
25. JANUAR 2020 / 
SÅDAN FÅR DU MEST 
UD AF FACEBOOK🏝



HEJ, JEG HEDDER KATRINE
JEG HAR SKREVET 1552 BLOGINDLÆG, 
KNAP 5000 TWEETS, 
LAGT OVER 500 BILLEDER OP,  
PRODUCERET 170 PODCAST OG 65 
VIDEOER, OG SKREVET FLERE 
STATUSOPDATERINGER END JEG KAN 
TÆLLE..





HVAD KAN VI NÅ I DAG?

• Kanalvalg! 

• Grupper, sider og profiler

• Tænk på, hvorfor jeres målgruppe er på Facebook

• Om annoncering

• Om (godt) indhold

• Spørg mig om alt

• PAUSE

• Øvelse: Lav noget godt indhold - lige nu!



JERES SPØRGSMÅL

• Hvorfor skal vi overhovedet være på Facebook? 
• Hvordan når vi de rigtige målgrupper med vores opslag? 
• Hvor ofte skal vi være aktive på Facebook for, at det batter noget? <- 1-2 gange ugentligt 
• Hvad er de tre bedste råd til at lave godt og relevant indhold? 
• Hvornår skal vi have en side og hvornår skal vi have en gruppe? 
• Hvad gør vi, hvis vores ø allerede har flere grupper/sider, så det kan forvirre modtageren? <- RYD OP! 
• Hvordan får man bedst Facebook til at spille sammen kommunikationen via øvrige kanaler (fx beboerblad, 

turistbrochurer etc.) <- Det behøver I ikke, men et fælles logo kan gøre det 
• Hvordan skaber vi handling via Facebook? Altså får nogen til rent faktisk at købe vores lammekød/whisky eller besøge 

eller flytte til vores ø? Så vores opslag ikke bare bliver luftig underholdning og spild af tid? 🤯🤯 🤯🤯 
• Hvordan kan jeg arbejde med anmeldelser/anbefalinger af min virksomhed/ø på Facebook (funktion i toppen af siden)? 

<- Send ud til tidligere kunder om de vil anmelde 
• Hvordan skaber jeg en frugtbar dialog med brugerne? (og hvad gør vi med de brugere, der skriver sure eller irrelevante 

bemærkninger, når vi lægger indhold op?) <-Svar på alting, husk det er et udtryk for engagement når de brokker sig 
• Er det nødvendigt at annoncere? Og hvis ja, hvordan gør vi? 
• Hvordan organiserer vi/planlægger vi bedst arbejdet på vores sociale medier, så det er realistisk ift. ressourcer? Få 

koncepter + en indholdsplan 
• Hvad skal vi bruge udover Facebook?  
• Og må vi bare genbruge indholdet på fx Instagram eller LinkedIn? Ja, hvis det giver mening for de brugere I har der



FØRST OG FREMMEST….
DER ER IKKE NOGEN HEMMELIG 
FACEBOOK-OPSKRIFT :)



… MEN DET ER STADIG EN AF 
DE BILLIGSTE 
MARKEDSFØRINGSKANALER 
DER FINDES



JA, DET ER GODT MED ET WEBSITE.
DET ER JERES PRIMÆRE 
VISITKORT.



WEBSITE: STOR INVESTERING I 
STARTEN, DEREFTER NEMT

FACEBOOK: MINIMAL INVESTERING I 
STARTEN, MEN HVIS DET SKAL 
BRUGES TIL NOGET, KRÆVER DET 
BLOD, SVED OG TÅRER



KANALVALG



GØR DET HELLERE 
GODT PÅ ÉN KANAL, 
END FESENT PÅ MANGE



KANALOVERSIGT
Facebook Linkedin Instagram Snapchat Twitter

Funktion Aktualitet og underholdning Den moderne arbejdsplads Det visuelle og produktnære Råt og bag scenen Digital interessevaretagelse

Formål Dele fortællinger om, hvordan vi 
arbejder og invitere til dialog

Formidle stillinger, arbejdsplads og 
faglighed

Dele smukke billeder, som fortæller 
historier og skaber stolthed og 

fællesskab
De visuelle, personlige historier Indflydelse på politikere, 

meningsdannere og journalister

Medietype Socialt medie (Push) Socialt medie (Push) Socialt medie (Push) Socialt medie (Push) Socialt medie (Push)

Marketingtype Envejs (kommentarer kan 
forekomme) Envejs Envejs Tovejs Tovejs

Sprogtone
Uformel 

(Subjektiv, personlig, munter og 
farverig)

Formel 
(Professionel og saglig)

Uformel 
(Subjektiv, personlig, munter og 

farverig) 

Uformel 
(Ung)

