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INDHOLD

Vi har lavet denne guide, så det bliver nemmere for dig at få succes med din forenings Facebookside. 

På din forenings Facebookside kommunikerer du både med medlemmer og potentielle medlemmer. I denne 
guide lærer du at arbejde med din forenings Facebookside, så du kan nå ud til begge målgrupper med alle  
foreningens tilbud, aktiviteter og arrangementer.

Guiden er et lettilgængeligt opslagsværk, som du ikke behøver læse fra ende til anden, men som du kan slå op  
i, hvis du eksempelvis mangler inspiration til det gode opslag, vil genopfriske boost-funktionen eller lignende. 
Guiden giver dig svar på alle dine Facebook-spørgsmål, og vi viser dig de gode eksempler og kommer med nytti-
ge tips og tricks.

Firmaidrætten har desuden en Facebookgruppe, hvor du kan sparre med andre foreninger og dele erfaringer.  
I gruppen vil vi fra kommunikationsafdelingen også svare på spørgsmål om Facebook samt inspirere og guide, 
så godt vi kan. Du finder den på Facebook ved at søge på: ”sparringsgruppe for firmaidrætsforeningerne” – eller 
ved at klikke på linket her.

Du kan selvfølgelig også altid kontakte os i kommunikationsafdelingen, hvis du har spørgsmål. Vi kan hjælpe 
dig med alt fra sparring om din forenings færden på Facebook til bestilling af markedsføringsmaterialer som 
eksempelvis grafikker eller coverbilleder til Facebook. Vi tilbyder desuden også et Facebook-tjek, hvor vi gen-
nemgår din forenings Facebookside og udarbejder en rapport med ris/ros og tips, så du ved, hvor din forening 
bedst kan sætte ind for at få mest mulig succes på Facebook.

Vi ønsker dig god læselyst.

De bedste (Facebook)hilsner,
Kommunikationsteamet i Dansk Firmaidræt.  

FEDT, AT DU ER KLAR 
TIL AT FÅ SUCCES MED 
FACEBOOK!
ALT, HVAD DU FÅR BRUG FOR PÅ  
DIN FACEBOOKREJSE, FINDER DU  
I GUIDEN HER.

https://www.facebook.com/groups/415402258561194
https://www.firmaidraet.dk/find-person/ansatte/kommunikation-og-marketing/
https://www.firmaidraet.dk/for-foreningen/hjaelp-fra-forbundet/markedsfoering/bestil-markedsfoeringsmaterialer/
https://www.firmaidraet.dk/for-foreningen/hjaelp-fra-forbundet/markedsfoering/facebook-tjek/
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KICKSTART DIN 
FACEBOOKINDSATS
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Du kender det sikkert; det kan være svært at prioritere tid til at arbejde med Facebook, fordi der også er mange 
andre vigtige opgaver i din forening. Men det kan gøre en stor forskel med en god og overskuelig Facebookside 
med løbende og relevante opslag. Det kan være et skridt på vejen mod nye medlemmer – og flere aktiviteter i 
foreningen.

Og så behøver det faktisk ikke at være specielt svært eller tidskrævende – også selvom du ikke er Facebook- 
verdensmester (endnu).

Fortæl omverdenen, at din forening findes – og er sej
Din forening tilbyder alt fra sjove, ugentlige idrætter til fede events – og alt muligt derimellem. Det skal  
medlemmer og potentielle medlemmer i lokalområdet selvfølgelig vide, så de kan blive en del af (firmaidræts)
fællesskabet.

Måske har du oplevet, at deltagerantallet til foreningens aktiviteter ikke er lige så højt, som du drømmer om. 
Det kan hænge sammen med, at for få i lokalområdet ved, at din forening findes. Eller også kan det bare være, 
at de ikke ved, at din forening tilbyder badminton hver mandag eller Ladies Mud Race i næste måned. Det skal 
vi have gjort noget ved, og her kan Facebook være et godt værktøj som en del af en stærk, lokal kommunikati-
ons- og markedsføringsindsats.

Facebook er – hvis man bruger lidt kræfter på det – et rigtig godt værktøj til at skabe opmærksomhed om alt  
det, din forening tilbyder.

”Så, hvor skal jeg lige starte?”, tænker du måske nu.

