
Information om alla aktuella event & 
kurser:  
www.wednesdayrelations.org  
 

Välkommen till Wednesday Academy och kursen: 
Annonsering på Facebook & Instagram: 
Fördjupning

helen@salgado.se

mailto:helen@salgado.se?subject=


- Nya och avancerade målsättningar

- Sparade och anpassade målgrupper

- Facebook pixel 

- Nya annonsplaceringar

- Stragier kring ad sets

- Hitta rätt budskap till målgruppen

- Annonsinnehåll och användarebeteende

- Automatiska regler för kampanjhantering

- Olika sätt att optimera



Kampanjstruktur

Kampanj

Ad set Ad set

Annons Annons Annons Annons



Målsättning



Kampanj

Ad set Ad set

Annons Annons Annons Annons

• Kampanjnamn 
• Mål 
• Max belopp

Målsättning: grundkurs

• Länkklick 
• Interaktion 
• Gillamarkeringar för sida 
• Videovisningar 
• Medvetenhet om 

varumärke 
• Butiksbesök

Nyhet









• Belönad och bestraffad målsättning 
• Konkreta mål och konvertering - vad betyder 

det för dig? 
• Tydligt mål för varje individuella kampanj

Takeaways

Power Editor: likheter och skillnader
med Ads Manager

Visa i 

browser



Målgruppssegmentering



Kampanj

Ad set Ad set

Annons Annons Annons Annons

• Budget och kampanjperiod 
• Målgruppssegmentering 
• Bud och leverans

Målgruppssegmentering: 
grundkurs

• Demografi  
• Geografi 
• Intressen 
• Begränsa och utesluta 

intressen 
• Schemaläggning 
• Kopplingar 
• Placeringar



Målgruppsstatistik

http://bit.ly/SalWR4 

http://bit.ly/SalWR4


Målgruppsstatistik

http://bit.ly/SalWR4 

http://bit.ly/SalWR4




Demografi

Geografi

Intresse

Kopplingar

Sparad målgrupp



Sparad målgrupp 1 Sparad målgrupp 2

http://bit.ly/SalWR3  

http://bit.ly/SalWR3


http://bit.ly/SalWR3  

http://bit.ly/WR_1 

http://bit.ly/SalWR3
http://bit.ly/WR_1


Nyhet



https://www.facebook.com/business/a/lookalike-audiences 

https://www.facebook.com/business/a/lookalike-audiences


Demografi

Geografi

Intresse

Kopplingar

Sparad målgrupp

Anpassad



Nyhet

Nyhet

Nyhet

Nyhet

Nyhet

“Annonser kan 
visas i integrerade, 

banner- och 
helsidesplaceringar 

på Audience 
Networks appar 
och webbplatser. 
Banners används 

inte för 
målsättningen 

videovisningar.”



• Undersök vilken din målgrupp är och testa 
olika sätt att hitta dem 

• Använd information om de riktiga personerna 
• Sparade, anpassade och lookalike målgrupper

Takeaways

Målgruppsstatistik: http://bit.ly/SalWR4 

Annonsinställningar: http://bit.ly/SalWR5 

Testa ett nytt sätt att nå din målgrupp
T.ex. Anpassade målgrupper, lookalikes, schemaläggning

Övningar

http://bit.ly/SUFB1
http://bit.ly/SalWR5


Strategier kring ad sets



Kampanj

Ad set Ad set

Annons Annons Annons Annons

Ad sets: grundkurs

• En ad set per kampanj

Power Editor: jobba snabbt och smidigt 
med flera ad sets

Visa i 

browser



Kvinnor 18-24 Kvinnor 25-34 Män 18-24 Män 25-34

Stockholm Malmö Göteborg Helsingborg

Gilla sidan Vänner av 
gillare

Anpassad från 
nyhetsbrev Lookalike



Intresse

Gillare

Gillares vänner

Kundfil

Webbplatstrafik

Sidinteraktion

Gillare lookalikes

Kundfil lookalikes

Webbplatstrafik 
lookalikes



Gilla sidan Vänner av 
gillare

Anpassad från 
nyhetsbrev Lookalike

Gillare
Gillares vänner

Kundfil
Gillare 

lookalikes



Gilla sidan Vänner av 
gillare

Anpassad: 
nyhetsbrev Lookalike

Utesluta:

Gillare

Utesluta:

Gillare
Gillares vänner

Utesluta:

Gillare
Gillares vänner

Nyhetsbrev



Större räckvidd

Högre relevans



Kvinnor 
18-24 

Kvinnor 
25-34

Män 
18-24 

Män 
25-34
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Bred målgrupp
Alla i Stockholm

Ad set 1
13 - 24

Ad set 2
25 - 44

Ad set 3
45 - 64



Nyhet





Använd en befintlig kampanj
eller skapa en testkampanj

Justera ad sets för att specificera en viss målgrupp

Utesluta målgrupper från varandra på rätt sätt

Prova duplicera eller dela befintliga ad sets

Duplicera ad sets till en ny kampanj med en annan målsättning

• Ta en sak i taget och tänk strategiskt 
• Räckvidd vs. relevans 
• Vad vill du kunna jämföra och optimera efter?

