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Velkommen

• Mia Rasmussen

• Sprognørd med en 5-årig 
cand.mag i …

• Dansk

• Cortekst

• Hvad skal vi i dag?
- Forskellige emner
- Forskellige øvelser
- Konkrete tekster til din 
forretning

• Spilleregler for dagen …



Præsentationsrunde



Program
07.30-11.30

• Contentplan
• Pause
• Persona
• Tone of voice
• Pause

• Gode tekster
• Pause
• Grammatik og 

korrektur
• Tekst på forskellige 

medier …



Hvorfor 
være god 
på skrift?



Contentplan



Formål: fire forskellige slags opslag

• Videndeling
• Underholdning
• Information og fakta
• Indirekte og direkte salg Husk: Altid ét 

fokus pr. opslag …



Videndeling

•Del din viden 
•Vis, at du er passioneret og ekspert
•Videndeling skaber tryghed og inspiration …



Presenter Notes
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Eksempel på videndeling



Underholdning

• Sociale medier er lavet til underholdning
• Hvordan kan du underholde dine følgere?
• Hvad har du senest haft succes med? 
• Ting, der altid hitter: billeder og videoer af personalet og dig 

selv, guides, tips og tricks …





Fakta og info

•Direkte kontakt til dine kunder – informer fx om:
• åbningstider 
• nye samarbejder 
• nye produkter 

•Husk ikke at sælge – bare fortæl og informér …





Indirekte og direkte salg

•Sælg dine produkter – men ikke hele tiden
•Maks. ¼ af månedens opslag bør være salg
• Indirekte salg: Fortæl uden at nævne pris
•Direkte salg: fx gode tilbud og kampagner …





Kommunikative fyrtårne

• Hvad vil du opnå med at kommunikere via mediet? 
underbygge og støtte vores kernefortælling

• Hvad er din kernefortælling?
• Kommunikative fyrtårne  hvilke områder er vigtige for dig 

at kommunikere om (hvad vil du gerne kendes og huskes på) 
…
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Fx bæredygtighed, høj medarbejder trivsel, innovation, lokal virksomhed/støtter det lokale osv. – de kommunikative fyrtårne skaber en rød tråd!



Øvelse

Find 3-5 kommunikative 
fyrtårne, som du vil 
kommunikere om i 2022

Beskriv: 
Fyrtårn (hvad)? 
Og formål (hvorfor)?



Årshjul
• Begynd med de lavthængende

frugter, fx: 

• Helligdage (påske, mors dag)

• Årstider (forår, flere lyse timer)

• Begivenheder (messer, 
fødselsdage)

• Sæsonbetinget (mange turister, få 
turister, nye varer, bestemte 
varer)

Husk kategorierne: videndeling, 
underholdning, information og fakta 
samt indirekte og direkte salg

Husk dine kommunikative fyrtårne …





Kreativ proces



Øvelse: Find på emner til din 
forretning
•Brainstorm over emner
•Tænk over de forskellige kategorier: 
Videndeling, underholdning, info og fakta og 
indirekte og direkte salg

•Vær kreativ 



Planlæg

• Brug skabeloner, så du får overblik

• Lav alt på én gang – både det kreative og det praktiske

• Hvornår er du mest kreativ?

• Hvornår har du tid til planlægning …?



Antal 
opslag?

• Ikke flere, end du kan nå!
• Hellere få aktive platforme 

end mange passive platforme
• 2 opslag om ugen på 

Facebook
• Daglige stories på Instagram
• 4 opslag om ugen på 

LinkedIn



Contentplan
•Struktur, struktur, struktur
•Tag dine idéer og sæt dem ind i din contentplan
•Husk!

• Brug alle fire typer opslag
• Ha’ fokus på dine kommunikative fyrtårn
• Relevante emner på relevante tidspunkter …

Husk: Altid ét 
fokus pr. opslag!



Contentplan



Pause



Skriv om en situation

• Vælg en situation, hvor du har talt med en kunde
• Skriv situationen som en historie: Hvad skete der? 
Hvad sagde I?



