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Vi vil komme ind på følgende øvelser under workshoppen:

● Sæt et mål for din virksomhed på Instagram.

● Opret en virksomhedskonto på Instagram.

● Tilknytning af Facebook-side med virksomhedskonto.

● Kom i gang med din biografi.

● Planlæg dine opslag på Instagram.

Vi bruger Breakout Rooms, men hvad er det?

● Et virtuelt rum med x antal deltagere og én underviser til hvert rum.

● Vil benyttes til de forskellige øvelser under workshoppen.

● Stil spørgsmål i Breakout Room og underviseren vil besvare dem.

● Brug chatten til at stille spørgsmål eller stil dem mundtligt under øvelsen 

- ikke under oplægget.

Øvelser og breakout rooms



De hårde facts om Instagram

månedlige aktive brugere på 

verdensplan

mere engagement pr. følger 

end Facebook

Over 1 mia. 37% 58 gange
af danskerne benytter Instagram flere 

gange dagligt

af brugerne siger, at de opdager 

nye produkter på Instagram

af de mest viste historier er fra 

virksomheder

60% 200 mio.+ 1/3
brugere besøger mindst én 

virksomhedsprofil dagligt



De hårde facts om Instagram

58%
Kvinder

Logger dagligt ind på Instagram

47%
Mænd



Hvad er Instagram?

● Et meget visuelt medie i samspil med det sociale.

● Et medie folk besøger for at blive inspireret og opdage ting, de er interesseret i, og 

det inkluderer indhold fra brands og virksomheder.

● En platform der giver dig mulighed for at skabe et unikt udtryk gennem mange 

forskellige funktioner.

● Et medie i rivende udvikling, som man som virksomhed virkelig skal overveje at 

være synlig på.

Instagram som medie



1. Enhver forretning kan trives på Instagram

● En stor mængde af brugere på Instagram, hvilket gør det til et vigtigt sted for 

virksomheder. Det gælder store, kendte virksomheder såvel som mindre butikker 

og iværksættere.

2. Du giver din virksomhed mere personlighed

● Instagram er en visuel platform, der hjælper dig med at skabe en mere personlig 

forbindelse til dine kunder.

3. Virksomheder kan tjene penge direkte fra Instagram

● Instagram har udviklet sig gennem årene til at muliggøre salg af e-handel.

● Instagram har lanceret forretninger og tag af produkter i opslag.

Derfor skal din virksomhed være på Instagram



4. Instagram gør din virksomhed mere relaterbar

● Vis potentielle kunder, at du er mere end bare et ansigtsløst selskab. Det er det 

perfekte sted til at være kreativ og fortælle spændende historier om dit brand på 

engagerende måder.

5. Du kan holde øje med dine konkurrenter

● Hold øje med dine konkurrenter. Find ud af, hvor ofte de poster, hvad de sender, 

og hvordan de engagerer med deres følgere.

6. Du kan effektivt kommunikere med dine kunder

● Folk elsker at dele deres meninger, især hvis de kan lide noget. Jo flere likes og 

kommentarer du får, jo mere synlighed får din virksomhed.

Derfor skal din virksomhed være på Instagram



7. Du kan være kreativ på helt nye måder

● Instagram tilbyder mange funktioner. Vis brugerne, at dit brand har 

personlighed, og at det er sejt at følge dig ved at dele konkurrencer, shoutouts, 

levende billeder, interaktive videoer og meget mere.

8. Du kan nå ud til nye kunder via annoncer på Instagram

● Udvid din rækkevidde med annoncer, hvor målretter mod specifik demografi, 

linker til din hjemmeside og indsamler værdifuld brugerdata.

9. Du kan finpudse din marketingstrategi

● Få relevante oplysninger om dine følgere, og hvordan dit indhold fungerer, som 

du kan bruge til at forbedre dine andre marketingkampagner på sociale medier.

Derfor skal din virksomhed være på Instagram



Hvad dælen er en Instagram algoritme?

● Et sæt af komplekse regler, som Instagram bruger til at bestemme, hvilke opslag 

der vises i brugernes Nyheder, og i hvilken rækkefølge.

● Tidligere en kronologisk rækkefølge, men nu en algoritme, som automatisk vurderer 

hvilket indhold, brugerne er mest interesseret i at se.

Og hvorfor er dét relevant for mig at vide?

● Kvaliteten af dit indhold i dine opslag bestemmer, om du bliver vist for dine følgere.

