
Sociale Medier
Få succes på de sociale medier



Kort om Anders

BESKÆFTIGELSE 
• Medejer af Kursusfabrikken

• Landdækkende kursusvirksomhed m. kurser i online 
markedsføring, grafisk design og webudvikling m.m.

• Medforfatter til bogen “Online markedsføring”

• Underviser i Online markedsføring og sociale medier

UDDANNELSE
• MA.  in Corporate Communication

• BA. in Marketing and Management Communication

• Aarhus School of business 

• & McMaster University, Canada

CERTIFICERINGER
• IT development and Learning  

• Google Partner

• Google Analytics og Google Google Ads 

• Bing Ads Accredited professional



Deltagerundersøgelse
Hvilke sociale medier bruger du?
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Hvorfor Sociale medier
Strategi og kunderejse

Hvem taler vi med
Målgrupper og personas

Indholdsstrategier  
Tekstuelt og visuelt

Effektmåling

Sociale media trends 2020

Et kig på opgaver til elever
samt Q&A

Dagens program
Med forbehold for ændringer

QA



Sociale medier
Hvordan og hvorfor?
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Introduktion

• Mulighed for at gå i dialog

• Skaber stærke relationer og dialog

• Påvirker tidligt i købsprocessen

• Nå mange forskellige målgrupper

• Skærer medieleddet væk

• Gør organisationen til ”eksperten”

• Sælger uden at ”sælge”

• Bedre og bedre planlægningsredskaber

Fordele
• Tidskrævende

• Kontinuerlig proces

• Kræver fuld fokus

• Kan ‘back fire’

• Ikke længere gratis

Ulemper

Fordele og ulemper ved sociale medier



Organisk og sponsoreret/betalt
Intro ved sociale medier

• Organisk indhold rammer typisk kun 6-10 
% af dine følgere. 

• Har til formål at fastholde/inspirere 
forbrugeren

• Sponsoreret indehold er en 
nødvendighed for at ramme flere 

• Har til formål at sælge/skabe leads



Sociale medier
Hvilke SoMe kanaler?



Fiktiv case
til elever 

• http://www.peterlarsenkaffe.dk/

• I mere end 110 år har kaffeelskere i hele 

Danmark nydt godt af kvalitetskaffen fra 

Peter Larsen Kaffe. Virksomheden blev 

grundlagt tilbage i 1902 af grosserer Peter 

Larsen, som drev detailforretning fra lokaler i 

Viborgs bymidte. 

• I dag kan Peter Larsens Kaffe købes utallige 

steder i landet, blandt andet i 

supermarkeder og specialforretninger. 

• Derudover kan du også købe kaffen via deres 

webshop. Der bliver desværre ikke solgt 

ligeså meget Peter Larsen Kaffe gennem 

webshoppen som i butikkerne. Det håber de, 

at en ny social medie strategi kan ændre på.

http://www.peterlarsenkaffe.dk/


Fra Peter Larsen Kaffe’s Facebook, 
LinkedIN og Instagram side
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Fra Facebook annoncebibliotek
https://www.facebook.com/ads/library/
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Hvorfor er vi der?
Strategiske overvejelser



Sociale medier
Hvad er dit formål?

Kundeservice

Partnerskaber

Markedsanalyse

Direkte salg

Lead-generering 

Skabe loyalitet

SEO Forøge trafik

?

ering VidendelingRekruttering



Kampagnestrategi
Fra start til slut

Kundehvervning

Få besøgende til din 

hjemmeside/landingside.

Konvertering

Overtal dem til at 

gøre noget bestemt. 

Kundefastholdelse

Få dem til at benytte 

din side igen.

Find det svageste led



Kampagnestrategi
Digitale værktøjer

Kundehvervning

KonverteringKundefastholdelse

ad

s



Kampagnestrategi og kunderejse
Opgave for elever

Kundehvervning
Konvertering

Kundefastholdelse

1. Analysér Peter Larsen Kaffe på Facebook, 
Instagram, LinkedIn, Twitter, og Youtube. 
Hvad gør de godt og hvad kunne de gøre
bedre?