Skriv om den samme situation med et nyt perspektiv 

Skriv ud fra 
kundens 

perspektiv
Hvad tænker 

han/hun?
Du må gerne 

digte
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Hvad giver det? Vi ser det fra kundens vinkel, vi husker på, hvad er det egentlig, kunden gerne vil vide?



Tal til din målgruppe

• Hvem er din målgruppe? Hvem handler hos dig?
• Niche eller en bred kundegruppe?
• Hvilke ord bruger din målgruppe …? 



Persona – hvorfor?
• Sikrer, at du taler til én bestemt målgruppe

• Sikrer, at du ikke blot taler til din egen målgruppe

• Sikrer fokus på tværs af salg og marketing

• Lav gerne flere forskellige personaer – hvis du har flere målgrupper …



Persona – hvordan?
• Demografiske facts (køn, alder, civilstatus, jobsituation, bopæl, 

etnicitet m.fl.)

• Personlige karakteristika (foretrækker onlinekøb fremfor fysiske 
butikker, har et stort rådighedsbeløb, kigger altid efter tilbud, kigger 
efter nye trends på Instagram, bruger laptop fremfor smartphone m.fl.)

• Udvikling af persona i 3 trin:
 Intern analyse – kundeinterviews – udarbejdelse af persona …



Persona – spørgsmål og data
• Hvorfor foretager kunden et køb?
• Hvorfor køber de hos dig fremfor hos din konkurrent (eller omvendt)?
• Hvilke sider besøger dine kunder på hjemmesiden? Hvor forlader de 

hjemmesiden?
• Hvilke søgeord leder kunderne til hjemmesiden? Hvilke CTA’er virker 

bedst?
• Udarbejd persona med navn, billede, beskrivelse og indikatorer (hvad 

kan du kende dem på …?) 



Øvelse: 
Tegn din 
persona
Køn, alder, landsdel, interesser, 
udseende, civilstatus, børn, værdier, 
holdninger, dialekt, talemåde, 
ordvalg …



Find din stil og tone of voice
• Hvem er du?
• Hvordan taler du til kunderne i butikken?
• Hvilken stemning har du i din forretning eller på 
kontoret?

• Tone og voice: Ikke, hvad du siger, men hvordan du 
siger det …



Hvorfor er 
det vigtigt?

• Du skiller dig ud
• Folk husker dig
• Flere interaktioner  mere 

eksponering  mere salg …
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Presentation Notes
�



Hvordan finder du din tone of voice?

• Tone of voice-guide - med masser af eksempler, som viser din tone of voice
• Beskriv din stemme med et tillægsord, fx professionel, positiv eller 

humoristisk
• Sæt ord på virksomhedens værdier
• Tænk på: taler du formelt/uformelt? Hvor teknisk må dit sprog være? 
• Dagligdagssprog og et strejf af humor virker oftest bedst
• Pas på bandeord og grammatikken ...



Hvordan 
udtrykker du 
personlighed i 
opslag?

• Bestemte måder at lave overskrifter på, fx 
altid i VERSALER eller med emojis 😃😃

• Bestemt måde at sige hej på, fx ”Goddag i 
skuret” eller ”Hejsa alle dejlige følgere” eller 
”Så er der nyt fra torvet”

• Hilsner til afslutning, fx ”Kh Mette”, ”Kram 
Tove” eller ”Vi ses �”

• Gentagelser og genkendelighed giver 
personlighed

• Tal til dine følgere, som du ville tale til dem i 
virkeligheden …



Øvelse: Gør det personligt
• Find dine stiltræk til opslagene
• Hvad passer til din personlighed og din forretning?
• Bruger du emojis, en bestemt hilsen, versaler eller altid Kh? 
• Vælg 1-3 tillægsord, der passer på din virksomhed
• En del af din tone of voice-guide



Pause



God tekst



Opbygning 
af teksten

Nyheds-
trekanten

Kilde: Ritzau



Afsnit og opdelinger
•Gør en tekst mere overskuelig
•Viser overskud og overblik 
•Læsevenlighed …

Husk: Altid ét 
fokus pr. opslag!





Overskrifter
• Fang din læsers opmærksomhed
• Brug VERSALER eller emojis
• Opsummer det, opslaget handler om
• Hold, hvad du lover
• Det vigtigste eller mest spændende i 

overskriften …
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Afrunding af opslaget
• Interaktion
•CTA (Call to action) 
•Brug bydeform
•Kommentere, like, dele, læse videre, købe, 
komme forbi osv.

