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VELKOMMEN 
Denne guide henvender sig til alle, der gerne vil i gang kommercielt på Facebook. Om du er ny eller 
garvet i marketingfaget, om du gerne vil starte selvstændigt op med egne annoncer ved siden af dit 
job, eller om du bare gerne vil kunne sparre med din marketingkollega, der arbejder med Facebook.  

Dette er en god begyndelse på en rejse med din nye disciplin – en disciplin der er under konstant 
udvikling. Derfor er vores anbefaling at du sørger for at holde dig ajour om nyheder på Facebook og 
altid forholder dig nysgerrig på platformens muligheder, da kun de grundlæggende muligheder bliver 
gennemgået her. 

Rigtig god fornøjelse! 
 

Janne Krogsbøll 
Social media manager 

 

Business Danmark er den eneste fagforening med 100% fokus på salgs- og marketingfolk - vores mål 
er at løfte det kommercielle Danmark. Derfor arbejder vi hver dag på at berige og klæde dig og 
branchen på til nye udfordringer og muligheder.  
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DIN FIRMASIDE 
Før du kaster dig ud i annoncerne, skal din base være klar. Det betyder at du skal have en firmaside og 
gerne begynde at tiltrække følgere ved at dele relevant indhold til din målgruppe.  
 

Opret firmasiden 
For at oprette en firmaside, skal du have en privat profil.  

Når du er logget ind, så trykker du opret i den øverste blå bjælke og derefter vælger du side. Guiden 
tager udgangspunkt i at det er en firmaside (virksomhed) du opretter.  

 

Udfyld sidenavn og et ord der beskriver type af virksomhed – og fortsæt.

 

Tilføj et kvadratisk profilbillede (160x160 pixel) og så et aflangt coverbillede (828 x 315 pixel). Du 
kan også vælge at indsætte en covervideo i stedet. Formatet skal være 820x462 pixels for at undgå at 
Facebook beskærer den. Derudover må den vare mellem 20-90 sekunder. Husk at videoen på denne 
placering ses primært uden lyd. 
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Har du ikke Photoshop, så kan Paint m.fl. også bruges til at klippe billeder til i de rigtige størrelser og 
pixels.  

Din side er nu offentlig. 

 

TIP 
Er du ikke ok med at folk nu kan se din side endnu, kan du midlertidig under  
indstillinger->generelt->synlighed af side tage offentliggørelsen af igen. Når du er færdig, 
offentliggøres siden igen samme sted. 
  

 

Byg firmasiden op 
Når du er på din side, finder du alle de værktøjer du får brug for i den hvide bjælke – kig 
mulighederne igennem og overvej hvilke der giver mening for dit mål for virksomheden.  

  

 

Dog er der som minimum nogle indstillinger, du fra start bør forholde dig til. 
 

Tilføj en handlingsknap  

Tryk på den blå knap under coverbilledet, og vælg hvilken handling du ønsker dine besøgende skal 
gøre på siden. Det kunne fx være ”kontakt dig” med link til din officielle hjemmeside, eller ”send e-
mail” til din officielle firmamail. Kig mulighederne igennem inden du afslutter – du kan altid ændre 
det i indstillinger senere. 
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Tilføj en beskrivelse  

Fortæl om dit firma og hvad du tilbyder. Hvad kan besøgende forvente/blive klogere på, når de følger 
siden? Du har 155 tegn at gøre godt med. Du kan altid rette teksten i indstillinger->sideoplysninger. 

 

Opret brugernavn 

For at undgå en lang url (webadresse) til din firmaside, kan du oprette et brugernavn – gerne så tæt 
på dit originale firmanavn som muligt.  

 

Vil du bruge Messenger fra firmasiden? 

Giv folk en god oplevelse, når de besøger din firmaside. Opret fx automatiske svar i Messenger. Du 
kan sige ”Tak for din besked, vi bestræber os på at svare den så hurtigt som muligt…” og dele flere 
oplysninger om din side eller fortælle dem, når du ikke er til stede. Se alle dine muligheder i 
indstillinger->beskeder. 

Men hvis der går lang tid før du svarer, bør du overveje om det er en service, der giver en god 
kundeoplevelse – under indstillinger->generelt->beskeder kan du vælge at slå muligheden helt fra.   

 

Tilknyt Instagram profil 

Under indstillinger->Instagram kan du også vælge at knytte en Instagram profil til din firmaside. Det 
er dog ikke et krav at have en firmaprofil, for at annoncere på Instagram. 

 

Tildel sideroller til flere personer 

Er der flere personer, der skal hjælpe dig med at vedligeholde siden, dele indhold og svare på 
beskeder, så kan du give dem fuld eller delvis adgang. Annonceadgang til flere personer kan ikke 
tildeles her, men kræver at du opretter en Business Manager (læs mere i kapitlet om betalte 
annoncer). 
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Evaluer på dit indhold 
Når du begynder at dele indhold og får følgere til din side, vil ”Indblik” blive et meget vigtigt værktøj 
til at klogere på om dit indhold har interesse for din målgruppe.  

Her kan du se hvor mange du når ud til, hvor mange der klikker og også hvis der er negativ feedback 
til Facebook om dine opslag, noget du bør tage meget alvorligt og lære af hvis det sker.  

