
DET GODE 
ORGANISKE 
OPSLAG PÅ 
FACEBOOK 2

Styrket erhverv i 
gadeplan



INTRO

• Sidst handlede det om det organiske indhold generelt

• I den her video skal det handle om selve teksterne, fx

• Hvad skal man skrive?

• Hvad er godt at skrive, hvad er skidt?

• Hvad virker?

• Hvilke slags opslag skal man lave?

• Hvordan skriver man det?



INDEN MAN BEGYNDER AT SKRIVE …

Det skal være 
indhold, der 

uddanner dine 
følgere

Det skal være 
indhold, der 

informerer dine 
følgere

Det skal være 
indhold, der 
underholder 
dine følgere

Det skal være 
indhold, der 

inspirerer dine 
følgere



EKSEMPLER
CASE: LOKAL TØJBUTIK

• Et opslag, der uddanner dine følgere, kunne være om trends her til sommer. 

• Et opslag, der informerer dine følgere, kunne handle om, at I netop har 
bestilt nye varer hjem, som lander i butikken på lørdag.

• Et opslag, der underholder dine følgere, kan være sjove billeder eller 
videoer, som har noget at gøre med din branche. Fx sjove hattebilleder

• Et opslag, der inspirerer dine følgere, kan være et billede, hvor I prøver noget 
af det nye tøj, der er kommet ind i butikken. 

• HUSK at veksle mellem de forskellige opslag!



KONKRETE 
FORSLAG OG 

RÅD

• Stil spørgsmål til dine følgere for at 
skabe mere interaktion:
Det kan fx være: Hvad synes I om 
de her nye kjoler?

• Del andres opslag 

• Behind the scenes 

• Step by step-guide 

• Tendenser i branchen 

• Undersøgelser og statistikker

• Konkurrencer



KONKRETE 
FORSLAG OG 

RÅD

• Kundecases og positive anmeldelser 

• Links til nyhedsbreve eller kundeklub, hvis I har 
det

• Serieopslag, fx ”ugen tøj-tip”

• Afstemninger 

• Videoer! 

• Højtider og sæsoner: fx sommerferie-tips eller 
udsalg eller nyheder til ferie-tøjet

• Tilbud 



OVERSKRIFTEN PÅ OPSLAGET

• 70 % ser kun de første par linjer

• Derfor fængende overskrift

• Klar, skarp, præcis og lige til sagen

• Du kan fx skrive: ”SOMMERUDSALGET ER STARTET ☀️😍” 
og herefter skrive dit opslag nedenunder. 

• Handlingsaktiverende ord som: få, prøv, hør, læs, lær, 
køb …

• Fokusér på, hvad der er relevant 

• Serieopslag såsom ”ugens tip”: Start alle disse opslag på 
samme måde 



LISTER OG LØFTER 

• Overskrifter og opslag, der starter med ”Sådan gør du X” 

• Overskrifter med ”7 ting, du skal vide om sommerens trends” 

• Trigger folks nysgerrighed 

• Bliver læst mere end almindelige opslag

• Skab værdi



EMOJIS GØR DET GODT PÅ 
FACEBOOK 

😍 Alle bruger emojis

😄… også på Facebook og i opslag

👌🏻 Du virker mere personlig og troværdig

👀 Skaber blikfang fra starten

❤️ Du virker mere loose



MÅLGRUPPE 
OG TONE I 

TEKSTEN

Du kender din målgruppe og dine kunder bedst 

Hvordan skriver og er dine kunder?

”Kopier” og spejl deres måde at skrive og interagere på, fx 
med mange emojis eller tegnsætning 

Vær også opmærksom på det modsatte: Hvis dine kunder 
ikke er sådan, bør du heller ikke være det. 

Emojis og meget tegnsætning skaber en mere loose og 
personlig tone, hvor det udstråler mere seriøsitet, hvis man 
ikke gør sig så meget i det.



BILLEDER OG VIDEO

• Kombinér dine opslag med billeder og videoer

• Vær opmærksom på dit udtryk 

• Billeder og videoer af dig selv og medarbejdere gør din butik eller brand 
mere personlig, sjov og hyggelig – men passer det til din butik og brand?

• Æstetiske billeder gør sig rigtig godt til at vise, hvad dit produkt kan. Disse 
billeder er rigtig gode på Instagram. 



NÆSTE GANG …

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

• Og så får du også guides, tjeklister og gode råd


