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De bortglömda 280 miljarderna
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Sverige av idag

• Totalt har 2,5 miljoner svenskar invandrarbakgrund
• 1,3 miljoner 1:a generationsinvandrare (dvs. födda utomlands)
• 1,2 miljoner 2:a generationsinvandrare
• Cirka 690 000 är i åldersgruppen 25-39 år
• Cirka 850 000 är i åldersgruppen 20-44 år
• Cirka 650 000 finns i Storstockholm (31%)
• Idag, 25% invandrare i Sverige 

Invandrargrupperna i Sverige

• En flora av starkt heterogena grupper
• En blandning av nyanlända och etablerade
• Flera stadsdelar med en koncentration över 50%
• Främst: Mellanöstern, forna jugoslavien, latinamerika 

och sydeuropa



Invandrargrupper 
och varumärken

Opåverkade och öppna för nya varumärken
Mer lojala mot varumärken

Opinionsbildande, speciellt bland de yngre
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Sverige är bäst!

Varför är alla guldfiskar slutsålda 21 
mars varje år?







Vad ska man göra?

• Sätta sig in gruppernas livsstil, behov, konsumtionsmönster, 
traditioner, mediekonsumtion mm.

• Identifiera en primär målgrupp
• Anpassa utbudets egenskaper
• Se över kommunikationen
• Anpassa mediaval och alternativa sätt att nå fram
• Hur ser det ut internt hos oss?

Undvik 
nationalromantik



Exempelcase, pågående kampanj



Genomförda uppdrag

• Anpassning av kommunikation med språkunika 
landningssidor

• VoiceOvers på HSBs bef film 

• Banners bland större neutrala medier bland 
målgrupperna: Mycket god räckvidd

• PR & Opinionsbildning: Flera artiklar och intervjuer 
på redaktionell plats



Kampanj-HSB

Kampanj-HSB



Kampanj-HSB

Kampanj-HSB



Kampanj-HSB

Kampanj-HSB



PR & Opinionsbildning

PR & Opinionsbildning



PR & Opinionsbildning

PR & Opinionsbildning



Resultat/PR
Pågående arbete

• 7 Artiklar

• 2 Radioinslag

• Stort engagemang och flera kommentarer

Exempel sociala medier:
Artikel Alkompis

• 777 Likes

• 103 Shares

• 112 Comments

• 51.000 Views



Kampanjuppföljning anpassad kommunikation

Genomförda uppdrag, 18/8-31/12 

• Banners bland större neutrala medier bland 
målgrupperna: Mycket god räckvidd

• Radiospots

• PR & Opinionsbildning: Goda resultat och spridning
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Exempel PR-arbetet

Resultat/Räckvidd 18/8-31/12
Visningarna ökar radikalt över tid medan de unika och antal klick inte ökar i samma utsträckning 

då det ofta är samma personer som sett budskapet flera gånger. 

• Media Visningar Unika Klick

• Alkompis 5.230.000 421.000 6210
• Ankawa 2.850.000 310.000 2790
• IranDN 810.000 121.000 2100
• TurkDN 940.000 51.000 980
• Turkisk C 250.000 36.000 920
• STRF 890.000 39.000 410
• Somaliska.com 190.000 15.000 440
• Hamsafar.eu 340.000 12.000 190
• Hujada 89.000 14.000 ??
• Volek 37.000          
• Afghanha.se 81.000

De mindre nedre sidorna har ingen teknik för rapport av klick 



Hur kan vi gå vidare?

Två spår

• Möjligheten att nå ut till nya kunder genom bättre anpassning

• Bredare rekrytering



Mångfald på arbetsplatsen

• Möjligheter 

• Utmaningar

Tack!!

amjad@crossborder.se