•Bind en sløjfe …





Hvilken 
værdi 
skaber 
du?

• Glem dit produkt
• Hvilken værdi skaber du og dine 

produkter?
• Fortæl, hvad din kunde køber –

ikke, hvad du sælger …



Henvend 
dig direkte

• ”Man” – hvem er man?

• ”Vi” – mere personligt, alle 
ansatte

• ”Jeg” – meget personligt, fra mig 
specifikt

• ”I” – til alle læsere

• ”Du” – meget personligt til dig, 
som læser …



5 simple 
regler

1. Skriv korte sætninger
2. Aktive verber – ikke passive
3. Skriv korte forled
4. Positiv frem for negativ
5. Skriv nemt, ligetil og ha’ ét 

fokus …



Korte sætninger
• Skriftsprog og talesprog
• Lange sætninger forvirrer – hvad er det, du vil sige?
• Korte sætninger uden for mange indskud og ledsætninger 

giver et bedre overblik
• Husk rytme i teksten
- Husk, at folk skimmer på sociale medier i første omgang …



Aktive verber
• Gør teksten levende med aktive verber

• Udsagnsord, du kan sætte ‘jeg’ foran
Jeg skriver, jeg spiser, jeg kører, jeg handler

• Passive verber:
At skrive, at spise, at køre, at handle/der spises, der handles, der købes 
…



Skriv korte forled
• Med et ønske om at gøre en forskel og etablere en 
attraktiv arbejdsplads sagde jeg mit job op

• Jeg sagde mit job op for at etablere en attraktiv 
arbejdsplads og gøre en forskel

• Jeg sagde mit job op, fordi jeg ønskede at gøre en 
forskel og etablere en attraktiv arbejdsplads …



Vær positiv
• Selvom du kan skrive noget negativt, kan du vende sætningen til at 

være positiv

• Skaber et andet udtryk

Fx:
Negativ: Du skal ikke fryse om vinteren
Positiv: Hold varmen om vinteren ….



Skriv ”nemt”
• Skriv, så alle kan forstå dig
• Undgå ord, som er akademiske eller for fagspecifikke
• Forklar tingene let og enkelt
• Læs teksten højt for en anden. Kan de forstå dine ord?

Fx: ”det kan betale sig” fremfor ”lønsomt” …



Tips og 
tricks

• Stil spørgsmål
• Del andres opslag – husk at introducere!
• Tag dine partnere: @
• ”Behind the scenes”-opslag
• Step by step-guides
• Tendenser i branchen
• Undersøgelser og statistikker
• Konkurrencer
• Kundecases og gode anmeldelser
• Væk følelserne …



Øvelse: Gør teksten bedre

Her sælges handsker i alle slags materialer og størrelser. 
Pris er 100 kr. pr. stk. Åbningstider: 10-17.30. Tag 
mundbind på i butikken. Der er også huer med forskellige 
print og stof. Der tages ikke mobilepay men kun kontanter 
og kortbetaling. Husk: Altid ét 

fokus pr. opslag!



Øvelse: Skriv opslag
• Vælg emner fra contentplanen
• Tænk over værdien, du skaber for kunden, 
nyhedstrekant: spændende overskrift, afsnit, direkte 
henvendelse, aktive verber, korte sætninger

Husk: Altid ét fokus pr. opslag!



Pause



Korrektur
•Hvorfor – og hvornår – er 
grammatikfejl et problem?

•Hvordan undgår du det?



3 lette tips 

Nutids-r 

Komma foran ‘at’ 

Idiotkomma …



Nutids-r

•Jeg kører vs. Jeg køre
•Brug udsagnsord, hvor du 
let kan hører r-lyden

•Fx: kan du spiser r-lyden?
•Kan du spiser en agurk?
•Fx spiser, henter og erstat 
evt. også det efterfølgende 
med mad …



Det svære 
‘at’-
komma

• Der skal IKKE altid være 
komma før at!