 

 

Under offentliggjorte opslag på den første 
side kan du klikke på en enkelt annonce.  

Der kan være forskellige mål for om dit 
opslag har været en succes. Et af de 
vigtigste er få så meget reel engagement 
som muligt, da det betyder at du så også 
når ud til mange flere mennesker. Det 
måler du i likes, delinger og bedst af alt i 
kommentarer eller tagging af brugernes 
venner, som på eksemplet. Læs mere om 
hvad du bør måle på i næste afsnit om godt 
indhold og KPI’er.  
 

 

Tommelfingerregel – fra 3% klikrate er godt 
Ønsker du at få besøg til din hjemmesiden, så er en klikrate på 3% eller over tegn på at dine følgere 
finder dit indhold så relevant, at de vil vide mere.  
Beregn klikraten  (100/nåede personer)*klik på link 
Eksempel:  100/52.946 = 0,0019 *4400 = 8,3% 
  

 

På den korte bane kan tommelfingerreglen hjælpe til at vurdere om dette er noget du bør overveje at 
bruge penge på at skubbe længere ud. For jo mere relevant Facebook vurderer at dit indhold er, jo 
billigere er det at sponsorere.   

Det er så nemt at fortabe sig i enkelte tal uden at kigge på konteksten af indholdet. På første side 
under indblik kan du forneden se et overblik over nyeste delinger på siden. Klik på titlen af udvalgt 
opslag, for at se uddybet information om engagementet. 

Fx har et opslag med vores landsformands jubilæum en klikrate på 8%, hvilket betyder at opslaget har 
relevans hos vores følgere. Men før du overvejer at sponsere opslaget, skal du overveje formålet og 
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succeskriteriet. I dette tilfælde går kliks til billedvisning, udvidet tekst og link til landsformandens 
egen profil.  

Det gav ikke mening at putte et kommercielt budskab på, da det var en hyldest til ham. Men havde 
der været et kommercielt budskab, ville vi på baggrund af 3% reglen vurdere, at opslaget havde en 
engagements succes - målt på 5,4% likes fordelt på siden og i delingerne. 

Ligeså skal man holde øje med negativ feedback. I dette tilfælde har 11 følgere valgt at skjule 
fremadrettede opslag – men ikke stoppe med at synes om firmasiden. Hvis tallet var højere, ville vi 
ikke skulle dele sådanne opslag mere. Her falder det ind i bagatel grænsen, dog bør vi ikke dele for 
mange jubilæer for tit.  

 

 

 

Tommelfingerregel - 24 timers organisk opslag 
Giv altid dit opslag minimum 24 timer, før du vurderer om du skal annoncere. Så betaler du ikke 
også for adfærd fra de trofaste følgere, som du alligevel ville have fået – og du har et bedre 
grundlag for at vurdere, om opslaget har relevans og potentiale for at kunne komme bredt ud til en 
god pris. 
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Hvornår er dine følgere online og hvem er de? 
En anden interessant ting under indblik er ”opslag”. Her ser du en opgørelse af hvornår dine følgere er 
online (gns. for sidste uge). Holder du musen over en bestemt dag, får du data specifikt for dagen.  

 

 

Men flest online betyder ikke, at det er det rette tidspunkt hvor dine følgere vil engagere sig i netop 
dit produkt/budskab. Fx hvis dit budskab er meget fritidsorienteret er aften kl. 21-22 samt weekender 
måske bedst. Brug kurven til at undgå alt for inaktive perioder og prøv delinger på forskellige 
tidspunkter – evaluer, og test igen.   

Lær dine følgere at kende under ”personer” (alder, køn, by, land). Og overvej om dit indhold bør 
tilpasses til følgerne - matcher de f.eks. den målgruppe, der handler hos dig? 

Udforsk resten af menuerne i indblik. Afhængig af hvilke muligheder du bruger, kan der være mere 
nyttig viden. Fx indblik i videoer, begivenheder og også hvis du benytter Messenger til at servicere 
dine følgere. 
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GUIDEN TIL DET GODE INDHOLD 
Skrevet i samarbejde med Rikke Østergaard, Head of Content & Brand Activation hos Advice A/S. 

”Content” er ikke noget nyt, men er det indhold vi altid har lavet. Det der dog er ”nyt”, er udviklingen 
og brugen af de sociale medier. Det er blevet meget nemmere at producere rigtig meget indhold og 
hurtigt. Analyse viser at 60%1 af alt indhold vurderes af læserne som fuldstændig irrelevant og 
ligegyldigt indhold. Konsekvensen er at målgruppen bliver nødt til at være kritiske i deres frasortering 
af indhold. Også medierne straffer indholdsleverandørerne når indholdet ikke måles relevant nok. 
 

Målgruppen forventer at indholdet er: 

 Engagerende – jeg skal kunne interagere med det 
 Aktuelt – jeg vil have noget der rammer mig i maven lige nu og det skal være topaktuelt 
 Kurateret – det skal leveres på det rette tidspunkt, i et format der passer til mig 

Platformene udvikler sig hele tiden, så den aflæste adfærd fra brugeren også er mere sandsynligt en 
aktiv interaktion. Fx vurderede Facebook for noget tid siden at hvis du stoppede med at scrolle ud for 
noget indhold, var det fordi du interesserede dig for det. Hvor det i virkeligheden måske blot var fordi 
en forbipasserende havde talt til dig så du stoppede med at scrolle. Facebook hæver derfor hele tiden 
baren for hvornår det er godt indhold – derfor oplever folk der arbejder med betalt indhold på 
Facebook, at det hele tiden bliver dyrere og sværere at ramme deres målgruppe.   