En god start kan være at se, om du kan gøre din forenings Facebookside lidt mere indbydende, eksempelvis ved 
at rette cover- eller profilbilledet. Herefter kan du invitere folk i lokalområdet til at synes godt om Facebook- 
siden, sådan at du får en større målgruppe at tale til. Og så kan du begynde at fokusere på ’det gode opslag’,  
sådan at du fastholder følgernes interesse og engagement. Endeligt kan du bygge annoncering ovenpå, sådan 
at dit indhold når endnu længere ud.

Men et skridt ad gangen. Vi skal nok klæde dig på til det hele. 
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FACEBOOKSIDEN  
– DIN FORENINGS 
VINDUE UDADTIL
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Din forenings Facebookside virker – ligesom din for-
enings hjemmeside – som ansigtet udadtil og bruges 
til ekstern kommunikation. Du kan fortælle, når der 
sker noget nyt i foreningen, eksempelvis når et nyt 
hold eller aktivitet starter op, når din forening arran-
gerer et nyt arrangement eller når en ny sæson står 
for døren. Du kan også hylde en frivillig i din forening 
eller sætte fokus på din forenings badmintonhold og 
fortælle, hvorfor man skal komme ned i hallen og 
spille med. Eller noget helt femte.
Kun fantasien sætter grænser.

En Facebookside egner sig særligt godt til at rekrut- 
tere frivillige, medlemmer og deltagere – og til en  
løbende kommunikation med denne målgruppe.

På de følgende sider dykker vi ned i, hvordan du  
opretter en Facebookside og laver det gode opslag.  
I bilagene kan du også se, hvordan du opretter en 
Facebookgruppe og en -begivenhed.

Sådan opretter du en Facebookside for din forening
1. Gå til facebook.com/pages/create

2. Skriv navnet på din forening i Sidenavn

3. Skriv ‘Sted for sport og fritid’ i Kategori

4. Skriv en kort beskrivelse af din forening i Beskrivelse (se et godt eksempel længere nede)

5. Klik på Opret side, og følg vejledningen på skærmen.

En Facebookside er kort sagt din forenings 
vindue udadtil og er god at bruge i din kom-
munikation med – og markedsføring til – din 
forenings målgruppe. Facebooksiden er et 
sted, hvor følgere fra lokalområdet let kan  
interagere med foreningen, og et sted, som  
du kan bruge til at rekruttere nye frivillige, 
medlemmer og deltagere.

På Facebooksiden kan du både dele informa-
tion om nyt i foreningen som kommende ar-
rangementer og nye aktiviteter, dele billeder 
og videoer under og efter et arrangement og 
fortælle om de gode historier fra jeres for-
ening – og meget mere.

INFO

https://www.facebook.com/pages/create
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SÅDAN GØR DU 
FACEBOOKSIDEN 
INDBYDENDE
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Facebooksiden er bygget op om forskellige elementer. Vi gennemgår i dette afsnit nedenstående fire elementer 
og kommer med råd til, hvordan du bruger de forskellige funktioner:

1) Profilbillede
2) Coverbillede
3) ’Om’-sektionen
4) Startsiden

Profilbillede 
Profilbilledet er det lille runde billede øverst til venstre på din forenings Facebookside, og det måler 170 x 170 
pixels1. Det oplagte valg som profilbillede er din forenings logo. Du kan til enhver tid ændre det, hvis du ønsker.

Eksempel på et godt profilbillede 

Coverbillede 
Coverbilledet er det store, aflange billede øverst på Facebooksiden. Det skal være levende og lækkert og ikke 
mindst repræsentere, hvad din forening tilbyder og er. Det kan eksempelvis være et godt billede fra én (eller  
flere) af foreningens aktiviteter. Coverbilledet på Facebook måler 820 x 312 pixels. Vælg et billede i bredformat 
– eller kontakt kommunikationsafdelingen for at bestille en grafik – gerne med lokale billeder fra din forening.

Eksempel på et godt coverbillede fra en forenings Facebookside.