• To forskellige typer at: 
bindeled til 
ledsætning/bindeled til 
udsagnsord i grundform:

• Jeg vidste godt, at jeg ikke 
kunne nå at løbe i dag …



Slip for 
idiot-
kommaet

• Hv-ord trumfer ALTID – sæt derfor 
altid komma FØR hv-ordet.

• Jeg undrer mig over, hvem der har 
fundet på navnet idiotkomma

• Jeg tænker på, hvilket ord der passer 
bedst

• MEN  Hvem er det, der larmer …?



Ekstra grammatip!

• Fortsæt/forsæt: forsæt er noget, vi typisk laver efter nytår – husk t’et, 
når du fortsætter med det, du gør

• Fortsæt med dit forsæt 

• Sæt ikke engelsk komma: I forhold til grammatik, er det godt at øve 
sig

• I forhold til grammatik er det godt at øve sig

• Husk at skrive sammensatte ord i ét: stor magt eller stormagt …



Ekstra grammatip – 8 kommaregler

1. Mellem 
helsætninger

2. Mellem 
opremsninger

3. Mellem 
tilføjelser

4. Ved 
appositioner 

(navne)

5. Før ’men’ 6. Efter 
ledsætninger

7.  Foran 
selvstændige 
ledsætninger

8. Foran 
ledsætninger

Presenter Notes
Presentation Notes
Apposition: I H.C. Andersens føde, Odense, startede Cortekst / I byen Odense startede Cortekst – er ordet identisk med det, der kommer forud?Tilføjelser: Når noget kan fjernes uden betydning for sætningenSelvstændige ledsætninger: kan også oftest sløjfes, der kan sættes parentes rundt om



Tip til 
træning af 
kommaer

• Se fx mine kommavideoer på 
Youtube

• Der er også en video, som 
fortæller om de 8 
kommaregler

• Mias kommakursus …

https://www.youtube.com/watch?v=bEhgKaJvxTM&list=PLVhs5YYBelas3VaS68jnFS99_bICczoxU&index=4


Medier



Forskellen 
på mediet

• B2B og B2C
• LinkedIn – personlig, men 

professionelt
• Instagram – husk hashtags og 

tags, flot udtryk …
• FB – mere spræl og ikke så 

”ordentligt” som Instagram og 
LinkedIn …



3 tips til Facebook

• Kombiner dine opslag med billeder og video

• Hold dig gerne på 250 tegn

• Stil gerne spørgsmål – og helst spørgsmål, som kan besvares let og 
hurtigt, fx: bør, ville du, hvilken, hvem fremfor hvorfor og hvordan

• Underholdning er nøgleordet her …



3 tips til Instagram

• Billeder, billeder, billeder
• Stories, stories, stories
• Følg relevante personer og kommenter på deres opslag

• Tekst? Hold det kort og med masser af identitet og 
personlighed – inspiration er nøgleordet her …



3 tips til LinkedIn

• Skriv en spændende overskrift og brug en teaser, der lige 
netop kræver, at du trykker på ‘Se mere’

• Skriv gerne mindst 1.200 tegn og maks. 2.000 tegn
• Husk, at dit opslag skal give VÆRDI i form af VIDEN og 

ikke salg – videndeling er nøgleordet her …



Eksempler på teasere …



Opsummering

• Hvad tager du med fra i dag?
• 3 vigtige pointer at huske:
• Planlæg din contentplan ud fra formål og årshjul
• Tænk på, hvem du skriver til, og tal deres sprog
• Ha’ ét fokus og hold sætningerne simple …



Tak for i dag!
Ses vi 1. juni? Her taler vi om længere tekster 

såsom pressemeddelelser, artikler, katalogtekster, 
hjemmesidetekster



Serie-
opslag

• Hvordan ser dit årshjul eller contentplan
ud? 

• Er der noget, du kan lave til serie-opslag?

• Det gode er, at dine følgere vænner sig til, 
at du poster noget bestemt fx hver anden 
tirsdag

• Gør det altid på samme måde, så dine 
serieopslag skiller sig ud: samme type 
overskrift, samme vendinger, samme 
udtryk på billeder eller videoer

• Eksempler: Tirsdags-trøfler, 
mandagsmøder, friske fredage eller 
lignende …Husk: Altid ét 

fokus pr. opslag!
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