Vi anbefaler derfor at du dropper alle ”de små hacks til at snyde systemet”, som mange fagartikler 
tilbyder, og i stedet fokuserer på at lave rigtig godt indhold, som din målgruppe vil sætte pris på. 

                                                 
1 Haval, Meaningful Marketing, yearly survey. 
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Kvalitet fremfor kvantitet 
Alle der har produceret indhold, har på et tidspunkt 
lavet et dårligt stykke indhold.  

Altså et stykke indhold der ikke giver nogen værdi for 
kunden eller for dit firma, men blot er produceret fordi 
vi ikke havde andet at dele og det er påske, jul, 
dronningen har fødselsdag. Vi har alle været der, men 
lad os se det i øjnene, hvilken værdi giver ”dit logo 
med nissehue” egentlig kunden? Vil det ændre 
kundens holdning til dit firma positivt? Vil det give 
dem lyst til at handle med dig/dit firma? 

Det kan godt være at det har givet likes, men så er det 
nok mere et tegn på at du har målt på de forkerte ting 
eller fejlagtigt tror at man bør være til stede hele tiden.   

 

Strategiske spor 

Når vi arbejder med godt indhold, skal du starte med at beslutte din kernehistorie. Fx kunne det være 
”Vi laver de bedste kanelgifler i verden”. Herfra foldes den så ud i de ideer/temaer du skal producere 
indhold til, fx kan man gå ud i historien om kanelgiflen, smagen, sådan bager vi dem, sådan finder vi 
de bedste ingredienser m.m. Under hvert tema kan man så producere forskellige stykker indhold til. 

 

Hvorfor skal du lave dette stykke indhold? 

Fremover skal du derfor hver gang spørge dig selv ”hvorfor skal jeg lave dette indhold”, fremfor hvor 
meget skal du lave - eller endnu værre, hovsa løsningerne der ikke gavner andet end at konstatere at 
det er international hamburgerdag. 

Højtider kan dog godt give mening, men kun hvis dit firma produkt passer til lejligheden – fx 
blomster til Valentinsdag.  

Planlæg din kommunikation ved at lave strategiske spor, fremfor en always on strategi. Hvert spor 
udgør et tema – vælg mellem 4-10 strategiske indsatser. Når disse spor er planlagt er det vigtigt at 
holde dem op i mod hinanden, sådan at du ikke poster alt oven i hinanden. Og gerne så de i 
fællesskab taler samme sprog i retning mod din kernehistorie. 
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I bund og grund er det som en kampagne, men forskellen er at en kampagne kører relativt intensivt 
og har nogle hårde konverterende målepunkter. Hvor et strategisk spor kan køre i betydelig længere 
tid, der kan være flere strategiske spor samtidig til forskellige målgrupper og der ikke nødvendigvis 
en afsluttende KPI. Et strategisk spor kunne fx have en KPI om at bidrage til en holdningsændring til 
dit brand. 
 

Format er vigtigere end du tror 
Der kommer regelmæssigt nye måder at levere indhold på, 3D billeder, video, livestreams m.m. Mange 
vælger at ignorere det, fordi det virker svært, indtil det er så stort at man ikke kan ignorere det 
længere. Video er et godt eksempel. 

Men når der lanceres nye formater som fx livestreams, så hjælper platformene det til at blive en 
succes, fx ved at forære dig ekstra rækkevidde eller billigere annoncering. Du vil derfor typisk vinde 
ved at være blandt de første der bruger det. Også brugerne er langt mere nysgerrige når der kommer 
nye formater, hvilket betyder at du kan tillade dig at lege mere med mulighederne. 

Modsat straffes de langsomme også. Fx hvis du poster en Youtube video på Facebook, når den ikke ret 
langt ud, da Facebook foretrækker deling af native videoer.  

Du behøver ikke hoppe på alt nyt, men vær nysgerrig og legende - prøv dig frem. 
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Tendenser lige nu  

 Native video 
 Indbygget interaktion, fx hvor du kan trykke/swipe/skrive noget for at få oplevelsen. Fx 

Carrousel ads, hvor du kan kigge igennem billederne. 
 Lange formater, der naturligvis kræver at du har gjort noget ud af dem. Fx har podcast vundet 

sit indpas. Og du se op til en times video på ”Facebook Watch” – det kræver dog 
kvalitetsoptagelser med god lyd, for at kunne fastholde seerens opmærksomhed så længe. 

Vi anbefaler at du abonnérer på de nyeste tiltag på Facebook– Business nyhedsmail hos Facebook. 
 

Personlighed skaber engagement 
Vi hungrer efter personlig interaktion, fordi indhold har erstattet mange relationer. Kundeservice 
erstattes af FAQ’er eller længere forklarende tekster på hjemmesider. Indhold der er SEO optimeret 
kan en masse ting, men det skaber ikke den varme personlige følelse hos modtageren.  