1 Facebook ændrer mål på profilbillede og coverbillede med jævne mellemrum.  
Guidens mål er skrevet på baggrund af https://www.facebook.com/help/125379114252045 medio august 2022.

https://www.firmaidraet.dk/for-foreningen/hjaelp-fra-forbundet/markedsfoering/bestil-markedsfoeringsmaterialer/
https://www.firmaidraet.dk/for-foreningen/hjaelp-fra-forbundet/markedsfoering/bestil-markedsfoeringsmaterialer/
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’Om’-sektionen 
I ’Om’-sektionen kan du kort og fængende fortælle om din forening. Hvem og hvad er foreningen?  
Hvorfor skal man være medlem af foreningen? Hvorfor skal man følge Facebooksiden? Giv potentielle  
følgere de bedste argumenter for at følge med – og blive aktive – hos netop din firmaidrætsforening. 

Derudover kan du tilføje et link til foreningens hjemmeside, en mail og et telefonnummer, som gør det  
nemmere for følgerne at kontakte din forening.

 
 

Eksempel på en god ’Om’-sektion
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Her er et godt eksempel på en 
Facebookstartside – et godt pro-
fil- og coverbillede, en god “Om”-
sektion med tekst og billeder  
– og to fine opslag øverst.

Startsiden 
Startsiden er det første, som besøgende møder, når de besøger din forenings Facebookside. Al din tidligere  
aktivitet (statusopdateringer, begivenheder etc.) kan ses, jo længere besøgende scroller ned.

På startsiden får besøgende dermed et overblik over din forenings Facebookside. 
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DET GODE OPSLAG



I dette afsnit sætter vi fokus på noget af det vigtigste, når din forening skal få succes på Facebook – nemlig  
at få udarbejdet ’det gode opslag’.

På Facebook er der mange aktører, der vil til orde og kæmper om opmærksomheden – derfor handler det  
om at lave opslag (eller ’statusopdateringer’), der får din forening til at skinne positivt igennem. 

Her gennemgår vi forskellige temaer, du kan skrive om, og vi kommer med gode råd til tekst og billeder.

Vi anbefaler generelt, at der i alle opslag er et visuelt element i form af et billede eller en video, og det er  
også oftest en god idé at linke til jeres hjemmeside for at få følgerne derind.
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DET GODE DET GODE 
FACEBOOK- FACEBOOK- 

OPSLAGOPSLAG

Et blikfang 
+ 

Et præcist formidlet budskab 
+ 

En opfordring til handling 
= 

Det gode Facebookopslag
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Den gode tekst 
Nu dykker vi ned i, hvad der er vigtigt at overveje – og huske – når du skriver et Facebookopslag. 

Før du skriver dit opslag
• Overvej altid følgende, inden du begynder at skrive dit opslag. 

o Hvad er dit vigtigste budskab – og hvordan skriver du det, så det bliver relevant for modtageren?
o Hvad er de vigtigste informationer, modtageren har brug for at vide (evt. inden de læser mere på  

foreningens hjemmeside)? Eksempelvis: Hvad handler det om? Hvor foregår det? Hvordan melder  
man sig til? Hvad skal modtageren gøre, når de har læst dit opslag? 

Når du skriver dit opslag
- Slå gerne din tekst an med en kort sætning – en form for ”overskrift” – der vækker nysgerrighed og interesse. 

Eksempelvis ”Ny aktivitet – dyrk yoga hver mandag” eller ”Konkurrence: Vind gratis deltagelse til X-aktivitet”.
- Skriv kort og præcist. Brug ikke flere ord end højst nødvendigt.
- Skriv gerne i et ’aktivt sprog’. Det virker mere energifyldt og inddragende. Eksempelvis ”Vi spiller badminton 

på torsdag” fremfor ”Der spilles badminton på torsdag.” 
- Brug gerne emojis i din tekst – men undgå at gå helt emoji-amok . Der er intet rigtigt eller forkert svar på, 

hvor mange emojis, du kan bruge. Men ofte er 1-3 emojis et passende antal.
- Afslut (næsten ) altid din tekst med at opfordre modtageren til at gøre noget – en såkaldt ’Call To Action’). 

Du kan eksempelvis stille et spørgsmål eller opfordre til at klikke på et link (fx ”Bliv klogere på XX” eller  
”Tilmeld dig her”).

- Læs altid korrektur, inden du slår opslag op. Måske har der sneget sig en tastefejl ind – så kan du nå at fange 
den.

Efter du skriver dit opslag
- Hold øje med, om nogen kommenterer opslaget – og svar på eventuelle spørgsmål.
- Se, hvordan dit opslag klarer sig (se afsnittet ”Evaluering og resultater”) – og lær af din erfaringer.

