
E-handlare, snabbmatsföretag och modekedjor. Allt fler svenska annonsörer öppnar plånboken för
Tiktok – och nu spås stora medieinvesteringar på plattformen för 2022. ”Intäkter kopplade till
Tiktok kan mer än fördubblas i år”, säger Jonna Säll på Splay One.
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Tiktok-stjärnorna Iza och Elle Cryssanthander, och dansarna från duon Faya Twinzz, rör sig
synkroniserat i takt till musiken. Klippet har postats på ett av modekedjan Gina Tricots Tiktok-
konton, som en del i en kampanj för att marknadsföra en kollektion för tweens.

Det har visats 10,6 miljoner gånger.

Modeföretaget NA-KD, Bianca Ingrossos Caia Cosmetics, McDonalds och Mediamarkt är exempel
på andra företag som har annonserat på plattformen.

Tiktok har blivit en allt viktigare kanal att synas i. Data från molnbolaget Cloudflare visar att
Tiktok var  den mest populära destinationen på hela internet i fjol, och appen toppar
analysföretagens listor över de mest nedladdade 2021.

I slutet av september uppgav Bytedance, det kinesiska bolaget som äger plattformen, att appen har
över en miljard aktiva användare i månaden.

Utvecklingen syns även i Sverige. Två tredjedelar av svenskarna födda på 00-talet använder den,
varav hälften dagligen, enligt Internetsstiftelsens undersökning Svenskarna och internet.

Det har fått annonsörerna att vakna.

– Pengarna följer givetvis användandet, fast det tar oftast en tid innan pengarna kommer, säger
Peter Mackhe, mediaexpert på organisationen Sveriges annonsörer.

Annonsörer jagar unga: ”Tiktok exploderar”

https://www.svd.se/tiktok-storst-av-alla--gar-om-google-och-facebook/av/sophia-sinclair
https://www.wsj.com/articles/tiktok-tops-1-billion-monthly-users-11632760678
https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2021/sociala-medier/2-av-10-har-anvant-tiktok-det-senaste-aret/?utm_source=braze&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-tech-brief-2021-12-17#tiktok


De senaste två åren har Tiktok satsat hårt på att locka till sig annonsörer. Bland annat genom ett
eget annonsverktyg och ett automatiserat system som förenklat ska matcha annonsörer och
influencers, eller kreatörer som Tiktok kallar dem.

Jonna Säll, vd på contentbyrån Splay One, uppger att intresset för plattformen har vuxit ”enormt”
under det gånga året.

– Framför allt eftersom annonsörer har förstått att Tiktok är här för att stanna, säger hon, men
tillägger:

– Det finns också en liten rädsla i och med att det är en ny kanal, det finns kunskapsglapp.

Även Marcus Klamming, nordisk vd på influencernätverket We are era säger att Tiktok är en
plattform att räkna med. Han uppger att Snapchat har gått ned ur ett annonsörsperspektiv, men att
intresset för Tiktok ökar.

– Vi är verksamma på europeisk nivå och tittar vi på våra kollegor i Tyskland och Storbritannien så
har influencer marketing-kampanjer på Tiktok exploderat, men där finns andra tekniska lösningar
som man inte släppt i Norden ännu.

Där finns andra möjligheter för annonsörerna och Marcus Klamming bedömer att när dessa
lösningar blir tillgängliga även här, kan det bli ännu mer fart på annonseringen.

– Då tror jag att det kan förflyttas en del pengar, säger han och tillägger:

– Jag tror vi få se ett större skifte där mer pengar investeras i Tiktok, och det kommer att bredda sig
i målgruppen, säger han och konstaterar att plattformen i dag är ett sätt att nå fram till en målgrupp
under 30 år.

https://www.nytimes.com/2021/09/28/business/media/tiktok-advertising.html?partner=slack&smid=sl-share


Jonna Säll på Splay lyfter fram flera fördelar med den kinesiska plattformen: företag når en yngre
målgrupp som generellt kan vara svår att nå med traditionell marknadsföring, och Tiktok betraktas
av många betraktas som den ledande plattformen för oplanerade köp.