Analyser2 viser at forbrugerne stoler mere på mennesker, der ligner dem selv. (Ny grafik)

 

Det betyder at personligt indhold vinder over brandet indhold, hvilket vi også kan se er tendensen på 
sociale medier.  

 

 

                                                 
2 Edelman trust barometer  

https://www.facebook.com/business/m/updates-signup?ref=fbb_ens
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Influencers  

En måde at gå til opgaven på kan være at benytte influencers. Vi oplever stadig at Influencers virker 
godt til opbygning af troværdighed, det er dog vigtigt at vælge den rette type. Influencers kan med 
fordel opdeles i tre forskellige grupper. Både ude i samfundet og i firmaet. 

 Mega Influencers  
A. Kendte mennesker som Medina og Anders Breinholt 
B. Politikere/meningsdannere 
C. CEO 

 Medium Influencers  
A. Bloggere/Youtubere/Instagrammere, der kun er kendte fordi de har en digital 

tilstedeværelse 
B. Journalister 
C. Eksperten 

 Mikroinfluencers  
A. Almindelige mennesker med ekspert område  
B. Aktivister med en passion (ikke at forveksle med demonstranter) 
C. Medarbejdere, med en passion for deres arbejde 

Alle tre typer giver taletid, skaber identifikation og giver rækkevidde. Det skaber autencietet og 
troværdighed.   

Det er dog ikke alle der har ressourcerne til at køre en influencer kampagne med Medina. Derfor kan 
man med fordel arbejde med de forskellige niveauer af personlig kontakt med vores indhold i 
kunderejsen.  

(ny grafik) 
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KPI’er skaber resultater  
En god KPI kan i grove træk opdeles i en skala fra 
forfærdelig til fantastisk. Det betyder ikke at et like ikke er 
godt, men det er ikke klogt at bruge som enkeltstående 
beslutningsgrundlag for om indholdet er godt. Som 
enkeltstående målepunkt er de irrelevante, men i 
sammenhæng med andre målepunkter kan det indikere 
om vi er på rette vej.  
 

En god KPI 

En god KPI bør reflekterer et større virksomhedsmål og 
ikke kun et mål for det enkeltstående stykke indhold. 

 Hvad vil vi? 
 Hvad vil vi sælge?  
 Hvordan ønsker vi at blive opfattet? 

Målet bør være forankret i ledelsen, fx et overordnet salgsmål, rekrutteringsmål eller et overordnet 
mål for holdningsændring. Målsætninger har formål, og det skal de også have på de sociale medier. 

Det skal passe ind i en kontekst, hvis fx et formål hedder at vi skal ændre opfattelse til 
organisationen/brand/produkt, så skal målsætningernes laves rundt om det. Fx ser video til ende, 
besøger vores hjemmeside efter indholdet, de kommer til vores event. 

Det skal give mening på tværs af forretningsenheder, og ikke kun i marketingafdelingen. Det skal 
have en synergi til fx salgsafdelingens mål. 

Det skal kunne måles. Det betyder at en KPI som fx højere likeabilty kan være svært at måle på den 
korte bane. Der kan man i stedet måle på lettere mål, hvis de ser vores indhold, ser flere stykker 
indhold, skriver positivt til os på baggrund af indholdet. 

Og det skal være nemt at forstå og være enkelt at gå til – det skal være baseret på handlinger. Alene 
at man har set indholdet, er ikke nok til at vurdere om det vi laver er godt. Vi må måle på responsen. 
 

Skab et flow 

En avanceret måde at gøre det på er ved at vælge forskellige mål på hele kunderejsen. Hvis vi starter 
fra venstre, kan vi fx måle hvor mange har set videoen om produktet, herfra kan man så måle på hvor 
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stor andel, der fortsætter til hjemmesiden for at læse mere og til slut hvor mange der vælger at 
konvertere (fx købe produktet).  

Når du har besluttet dig for trinene på din simple kunderejse ved du også hvad dit indhold skal kunne. 
Og så bliver det nemmere at vurdere hvad formålet er. 

 

* Tragten bygges ved at opsætte en Facebook pixel på din hjemmeside. Herefter kan du under målgrupper 
på Facebook definere forskellige målgrupper, baseret på dine følgeres handlinger på hjemmesiden.  

Hvert stykke indhold du laver, kan spille forskellige roller afhængig hvilket sted din følger er i 
kunderejsen. Nedenfor er indholdet man typisk introducerer den individuelle følger for, fra venstre 
mod højre i tragten. 

1. Hero indhold er det der skal kunne mærkes i maven, skabe en følelse. 
2. Uddannende indhold er langt mere rationelt, vi deler ud af vores viden for at gøre os top 

of mind. 
3. Engagerende indhold er når vi ønsker at de deltager i vores samtale. 
4. Taktisk indhold fortæller at produktet er billigt og du kan købe det lige her. 

 

Genbrug er guld 
Vi laver tit meget forskelligt indhold vi deler forskellige steder, i medier, brochure, hjemmeside m.m. 
Men husk at 60% af indholdet vurderes som irrelevant hos forbrugeren. Derfor sætter det krav til at vi 
arbejder klogt. 