Sådan løfter du dine opslag med billeder og video
En billed- eller videostatus er god til at skabe liv og stemning på Facebooksidens væg – og det er altid bedre end 
en ren tekststatus. Facebooks algoritme favoriserer billeder og video over tekst, så der vil ofte være flere, der ser 
dine opslag, hvor de er krydret med billeder eller video.

Du kan både lave et opslag med et enkelt billede, flere billeder eller en videosekvens. Billeder og video er især 
gode, når der er mennesker på, som har retning mod kameraet (da det ofte er mindre levende, hvis menneskene 
på billedet har ryggen til). Det er eksempelvis oplagt at lægge billeder op fra arrangementer under eller efter  
afholdelse.
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Gode tips til brugen af billeder og video

• Husk et billede eller en video i alle opslag – det hjælper jer med at nå ud til flere.

• Brug allerhelst billeder fra din egen forening – dine følgere er lokale, hvoraf mange  
kender foreningen, området og menneskene, og vi er mere tilbøjelige til at like,  
kommentere og dele indhold af noget, vi kender.

• Husk løbende at tage billeder (og gerne video) fra foreningens aktiviteter og arrange- 
menter. Det virker rigtig godt at dele billeder og video umiddelbart efter en aktivitet  
eller arrangement både for dem, der deltager eller har deltaget eller for andre i lokal- 
området, der kan få et indblik i noget af alt det fede, I laver i foreningen.

• Det kræver langt fra, at du er uddannet fotograf for at tage et brugbart billede med  
din telefon – kast dig ud i det! Spørg også gerne foreningens instruktører, om de vil  
tage et par billeder fra deres aktivitet og sende til dig, så du ikke behøver at være  
tilstedet til alle aktiviteter for at indsamle gode billeder til Facebooksiden.

• Bonus: Din forening har hos Dansk Firmaidræt mulighed for at søge om midler til at  
hyre en professionel fotograf og videograf til arrangementer via lokalforeningspuljen. 

Sådan opretter du et opslag 
Nu er du klædt på til, hvordan det gode opslag skal se ud. I dette afsnit forklarer vi, hvordan du opretter et opslag.

1. På tidslinjen øverst på siden klikker du på Opret et opslag.

TIP
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2. Skriv din tekst, og klik herefter på billedikonet ud for Føj noget til dit opslag. Der kommer nu nedenstående 
vindue op. Find det billede/de billeder/video, du har gemt på computeren. Markér billedet/billederne/video-
en, og klik på Åbn.

3. Klik Slå op, når du har valgt det/de billede(r)  
eller video, der skal tilføjes til opslaget.
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Sådan opretter du et album
Det kan være smart at oprette et album, hvis din forening gerne vil lægge mange billeder op fra en bestemt  
begivenhed. Her har man nemlig mulighed for at navngive albummet og give den en permanent plads under 
’billeder’, så albummet er nemt at finde. Når du opretter et album, kommer det også op som et opslag på jeres 
Facebook-side.

1. Klik på Mere i toppen af Facebook-siden, og klik herefter på Billeder.

 

2. Klik på Opret album.
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3. Giv albummet et navn, og klik herefter på Overfør billeder. Afslut ved at klikke på Slå op for at offentliggøre 
albummet. 

Slet, ret og planlæg opslag
En gang imellem sker det, at du får lavet et opslag, der ikke var meningen – eller at der sniger sig et par fejl ind, 
du gerne vil rette. Vi gennemgår derfor, hvordan du altid kan slette eller rette i opslag på Facebooksiden. Vi gen-
nemgår også, hvordan du kan planlægge opslag. Det kan være en god ide at planlægge opslag, så du ikke er  
afhængig af, at du skal lave opslaget på det tidspunkt, det skal offentliggøres. Planlægning af opslag er også et 
godt værktøj, hvis der er flere administratorer tilknyttet Facebook-siden, så alle kan se, hvilke opslag de andre 
administratorer har planlagt – og hvornår.

Sådan sletter og retter du opslag:

1: Find det opslag, du gerne vil 
slette/rette, og klik på de tre grå 
prikker øverst i højre hjørne.

2: Klik Slet eller Rediger.

