
SOCIALE MEDIER
LARS H. KNUDSEN





LIDT OM MIG…

• Har arbejdet med kommunikation

i hele min karriere … næsten

• Har været bladmand, PR-konsulent

og nu kommunikationsansvarlig

i en forening

• Ja, jeg er over 60…



OG SÅ SEJLER JEG…



HVAD ER SOCIALE MEDIER - SOME

Sociale medier er medier for social interaktion online.

Det er onlinetjenester, som brugerne anvender til at dele indhold, profiler, 

meninger, oplevelser, billeder, artikler, videoer med mere.

Disse onlinetjenester inkluderer bl.a. blogs, messageboards, podcasts, 

microblogs, lifestreams, bookmarks, networks, communities og wikis.

De sociale medier muliggør direkte online interaktion mellem mennesker på 

tværs af grænser og danner forum for nye netværk om fælles interesser.



TURSEJLADS & SEJLSPORT
20.000 DANSKE SEJLERE OG SEJLADSINTERESSEREDE PÅ FACEBOOK













MANGE KANALER

• Facebook – 2 mia. brugere worldwide / 

• Instagram (Facebook) – 800 mio. brugere worldwide

• Twitter – 350 mio. brugere (2016) / 21 mio. tweets i DK (nedgang)

• Snapchat – 187 mio. dagligt aktive brugere worldwide

• Pinterest, Youtube etc.



BRUG AF SOCIALE MEDIER I DANMARK

• Facebook 67 %

• Snapchat 25 %

• Instagram 24 %

• LinkedIn 24 %

• Twitter 10 %

• Pinterest 9 %













VILD MED VAND
PÅ DE SOCIALE MEDIER







MULIGHEDER - VÆRKTØJER

• Tekst

• Billeder

• Video

• Begivenheder

• Målinger / pejlinger

• Konkurrencer

• Andet…



SLIDES FRA VILD MED VAND 
PRÆSENTATION
DISSE SLIDES STAMMER FRA MIKKELS PRÆSENTATION



HVAD TILBYDER VMV-SEKRETARIATET ALLEREDE?

• Pulje til boost af aktiviteter på facebook

• Hjælp / rådgivning til boost og FB-opslag

Husk at du kan poste VmV-aktiviteter på jeres 

facebookside via symbolerne under aktiviteten



HVORDAN KOMMUNIKERER JEG PÅ MIN VÆG?

• Video

• Boost af åbne begivenheder (interesseret / deltager)

• Foto

• Layout

• Traditionelt opslag på FB-væg m. tekst

• Afstemninger

• Konkurrencer

• Kampagner / meninger (#MeToo, #RolfErRen, #StopLicens)



HVOR SLÅR JEG OP?

• Globalt

• Lokalt

• Specialsider / grupper

• Hashtag

• Osv.



BOOST

• Når du booster et opslag på din facebookside, betaler du facebook for at række længere 

ud til publikum, end dit site *organisk kan nå

-> Venner og venners venner

• Boost er dét, man kalder ”betalt rækkevidde”

-> Boost kan indkredse en specifik målgruppe

• I medieverdenen arbejder man med sneboldeffekter. Dvs., at man kaster penge efter 

opslag, der allerede præsterer godt, for at sætte en sneboldeffekt i gang.

* ved egen kraft



VIDEO OM BOOST:

Video

Anne Billing:

Sådan booster du

En god forklaring – myter om boost:

https://bsocial.dk/blog/sandheden-

om-facebook-boost/

https://youtu.be/dERAPyx7kEg
https://bsocial.dk/blog/sandheden-om-facebook-boost/


HVORDAN KOMMUNIKERER JEG PÅ MIN VÆG?

• Boost af åbne begivenheder (interesseret / deltager)

• Layout

• Kampagner / meninger (#MeToo, #RolfErRen, #StopLicens)


