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I DAG 
En introduktion til strategisk brug af 
sociale medier samt redskaber og 
ideer til, hvordan I kan formidle 
jeres budskaber, så de rammer 
plet. 

(JEG SENDER SLIDES TIL KINE)
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VI SKAL FORSTÅ 
NOGET OM 

SOCIALE MEDIER 
…
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HVAD 
BRUGER VI 
SOCIALE 

MEDIER TIL? 
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BRUGERNES 
BEHOV

• støtte et brand, man finder værdigt

• personlig vinding

• underholdning

• informationssøgning

• problemløsning / support

• klagebehov

• social interaktion med andre / 
fællesskab

• fortælle noget om, hvem man selv er

Kilde: Lisbeth Klastrup, Strategisk Kommunikation På Sociale  
Netværksmedier, 2016
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BRANDS PÅ SOCIALE MEDIER

Kilde: Lisbeth Klastrup, Strategisk 
Kommunikation På Sociale  

Netværksmedier, 2016

Vi er mere positive 
over for brands, 
der er tilstede.

Virksomhedens 
mere menneskelige 

stemme er 
afgørende for, at 

man udvikler mere 
positive følelser 
over for brandet

Der er en klar 
kobling mellem en 

oplevelse af en 
mere åben stil hvor 
man fortæller om 

sig selv og positive 
følelser
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BRANDS 
PÅ 

SOCIALE 
MEDIER

ü Svare hurtigt

ü Er aktive

ü Hvordan man vælger at bruge sin 
platform

ü Vi skal kunne se os selv i brandet

ü Horisontalt fællesskab (mellem 
brugere) – vertikalt fællesskab 
(mellem brandet og brugerne)

Kilde: Lisbeth Klastrup, Strategisk Kommunikation På Sociale  
Netværksmedier, 2016
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DET ER EN FEST
Du kan også have en god fest – selvom du hænger 
ud i baren!

• 90 pct. kigger på
• 9 pct. hepper og liker
• 1 pct. lægger aktivt noget op
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ALGORITMER
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PROFIL? SIDE? GRUPPE?
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Vi klikker 2,4 gange så ofte på et 
link fra en personlig konto som fra 

en corporate konto 
– med mindre din organisation er et 
”love brand” (Lego – A.P- Møller fx)

(Hutchinson, 2016)
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Anders Ladekarl har op til en faktor 
24 i forhold til Røde Kors officielle 

twitterkonto

15

STRATEGI:
HVORFRA

OG 
HVORTIL?
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Interne 
styrker

Interne 
svagheder

Eksterne 
muligheder

Eksterne 
trusler

SITUATIONSANALYSE:
HVORDAN SER DET HELT 
ÆRLIGT UD LIGE NU

Go’e gamle SWOT-
analyse J
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WHY

HOW

WHAT

HVEM ER VI SELV? HVORFOR 
EKSISTERER VI?

Simon Sinek: Start with Why (bog + YouTube)
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PERSONA

Hvorfor er den person 
– helt ærligt! – interesseret i 

dit indhold?
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TIP En persona er en blanding af research 
og menneske-kundskab.

Her er et eksempel på research:

https://www.berlingske.dk/nyheder/hve
m-bruger-sociale-medier
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https://www.berlingske.dk/nyheder/hvem-bruger-sociale-medier
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NEKROLOG-TESTEN
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BUDSKAB: HVAD SKAL VI SÅ 
LEVE, GØRE, VISE OG 
FORTÆLLE?
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TAKTIK:
HVORDAN 

KOMMER VI 
DERHEN?
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https://www.dr.dk/om-dr/fakta-om-dr/medieforskning
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JAMEN, DE UNGE ER 
IKKE PÅ SOCIALE 

MEIDER?!?

a. Ja, tallet er faldet - fra 98 procent i 2017 til 97 procent i 2018.
b. Flere unge er kommet til på Instagram.
c. I 2018 brugte 82 pct. af de 16-24-årige dagligt facebook (mod 

45 pct. på YouTube, der jo ellers opfattes som "der, hvor de 
unge er".)

https://mediernesudvikling.slks.dk/2018/kort-nyt/brug-af-sociale-medier-i-2018/
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DRs MEDIEFORSKNING:

"Det er ikke så ofte vi hører om tilbagegangshistorier, når talen falder på nettet, men 
netop i år er der faktisk noget, der minder om det. Selvom næsten 90 % af danskerne 
har en profil på et eller flere sociale medier, så oplever det største af dem, Facebook, 
en nedgang i den daglige brug. Ikke meget, men dog noget. 77 % af danskerne er 
forbi Facebook månedligt, og 63 % er forbi dagligt, hvilket er et par procentpoint 
mindre end sidste år. Vendes blikket mod de yngste brugere, de 12-24-årige, er faldet 
markant. I 2017 var 81 % af denne aldersgruppe forbi Facebook dagligt. Det tal er 
faldet til 73 % i 2018.
En del af forklaringen kan naturligvis være de senere års mange skandaler, som 
involverede Facebook, men noget af forklaringen er også, at vi anvender de sociale 
medier på nye måder. Hvor Facebook indtil for nyligt var praktisk talt altdominerende, 
som DR1 og TV 2 fx var i 1990’erne, så sker der nu en spredning i brugen af 
sociale medier lidt a la det vi så på tv, da nichekanalerne dukkede op i start 
00’erne. Her spredte vi vores sening ud over flere kanaler med mere specifikt indhold. 
Det samme sker nu på sociale medier. Facebook bruges stadig af mange, men en del 
af det som vi før benyttede Facebook til, er nu flyttet over på konkurrerende tjenester 
eller tjenester, som Facebook ejer. Hvor Facebook før var en one-stop-shop for alt, 
hvad der havde med vi nu fx Instagram til billeddeling og Snapchat til at holde den 
daglige chat med vennerne ved lige.”
https://www.dr.dk/om-dr/fakta-om-dr/medieforskning/medieudviklingen/2018/danskerne-effektiviserer-mediebrugen-i-2018
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https://mediernesudvikling.slks.dk/2018/kort-nyt/brug-af-sociale-medier-i-2018/
https://www.dr.dk/om-dr/fakta-om-dr/medieforskning/medieudviklingen/2018/danskerne-effektiviserer-mediebrugen-i-2018
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VÆRDITRAPPEN

Køb vores 
produkt

Hør om 
vores 
forretning

Vi fortæller 
om det, vi 
brænder for

Hvordan kan 
vi hjælpe dig 
med det, du 
brænder for? 

Hvordan kan 
vi sammen 
forandre 
verden? 

Afsend
erorien

teret

Netvæ
rksorie

nteret

Kilde: Astrid Haug
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SÅDAN BLIVER 
DU VED MED AT 

HAVE GODT 
INDHOLD
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GENUDSENDELSER

TÆNK PÅ 
TV-SERIEN 
”MATADOR”
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”UP-CYCLING”
(brug på 

nye måder)
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Fra web til e-mail …

FRA WEB OG NYHEDSBREV ...
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Til sociale medier 
J
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TIPS OG TRICKS
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Tag andre sider 
ved at bruge @
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Brug flere
billeder
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Husk at anerkende folk og skabe fællesskab 
ved at svare = relationer og dialog
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Overvej at oprette jeres forestillinger som begivenheder på facebook
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Opret en profil 
på instagram
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Brug op til 30 
hashtags # på 
insgragram
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SPONTANITET
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HUSK AT 
FØLGE MED …
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MAN MÅ 
ALTID 

GERNE 
SPØRGE

Jeannette Refstrup
Mobil: 28 87 17 16
Mail: jr@strupstrup.dk
www.strupstrup.dk
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5 HURTIGE OM 
STRUP&STRUP
1. Vi hjælper med branding, kommunikation og 

markedsføring, så organisationer og 
virksomheder når de strategiske mål.

2. Vi arbejder med journalistiske værktøjer og 
metoder som interviews, research og 
storytelling.

3. Vi inddrager gerne alle interessenter, så vi 
sammen skaber vækst og gode resultater.

4. Lille agil projektorganisation – vi sætter altid 
det bedste hold til opgaven.

5. Vi er specialister i at være generalister …
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mailto:jr@strupstrup.dk
http://www.strupstrup.dk/