– Den enorma köpviljan som skapas där går inte att jämföra med andra plattformar.
Rekommendationer, trender och annonser som fångar upp Tiktok-andan väger tyngre än en polerad
reklamfilm och driver försäljning på ett helt annat sätt.

Ungefär en femtedel av de kampanjer som Splay arbetar med görs för Tiktok, och plattformen är
viktig för intäkterna.

– Vi får allt fler uppdrag och ser att intäkter kopplade till Tiktok kan mer än fördubblas i år, säger
Jonna Säll.

Fler byråer vittnar om en liknande utveckling.

När Tiktok i augusti 2020 passerade 100 miljoner aktiva användare i månaden i USA, ville många
av byrån Relatables kunder ha med plattformen i de planerade medieinvesteringarna för 2021.

– Intresset för Tiktok i Sverige har aldrig varit högre än vad det är nu och följer vi utvecklingen i
USA får vi se stora medieinvesteringar i år, säger vd:n Kalle Mobeck.

Han påpekar att det i nuläget är en prisvärd plattform för annonsörer, eftersom det inte är lika
många som gör reklam på Tiktok som på Instagram eller Youtube.

Men hur viktigt är det som annonsmedium jämfört med andra sociala medieplattformar?

Det är svårt att slå fast.

Några jämförbara och tillförlitliga siffror finns inte för den svenska marknaden. Bolag och byråer
SvD talat med säger dock att kanalen fortfarande utgör en liten post i marknadsföringsbudgeten.



På Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM, som mäter och sammanställer statistik över
mediemarknadens intäkter ingår Tiktok i en och samma kategori som Facebook, Instagram, Linked
In med flera.

I kategorin gjordes medieinvesteringar för 3,9 miljarder kronor under 2020 och för helåret 2021
prognostiseras siffran landa på 5 miljarder kronor, av totalt 46 miljarder kronor.

– Det är en uppgång med runt 30 procent, så denna kategori har en kraftig tillväxt, säger Madeleine
Thor, vd för IRM.

Hon konstaterar likt Peter Mackhe att användandet av en viss kanal styr intresset hos
annonsörerna, men kan inte säga om Tiktok växer på bekostnad av någon annan i samma kategori.



Dock växer hela kategorin och den spås fortsätta att växa. Enligt IRM:s prognos för innevarande år
växer den till 5,6 miljarder kronor under 2022.

Det finns en annan svårighet i att skaffa sig en överblick av medieinvesteringarna i ett social
plattform som Tiktok – nämligen att den är individualiserad. Reklamen som finns är inte synlig för
alla.

Tiktoks nordiska verksamhet etablerades i fjol och styrs från Sverige, med Liv Sandberg på vd-
posten. Det svenska bolaget har drygt 50 medarbetare, och majoriteten jobbar med annonsaffären.
De arbetar dels med direktkunder men också mot medie- och influencerbyråer.

Men kring frågor om annonsintäkter, antalet annonsörer och användare i Sverige är Liv Sandberg
förtegen.

– Jag får tyvärr inte dela den typen av data, säger hon.

– Det jag kan säga är att efterfrågan har varit väldigt stor, större än vad vi trodde. Både från små
annonsörer men också några av de riktigt stora svenska och nordiska varumärkena.

Varför kan du inte dela de siffrorna, om det nu går väldigt bra?

– Det är affärshemligheter. Vi är ett globalt bolag, jag får helt enkelt inte dela det, säger hon.

– Vi tar andelar från andra aktörer. Vi är ett stort team och fortsätter att rekrytera. Det säger något
om den efterfrågan vi har fått.

Förutom reklam tjänar Tiktok pengar på användarnas köp i appen. Det handlar främst om så
kallade ”coins”, mynt som köps och kan bytas mot virtuella gåvor till influencers.

Klart är dock att annonspengarna är det viktigaste intäktsbenet. Enligt analysfirman eMarketer
uppgick de totalt till runt 4 miljarder dollar i fjol. Det är betydligt lägre än vad konkurrenter som
Instagram och Facebook genererade bara det senaste kvartalet. Meta, som äger plattformarna, drog
in 28,3 miljarder dollar i annonsintäkter i Q3.

https://www.emarketer.com/content/tiktok-triple-its-ad-revenue-this-year


Trots att det ofta är den yngre målgruppen som lockar annonsörerna till plattformen, ökar
användartillväxten på Tiktok även i andra åldrar.

