
DET GODE 
ORGANISKE 
OPSLAG PÅ 
FACEBOOK 1

Styrket erhverv i 
gadeplan



INTRO

Cortekst: Tekstbureau, der arbejder med kreativ tekstforfatning og –redigering 
til bl.a. sociale medier

3 videoer á 30 min.

• Første video: Intro til organiske opslag på Facebook - og hvorfor man skal 
lave organiske opslag, og hvilken værdi det skaber

• Anden video: Specifikt om det gode organiske opslag, og hvordan man 
skriver det

• Tredje video: Guides, planlægning og tjeklister for det gode organiske 
opslag



HVAD SÅ MED INSTAGRAM?

• Mange af de samme regler gælder på Instagram

• Dog …

• Hav fx et andet fokus

• Kortere tekst

• Husk: billedmedie

• Hashtags #

• Tags @

• Profiltekst

• Æstetik



DET ORGANISKE OPSLAG PÅ 
FACEBOOK

Alt det, som dine 
venner og familie 

lægger op, og som 
er i din nyhedsstrøm

Alt det, der ikke er 
sponsoreret indhold –

det, der ikke bliver 
kastet 

annoncepenge efter



MEN GØR 
ALGORITMEN 

IKKE, AT DET 
ORGANISKE ER 

DØDT?

• Facebooks algoritme gør rigtig nok, at det 
organiske opslag ikke længere bliver vist, som 
det gjorde engang

• MEN

• Hvis vi kun så sponsoreret indhold, ville vi søge 
mod et andet medie 

• Facebook News Feed Algoritme sørger for, at 
det kun er det mest relevante for os, der bliver 
vist i vores nyhedsstrøm

• Lighed mellem, hvad der er relevant for dig, og 
hvad du interagerer mest med 

• Dit organiske indhold skal ramme dem, du i 
forvejen allerede interagerer med 



HVORFOR LAVE ORGANISK 
INDHOLD?

• Brugerne skelner ikke mellem organisk og sponsoreret indhold 

• Der skal være aktivitet på din Facebookside – husk, de sponsorerede opslag 
ikke vises på din side

• Annoncer og organisk skal have samme “stil” 

• Kommentarsporet på annoncer er lige så vigtigt, som kommentarsporet på 
organisk indhold 

• OBS: Mange bureauer svarer ikke på kommentarer, så det skal man selv 
sørge for at gøre 

• Hvis A synes den her annonce er interessant, vil de også synes det her 
organiske er interessant – mål på det



DET VIGTIGSTE!

• Vær aktiv på din Facebookside

• Undgå, at folk tror, du ikke driver forretning længere

• Er din side død, mister besøgende tillid til dig



DU KENDER DIN 
MÅLGRUPPE 

BEDST

Stå selv for 
kommentarsporet 
på annoncer og 

organisk

Planlæg dine 
annoncer 

sammen med det 
organiske for at få 

en rød tråd

Undgå forvirrede 
brugere på 
Facebook

Lav altid opslag i 
øjenhøjde med 
din målgruppe



KVALITET FREM FOR KVANTITET

INGEN GIDER LÆSE 
DÅRLIGE OPSLAG

INGEN GIDER 
INTERAGERE MED 
DÅRLIGE OPSLAG

DÅRLIGERE 
RÆKKEVIDDE OG 

MINDRE INTERAKTION

HVAD ER GOD 
KVALITET?



FOKUS FREMFOR TRAFIK

• Interaktion er alfa omega

• Få dine følgere til at like, dele, kommentere 

• Brug hashtags # og tag @ andre virksomheder, personer 
og grupper i dine opslag, hvis det giver mening

• Stil spørgsmål og bed om deres mening



DET GODE OPSLAG ER 
INTERESSANT

Dine opslag skal 
skabe værdi for 

dem, du gerne vil 
ramme via din 

Facebook 

Lokal butik → tal til 
lokalbefolkningen 

på Facebook

Hvem handler hos 
jer normalt?

Følger de jer på 
Facebook?

Interagerer du med 
dem derinde, som 
du gør i butikken?

Aktiv i 
lokalsamfundet –

vær aktiv i det 
lokale sociale medie



NÆSTE GANG …

• Anden video handler om selve teksterne, hvor vi 
nørder lidt og hjælper jer på vej

• Tredje video handler om planlægningen, som 
man ikke skal underkende. Hvis man ikke skal 
drukne i sociale medier og markedsføring, skal 
man planlægge.

• … samt guides, tjeklister og gode råd


