
Marknadsföring med Facebook 
Denna guide skrevs den 20 juni 2021 och Facebook kan ha ändrats efter det! 

Marknadsföring är ett problem i varierade grad för många föreningar. I detta dokument kommer vi gå 
igenom hur man kan gå tillväga för att marknadsföra sin förening via Facebook. Det finns fyra standard 
variabler som man kan anpassa utefter vilken demografi man är intresserad att nå. Det finns tillräckligt 
många inställningar för att verkligen skräddarsy er målgrupp. 

De primära variablerna man bestämma är 

• Ålder 

• Kön 

• Centrum av önskat geografiskt område 

• Radie på området 

Mer information om fördelar och erfarenheter Detta stycke ska vara kort, likt en teaser så de kan 
bestämma sig om de vill läsa mer eller sluta här. 

För att göra det enklare att följa med så finns det bilder med in denna guide. 

0. Access till Annonsvyn 
För att komma in i marknadsföringsvyn behöver du vara inloggad på en profil med rätt roll kopplat till     
föreningens Facebooksida. Hur man hanterar sidinställningar är något som är utanför "scopet" av denna 
guide. Skulle det vara intressant med en guide om det, kontakta insatsgruppen via instatsgruppen@ju-
jutsu.se  

mailto:instatsgruppen@ju-jutsu.se
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1. Öppna marknadsföringsvyn 
Nu kommer du visas en sida med flera olika 
typer av marknadsföringsalternativ likt 
följande bild. För att underlätta har vi ringat in 
två av de vägar man kan ta i rött.  

1. Marknadsför 

2. Skapa inlägg 
 

 

 

 

 

 

2. Marknadsföringsmetod 
Nu kommer du visas en sida med flera olika typer av marknadsföringsalternativ likt följande bild. För 
att hålla guiden kort kommer vi kolla på "Marknadsför ditt företag lokalt". 

 

  

1. 

2. 



3. Målgrupp 
Nu finns det många inställningar man kan ändra, vi 
går igenom dem ett steg i taget, först Målgrupp. Här 
ställer du in vilken profil av personer ni vill nå. 

Kartan visar vilket område dina inställningar når.  

1. Cirkeln är centrerad runt adressen som 
Facebook sidan har tillagt som standard. Det är 
möjligt att göra "drag-and-drop" var du vill 
flytta cirkelns centrum är. 

2. Slidern på kartan avgör vilken radie på cirkeln 
i km. 

Här kan du också välja Kön (3) och Ålder (4), om man 
vill konfigurera för det också. I Detaljerad målgrupp 
så kan du bestämma väldigt specifika detaljer som 
föräldrar, yrken, relationsstatus m.m. kolla gärna men 
det är inget vi kommer täcka i denna guide. 

1. 

2. 

3. 

4. 



4. Annonsen 
Nu har vi nått själva annonsen, där ni antingen kan skapa 
den, här eller använda ett tidigare inlägg ni redan har 
publicerat. Hur ni lägger upp ert inlägg är upp till er, men ni 
kan fundera på att använda knappetiketten "Läs mer". Med 
den knappen kan ni länka till er förenings hemsida, vilket 
ökar trafiken och därmed era chanser att komma högre upp 
i google-sökningar. En liten bonus. 

Tänk på att skriva kort och tydlig information.  

  

 

 

5. Längd och kostnad 
Nu till sista steget i design av annonsen, hur länge ska den 
pågå och hur mycket får det kosta dagligen (i genomsnitt). 
Här får ni själva avgöra vad som passar bäst för er, den 
dagliga budgeten man kan bestämma är mellan  
10 - 1500 kr om dagen.  

Desto mer man har i budget, ju fler beräknas man nå 
dagligen. Efter detta är det bara att godkänna och vänta på 
resultatet. 
  



6. Tips från klubbar som har testat detta tidigare 
Vi har några föreningar som har gjort denna typ av marknadsföring tidigare, så här presenterar vi lite 
insikter och tips från dessa föreningar. 

"I samband med medlemsansökan, be dem fylla i ett formulär där en av frågorna är: 'Hur hittade ni 
oss?'" Detta kommer hjälpa er mycket för att få lite statistik på hur nya medlemmar hittar er och hur 
många av dessa kommer från annonsen på Facebook. – Kungsbacka Ju-jutsu 
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