De digitale medier er nemlig ikke en bog vi læser fra ende til anden. Ingen venter roligt på at du 
vælger at dele et stykke indhold med dem. De læser også indhold hos dine konkurrenter, ser en video 
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om en kat, og så vender de måske tilbage til dig. Med andre ord, du behøver ikke at poste noget nyt 
hver dag, for folk følger dig ikke hver dag.  

Det betyder også at dit indhold sagtens kan genbruges på tværs af kanaler. Fx kan en artikel 
omformes til et stykke infografik, en video og på den måde få liv flere forskellige steder. 

Samme type indhold er ikke velegnet til alle medier, hvorfor at du med god samvittighed kan 
fravælge de kanaler, der ikke passer til indholdet eller til målsætningen.   

Start med at lave dit grundindhold, og tilpas det derefter til de forskellige kanalers beskaffenhed. Det 
betyder at et stykke grundindhold, godt kan klippes op til flere mindre stykker indhold.  

Det betyder at du godt kan vise samme stykke indhold flere gange.  

 

Tommelfingerregel  
30-50% af dit indhold laves til en specifik kanal – resten brydes op og bruges på tværs af kanaler. 
  

 
Fx kommer netop dette kapitel fra et populært foredrag. Foredraget blev optaget og klippet til 
hjemmesiden. Nu deles det med dig i en bog og om en md. genbruger vi måske de gode råd i en 
artikel på de sociale medier. 
 

Udgiv forskudt 

Det er ok at prøve indholdet af i forskellige kanaler på 
forskellige tidspunkter. På den måde kan du teste det af 
og tilpasse det løbende. 

 

Sådan gøres det i praksis 

For at få virkelig succes med dit indhold, er I nødt til at arbejde sammen om det, fremfor at fordele 
det på flere mennesker, der løber i hver deres retning til egne kanaler. Opgaven bør derfor behandles 
lige så seriøst, som var det en redaktion på et magasin.  

Det betyder at man bør fastsætte en gruppe af mennesker der ansvarlig for opgaven, som mødes og 
holder redaktionsmøder, planlægger hvilke strategiske spor skal der skal tales om, hvilke kanaler, 
hvordan produceres indhold og ikke mindst i fællesskab måler på de valgte KPI’er. 

Sidder du alene med opgaven, så book et enmandsmøde og sæt tid af til mødet. Overvej at invitere 
repræsentanter med fra andre afdelinger, fx salg der taler med kunderne og ved hvad der 
efterspørges, måske i særlige perioder.  
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Indholdsplanen betyder alt 

Mange nøjes med at skrive tidspunkt, kanal og indhold på deres plan, men går derved glip af alle de 
andre muligheder der er gennemgået i dette kapitel. 

Vi anbefaler at du i Excel, laver en indholdsplan med følgende oplysninger: 

 Dato 
 Kanal 
 Emne/fokus 
 Typologi 
 Forretningsmål 
 Målgruppe 
 Mediebeløb 
 Format 
 Call to action 
 Tekst 
 Evt. kommentar 
 Link 
 Billede/video 
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Jo flere oplysninger du har med, jo bedre overblik giver det dig også. Det sikrer at du producerer 
kvalitetsindhold og får den fulde værdi ud af det, ved at kunne bruge det på tværs af kanaler. At det 
dækker jeres vigtigste målgrupper og jeres målsætninger. Og ikke mindst vil det sikre at du måler på 
de rigtige ting helt ned på indholdsniveau, så KPI’er bliver til indsigter. Både hvad der virker og hvad 
bør korrigeres til næste gang. 
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BETALTE ANNONCER - BASIS 
Når du deler et stykke indhold, er det kun ganske få procent af dine følgere, der ser det. Og det vil 
typisk være de følgere, der interagerer mest med dig. Så hvis du vil længere ud med dit indhold og 
annoncer, skal der afsættes annoncekroner.  

Og jo bedre du er til at lave godt og engagerende indhold, jo billigere rækkevidde får du. 

Det betyder at du godt kan vise samme stykke indhold flere gange.  

 

Tip - Boost aldrig dit indhold  
Facebook tilbyder hurtig-annonce knapper på alle dine opslag, hvor du med få kliks kan sætte 
annoncering i gang. Men det betyder at du afskærer dig selv fra at vælge mange vigtige kriterier til 
og fra – ikke mindst at fravælge annonceplaceringer, som er kendt for at give dig dårlig effekt. 
  

 

Vælg Business Manager eller Annonceadministrator? 
Du har fra start en rolle som annonceadministrator, men kan vælge at udvide den til en Business 
Manager – det er gratis at gøre og giver dig flere muligheder.  

Opret en Business Manager hvis: 

 Din virksomhed har et marketingteam: Du har mere end én person, der arbejder på din 
virksomheds marketing, eller mere end én person, der administrerer din virksomheds nuværende 
tilstedeværelse på Facebook eller Instagram.   

 Du administrerer aktiver: Du administrerer flere Facebook- eller Instagram-aktiver, f.eks. 
Facebook-sider, -annoncekonti eller -apps. 

 Du bruger en leverandør: Du arbejder sammen med leverandører, som hjælper med at oprette, 
køre eller administrere dine sider eller annoncer, men du ønsker, at din virksomhed bevarer 
ejerskabet af alle sider, annoncekonti og aktiver. 

