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HVA ER SUKSESS?
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HITS

Fans
Followers
Engasjement

ROI – Return of Influence
ROI – Return of Ignorance
ROI – Return of Involvement
ROE – Return of Engagement
ROE - Return on Ecosystem
ROE - Return on Experience
ROA - Return on Attention 
ROT – Return on Trust
PLONI – Potential Loss of Not Investing

ROI – Ring of Illusion



Redusere 
kostnad

Forbedre 
kunde-

tilfredshet

Øke 
inntekter



So what?

«It is of the highest importance in the art of detection to be able to recognize, 
out of a number of facts, which are incidental and which is vital. Otherwise 
your energy and attention must be dissipated instead of being 
concentrated.» - Sherlock Holmes, 1893 -







Sosiale medier og kampanjer
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Tradisjonelle kampanjer
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Relasjoner



Rammeverk for måling av sosiale medier

Strategi

• Forretningsmål
• Identifisere 

nødvendig 
innsikt

Målinger

• Definere 
suksess

• Forslag til 
målinger

Organisasjon

• Ressurser
• Opplæring
• Barrierer

Teknologi

• Verktøy basert 
på strategi, 
målinger og 
organisasjon



Empiri og Empati



Måling og analyse av sosiale medier

Empati Empiri
Relasjoner Målbare data

• Engasjement
• Sentiment
• Immaterielle forhold

• Tall
• Sammenhenger
• Forretningsperspektiv



Empati





So, you’re a Social Media Consultant?

Tell me again why it’s about «Fans» and not «Revenue»? 
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Empiri + Empati

11.04.2015



• Redusere kostnader
• Forebedre kundetilfredshet

• Redusere supporthenvendelser
på telefon

• Prosent av supportspørsmål
løst i sosiale mediert

Hvordan knytte mål for sosiale medier mot virksomhetsmål

Virksomhetsmål

Målsettinger

Sosiale medie målinger



Aksjon – Reaksjon - Måloppnåelse

Investering

•XXX NOK

Handling

•Lanserte 
Facebook-
side

Reaksjon

•Positivt tatt i 
mot

Ikke-økonomisk 
betydning

•Likes
•Delinger
•Økt besøk fra 
Facebook

•Sidevisninger
•Kommentarer

Økonomisk 
betydning

•XXX NOK i 
transaksjoner

Facebook Insight WebanalyseSentiment



Social media, not surprisingly, has a very high appearance as a channel that
assists in many conversions but is more rarely the last click.



Sosiale medier er best til å assistere konverteringer
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....eller?



Du er unik...

0.41



1 måned senere...

1.04



HVORDAN?
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Kjøpte, Eide og Fortjente medier

Eide

FortjenteKjøpte



Betalte og Eide:
Kampanjetracking



Analyse av innlegg



En knapp til besvær (eller begjær?)



En knapp til besvær – eller begjær?



Returtrafikk fra delinger på Facebook



Facebook Insights for Domains

Den «glemte» 
statistikken fra 
Facebook



Facebook Tabs



Optimalisere

• Hva fungerer bra?
• Hva fungerer ikke?
• Hva kan vi forbedre?
• Hvordan kan vi forbedre det?
• Er det noe vi har oversett?
• Hva er det neste vi skal starte å jobbe 

med?

Teste

Måle

Lære

Optimalisere

Gjenta



“It is a capital mistake to theorize before one has data. Insensibly, one 
begins to twist facts to suit theories, instead of theories to suit facts.”

- Sherlock Holmes, 1891 -



Spørsmål? Eivind Savio eivind.savio@halogen.no
Twitter.com/EivindNOR

Kjokkenfesten.no Gplus.to/EivindSavio
Halogen.no
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