Formel  
(Professionel og hurtigt)

Målgruppe 35-65+ 30-60+  
(Ledere og specialister)

25-60 år 
(70 % kvinder) 15-25+ 25-60+ 

(meningsdannere)

Annoncetype Banner, sponsoreret post, dark 
post, influentpost Banner, sponsoreret post, influentpost Banner, sponsoreret post, influentpost Influentpost Sponsoreret post, influentpost

Opstartsbudget 5.000,- /år 15.000,- /år 5.000,- /år 50.000 (influent) 5.000,- /år



VÆLG KANAL IKKE KANAL EFTER 
EGET BEHOV - MEN EFTER HVOR 
MÅLGRUPPEN BEFINDER SIG.



Profil Side Gruppe

Hvem er afsender? En person En organisation / virksomhed /forening Alle i gruppen, eller en del af gruppen

Hvem kan poste 
indhold? Kun personen, der har profilen

Administratorer og redaktører, men ikke 
brugerne (pånær med sideopslag og 

anmeldelser)
Som regel alle gruppens medlemmer

Hvem kan se statistik? Kun personen, og meget lidt Admin og nogle redaktører Admin

Kan indholdet 
sponsoreres? Nej Ja Nej

Hvad bruges den til? Personlig kontakt og promovering Promovering af virksomhed / organisation 
/ forening Fællesskab







I VED GODT HVORFOR I ER PÅ 
FACEBOOK - FOR AT FÅ KUNDER/
BESØGENDE.

MEN HVORFOR SKAL FACEBOOK-
BRUGERNE FØLGE JERES SIDE? LIKE 
JERES OPSLAG? HVAD FÅR DE UD AF 
DET? HVAD ØNSKER DE SIG?



LAD OS TAGE ET EKSEMPEL



• Om sommeren er Facebook-siden kundeservice - er der 
åbent, har I særlige tilbud, skal vi spise der i aften?

• Om vinteren: Book din ferie nu (<- Der skal nok noget 
spons. til) + ferieminder fra gæsterne? 



• Om sommeren er IG-kontoen menukort

• … men mange søger også på hashtags 
som kunne være relevante for jer. Hele 
året. Så det kunne godt være en vej til 
kunder 



OM ANNONCERING





DEN CIRKULÆRE 
KOMMUNIKATIONSMODEL

Definér din 
målgruppe

Skab indhold

Få engagementGenerér data

Begynd forfra



ANNONCESYSTEMETS OPBYGNING 
(FACEBOOK)

Kampagne

Annoncesæt

Annonce

Målsætning og budget

Målretning, placering og tidsrum

Indhold



BRUGERDEFINEREDE MÅLGRUPPER



SALGSTRAGTEN PÅ FACEBOOK

Interaktion
365 dage

Webbesøg
180 dage

Fans
For evigt

@
For evigt

Konvertering







Hvordanerdet.nu



HVORDAN LAVER 
MAN GODT 
INDHOLD?



HVORDAN HAR MAN 
EN GOD SAMTALE?





VÆRDITRAPPEN



INDHOLDSTREKANTEN



DET VIRALE LOOP

Opfanger 
(kognitiv afkodning)

Føler 
(emotionel påvirkning)

Deler 
(handling)

Exit: Forstår ikke budskabet

Exit: Det rører mig ikke

Exit: Det giver mig ikke noget at dele



DE TEKNISKE FORDELE

• Facebook foretrækker video-indhold (det skal være lagt op på Facebook, ikke 
linkes til)

• Facebook foretrækker billeder (også lagt op)

• Facebook kan godt lide tagging

• Emojis er fedt, men Facebook er ligeglad

• Man får rigtig, rigtig meget for pengene hvis man sponsorerer en post bare lidt….

• Det er vigtigt at der kommer likes/kommentarer inden for de første få timer

• Deling af et opslag giver minus point, og deling af opslag UDEN tekst er minus-
minus :)



EKSEMPLER FRA 
JER SELV



• Det er visuelt - men ærgerlig at 
han mangler et halv hoved :)

• Det er informativt

• Der er emojis og “følelse”

• Der mangler en overskrift, eller 
en indledning, der fortæller 
hvorfor jeg skal komme



• Det er en fortællende og fin 
video - professionel?

• Det er en “evergreen”, dvs. den 
kan bruges igen. Det er 
brandingindhold

• Det er en kort tekst, men det er 
rigtig fint i denne sammenhæng

• Den fortæller mellem linierne 
hvorfor jeg skal komme på 
besøg  
(og I er også venlig enok til at 
fortælle mig hvor det er henne i 
Danmark!)



• Begivenheder kan være 
effektive, når først der kommer 
tilmeldte - men de første ti er 
svære!