Takeaways

Övningar



Annonsinnehåll och
användarbeteende



Kampanj

Ad set Ad set

Annons Annons Annons Annons

Annonser: grundkurs

• Tips kring bildmaterial 
• Text i bild 
• Tips kring videoinnehåll 
• En annons per ad set 

Power Editor: duplicera annonser

Visa i 

browser



BUDSKAP

















Flera kampanjperioder

Kampanj 1 

T.ex. 

• Bygga varumärke 
• Väcka intresse 
• Sneak peek 
• Bredare 

segmentering 
• Interaktion

Kampanj 2 

T.ex. 

• Fokusera på 
konkreta resultat 

• Kommer närmare 
till den relevanta 
målgruppen 

• Länkklick 

Kampanj 3 

T.ex. 

• Kör hårt mot den 
målgruppen som 
identifierats inom 
PP 1 och 2 

• Och/eller 
remarketing 

• Konverteringar 



Skapa i 
annonsverktyget

Boost Dark

Färdigt inlägg

Facebook nyhetsflöde Flera placeringar



Skapa en “fejk”-
kampanj (oaktiverad)

Publicera 
kampanjen utan 

att aktivera

Plocka upp inlägg 
under Sidinlägg och 

publicera

Plocka upp annonsinlägg i listan

Visa i 

browser

Dark post



Förbättrad



• Testa ett/flera budskap, eller satsa på 
inriktade budskap för olika målgrupper? 

• Variation är viktigt 
• Skapa i verktyget eller plocka upp sidinlägg 
• Hålla koll på ändringar i algoritmen

Takeaways

Prova att skapa olika sorters annonser inom verktyget

Kolla hur man plockar upp ett annonsinlägg och 
publicerar genom Sidinlägg-fliken

Övningar

Bestäm kampanjstruktur till din testkampanj och 
duplicera ad sets/annonser enligt planen



Resultat och optimering



Resultat: kampanjnivå

Visa i browser:
Kolumner, översikt 

Sök, filter, filtrera efter val 
Kolla på ad sets för en eller flera kampanjer 
Kolla på annonser för en eller flera ad sets



http://bit.ly/SalWR2 

http://bit.ly/SalWR2


Optimering med 
flera ad sets

Kampanj

Ad set Ad set

Annons Annons



Optimering med 
flera ad sets

Kampanj

Ad set
€€

Ad set
€€€€

Annons Annons



Optimering med 
flera ad sets

Kampanj

Ad set Ad set
€€€€€€

Annons Annons



Ad set

Optimering med 
flera annonser

Kampanj

Annons Annons Annons Annons



Ad set

Optimering med 
flera annonser

Kampanj

Annons Annons Annons Annons



Kampanj

Annons 
1

Annons 
2

Annons 
3

Annons 
4

Ad set 3
€€

Annons 
1

Annons 
2

Annons 
3

Annons 
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Ad set 2
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2
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3
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4

Ad set 1
€



Kampanj

Ad set Ad set

Annons Annons Annons Annons

Översikt:

• Ålder
• Kön
• Land
• Region
• Enhet
• Plattform
• Placering
• Tid på dygnet

Avancerad optimering

Visa i browser:
Olika översikter på kampanj, ad set, annonsnivå



Skapa

Planera

OptimeraUtvärdera



Annonsinnehåll

Målgrupp

Bud-
inställningar

Placeringar

EnheterLeveranstyp

Tid på dygnet



Annonslivscykel

Början Topp resultat Börja falla

Kampanjens livstid

Re
su

lta
t

Optimera eller 
stäng av





• Lista ut vilka mått som är viktigast för just  
dig eller just denna kampanj 

• Kolla på resultat på kampanj-, ad set-, annonsnivåerna. 
Missa inte relevans 

• Enkel optimering genom att flytta budget eller stänga av 
(ad set eller annons) 

• Översikter för avancerad optimering 
• Allt går att A/B testa

Takeaways



Skapa och spara egna kolumninställningar

Optimera en befintlig kampanj eller gå igenom hur du
skulle kunna ha optimerat en tidigare kampanj

Övningar

Testa ett nytt sätt att kolla på resultat
T.ex. Använd olika översikter, kolumninställningar 

eller skapa en automatisk regel

Göra klart din testkampanj

Tid till frågor och personlig vägledning



Tack!

- Salgado Upgraded i höst: salgado.se/upgraded 
- Företagsanpassade kurser 
- Social Media Partner 

helen@salgado.se 
www.salgado.se 

http://salgado.se/tjanster/upgraded/
http://salgado.se/tjanster/forelasning/
http://salgado.se/tjanster/social-media-partner/
mailto:helen@salgado.se?subject=
http://www.salgado.se