● Algoritmen bestemmer, hvor ”godt” et stykke indhold er ved bl.a. at kigge på 

faktorer som mængden af   engagement et opslag modtager, eller hvor mange 

kommentarer det får.

● Hvis indholdet anses som “godt”, vil Instagram vise det til flere brugere.

● Hvis det anses som dårligt eller upopulært, vil Instagram begrænse antallet af 

brugere, det bliver vist til.

Sådan fungerer Instagrams algoritme i 2021



1. Mængden af engagement i dine opslag

● Opslag med masser af engagement (likes, kommentarer, delinger osv.) 

placeres højere i Instagrams feed.

● Det signalerer til Instagrams algoritme, at det er kvalitet, og så bliver opslaget 

vist til flere brugere.

2. Den tid følgerne bruger på at se dine opslag

● Instagram-algoritmen sporer den tid, brugerne bruger på at se dit opslag, og 

bruger derefter det for at afgøre, om det skal vise dette opslag til andre 

brugere eller ej.

● Skriv fængende tekster og brug kvalitetindhold til at få folk til at bruge lidt 

mere tid på at se på dit opslag i stedet for bare scrolle forbi.

5 vigtige faktorer i algoritmen, du skal kende



3. Dine venner, familie og favorit konti

● Hvis du regelmæssigt interagerer med en bestemt konto, vil Instagram vise dig 

mere af dette indhold i dit feed - det samme gælder for virksomheder.

4. Tidspunktet for dine opslag

● Instagrams algoritme viser oftere nyere opslag i stedet for gamle - men ikke altid.

● Det afhænger også af, hvor ofte du gennemsøger dit feed på Instagram.

5. Typen af indhold

● Typen af   indhold du interagerer med spiller en stor rolle i, hvilket indhold du ser på 

dit feed.

● Hvis du kan lide en bestemt type indhold, vil Instagrams algoritme vise dig lignende 

indhold, som den tror,   du også finder interessant.

5 vigtige faktorer i algoritmen, du skal kende



Hvad vil du gerne opnå med din Instagram-konto?

● Start med at sætte realistiske mål for din virksomhed på Instagram - og hold dig til dem.

● Brug et øjeblik på at tænke over, hvad du gerne vil opnå med din Instagram-konto. 

○ Øge kendskabet til din virksomhed? Hvor mange personer kender til din 

virksomhed?

○ Opnå bedre kundeloyalitet? Hvad får folk til at vende tilbage til din virksomhed 

frem for konkurrenterne?

○ Øge dit salg? Virksomheder har brug for penge, ikke?

Benyt dig af S.M.A.R.T mål

● Tag udgangspunkt i mål, som er S.M.A.R.T.

● Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timely.

Sæt mål for din virksomhed på Instagram



Eksempel på et mål til en virksomhed på Instagram

● "Vi ønsker at øge vores engagement med 25% i dette kvartal på vores opslag."

Sådan passer dette mål ind i S.M.A.R.T.-rammen

● S (specific): Det er specifikt i den forstand, at du ved, hvad der skal udføres.

● M (measurable): 25% er en måling, der kan beregnes ud fra brugernes interaktioner med 

dine opslag. Du ved med det samme, om målet er blevet nået eller ej.

● A (attainable): Afhængigt af dit nuværende engagement skal du vurdere, om 25% er et 

realistisk mål. Hvis du allerede oplever stor engagement, er 25% ikke nødvendigvis uden 

for rækkevidde.

● R (relevant): At øge din engagement på Instagram giver mening, fordi jo mere dine følgere 

engagerer sig i dit indhold, jo mere sandsynligt er det, at de husker dig.

● T (timely): Du har en fast deadline (et kvartal) til at fuldføre dit mål.

Sæt mål for din virksomhed på Instagram



Følg Guide 1 og find et mål for din 

Instagram-konto med udgangspunkt i S.M.A.R.T.

15 minutter - kortlink.dk/2ahqn

Øvelse: Sæt et mål for din Instagram



En virksomhedsprofil giver dig mulighed for:

● Få målinger i realtid om, hvordan dine historier og promoverede opslag 

klarer sig i løbet af dagen.

● Få indblik i dine følgere, og hvordan de interagerer med dine opslag og 

historier.

● Tilføj oplysninger om din virksomhed, f.eks. åbningstider, adresse og 

telefonnummer.

● Konverter til en virksomhedskonto i dine appkontoindstillinger.

● Vis hvor de finder bio, profilbillede osv.

Hvad er en virksomhedsprofil på Instagram?



