
Digitalt, socialt och responsivt
• Utvecklingen - 2011 - 2015
• Mål, strategier, effekter och resultat
• SkogsSveriges digitala medier
• Frågelådan ger dig skoglig kunskap

Ordmoln med	  de	  mest	  frekventa	  begreppen	  på	  de	  sociala	  medierna	  under	  det	  senaste	  halvåret



Utvecklingen under 2011 - 2015

• Två byten av plattform och design 

• Nya ämnen: Politik & ekonomi och Lika 
villkor

• Nya foton och illustrationer

• Digital marknadsföring

• Nätverket: Digitala medier inom 
skogssektorn

• Mobilanpassning av 
nyhetsbrev och webbplats 

• Nya och kompletterade 
faktasidor

• Ambassadörer till sociala 
medier: Jägmästarstudenter
och Skogsmästarstudenter



Mål och strategier
Mål uppnådda enl K-plan 2015
• Webbplats: 48.000 besök och 

30.000 unika besökare (/mån i 
genomsnitt under ett år)
- Sep 2015: 50.401 besök. 41.532 
unika

• Facebook: 700 gillare. Mest spridda 
inlägg: 10.000 pers
- Sep 2015: 1.074 gillare
- Mest spridda inlägg: 10.568 pers, 111 
gillare, 108 delningar. ”Romantik bland 
skogsmaskiner”. Reportage från 
SkogsElmia

Strategier: 

Strategisk
digital

marknadsföring

Enhetlighet &
användarvänlighet

Hållbar
kommunikation



Strategisk digital marknadsföring

• Digital marknadsföring & annonsering vid 
evenemang. 

• Reportage med, text, bild och video.

• Ambassadörer på våra sociala medier.

• Nya aktuella faktasidor. 

• Intressenter som visar SSvs nyheter.

• SSv sprider intressenternas nyheter.

Ökad trafik. 

Uppmärksamhet.

Info om utb.

Kunskap. 

Spridning.

Spridning tillbaka. 

Aktivitet Effekt



Hållbar kommunikation

• Återanvändning av 
information. 

Effektivitet

• Länkning direkt till källor.
Aktuellt & uppdaterat

• Bilder från SkogenBild. 
Kontroll över upphovsrätt

• ”Egen” illustratör. 
Kontroll över upphovsrätt

• Datering av information. 
Historik

Enhetlighet & användarvänlighet

• Enhetliga begrepp och struktur. 
Lättare att hitta

• Responsiv design. 
Anpassat för mobil/platta

• SEO – sökmotoroptimering. 
Bättre sökträffar 



Resultat 
• Från 20.000 - 41.000 besökare/månad på webbplatsen
• 50.000 besökare/månad hösten 2014 o 2015
• Från 76 – 1095 gillare på Facebook
• Mest spridda FB-inlägget -> 10.568 personer
• Från 104 – 673 följare på Twitter
• Från 10-20 frågor till Frågelådan och Expertpanel utökad till 90 personer

Trendkurva över SkogsSveriges besöksantal 2012 - 2015



SkogsSveriges digitala medier
• Webbplatsen skogssverige.se
• Fem nyhetsbrev
• Facebook
• Twitter



SkogsSveriges digitala medier

• Responsiv	  design	  med	  dator,	  platta	  eller	  mobil
• En	  stor	  mängd	  faktaartiklar	  med	  aktuella	  ämnen,	  t.ex

Skogens	  ekosystemtjänster
• Nya	  bilder	  och	  illustrationer,	  t.ex:	  

Sulfatmassaprocessen
• Nya	  ämnen:	  Politik	  &	  ekonomi och	  Lika	  villkor
• Reportage	  och	  intervjuer:	  SkogsSverige	  rapporterar
• Fler	  frågor	  och	  utökad	  Expertpanel:	  Frågelådan

Nytt	  på	  webbplatsen	  2011	  -‐ 2015

Nytt	  på	  SkogsSveriges	  Facebook-‐sida	   2011-‐2015
• SkogsSveriges	  Facebook-‐sida
• Ambassadörer	  =	  studenter,	  informerar	  om	  skogliga	  utbildningar
• Filmer	  och	  videointervjuer	  från	  skogliga	  evenemang



Frågelådan ger dig skoglig kunskap
SkogsSveriges frågelåda medverkar i Rix Morronzoo i mars 2013 då 
frågan ”Varför sprätter veden” besvarades.

Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig 
SkogsSverige
gunilla.h@skogen.se