3: Hvis du ønsker at redigere et op-
slag, skal du huske at afslutte 
ved at klikke Gem.
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Sådan planlægger du et opslag
Vil du gerne dele et opslag eksempelvis lørdag middag, men du har bedre tid til at skrive opslaget en anden 
dag? Det er intet problem – du skal bare planlægge opslaget. 

1: Tryk på Opret et opslag på din startside.

2: Klik på Planlæg dit opslag fra planlægningsværktøjet i Meta Business Suite ovenover knappen nederst  
Slå op. Du bliver nu guidet ind på Meta Business Suite, hvor følgende skærmbillede kommer frem.  
Tryk på Planlæg midt på siden, og vælg Planlæg opslag.

  

3: Vælg dag og tidspunkt, du vil planlægge opslaget til, og tryk på Gem.
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4: Skriv dit opslag i boksen Tekst til venstre, og vælg eventuelt Tilføj billede eller Tilføj video.  
Når dit opslag er klar, så tryk på Planlæg opslag.

5: Ude i venstre side finder du menuen. Hvis du trykker på Planlægger, kan du se dit planlagte opslag den  
valgte dag.
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6: Hvis du i menuen til venstre trykker på Indhold, kan du øverst vælge imellem dine offentliggjorte opslag, 
planlagte opslag og kladder.

 Hvis du trykker på Planlagt og trykker på dit planlagte opslag, kan du trykke Rediger opslag, hvis du skal 
rette noget. Du kan ude til højre se opslaget, hvor du også kan vælge Offentliggør nu, hvis du alligevel  
beslutter, at opslaget skal på din forenings Facebookside med det samme.

 

Timing og volumen 
Hvornår er det bedst at offentliggøre opslag på Facebooksiden? 
Der er – desværre – ikke nogen gylden regel for, hvornår det er bedst at slå opslag op. Det varierer fra side til 
side. Målgruppe til målgruppe. Indhold til indhold. Så svaret er: Prøv dig frem, og følg med i, hvordan de enkelte 
opslag klarer sig (Se under ”Evaluering og resultater”).

Vi kan dog anbefale dig at prøve at offentliggøre dine opslag om morgenen (før arbejdsdagen), omkring kl. 
12.00 (frokost på arbejde) og sidst på eftermiddagen eller aftenen (efter arbejdsdagen). Generelt set vil der være 
flest i disse tidsrum, der tjekker sociale medier dér – og dermed har dit opslag størst mulighed for at blive set 
med det samme og få en ”god start” med likes og kommentarer (som med Facebooks algoritmer kan gøre, at  
flere ser dit opslag).

Hvor ofte skal man offentliggøre opslag? 
Kontinuerlig og varieret aktivitet er nøglen til at opretholde dine følgeres interesse. Ved at opdatere din for-
enings Facebookside jævnligt – gerne ét opslag om ugen – vænner dine følgere sig til, at din forening er i deres 
nyhedsstrøm, og der er derfor større chance for interaktion. Når der jævnligt er aktivitet på Facebooksiden, øger 
du chancen for, at sidens følgere bliver ved med at se dine opslag. Det er nemlig, desværre, ikke en selvfølge, at 
alle sidens følgere ser alle opslag.
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BOOST 
– SÅDAN GIVER DU DINE FACEBOOK-
OPSLAG LUFT UNDER VINGERNE
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Nu har du lært, hvordan man opretter et godt Facebook-opslag. Nu gennemgår vi, hvordan du sikrer, at dit  
opslag når langt ud – og ud til nye målgrupper – ved hjælp af boost/betalt annoncering.

Du kan vælge at ”booste” et opslag på Facebook – det betyder, at du betaler et beløb for, at dit opslag bliver vist 
for flere personer, end der ellers ville se det.

Det er faktisk de færreste, der følger jeres Facebookside, der ser jeres opslag i deres nyhedsstrøm, og samtidig  
er der mange i jeres lokalområde, som endnu ikke følger jeres side. Hvis du booster et opslag, kan din forening 
betale for, at det boostede opslag alligevel bliver vist i deres nyhedsstrøm – og at din forening på den måde også 
bliver synlig for nye målgrupper.

Når du booster, definerer du en målgruppe, og så – afhængig af dit budget – bliver dit opslag vist i nyhedsstrøm-
men hos et antal af personer i din målgruppe; personer, der ellers ikke ville se opslaget. Du vælger samtidig en 
varighed, som boostet kører.