– Det är framförallt bland de lite mognare åldersgrupperna vi nu ökar som mest. Vi ser även att nya
trender inom bland annat mode, litteratur och lärande skapas och drivs av dem, säger Liv Sandberg.

Men appen domineras fortfarande av unga mellan 16–24 år.

Det medför också risker.

Tiktok har kritiserats för hur deras algoritm fungerar – för att få användarna att stanna kvar så
länge som möjligt. Något som riskerar att leda till att unga exponeras för skadligt innehåll relaterat
till droger, sex och ätstörningar, vilket både SvD och internationella medier rapporterat om.

Peter Mackhe på Sveriges Annonsörer konstaterar att detta givetvis påverkar annonsörerna.

– Många globala annonsörer, som exempelvis P&G, Unilever är väldigt försiktiga med de frågorna.
Det har strikta så kallade ”code of conduct” som styr var och hur de ska annonsera.

Han tillägger att det för vissa annonsörer är problematiskt i sig att annonsera i en kanal som har en
så stor andel unga användare som Tiktok har.

– Vissa tobaksbolag kampanjar inte på Instagram och Youtube av den anledningen, det är känsligt
för dem, säger han.

Efter kritiken ändrade Tiktok i december algoritmen. Det handlar bland annat om hur innehåll kan
varieras, så att liknande klipp inte kommer i ett kluster. Dessutom ska användare kunna tala om
vilka ord eller hashtaggar de inte vill se innehåll från.

Liv Sandberg säger att appen först och främst ska vara säker för användarna, men att det även är en
viktig fråga för annonsörerna.

För att undvika att kampanjer visas ihop med skadligt innehåll finns tekniska lösningar och ett team
som jobbar med att eftersöka och ta bort problematiskt innehåll.

Enligt Peter Mackhe finns även andra överväganden att göra för den som funderar över att
annonsera på plattformen. Han påpekar att Tiktok har en kinesisk ägare och det finns frågetecken
kring hur data delas. Det kan vara problematiskt för annonsörer.

– Ska mina annonser finnas i ett system som skickar data till Kina? Är det i enlighet med GDPR,
säger han.

Frågan är omtvistad.

Tiktok har bestämt hävdat att så inte är fallet – något som Liv Sandberg upprepar i intervjun med
SvD. Hon säger att bolagets servrar finns i USA och Singapore, och under 2022 kommer
serverhallar öppnas på Irland.

I amerikanska medier har dock tidigare Tiktok-anställda vittnat om att ägarbolaget Bytedance kan
få tillgång till användares data i USA. Men på frågan om Tiktok delar data med ägarbolaget svarar
Liv Sandberg nej.

Oavsett så bör annonsörer göra sin hemläxa noga, inte hoppa över målgruppsanalyser och
mediekonsumtionsbeteenden, anser Peter Machke.

– Man kan inte vara överallt, då räcker inte mediebudgeten, utan man måste våga välja bort. Det har
blivit jättesvårt att annonsera i dag genom att det finns så många kanaler och mediekonsumtionen är
så pass fragmentariserad, säger han.

https://www.svd.se/svaltalgoritmen
https://www.wsj.com/articles/how-tiktok-inundates-teens-with-eating-disorder-videos-11639754848
https://www.svd.se/tiktok-andrar-sin-algoritm
https://www.cnbc.com/2021/06/25/tiktok-insiders-say-chinese-parent-bytedance-in-control.html


Så investerar annonsörerna:

Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM, sammanställer statistik över mediemarknadens
intäkter.

För helåret 2021 gjordes medieinvesteringar för runt 46 miljarder kronor, av dessa var
sökordsmarknadsföring den största kategorin på 18 miljarder kronor. Kategorin sociala nätverk, där
Tiktok, Instagram, Facebook ingår, omsatte 5 miljarder kronor. I siffran ingår dock inte influencer
marketing.

Siffrorna baseras på utfallet under tre rapporterade kvartal 2021 tillsammans med en prognos för
fjärde kvartalet.


