” och det är en anpassad 
målgrupp som skapats med information som hämtats från exempelvis din Facebook-pixel 
eller fans av din sida på Instagram. Facebook identifierar de gemensamma egenskaperna hos 
personerna och sedan levereras annonsen till en målgrupp som liknar dem. 

Medan du skapar din lookalike-målgrupp kan du anpassa dess storlek. Observera dock att mindre 
målgrupper i högre utsträckning liknar din källmålgrupp medan en större lookalike-målgrupp i 
mindre utsträckning kommer att likna din ursprungliga målgrupp. Facebook rekommenderar en 
källmålgrupp med mellan 1 000 och 50 000 personer.

För att skapa en lookalike-målgrupp går du till målgrupper, välj “Skapa målgrupp” och därefter 
“Lookalike-målgrupp”. Välj sedan din källa. Sedan väljer du de länder där du vill hitta liknande 
personer. Välj önskad målgruppsstorlek och klicka sedan på “Skapa målgrupp”. 

Obs! Det kan ta mellan 6 och 24 timmar för din lookalike-målgrupp att skapas. därefter kommer 
den att uppdateras med 3 till 7 dagars mellanrum så länge du fortfarande aktivt riktar annonser 
mot den. Du behöver dock inte vänta på att din lookalike-målgrupp ska uppdateras för att 
använda den för annonsinriktning. 

Skapa en retargeting-kampanj 
Se först till att du har g jort en Facebook-pixel som är och har varit igång ett tag – för att vara 
till någon nytta behöver ju Facebook-pixeln ha hunnit samla på sig information om besökare och 
deras aktivitet. 

Vi följer exemplet ovan och låtsas att vi vill skapa en annons för personer som besökt vår sida 
men inte g jort något köp. För det behöver vi skapa 2 stycken målgrupper: en med besökare på 
webbplatsen och en med besökare som handlat på webbplatsen. 

Gå till Ads Manager och välj ditt annonskonto. Därefter trycker du på “företagsverktyg” och 
scrollar ner och väljer “målgrupper”. Välj “skapa målgrupp” och därefter “anpassad målgrupp”. 
Sedan väljer du “webbplats” som källa. Därefter får du upp en ruta där du ska välja din webbplats 
och alla som stämmer in på kriteriet att de besökt din sida de senaste 30 dagarna – eller 
hur många dagar du nu vill räkna. Döp målgruppen till “Besökare på webbplatsen” och spara 
målgruppen. Nu ska du skapa en till målgrupp. Välj återigen “webbplats” som källa men denna 
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gång väljer du alla som genomfört ett köp på din webbsida. Ge målgruppen namnet “Genomförda 
köp” och tryck sedan på “Skapa”. Om det nu står att din målgrupp är “för liten” så gör det 
ingenting, vi behöver fortfarande ha den här målgruppen för vårt ändamål. 

Nu är det dags att skapa kampanjen. Gör de vanliga stegen:
 
1) Välj kampanjmålsättning
2) Namnge kampanjen 
3) Gå vidare till Ad Set, namnge detta 
4) Välj vart du vill leda trafiken
5) Sätt din budget
 
När det nu är dags för dig att välja målgrupp kan du söka bland befintliga målgrupper. Välj 
att inkludera “Besökare på webbplatsen” och att exkludera “Genomförda köp” – på så sätt 
marknadsför du till en grupp som visat intresse för dig utan att genomföra ett köp. Anledningen 
till att du inte vill marknadsföra till de som genomfört ett köp de senaste 30 dagarna är för att du 
inte vill vara tjatig – dessa personer har ju g jort det du ville att de skulle göra. 

Gör klart de sista inställningarna på din annons och du har nu skapat din första retargeting-
annons! 

Det vi g jorde nu var att skapa en kampanj där vi anpassade målgruppen så att vi förhindrade de 
som nyligen g jort ett köp att se vår annons. Ett annat sätt att använda den här tekniken är om du 
vill köra en kampanj med syfte att få nya kunder. Då kan du utesluta en målgrupp som består av 
dina nuvarande kunder och endast annonsera mot de som aldrig handlat av dig tidigare. 
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Här är en lista på faktorer som ökar sannolikheten för konvertering till köp 

Lista tydligt fördelarna med din produkt/tjänst 
Gör arbetet åt kunden genom att lyfta fram fördelarna med din produkt, 
gärna fördelar som dina produkter har men som dina konkurrenter saknar.