 Du skal have kontrol over adgang og tilladelser: Du vil have komplet kontrol over dine aktiver 
uden at overdrage ejerskabet til personer, som hjælper dig med din forretningsdrift. 

 Du vil have din virksomhed til at vokse: Du vil have muligheden for at anmode om adgang til 
andre sider, annoncekonti og apps eller dele dine sider, annoncekonti og apps med andre 
bureauer. 

 Du skal holde din virksomhed sikker: Business Manager indfører i øjeblikket nye 
sikkerhedsværktøjer gennem det nye Sikkerhedscenter for bedre at sikre, at du bevarer kontrollen 
over dine aktiver. 

 

https://www.facebook.com/business/help/216940652189296?helpref=faq_content
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Sådan opretter du en Business Manager: 

1. Gå til business.facebook.com 
2. Klik på Opret konto 
3. Indtast et navn til virksomheden, vælg den primære side, og indtast dit navn og din 

arbejdsmail 
4. Indtast dine oplysninger i resten af de obligatoriske felter 

Læs mere om oprettelse af Business Manager og opsætningen. 
 

Opsætning af din første annonce 

Vælg din målsætning 

For at vælge den rigtige annonceringsmålsætning skal du svare på spørgsmålet: "Hvad er det vigtigste 
resultat, jeg vil have ud af denne annonce?" Det kan være salg på dit website, downloads af din app 
eller større brandkendskab. Læs mere om målsætninger. 

 

Vælg din målgruppe 

Ved at bruge det, du ved om de personer, som du vil nå ud til – fx alder, lokation eller andre detaljer 
– kan du vælge den demografi og de interesser og adfærd, der repræsenterer målgruppen bedst. Vi 
anbefaler at du giver dig god tid til at finde frem til en til flere standard målgrupper. Bemærk at du 
kan gemme dem, du ved du kommer til at bruge igen.  

Hvis du vil opsætte mere avancerede målgrupper 

 Kontaktlister – inkludering/ekskludering 
o Målgrupperne kan være eller suppleres med data fra dit CRM-system eller 

kundekontaktdata – både for at målrette mod dine kunder eller frasortere dine kunder, 
afhængig af din strategi.  

o Bemærk at ved upload af personfølsomme data til en tredjepart uden et samtykke, 
begynder Dataforordningen (GDPR) at lyse rødt. Vi anbefaler at du tager kontakt til 
GDPR rådgiver/advokat, inden du gør noget! 
 

 Websitebesøgende – retargeting  
o Installer Facebook-pixel på dit website for at oprette en målgruppe med personer, der 

har besøgt det. Du kan også anvende websitetrafikdata til at vise folk annoncer for de 
ting, de har vist interesse i på dit website. Læs mere om opsætning af pixel på din 
hjemmeside og opsætning af hændelser her. 
 
 

https://business.facebook.com/
https://www.facebook.com/business/help/1710077379203657?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/business/ads/ad-objectives
https://www.facebook.com/business/help/1474662202748341?ref=fbb_audiences
https://www.facebook.com/business/help/1474662202748341?ref=fbb_audiences
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 Appbrugere 
o Installer Facebook SDK i din app for at oprette en brugerdefineret målgruppe af 

personer, som anvender din app, så du kan inspirere dem til at vende tilbage til et spil 
eller se en vare, de eventuelt er interesserede i at købe. 

Du kan opsætte kopimålgrupper for både kontaktlister og websitebesøgende. 

En kopimålgruppe er en metode til at nå ud til nye personer, som sandsynligvis vil være interesserede i din 
virksomhed, fordi de minder om dine eksisterende kunder.  
 

Hvor skal din annonce køres? 

Derefter skal du vælge, hvor din annonce skal køres – uanset 
om det er på Facebook, på Instagram, i Messenger, i Audience 
Network eller på tværs af dem alle. På dette trin kan du også 
vælge at køre annoncer på specifikke mobilenheder. 

Vælg altid rediger placeringer, for at få mest ud af dine 
annoncekroner.  

Nyheder 
 Dine annoncer vises i nyheds feed. 
 Vi anbefaler at du altid som minimum vælger denne 

placering. 
 

Højre kolonne 
 Dine annoncer vises i højre kolonne på hele Facebook 

(kun på pc). 
 Vi fraråder at du vælger højre kolonne - erfaringer viser 

at effekten er lav. 
 
Lynartikler 

 Dine annoncer vises i lynartikler i Facebook-mobilappen 
og Messenger.  

 Vi har fin effekt-erfaring med lynartikler, så vælg gerne 
den. 

 
Hvad angår resten af mulighederne, kommer det meget an på produktet, din måde at lave indhold og 
ikke mindst, hvor dygtig du er til at indstille målgruppen til kun at komme ud til relevante brugere. 
Prøv dig frem, mål og ret til. 
 



23 
 

Audience Network skiller sig lidt ud. Du kan bruge Audience Network til at levere annoncer på apps 
og websteder ud over Facebook, hvor folk bruger deres tid. Her vises dine annoncer bl.a. på websites 
og i apps.  
 