• Lad os sige, at dit budget er kr. 200,-, og at det tilfældigvis betyder, at det boostede opslag rammer 1000  
personer. Hvis du har valgt en varighed på 5 dage, rammer du i så fald cirka 200 personer om dagen.  
Vælger du i stedet en varighed på 2 dage, rammer du cirka 500 personer om dagen etc. 

Sådan booster du et opslag
1. Vælg et Facebookopslag, du vil booste, og klik på den blå knap Boost opslag.

På næste skærmbillede kan du med fordel starte nedefra med Betaling og arbejde dig opad.

Boost kan være en god måde at få flere 
deltagere til en aktivitet eller en event, 
dele dit budskab til dit lokalområde, 
gøre opmærksom på, at I findes – eller  
til at få nye følgere.

TIP
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Ved Placering kan du fjerne fluebenet ved Instagram og Messenger, så dit boost-opslag blot vises for målgrup-
pen på Facebook. Det kan i enkelte tilfælde give mening for jer at udvide til Instagram, men vi anbefaler ikke at 
annoncere via Messenger.

Samlet budget og Tidsplan og varighed er centrale valg i forhold til jeres boost. Et samlet budget kan variere 
meget. Hvis I vil fortælle om én aktivitet i foreningen, kan 50-200 kroner være passende for et boostet opslag i 
en uges tid, hvorimod en større kampagne for et større event med fordel kan rulle i et par uger eller en måneds 
tid med et samlet budget op til 10.000 kroner. Det er svært at sige, hvad det koster at annoncere på Facebook, 
men din forening kan ofte nå mange i lokalområdet med få hundrede kroner.

Dine valg under Målgruppen bestemmer, hvem Facebook målretter dit boost-opslag mod. Vi anbefaler at vælge 
”Personer, du vælger gennem målretning”, ”Personer, der synes godt om din side” og/eller ”Folk, der synes godt om 
din side, og folk, der minder om dem” alt efter indholdet i dit ophold – og alt efter hvor mange, der synes godt 
om jeres Facebookside. Hvis Facebooksiden endnu ikke har så mange ”synes godt om”, anbefaler vi, at du væl-
ger ”Personer, du vælger gennem målretning”.
Når du har valgt målgruppen, kan du ude til højre trykke på blyant-ikonet og vælge yderligere.

Hvis du vælger ”Personer, der synes godt om din side” 
og ”Folk, der synes godt om din side, og folk, der min-
der om dem”, kan du vælge en Lokation (ofte jeres 
forenings-by) – og så vælge et antal kilometer i radi-
us herfra – og så vil personer, der eksempelvis synes 
godt om din Facebookside, som bor inden for 10 km 
af jeres forenings-by, være potentielle modtagere af 
jeres boostede opslag.
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Hvis du vælger ”Personer, du vælger gennem målretning” er der flere parametre, du kan indstille.
 
• Øverst under Køn kan du vælge begge køn, mænd eller kvinder – og dernæst Alder.
• Efterfølgende kan du vælge en Lokation (ofte jeres forenings-by) – og så vælge et antal kilometer i radius 

herfra.
• Under Detaljeret målretning kan du klikke på ”Gennemse” og målrette inden for ”Demografi”, ”Interesser” 

og ”Adfærd”. I vores eksempel har vi søgt efter interesserne floorball eller hockey, og så skal personerne have 
en af de to interesser, for at de kommer i målgruppen for boost-opslaget.

• Under Knap er det ofte fint at vælge ”Ingen knap”, men du kan vælge ”Læs mere”, ”Køb nu” eller lignende, 
hvis det giver mening i forhold til indholdet af dit opslag.

• Til sidst er der Mål, hvor vi anbefaler at vælge ”Automatisk”. Så vælger Facebook selv målet ud fra deres al-
goritmer, dit indhold og dine valg. Du kan også vælge en anden, hvis du ved, at du eksempelvis vil have flere 
websidebesøgende. Du kan se, at dit tal for estimerede daglige nåede personer bevæger sig op eller ned af-
hængig af dine valg. Du kan prøve at holde øje med rød/gul/grøn i ”Målgruppedefinition”, der går fra specifik 
til bred, og prøve dig lidt frem – og rette til, hvis målgruppen eksempelvis bliver for snæver.