Brugernavn

Hvad er en virksomhedsprofil på Instagram?

Profilbillede

Link til website

Antallet af 
opslag, følgere og 

dem du følger

Kontaktmuligheder

Highlights

Opslagsfeed

Adresse



Trin 1: Download og start appen

● Når appen er installeret på din mobiltelefon, skal du trykke for at åbne den.

Trin 2: Fortæl Instagram, hvem du er

● Tryk på Opret profil, indtast derefter din e-mailadresse, og tryk på Næste eller 

tryk på Log på med Facebook for at oprette en profil med din Facebook-konto.

Trin 3: Opret en gratis virksomhedsprofil

● Find indstillingerne i appen, og rul derefter ned til Skift til virksomhedskonto. 

Når først du har en virksomhedskonto, kan du tilføje relevante 

virksomhedsoplysninger, såsom åbningstider, adresse eller telefonnummer.

Sådan opretter du en virksomhedsprofil



Øvelse: Opret en virksomhedsprofil

Følg Guide 2 som viser dig trin for trin, hvordan 

du opretter en virksomhedsprofil på Instagram.

30 minutter - kortlink.dk/2ahqn



Hvad sker der, når jeg forbinder Instagram med min 

Facebook-side?

● Oprette Instagram-annoncer fra Facebook og administrere 

kommentarer på disse annoncer.

● Læse og svare på Instagram-kommentarer og direkte beskeder fra 

deres indbakke på Facebook-siden.

● Se og administrere kunders kontaktoplysninger for Instagram i 

fanen Kontakter på Facebook.

● Dele opslag fra Facebook-side til Instagram. Alle, der er logget på 

den tilknyttede Instagram-konto, kan dele Instagram-opslag på en 

Facebook-side.

● Kan tilføje din sides historie fra Instagram.

Tilknyt din Facebook-side



Øvelse: Tilknyt din Facebook-side

Følg Guide 3 som viser dig trin for trin, hvordan du tilknytter 

din Facebook-side med din virksomhedsprofil på Instagram.

20 minutter - kortlink.dk/2ahqn



Sådan får du det perfekte brugernavn

● Flere og flere bruger Instagram til at søge efter brands 

og produkter.

● Det er derfor vigtigt, at din virksomhedskonto er let at 

finde – og let at huske.

● Det rigtige brugernavn kan sætte tonen for din 

brandidentitet.

● Hvis dit Instagram brugernavn er vanskeligt at stave til, 

kan dette være en udfordring for brugerne.

● Vær konsekvent på alle sociale medier og kanaler.

Det perfekte brugernavn

Brugernavn



Sådan får du det perfekte profilbillede

● Billedet skal stå klart og være i så høj kvalitet som muligt.

● Profilbilledet vises i 110x110 pixels på mobile enheder og 

180x180 pixels på desktop. 200x200 pixels er en god størrelse, 

hvis du vil være sikker på god kvalitet og klarhed.

● Profilbilledet vises som en cirkel, så upload et kvadratisk billede 

med billedformatet 1:1. 

● Du kan ikke zoome - profilbilledet skal tydeligt fortælle, hvem 

profilen tilhører.

● Brug et logo som virksomhed og et personligt billede til et 

personligt brand.

● Brug din virksomheds farver, så brugerne hurtigt kan genkende 

og aflæse, hvem du er.

Det perfekte profilbillede

Profilbillede



Hvad er en biografi på Instagram?

● Et lille afsnit på din profilside, der lader dig fortælle besøgende, hvem du er 

som virksomhed, og er den første ting, som folk ser, når de besøger din profil.

● Den digitale verdens pick-up line.

● Handler om at styrke dit brand og formidle hvorfor det du gør, er bedre end 

konkurrenterne.

● Du skal fange brugernes opmærksomhed og overbevise dem om, at du er 

værd at følge på Instagram.

● Du kan skrive op til 150 tegn i din biografi - så hold det catchy og præcist.

● Brug evt. disse spørgsmål, når du skriver din biografi:

○ Hvilken service yder du?

○ Hvilke produkter sælger du?

○ Hvilken værdi skaber du for dine kunder?

Den perfekte biografi

Biografi



1. Dine værdier og fordele (USP’er)

● Hvordan er din virksomheds produkter eller tjenester unikke? Hvordan kan det 

gavne den person, der læser din biografi på Instagram.

● Fokusér på hvorfor din virksom er relevant, og hvorfor de skal følge dig.

2. Din tone of voice

● Introducér din tone of voice i din biografi. Perfekt til dine nye brugere.