Angiv dit budget 
Angiv dit daglige budget eller livstidsbudget og den periode, som dine annoncer skal køres i. Disse 
grænser betyder, at du aldrig vil bruge mere end det, du har lyst til. Såfremt du bruger et dagligt 
budget, så sørg for at sætte en slutdato for din kampagne – ved mindre den må køre uendeligt? 
Du betaler for de ønskede handlinger, dvs. den målsætning du valgte tidligere: eksponeringer, 
konverteringer, kliks. Når den valgte målgruppe er over 200.000 personer, vil du få en estimeret 
rækkevidde for budgettet du sætter. 
 

Vælg et format  
Vælg mellem seks forskellige annonceformater – de er designet til at fungere på enhver enhed og 
forbindelseshastighed. Du kan vælge at vise et enkelt billede eller en enkelt video i din annonce eller 
bruge et større format med flere billeder. Læs mere om mulighederne med de forskellige kreativer. 
 

Hold dig under 20% tekst i billedet 

Har du har mere end 20% tekst i billedet vil billedet blive gennemgået af Facebook og annoncen kan 
blive afvist. Billede bliver inddelt i kategorier for ”tekstmasse”:  

 OK – din annonce vil blive vist som normalt 
 Low – din annonces reach kan være en smule mindre 
 Medium – din annonces reach kan være meget mindre 
 High – din annonce vil nok ikke køre 

Og da du betaler for visning af din annonce, vil for meget tekst altså betyde, at det bliver dyrere for 
dig at annoncere. Brug Facebooks eget værktøj til at tjekke dit billedes tekstmængde.  
 

Hvornår betaler du? 
Hvornår du betaler for dine annoncer afhænger af, hvordan du betaler for dem. Når du opretter din 
første annonce på Facebook, skal du tilføje en betalingsmetode på din annoncekonto, og denne 
betalingsmetode afgør din betalingsindstilling. Der er to primære betalingsindstillinger for Facebook-
annoncer: 

 Automatiske betalinger: Facebook debiterer dig automatisk, når du bruger et bestemt beløb, 
kaldet din faktureringsgrænse, og igen på den månedlige faktureringsdato ved eventuelle 
ikke-betalte beløb. Det er sådan, du skal betale, hvis du bruger PayPal eller de fleste kredit- og 
debetkort til at købe annoncer. Anbefales 
 

https://www.facebook.com/business/ads/ad-formats
https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
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 Manuelle betalinger: Du skal føje penge til din konto først. Derefter opkræves nogle af disse 
penge op til en gang om dagen, mens du kører annoncer. Det betyder, at du manuelt føjer 
penge til en forudbetalt saldo på din annoncekonto, før dine annoncer køres. Når du har opsat 
en annoncekonto med manuelle betalinger, kan du ikke skifte til en anden betalingsindstilling. 
Du har ikke en faktureringsgrænse ved manuelle betalinger. 
 

Mål og justér din annonce 
Når din annonce kører, anbefaler vi at du holder øje med, hvordan den klarer sig 
i Annonceadministrator. Se, om en version af din annonce klarer sig bedre end en anden, eller om 
annoncen leveres effektivt, og foretag justeringer efter behov. 
 
Hvad du måler på, afhænger af hvilke strategier og succeskriterier du vælger. Det er ikke nok kun at 
bruge den ene tommelfingerregel med de 3% i klikrate, som tidligere nævnt – men udvælge flere 
forskellige målepunkter der matcher succeskriteriet for annoncen . Her kan Facebooks tre nye 
pointsystemer til annoncer benyttes. De er også med til at sætte prise,n du skal betale for annoncen. 
 
På en skala fra 1 til 10 (hvor 1 er bedst) – vurderer Facebook dit indhold på: 
 
- Quality ranking  

o Hvordan opfattes annoncens kvalitet i forhold til annoncer, der er målrettet mod 
samme målgruppe. 
 

- Engagement rate ranking  
o Hvordan opfattes annoncens forventede engagementstal i forhold til annoncer, der er 

målrettet mod samme målgruppe. 
 

- Conversion rate ranking  
o Hvordan opfattes annoncens forventede konverteringsfrekvens i forhold til 

konkurrerende annoncer, der er målrettet mod samme målgruppe. 
 

  

https://www.facebook.com/business/help/173319523214585?helpref=faq_content
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Facebook billede dimensioner 

Selvom man ikke bemærker det, så er der rigtigt mange forskellige størrelser på billeder på Facebook 
– her er et overblik over det hele her. Facebook skifter tit design og ændrer på størrelserne. Listen her 
er derfor med et lille forbehold. 

Alm. billedstørrelser 

 Bredde i pixel Højde i pixel 
Standard billede 1200  1200  
Link billede 1200  628  
Cover billede  828  315  
Video 504  283  
Profilbillede 160  160  
News feed vertical 1200  1650 

 

Annonce størrelser 

 Bredde i pixel Højde i pixel 
Facebook Opslag (Horisontal)  1200 628 
Facebook Opslag (Kvadratisk) 1200 1200 
Facebook Opslag (Portræt) 1910 1000 
Facebook Video - Thumbnail 1200 675 
Mobile-App Annonce 1200 628 
Multi Product Ads (Carousel) 800 800 
Page Like Annoncer 1200 444 
App Engagement 1200 628 
Local Awareness 1200 628 
Offers 1200 628 
Opslag - Billede / Boost Post 1200 900 
Opslag - Event 1200 444 
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FORSTÅ DET DIGITALE MARKETINGSPROG 
Bouncerate  
Er antallet af besøgende, der kun kigger på én side og så forsvinder igen. Altså en besøgende, der 
kommer forbi din side og vælger ikke at klikke nogen steder, førend han forlader siden igen. 