2. Hvad tror I der er deres mål med hver kanal? 
Og lykkes de med det mål? 

3. Hvad er forskellen på deres organiske indhold
og deres betalte indhold?

https://www.facebook.com/ads/library/

Er de gode til at fastholde brugerne med deres kommunikation på hjemmesiden og SoMe?  

1. Har de nogle tydelige Call to Action knapper? 

2. Ved forbrugerne hvad de skal gøre?

3. Hvordan er oplevelsen, når man klikker på et 
opslag og lander på hjemmesiden? 

https://www.facebook.com/ads/library/
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Hvem taler vi med?
Strategiske overvejelser
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Kendskab

Jo bedre du kender

dine kunder, desto

større chance har du 

for at få succes med 

sociale medier.

Hvorfor?

Hvorfor har de valgt at 

følge med i dit indhold?

Hvornår?

Hvornår er de 

interesserede i dit 

indhold?

Hvem?

Hvem er dine  

læsere?

(Køn, alder, 

interesser etc.)

Hvad?

Hvad vil de gerne høre

om? 

Bliv knivskarp
Hvem taler du til?



19

21

Kundetype
Opgave for elever

Øvelse

Hvem er deres

målgruppe? 

Lav evt. en persona, 

som I vil kommunikere

til.

Hvem er  Peter 

Larsens kunder? Find 2 eksempler på

gode opslag på sociale

medier, der rammer 

målgruppen.



Indhold
Den gode statusupdate



Indholdsstrategi
Strategi og indhold

Kilde: Online markedsføring – Den store grundbog af Anders 
Hingeberg, Jakob Hebsgaard og Camilla Kjærsgaard
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Kundefokus
Værditrappen

01

02

03

04

05

Hør om vores forretning

“Mød vores medarbejder”

Hvordan kan vi sammen 
ændre verden?

Call me, Aarstiderne

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Endomondo, nemlig.com, Silvan.

Vi fortæller om det vi brænder for

“Vi brænder for en sag/viden.”

Køb vores produkt

“Køb 3 for 2s pris”
Kilde: Astrid Haug : Sig du kan li mig –
Indholdsstrategier på sociale medier s. 27
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Gør indholdet modtagerrettet
Vinklen er altafgørende

Skriv meget mere “du” end “vi”

Folk er ligeglade med dig og din forretning. De vil

vide, hvad det betyder for dem.

Fokus: Væk fra afsender

– hen mod modtageren.

Det kan give mening at arbejde med en persona. Vær

dog opmærksom på, at du ikke udelukker nogen

ubevidst - kan både gøres i ord og billeder.
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Aktant-modellen ligger til grund for 
rigtig mange gode fortællinger.

Den vigtigste pointe er, at 

virksomheden IKKE er helten - den 
er hjælperen.

Brug storytelling
Inddrag følelser

Kilde: Storytelling – Branding i praksis af Klaus Fog, Christian Budtz og Phillip Munch s. 40
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Storytelling er biologi. Det kan…

• skabe billeder som vi husker

• tilføje personlighed

• påvirke os irrationelt

• formidle værdier og holdninger

• skabe sammenhæng

• fremkalde empati

Det sker, fordi hjernen frigiver oxytocin -

bedre kendt som kærlighedshormonet.

Historier taler til “mavefornemmelsen”.

Brug storytelling
Inddrag følelser
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Brug storytelling
Inddrag følelser
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Værditrappen og storytelling
Opgave for elever

Øvelse

Hvor ligger deres

nuværende indhold på

værditrappen?

Kan de bruge

storytelling til at gøre

budskaberne mere 

modtagerrettet?

