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Sosiale medier  
i praksis

Hvordan få det t i l? 



+  Bachelorgrad fra Høyskolen Kristiania  

(Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling) 

+  Rådgiver hos Semway Norge  

(Sosiale medier, Google produkter, SEO) 

+  Salgs- og markedssjef  Linn Wold AS

Hvem er jeg til å  
snakke om dette? 



Hvor begynner man?
 Kanalvalg!



Kilde: Ipsos  Q4 2020

Facts

YOUTUBE 

Antall brukere: 1 773 000 (42%) 
42% Kvinner og 58% menn 

SNAPCHAT 
  

Antall brukere: 2 713 000 (64%) 
54% kvinner og 46 % menn

INSTAGRAM 

Antall brukere: 2 556 000 (60%) 
56% Kvinner og 44% Menn

FACEBOOK 

Antall brukere: 3 506 000 (83%) 
52% kvinner og 48% menn



+ 83% av Norges  
befolkning har en profil (!) 

+ Jevn kjønnsdeling  

+ Økning i eldre aldersgrupper, 
andelen av yngre synker  

+ Målgruppe 30-39 år er stabil 

+ Andelen som bruker 
Facebook flere ganger  
daglig er høyest blant  
kvinner i 40 årene.  

+ 60% av Norges  
befolkning har en profil 

+ Målgruppe 18- 29  
år er stabil,   

+ Flere kvinner enn menn 
bruker det daglig, fortsatt 
høy aktivetet opp mot 60 år. 

+ Av de som har  
instagram har også  
92% også Facebook.  
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Tone of voice

Det er ikke al lt id hva du sier -  
men  hvordan du sier det.  

Vit  hvem du snakker t i l  -  vær 
tydelig -  vær konsekvent. 

HOW  
YOU SAY IT, 
MATTERS.



USP

Unique sell ing point  -   
hva gjør din bedrift/
deres produkter/
tjenester unike?

What  
customers  

want

What your 
competitors 

do well

What you 
do well

USP
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+ Markedsplan kan brukes som utgangspunkt  

+ Tematikk: ha en checklist på hva dere kan dele (tilbud, nyheter; 
bak kulissene, våre favoritter, bestselgere etc. ) 

+ Sørg for variasjon (bilder, video, mye tekst, lite tekst etc) 

+ Bruk kreative hodene som er rundt deg - arranger workshop! 

+ Det er lov å la seg inspirer av andre 

+ Hyppighet på innlegg i newsfeed minst xx gang pr uke - maks xx 
ganger pr uke (varierende fra kanal til kanal) 

+ Hyppighet på oppdatering av story minst xx gang pr uke - maks xx 
ganger pr uke. (varierende fra kanal til kanal) 

The Million-dollar question   
Hva skal vi publisere, og når skal vi gjøre det?
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Tips til bilder 

+ Ren kameralinse -  ja tørk av den!  

+ Stativ kan være til hjelp  

+ Lys - dagslys - utendørs  

+ Test ulike vinkler og aktiver rutenettet   

+ Location location location 

+ Mennesker 

Enkelt kampanjemateriell basert på logo, 
designelementer, primær- og 
sekundærfarger. 

www.canva.com

+ film & kampanjemateriell

http://www.canva.com


Her får du oversikt over innlegg i alle 
Facebook- og Instagram-kontoene du 
administrerer – på ett sted.  

+ Publisering, statistikk og oversikt.  

+ Planlegg innlegg - også på instagram! 

Creator Studio



Nå ut til eksisterende kunder/følgere 
og finn potensielle nye kunder

+ Levetid på en post varierer ut ifra 
engasjementet den skaper  

+ Algoritmer  

+ Rekkevidde pr post - organisk er 
lav 

+ Budsjett trenger ikke være stort 

+ Ads manager 

Annonsering



+ Dupliser raskt annonser, annonsesett og reklamekampanjer. 

+ Rediger alle annonseinnstillingene dine, for eksempel 
målretting og budsjett, fra ett sted. 

+ Se alle tall/analyser som betyr noe for deg i ett  
samlet bilde.

Hvorfor bruke ads manager? 

+ Analyser resultatene og gjør endringer i annonsene og 
kampanjene dine. 

+ Tilpass grafer og tabeller for å se beregningene som er 
viktigst for deg.





Test - analyser - juster 
Never ending story





+ Aldri diskuter med en kunde i et kommentarfelt. 
Henvis til en annen kanal, feks. Mail eller tlf nr.  

+ Svar/responder alltid på tilbakemedling, spørsmål 
og kommentarer (gode eller dårlige!) 

+ Svar fortest mulig, både på offentlige og  
private meldinger 

+ Inkluder en hilsen og snakk på et personlig nivå 

+ Møt negativitet med positivitet og empati. 

+ Vær tro til bedriftens voice of tone 

+ For de aller fleste fungerer det med en dose humor! 
Og sleng gjerne på en emoji 🤓

Generelle triks og tips





«Når dritten først treffer vifta 
er det veldig lite vi kan gjøre i 
første linje. Da kan vi i hvert 
fall bjuda litt på»



Lag gode konkurranser som folk vil delta i!

Konkurranser

✓Du kan be folk legge igjen en kommentar på 
posten din. 

✓Du kan be folk om å like posten din. 

✓Du kan be folk sende Facebook-siden din en 
privat melding. 

✓Du kan be folk poste et innlegg/legge ut et 
bilde på siden din. 

✓Du kan be folk like Facebook-siden din. 
Dette kan gjøres på flere måter;  

✗ Du kan ikke be folk dele innlegg fra 
Facebook-siden din. 

✗ Du kan ikke be folk legge ut innhold på 
sin egen profil eller på sine venners profiler. 

✗ Du kan ikke be folk tagge seg selv eller 
venner i innhold du deler.Fa
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✓Du kan be folk legge igjen en kommentar på 
posten din. 

✓Du kan be folk om å like (hjerte) posten din. 

✓Du kan be folk om å legge ut sitt eget bilde 
på sin egen profil og bruke en definert 
hashtag som du har etablert for 
konkurransen. 

✓Du kan be folk sende Instagram-profilen din 
en privat melding (en DM).  

✓Du kan be folk følge Instagram-profilen din.  

✓Dette kan gjøres på flere måter; 

✗ Du kan ikke be folk dele innlegg / innhold fra 
Instagram-profilen din, verken fra din story 
eller feed. 

✗ Du kan ikke be folk tagge seg selv eller 
venner i innhold du deler.



Apper



Oppsummering

01 
02 
03 
04 
05

Ikke være redd  
for å prøve (og kanskje feile) 

Bli inspirert   
av andre 

Genialt for små og mellomstore bedrifter  
med begrenset markedsbudsjett 

Sosiale medier er  
nåtidens jungeltelegraf 

Ha fokus på det du kan - lever  
fantastiske produkter til kundene dine. 

Kjør på! Det er begrensa hvor dritt det kan gå.  

PS 1: Ingen blir noen gang ferdig 
utlært - det finnes ikke en endelig 

fasit.    

PS 2: Det er ikke meningen at du skal 
kunne alt. Det finnes hjelpemidler i 
form av byråer etc som kan hjelpe. 



Ønsker dere å bli  bedre sosiale 
medier ta kontakt med oss!

Vi skreddersyr workshop, opplæring og 
kurs t i l  hver enkelt  bedrift  og organisasjon. 

post@skraa.no 
Tlf:  920 72 266 

mailto:post@skraa.no