• Man kan kommunikere før, 
under og efter på 
begivenheden, så når man først 
har fat i de “interesserede” kan 
man gøre virkelig meget med 
dem

• Det er et fint billede - og der er 
noget gratis # 



PAUSE



VÆRDITRAPPEN



• Det er visuelt - men ærgerlig at 
han mangler et halv hoved :)

• Det er informativt

• Der er emojis og “følelse”

• Der mangler en overskrift, eller 
en indledning, der fortæller 
hvorfor jeg skal komme



• Det er en fortællende og fin 
video - professionel?

• Det er en “evergreen”, dvs. den 
kan bruges igen. Det er 
brandingindhold

• Det er en kort tekst, men det er 
rigtig fint i denne sammenhæng

• Den fortæller mellem linierne 
hvorfor jeg skal komme på 
besøg  
(og I er også venlig enok til at 
fortælle mig hvor det er henne i 
Danmark!)



Prisen på en pool



HVAD ER DET FOR SPM DINE 
KUNDER/OMVERDEN STILLER 
IGEN OG IGEN, OG SOM ER 
SVÆRE AT SVARE ENKELT PÅ?

(LAV 8 SPM)



VÆLG NU ET AF DE GODE 
SPØRGSMÅL - HVORDAN KAN 
MAN LAVE DET TIL EN POST?

(10 MIN - JEG KOMMER RUNDT)



CANVA.COM - NEM MÅDE AT LAVE GRAFISK INDHOLD

http://canva.com




NÅR I KOMMER TIL 
FAKTISK AT SKULLE 
SKRIVE INDHOLDET..



HUSKEREGLER TIL OPSLAG & TWEETS
1. Et opslag/tweet -> et budskab / en pointe!

2. Find ud af, hvad det er for EN ting, I vil have folk til at gøre, og udform opslaget efter det

3. Lær platformen at kende - og ALLE formaterne, så du bedre kan vælge

4. Tag, tag, tag! 

5. Hashtags på Twitter og Instagram er meget, meget vigtigt. Det er begyndt at virke på LinkedIn. På 
Facebook er det fjollet

6. Ja, emojis virker. Men ikke på alle modtagere (kend din målgruppe!)

7. Ja, overskrifter med STORE BOGSTAVER kan gøre opslaget mere læsbart. Men hvis du skriver 
meget kort, så drop overskriften

8. Nogle gange er lange opslag gode, andre gange korte (kend din målgruppe!)

9. Billeder, ja tak. Video, ja tak. Grafik, også ja tak

10. Husk, folk sidder og scroller. De skal kunne aflæse jeres opslag lynhurtigt. KEEP IT SIMPLE!



JERES SPØRGSMÅL

• Hvorfor skal vi overhovedet være på Facebook? 
• Hvordan når vi de rigtige målgrupper med vores opslag? 
• Hvor ofte skal vi være aktive på Facebook for, at det batter noget? <- 1-2 gange ugentligt 
• Hvad er de tre bedste råd til at lave godt og relevant indhold? 
• Hvornår skal vi have en side og hvornår skal vi have en gruppe? 
• Hvad gør vi, hvis vores ø allerede har flere grupper/sider, så det kan forvirre modtageren? <- RYD OP! 
• Hvordan får man bedst Facebook til at spille sammen kommunikationen via øvrige kanaler (fx beboerblad, 

turistbrochurer etc.) <- Det behøver I ikke, men et fælles logo kan gøre det 
• Hvordan skaber vi handling via Facebook? Altså får nogen til rent faktisk at købe vores lammekød/whisky eller besøge 

eller flytte til vores ø? Så vores opslag ikke bare bliver luftig underholdning og spild af tid? 🤯🤯 🤯🤯 
• Hvordan kan jeg arbejde med anmeldelser/anbefalinger af min virksomhed/ø på Facebook (funktion i toppen af siden)? 

<- Send ud til tidligere kunder om de vil anmelde 
• Hvordan skaber jeg en frugtbar dialog med brugerne? (og hvad gør vi med de brugere, der skriver sure eller irrelevante 

bemærkninger, når vi lægger indhold op?) <-Svar på alting, husk det er et udtryk for engagement når de brokker sig 
• Er det nødvendigt at annoncere? Og hvis ja, hvordan gør vi? 
• Hvordan organiserer vi/planlægger vi bedst arbejdet på vores sociale medier, så det er realistisk ift. ressourcer? Få 

koncepter + en indholdsplan 
• Hvad skal vi bruge udover Facebook?  
• Og må vi bare genbruge indholdet på fx Instagram eller LinkedIn? Ja, hvis det giver mening for de brugere I har der