Erbjud något enkelt och billigt att köpa först 
Psykologin bakom är enkel – har kunden tagit ett litet steg ökar sannolikheten 
att kunden vågar ta ett lite större steg nästa gång. 

Erbjud pengarna tillbaka-garanti 
Om du har möjlighet att erbjuda pengarna tillbaka till kunden om denne inte är nöjd 
så är detta ett jättebra sätt att öka tryggheten för dina kunder och sannolikheten 
att de köper dina produkter kan öka.

Se till att ligga på rätt prisnivå 
Se till att dina produkter och tjänster ligger på rätt prisnivå – kunden har mycket makt i dag i och 
med att denne enkelt kan ta reda på information om alternativ till dina produkter. Se till att dina 
produkter och tjänster är rätt prissatta så att kunden inte upplever sig lurad. 

Minimera antalet val 
Genom att hålla nere antalet val som kunden kan göra undviker du att kunden fastnar 
i beslutsångest och låter bli att köpa trots intresse.

Erbjud flera betalningsalternativ 
Idag förväntar sig kunderna många betalningsalternativ. Erbjud flera olika. 

Tidsbegränsade erbjudanden 
Erbjudanden med ett tydligt slutdatum ökar pressen på kunden att genomföra köpet här och nu. 

Ha testimonials 
Vad tyckte andra om dina produkter? Se till att lyfta fram omdömen från tidigare kunder – det är ett 
jättebra sätt att få kunden att känna sig trygg med att dina produkter kommer leverera det du lovar 
(under förutsättning att dina produkter faktiskt håller den kvalitet du påstår och tidigare kunder 
överlag är nöjda vill säga.) 
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Betalt samarbete
Att annonsera är ett sätt att köpa exponering. Ett alternativ till annonsering är att betala någon 
för att lägga upp innehåll som syftar till att öka din trafik eller försäljning. Du betalar alltså 
någon för att visa upp dina tjänster eller produkter. Ett sådant inlägg eller en sådan Story kan du 
identifiera genom att det under rubriken står “Betalt samarbete med …” 

Framväxten av sociala medier har g jort relationen mellan konsument och företag mer personlig 
då den tidigare envägskommunikationen försvunnit. Detta har resulterat i framväxten av det nya 
yrket influencer. En influencer är någon som tjänar pengar på sina sociala kanaler, genom att 
göra just samarbeten med företag. Anledningen till att influencern kan göra dessa samarbeten är 
att personen har en stor och dedikerad följarskara som gillar och litar på influencern.  

Att samarbeta med en influencer kan vara ett bra sätt att nå ut till rätt målgrupp. Det är även 
fördelaktigt om du känner att du inte behärskar att skapa bra innehåll till dina annonser. Se först 
till att hitta någon vars följare överensstämmer med din målgrupp – det behöver inte vara en 
rikskänd influencer. Det viktigaste är att en stor del av följarskaran är din målgrupp. Därefter 
behöver du och influencern komma överens om upplägget: exakt hur många inlägg eller Stories 
ska ni få, vad ska de innehålla och när ska de publiceras? Ska priset baseras på antalet följare som 
influencern har eller ska det baseras på den engagemangsnivå som innehållet skapar? Förhandla, 
kom överens och skriv avtal. 

Exempel 
Du driver en klädbutik i Linköping. Om två veckor ska du ha en exklusiv shoppingfrukost som 
innebär att butiken bjuder på frukost mellan 07.00 och 10.00 och det är 10 % rabatt på allt i 
butiken. Du vill marknadsföra detta event. De som anmäler sig och får en plats behöver ange 
sin e-postadress – på så sätt kommer du inte bara få möjlighet att sälja produkter utanför dina 
vanliga öppettider utan också bra e-postadresser till din lista för mailutskick. Du kan då leta 
reda på en person i Linköping med ett stort intresse för mode och som även har ett snyggt 
Instagramflöde och många lokala följare – som ju troligtvis också är intresserade av kläder och 
utseende. Du kommer tillsammans med influencern överens om ett upplägg som passar er båda: 
vad ska influencern få betalt och vad ska influencern ge dig i utbyte? Kanske kommer ni överens 
om att en viss summa pengar blir betalningen och att ett visst antal Stories ska publiceras en 
vecka innan eventet samt ett antal inlägg där produkterna visas upp och influencern uppmanar 
sina följare att anmäla sig till eventet. Förhoppningsvis får du både fler följare och engagemang 
på Instagram, men också ett fullbokat event och nya kunder till butiken.
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