● Skal tilpasses dit brand som helhed.

3. En klar opfordring til handling (CTA)

● Kort og effektiv, som samtidig tilskynder brugere til at foretage en handling, som 

f.eks. besøge dit website eller tilmelde sig en begivenhed.

● Fortæl brugerne, hvad du vil have dem til at gøre, og hvordan.

3 ting du skal have med i din biografi



Tænk på hvem du skriver til

● Før du begynder at skrive, skal du tænke på din målgruppe. Alder, køn, 

branche osv.

Definér dine USP’er - klart og tydeligt

● Omdrejningspunktet for din biografi, da det fremhæver, hvorfor brugere 

overhovedet skal være interesserede i dit brand. 

Beslut, hvilken handling, du vil optimere mod

● Vil du føre folk ind på dit website for at købe? Er du interesseret i at øge 

tilmeldinger til en begivenhed eller tilmeldinger til dit nyhedsbrev?

Sådan skriver du den gode biografi



Gør brug af emojis

● Med kun 150 tegn kan emojis være en stor hjælp. De skaber 

opmærksomhed og hjælper med at afkode budskab hurtigt. 

Finjustér din tone of voice

● Når du har samlet de oplysninger, du vil dele i din biograf, skal du 

sætte det hele sammen og derefter se på din brandstemme.

● Går du efter finurlig, professionel eller sjov? Passer teksten til din 

brandstemme? 

● Overvej at skrive et par kladder og versioner, og se hvilke du bedst kan 

lide.

Sådan skriver du den gode biografi



Eksempler på biografier



Eksempler på biografier



Øvelse: Skriv din biografi

Følg Guide 4 som viser dig trin for trin, hvordan du opretter/ændrer 

din biografi på din virksomhedsprofil på Instagram.

30 minutter - kortlink.dk/2ahqn



En god strategi til din virksomhedsprofil

Derfor skal du have en strategi til din virksomhedskonto

● En god strategi kan øge dit engagement, få følgeskaren til at vokse og hjælpe dig 

med at komme i kontakt med kunder.

● Der ligger mere i “bare” at bruge Instagram og dele et par opslag en gang imellem.

● Succes er afhængig af, at du optimerer indholdet og hyppigheden af dine opslag, 

samt hvordan du anvender analyseværktøjer.

Det skal du have styr på for at lave en god strategi

● Strukturen på virksomhedsprofilen

● Fastlæggelse af, hvor ofte du vil dele opslag på Instagram

● Undersøgelse af, hvornår det er bedst at lægge op

● Skabelse og planlægning af Instagram-opslag

● Analysering af dine parametre for at forbedre engagement



Den visuelle identitet

● Æstetik

● Rød tråd

● Skil dig ud - gør dit brand unikt

● Indtænk din brug af farver

● Planlæg dit indhold

Vis hvem du er, og hvad du står for

● Giv dine følgere et indblik
● Vær kreativ og relevant!
● Skab værdi for dine følgere gennem dit indhold

Brug Story highlights
● Behind the scenes
● Gem dine Stories i forskellige temaer

Strukturen på din virksomhedsprofil



Eksempler på god æstetik



Inden du går i gang...

● Vigtigt at have balance mellem kvalitet og kvantitet.

● Kvalitet går forud for kvantitet hver eneste gang på Instagram.

Bestem hvor meget indhold du skal skabe

● Ressourcer afgør mængden af kvalitetsindhold, som du realistisk set kan lave.

● Der er tre hovedkanaler for Instagram-indhold, du bør overveje: Opslag af Instagram 

feeds, Instagram Stories og IGTV (kommer mere om dette i næste workshop).

Brainstorm indhold til dine opslag

● Planlæg at skabe en blanding af indhold.

● Skab indhold til hver enkelt Instagram-kanal separat.

● Brainstorm temaer og emner, som du kan lave om til en løbende serie.

Fastlæg hvor ofte du vil dele opslag



Hvorfor er tidspunktet for deling af mine opslag så vigtigt?

● At finde det rigtige tidspunkt til at lægge opslag ud til dine følgere er den bedste ting 

en virksomhed kan gøre for at øge engagementet.

● Sørg for at lægge op, når størstedelen af dine følgere er online, da det øger dine 

chancer for at blive vist på deres feeds.

● De travleste tidspunkter, kan øge din rækkevidde og medføre flere likes.

Undersøg dit specifikke publikum på Instagram

● Varierer fra virksomhed til virksomhed.