Hvordan kan Peter Larsen 

omskrive deres indhold, så det 

bliver mere modtagerorienteret

og kommer højere op på

værditrappen?
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Workshop
Vurder opgaver til elever



1. Skriv 1-3 opgaver/emner ned 
du vil bruge i undervisningen

2. Noter potentielle udfordringer 
du har ved at bruge og bringe 
sociale medier i spil i 
undervisningen

Vi har set på følgende opgaver til elever

• Kampagnestrategi 
(kundehvervning, konvertering og 

kundefastholdelse)

• Lav en persona & målgruppe

• Indholdsstrategi ARIK-

modellen

• Værditrappen og storytelling
29

5 min opgave: Individuelt
Løs følgende opgave



1. Skriv 1-3 opgaver/emner ned 
du vil bruge i undervisningen

2. Noter potentielle udfordringer 
du har ved at bruge og bringe 
sociale medier i spil i 
undervisningen

3. Diskutér jeres liste med 
hinanden 

Vi har set på følgende opgaver til elever

• Kampagnestrategi 
(kundehvervning, konvertering og 

kundefastholdelse)

• Lav en persona & målgruppe

• Indholdsstrategi ARIK-

modellen

• Værditrappen og storytelling

30

10 min opgave: Breakout Room 
Diskutér følgende
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Det gode indhold
Lidt tips og tricks



Brug en skabelon
- der virker



Tænk som en journalist
En lille bid af den store sandhed

Værdifuld
Høj kvalitetsinformation Let at læse/forstå

Overkommeligt

CC

A

Værdifuld Overkommeligt 





Skriv fængende overskrifter
Fang interessen

Nysgerrighedsfangere: 

• Ironi (overraskelse eller uventet twist)

• Konflikt

• Noget mærkeligt (en mærkelig hændelse, person eller perspektiv)

• Action (noget ”WAUW”, du har oplevet)

• Problemer (som dine læsere har)

• Fejl (som du oplever, din målgruppe begår)

• Transformation

• Mystik

• Stærk følelse (som din målgruppe kan relatere til)



Anbefalings-modellen
- Bonita Richters model er 

fantastisk. Mit salg er øget 

med 30 % på tre måneder. 

- Du tror, det er løgn, men... 

- Efter kun tre uger har jeg 

oplevet... 

- Jeg tror, du vil kunne lide... 

Ordre-modellen
- Øg dit salg i dag! 

- Sæt gang i din 

markedsføring med tre 

nemme trin. 

- Få 10 nye kunder inden for 

en uge

X grunde-modellen
- Den eneste vigtige grund... 

- 3 gode grunde til... 

- 5 gode grunde til... 

- 10 gode grunde til...

How-to-modellen 
- Sådan taber du 2 kg. om 

ugen 

- Sådan skriver du... 

- Lær hvordan du kan...

Stærke ord og fraser 
- Sandheden 

om/hemmeligheden bag... 

- Forestil dig, at... 

- Endelig!...

Spørgsmåls-modellen
- Hader du dit job? Opdag tre 

hemmeligheder, der... 

- Vidste du, at...? 

- Begår du også denne fejl, 

når du...? 

- Kender du dette simple 

trick...?

5 64

2 31

Bliv knivskarp
Fængende overskrift

Kilde: Online markedsføring – Den store grundbog af Anders 
Hingeberg, Jakob Hebsgaard og Camilla Kjærsgaard s. 360
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Call to action
I form af links

Fortæl følgerne hvad du gerne vil

have dem til at gøre… 

Ellers gør de sikkert ingenting.

Hvad skal folk gøre, når de har 

læst dit opslag?



https://trends.google.dk/trends

Indtast ord og se udvikling i antal 

søgninger inden for et geografisk 

område.

Gratis værktøj, der kan bruges til at 

undersøge, om efterspørgslen er 

stigende/faldende.