Når du er færdig med at træffe dine valg og sætte dit boost op, så klik på Boost opslag nu nederst til højre. 
Boostet (eller ”annoncen”) bliver nu sendt til godkendelse hos Facebook. Der går typisk mellem 15-60 minutter, 
før du modtager en notifikation om, at annoncen er godkendt.
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Sådan booster du en begivenhed
Du kan også vælge at booste en Facebook-begivenhed, som din forenings Facebookside er organisator af/har 
oprettet. Facebook-begivenheder er særligt gode til større events – og de kræver, at du afsætter ressourcer til  
at holde begivenheden ”levende”, løbende opdatere med nyt indhold, besvare spørgsmål etc.

At booste en Facebook-begivenhed er en god måde at få personer til at opdage, at Facebook-begivenheden fin-
des og endnu vigtigere: at få personer til at klikke Deltager eller Interesseret – sådan at de vil få notifikationer 
hver gang, du laver et opslag i Facebook-begivenheden.

 

• Når du er inde i Facebook-begivenheden, så klik på Boost begivenheden oppe til højre.
• Derefter tager du et punkt ad gangen, indtil du har udfyldt Målgruppe, Tidsplan og Varighed, Placeringer  

og Betalingsmetode – og så klikker du Boost begivenheden nu.

Vi håber, at du nu føler dig godt klædt på til at booste jeres indhold, så din forening kan nå ud til mange poten-
tielle medlemmer og deltagere. Det er bare at kaste dig ud i det – du kan jo starte med at booste for et lille beløb 
og se, om det ikke gør en forskel (Se under ”Evaluering og resultater”).
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DEN GODE ADFÆRD
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Nu er du klar til at lave gode opslag til Facebookside. Her kommer vi med et par gode råd til, hvordan du opret-
holder en god adfærd på Facebooksiden.

Den gode dialog: For at forblive synlige og opretholde et godt forhold til jeres følgere er det en god idé at være 
aktive på jeres side i form af både opslag, delinger og kommentarer. Del gerne forbundets opslag, hvis det har 
relevans for jeres aktiviteter, og tilknyt en kort tekst til jeres deling, så opslaget bliver relevant lokalt. Engager  
jer i lokale sider, og kommenter på forskellige relevante opslag – på den måde gør din forening jer også synlige 
andre steder end kun på jeres egen Facebookside. Husk altid at svare på eventuelle kommentarer eller opslag 
fra jeres følgere – gerne inden for 24 timer.

Indholdsregler: Din forening må ikke poste indhold og billeder, I ikke har rettighederne til – eller opfordre  
sidens brugere til at bruge jeres coverfoto/billede på deres profiler. De specifikke regler ligger i vores gruppe  
på Facebook.

Flere administratorer: Det er en god idé at være flere administratorer på jeres Facebookside. På denne måde 
kan I bedre deles om arbejdet, og flere kan tilgå siden, hvis der skulle opstå sygdom – og din forening sikrer  
sig mod at miste adgang til siden, hvis en administrator bliver fjernet eller fjerner sig selv.

Sådan opretter du flere administratorer

1. Klik på Indstillinger ude til venstre på Facebooksiden.

2. Klik på Sideroller og herefter Tilknyt en ny siderolle, hvor du skal indtaste navnet på den person, du vil  
tilføje, og vælg Administrator. Slut ved at klikke Tilføj. 

 
 

https://www.facebook.com/groups/415402258561194/
https://www.facebook.com/groups/415402258561194/
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KONKURRENCER



31

Konkurrencer er gode til at øge antallet af følgere på din forenings Facebookside og samtidig til at skabe liv og 
aktivitet på siden. Din forening kan afholde forskellige typer af konkurrencer – eksempelvis spørgsmålskonkur-
rencer, som er hurtige og nemme, og fotokonkurrencer, der kræver mere tid af målgruppen. Din forening kan 
købe apps til konkurrencer, men I kan også lave dem selv ved at stille et spørgsmål i et almindeligt opslag – og 
trække lod blandt besvarelserne. Vær meget opmærksomme på, at din forening ikke overskrider Facebooks reg-
ler og de danske markedsføringsregler. Facebooks regler ændrer sig løbende (se aktuelle links herunder).