● Opbyg din indholdskalender og plan for opslag via Instagram Insights.

Eksperimentér med forskellige tider for opslag

● Afprøv forskellige tider for opslagene vha. et Instagram planlægningsværktøj.

● Find du ud af, om bestemte former for opslag virker bedre på forskellige tidspunkter.

Undersøg, hvornår det er bedst at lægge op



Derfor skal du planlægge dit indhold

● Planlæg ud i fremtiden og sikr dig, at du har kvalitetsindhold klart på de 

bedste tidspunkter for opslag.

● Det giver plads til at skabe kreative og velgennemtænkte opslag.

Vær autentisk

● Vis hele billedet af din virksomhed for at være troværdig som afsender.

● Det stiller krav til, at man etisk kan stå inde for alt, man gør.

● Intern kommunikation er blevet til ekstern kommunikation.

Skab en Instagram æstetik

● Betragt din plan for opslag som et gitter og ikke som enkeltstående opslag.

● Anvend de samme farvepaletter og retningslinjer, så du viser en ensartet 

stil af dit brand.

Skab og planlæg Instagram-opslag



Inddragelse af brugerne

● Inddrag dine følgere aktivt i dit brand, da det skaber engagement og loyalitet.

● Du giver giver dine følgere et ejerskab i virksomhedens identitet.

● Del deres billeder, like eller skriv personlige kommentarer.

● Men brug et stramt koncept og en klar strategi!

Skriv bedre tekster til dine opslag

● Inspirér dine følgere til at foretage en specifik handling.

● En kreativ og tydelig billedtekst resulterer i øget engagement.

● Planlæg alle dine billedtekster med det samme, når du føler dig kreativ.

Tilføj hashtags for at optimere på dine opslag

● Øg rækkevidden på dine opslag, men sørg for at bruge dem strategisk.

● Hashtags gør det lettere at finde dit indhold, og unikke hashtags kan fange folks 

opmærksomhed (mere om dette til næste workshop).

Skab og planlæg Instagram-opslag



Sådan analyserer du din virksomhedskonto på Instagram

● Din planlægningsstrategi på Instagram vil udvikle sig med tiden.

● Enhver tilpasning bør være strategisk og baseret på fakta og data.

● Spor forløbet over tid.

● Med regelmæssig rapportering kan du se, hvad der virker for din 

virksomhedskonto og forbedre din strategi for fremtiden på en sikker 

måde.

● Brug Instagram Insights til at vurdere, hvad der virker, og hvad der ikke 

virker (mere om dette i workshop - del 3).

● Din Instagram-strategi er kun er en del af en samlet indsats inden for 

din indholdsmarkedsføring.

● Giv din virksomhed et løft ved at skabe en komplet strategi for 

markedsføring af dit indhold på tværs af alle digitale kanaler.

Analysér parametre for at forbedre engagement



Øvelse: Planlæg dine opslag

Følg Guide 5 som viser dig trin for trin, hvordan du planlægger 

dine næste 3 opslag på Instagram.

45 minutter - kortlink.dk/2ahqn



Vis hvad du kan på en kreativ måde

● Tell it by showing it!

Post relevant og aktuelt indhold

● Lad vær med at poste billeder af din mad, hvis du driver en 

modeforretning.

● Bibehold dine følgeres interesse med aktuelt indhold.

Brug et profilbillede, der afspejler din virksomheds identitet

● Besøgende skal ikke være i tvivl om, hvem du er.

Skab en vindende profil med en god biografi

● Skær ind til benet og fokusér på det vigtigste.

Lynguide til en succesfuld virksomhedsprofil



Vær autentisk - tag følgerne med bag kulisserne

● Giv dine følgere et indblik i din hverdag - elsker den upolerede 

virkelighed.

Skriv fængende og relevante tekster til dine opslag

● Præcise og sigende tekster er med til at danne det samlede indtryk.

● Brug en klar opfordring til handling.

● Supplér evt. med emojis.

Undgå at være for sælgende!

● Drop de mange tilbud og brug mediet som en inspirationsplatform.

Vær social - interagér med dine følgere

● Det er et socialt medie - svar på kommentarer og direkte beskeder.

Lynguide til en succesfuld virksomhedsprofil



Eksempler på succesfulde virksomhedsprofiler



Eksempler på succesfulde virksomhedsprofiler



Spørgsmål?



Tak for i dag!

Vi ses til online sparring i næste uge

morten@makeitmedia.dk

louise@makeitmedia.dk