Google Trends
Trends i søgetermer

https://trends.google.dk/trends


02
Søg efter følgende søgeord:

”Tiktok” og ” havemøbler” 

01 Åbn siden trends.google.com/

03
Udforsk siden. Er der nogle

interessante trends?

Google Trends
Opgave til elever

trends.google.com/


Søg inspiration
Find inspiration online

https://answerthepublic.com/

https://answerthepublic.com/
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Visuelt indhold
Billeder og videoer



Professionelle billeder
Brug gode værktøjer

Find fx billeder på 

Pexels.com 

Unsplash.com

Tilføj tekst på

Canva.com 

Rediger billeder med Adobe Spark

https://spark.adobe.com/make/social-media-graphics/

https://www.canva.com/


Video, video, video
Og gerne live

5 tips til mere interessante 

videoer:

• Lav storyboard og manuskript 

• Lys og lyd

• Bevægelse i videoen 

• Rekvisitter 

• Tilpas format til kanal



Professionel video
Brug gode værktøjer

https://slide.ly/promo



Lav et facebook opslag
Opgave til elever 

21 3

Lav eksempler på

forskellige status-

opdateringer. 

Hvordan fanger I 

målgruppen?

Hvordan skal teksten se 

ud?

Brug evt. Pexels, 

unsplash eller promo

.

Vælg en facebook side Søg evt. inspiration 

blandt opslag fra

virksomhedens

konkurrenter eller

lignende brancher.



Planlægning
Struktur sikrer kvalitet

Hvad synes målgruppe er spændende?

Hvilke kanaler og sociale medier vil du bruge og hvornår?

Hvordan skal dit indhold se ud?

Hvordan vil du producere og vedligeholde indholdet? 

Hvornår skal dine opdateringer sendes ud? 

Hvilke højtider, eksterne og interne events vil du kunne udarbejde indhold til på forhånd? 

Når du udarbejder din redaktionelle kalender skal du bl.a. overveje:



Mandag d. 

Tirsdag d.

Onsdag d.

Torsdag d.

Fredag d.

TidspunktDato Type Indhold Billede/video

Redaktionel kalender
Struktur sikrer kvalitet

Ansvarlig

Eftermiddag Direkte salg 20% rabat på… Billede Pernille

Kl. 10.00
Lead-

generering
Tilmeld dig 

vores… Infografik Jens



Lav eksempler på forskellige

status-opdateringer. 

Sørg for sammenhæng med 

strategi og formål fra de 

tidligere opgaver.

Opret en redaktionel

kalender i Excel.

21

Søg evt. inspiration 

blandt opslag fra dine 

konkurrenter eller

lignende brancher.

3

Redaktionel kalender
Opgave til elever 



Effektmåling
Bliv bedre over tid



• Rækkevidde 

• Frekvens 

• Visninger 

• CTR 

• Kliks 

• Konverteringer

Evaluering af effekten 
Hvad måler vi på?

Vores fiktive tal Beskrivelse

Nøgletal / 

KPI er 

markeret 

med *

100000 Visninger på Sociale medier * Kan du få flere visninger?

1% CTR * Kan du lave gode annoncer med en høj CTR? 

1000 Kliks til din hjemmeside

1% Konvertering * Kan du hæve konverteringen? 

10 Antal kunder

5 Vi regner med at 50 % kommer igen * Kan du få flere til at komme tilbage til hjemmesiden?

150,00kr.                                  Gennemsnitskøb på hjemmesiden * Kan du få kunderne til at lægge mere i kurven? 

2.250,00kr.                               Omsætning inklusiv gensalg

50% Vores dækningsbidrag * Kan du få bedre avancer på dine produkter?

1.125,00kr.                               Vores fortjeneste 

1,13kr.                                     

Maks CPC (pris per klik) -Vi dividere 

fortjenesten med antal klik

112,50kr.                                  