Churn 
Er antallet af kunder der stopper med at bruge din service, købe dit produkt eller med at følge dig. 

CPA (cost per acqusition)  
Prisen pr. handling. Du betaler kun for en annonce, når brugerne foretager det ønskede mål, fx køber 
et produkt, ser din video eller tilmelder sig nyhedsbrev.  

CPC (cost per click) 
CPC er den pris, du betaler pr. klik på din annonce. Indrykning af annoncer foregår via en auktion, så 
CPC er dit maksimale bud i auktionen, altså den maksimale pris du ønsker at betale. Om din annonce 
vises afhænger af konkurrencen og budpriser i auktionen. 

CPM (cost per mille) 
Prisen for tusind (1.000) indrykninger. På Facebook kan du sætte din max pris for CPM. Den endelige 
pris du betaler afhænger af konkurrence for målgruppen og placering. 

KPI 
KPI betyder Key Performance Indicators og er de vigtigste tal og målepunkter, som du vælger for dine 
marketing aktiviteter.  

Konvertering  
En konvertering finder sted, når en person foretager en handling, du har defineret som værdifuld for 
din virksomhed. Konvertering dækker over en proces, hvor besøgende konverterer til kunder. 
En konvertering kan for eksempel være et køb i en webshop eller en tilmelding til et nyhedsbrev. 

CVR (konverteringsrate) 
Din konverteringsrate fortæller dig, hvor mange af dine visninger, som rent faktisk bliver kunder. Har 
du fx 100 besøg på din hjemmeside og 5 af dem foretager et køb, er din konverteringsrate 5%. 

Native  
Native er indhold eller reklame der matcher platformens form og funktion, hvorpå den vises. Fx på 
Facebook kan man vælge dele en Youtube video, eller man kan uploade en video på Facebooks egen 
platform (native deling). 
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Hjemmeside pixel 
Når du arbejder med digital markedsføring, har du mulighed for at lægge en lille trackingkode på din 
hjemmeside for hver af de platforme, du arbejder med. Trackingkoden er et vigtigt værktøj, når du vil 
måle brugernes adfærd, fra de ser dine annoncer til de udfører fx et køb på din hjemmeside. Pixlen får 
du fra den individuelle platform som fx Facebook, og den skal afleveres til den person, der kan lægge 
den i koderne for hjemmesiden.  

Grafisk pixel  
Det er en digital måleenhed for billeder. Jo flere pixel, jo flottere er billedet. Hvis opløsningen ikke er 
høj, ses de små firkanter som billedet er dannet af. Brug Photoshop, Paint eller et tredje 
redigeringsprogram til at rette dine billeder til, så du undgår at de bliver afvist eller beskåret forkert 
af Facebook. 

ROI (return on investment)  
Hvilken værdi og hvilket udbytte opnås i forhold til investeringen. 

Sidevisninger (impressions) vs. rækkevidde (reach) 
Sidevisninger er antal gange en sides profil er blevet set - både af personer, der er logget 
på Facebook, og personer, der ikke er logget på Facebook. Rækkevidde er antallet af personer, der har 
fået vist indhold fra din side eller om din side på deres skærm.  
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Dansk markedsføringslov, GDPR og Datatilsynet   

Sociale medier er tilpasset brug i hele verden, og det betyder, at blot fordi muligheder er til stede, så 
er de ikke nødvendigvis lovlige. Du skal som virksomhed i Danmark til hver tid overholde dansk 
markedsføringslov på sociale medier.  

Forbrugerombudsmanden.dk leverer mange spiselige retningslinjer og vejledninger til loven, bl.a. 
deres standpunkt til sociale medier. For at undgå at være blandt de uheldige sager hos 
forbrugerombudsmanden, anbefales det at du kigger den igennem. 

En EU-dom om GDPR fra 2018 fastslår, at virksomheder med en firmaside på fx Facebook, der 
modtager anonymiserede statistiske data fra Facebook (indblik), har et medansvar for håndteringen af 
persondata. Læs mere om hvordan du skal forholde dig på Facebook.  

Læs også Datatilsynets vejledning om håndtering personfølsomme data på sociale medier. Samt deres 
vejledning om brug af billeder på internettet generelt. Du må nemlig ikke offentliggøre billeder af 
personer uden deres samtykke, dog undtaget situationsbilleder. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188880
https://www.forbrugerombudsmanden.dk/retningslinjer-og-vejledninger/
https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/46472/2016-standpunkt-til-nordisk-standpunkt-for-markedsfoering-via-sociale-medier.pdf
https://www.facebook.com/business/gdpr
https://www.datatilsynet.dk/emner/internet-og-apps/sociale-netvaerk/
https://www.datatilsynet.dk/emner/internet-og-apps/billeder-paa-internettet/