Maks CPA (pris per kunde) findes ved at 

dividere fortjenesten med antal kunder (uden 

gensalgskunder)  



• Hent modellen på https://www.kursusfabrikken.dk/modeller/

• Lav realistiske antagelser omkring forventet effekt ved at udfylde modellen

Forventet effekt af kampagne
Opgave til studerende

Vores fiktive tal Beskrivelse

Nøgletal / 

KPI er 

markeret 

med *

100000 Visninger på Sociale medier * Kan du få flere visninger?

1% CTR * Kan du lave gode annoncer med en høj CTR? 

1000 Kliks til din hjemmeside

1% Konvertering * Kan du hæve konverteringen? 

10 Antal kunder

5 Vi regner med at 50 % kommer igen * Kan du få flere til at komme tilbage til hjemmesiden?

150,00kr.                                  Gennemsnitskøb på hjemmesiden * Kan du få kunderne til at lægge mere i kurven? 

2.250,00kr.                               Omsætning inklusiv gensalg

50% Vores dækningsbidrag * Kan du få bedre avancer på dine produkter?

1.125,00kr.                               Vores fortjeneste 

1,13kr.                                     

Maks CPC (pris per klik) -Vi dividere 

fortjenesten med antal klik

112,50kr.                                  

Maks CPA (pris per kunde) findes ved at 

dividere fortjenesten med antal kunder (uden 

gensalgskunder)  

https://www.kursusfabrikken.dk/modeller/


OBS: Hvis man vil have mere 
realistiske beregninger, så kan
man også bruge annoncemodulet
i alle Sociale medier værktøjer fra 
sin private profil. 



Facebook, Instagram, Messenger
Målrettet annoncering fra én platform
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SoMe Trends
Værd at vide
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De 6 største SoMe-trends
Kunderejsen er ændret

1. Video bliver ved med at vokse

2. Mere automatisering

3. Behov for mere avancerede annoncer og 

nye annonceringsmuligheder med 5G 

4. Historier frem for budskaber (stories)

5. Private netværksgrupper vokser

6. Social commerce
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Eksempler
Andre opgaver til elever







En lille øvelse
Facebook strategi

Analysér facebookstrategien 

for de to ovenstående 

virksomheder, VRS og 

Aarstiderne. 

1
Hvad vil I vurdere 

hovedformålene til at være?

(Direkte salg, lead-generering, 

branding, loyalitet, 

kundeservice ect.)  

2
Hvilken af del af kunderejsen 

understøtter de primært?

(Kundehvervning, konvertering 

el. kundefastholdelse) 

3



LinkedIn - Orbicon
Hvad er deres formål?



LinkedIn - Ruths Hotel
Hvad er deres formål?



En lille øvelse
LinkedIn strategi

Analysér Linkedin-strategien 

for de to ovenstående 

virksomheder, Orbicon og 

Ruths Hotel. 

1
Hvad vil I vurdere 

hovedformålet er på siderne?

(Direkte salg, lead-generering, 

branding, loyalitet, 

kundeservice ect.)  

2
Hvilken af del af kunderejsen 

understøtter de primært?

(Kundehvervning, konvertering 

el. kundefastholdelse) 

3



Instagram
Hvad er dit formål?



Instagram
Hvad er dit formål?



En lille øvelse
Instagram strategi

Analysér Instagram-strategien 

for de to ovenstående 

virksomheder. 

1
Hvad vil I vurdere 

hovedformålet er på siderne?

(Direkte salg, lead-generering, 

branding, loyalitet, kundeservice 

ect.)  

2
Hvilken af del af kunderejsen 

understøtter de primært?

(Kundehvervning, konvertering 

el. kundefastholdelse) 

3
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Q and A 
Spørgsmål og Svar



Hent modeller til 
undervisning her



info@kursusfabrikken.dk 61 66 76 28 www.kursusfabrikken.dk

Kursusfabrikken

Søren Frichs Vej 42G

8230 Åbyhøj

Tak for i dag
Det har været en fornøjelse!