En typisk fejl er, at man laver en konkurrence, hvor brugeren skal tagge sine venner og dele et opslag – det må 
man ikke. Det må ikke være en konkurrencebetingelse, at brugerne deler eller tagger sine venner på et opslag. 
Så tvinger man folk til at "spamme", og det er både en uskik og imod reglerne. Man må godt opfordre til det, 
men det må ikke være en betingelse for deltagelse i en konkurrence.

Standpunkt for markedsføring via sociale medier (uddrag fra markedsføringslov):  
https://www.forbrugerombudsmanden.dk/hvad-gaelder/markedsfoeringsloven/konkurrencer/

Facebooks konkurrenceregler opsummeret: https://www.facebook.com/notes/663013934198017/

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/hvad-gaelder/markedsfoeringsloven/konkurrencer/
https://www.forbrugerombudsmanden.dk/hvad-gaelder/markedsfoeringsloven/konkurrencer/
https://www.facebook.com/notes/663013934198017/


32

EVALUERING OG 
RESULTATER
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Nu, hvor du har lært at udarbejde og offentliggøre gode opslag, kigger vi på, hvordan du kan se resultaterne af 
opslagene, og hvad du kan bruge resultaterne til. 

1. Gå til Kreatørstudie (se under ”Planlæg opslag”). 

2. Klik på Offentliggjort i panelet til venstre. Her kan du se hvert enkelt opslag, der er lagt op på din forenings 
Facebookside, samt information om, hvordan de enkelte opslag har klaret sig.

Du kan her se, hvor mange personer opslagene er nået ud til, samt hvor mange der har interageret med hvert 
opslag i form af kommentarer, reaktioner og delinger.

Måske tænker du: ”Og hvad skal jeg bruge det til?”. Du kan bruge denne data til at målrette jeres fremtidige op-
slag efter, hvad der virker, og hvad der ikke virker hos netop jeres målgruppe. Hvis der eksempelvis er et opslag, 
der er nået ud til dobbelt så mange personer som normalt, kan du kigge på, hvad det opslag har, som de andre 
ikke har. Måske er der brugt en video fremfor et billede. Måske er teksten skrevet særligt godt. Eller noget helt 
tredje.
Du kan altså lære af jeres erfaringer med de forskellige typer af opslag – og målgruppens modtagelse af dem. 
Og gør så mere af det, der virker godt på netop jeres Facebookside fremover.

Kreatørstudiet indeholder mange gode værktøjer til evaluering og planlægning, som din forening frit kan  
benytte. Gå endelig på opdagelse derinde, og udforsk de mange egenskaber, der er til rådighed. Det er en ene-
stående mulighed for at blive klogere på jeres Facebookside, så du og din forening kan lave effektive opslag,  
der tager jeres forening til nye højder.
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BILAG A-C
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Bilag A: 
Gode eksempler på Facebookopslag
Her har vi samlet en masse gode eksempler fra forskellige firmaidrætsforeningers Facebooksider til inspiration, 
når du selv skal lave indhold til din forenings Facebookside fremover.
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Hvad er en Facebookgruppe?
En Facebookgruppe er lidt at sammenligne med et intranet, der bruges til debat og sparring. Modsat en Face-
bookside lægger en Facebookgruppe mere op til, at medlemmerne af gruppen selv laver opslag og interagerer 
med hinanden - men du vil som administratorer også ofte selv publicere opslag i større eller mindre grad. Hvor - 
som vi tidligere har skrevet - en Facebookside er til den eksterne kommunikation, kan du bruge en Facebook-
gruppe til den mere interne kommunikation til eksempelvis medlemmer eller frivillige, som ikke nødvendigvis 
skal ses af alle, der følger jeres hoved-Facebookside.

En Facebookgruppe kan være offentlig eller privat. Vi anbefaler, at din forening gør Facebookgruppen privat, 
som betyder, at du som administrator skal godkende alle anmodninger om at være med i gruppen – og at kun 
gruppemedlemmer kan se aktiviteten og indholdet i gruppen.

Sådan opretter du en Facebookgruppe

1. Klik på Fællesskaber (grupper) ude til venstre på jeres  
Facebook-startside.

2. Klik på Opret nyt fællesskab (ny gruppe) ude til venstre.

3. Udfyld herefter gruppenavn, vælg privatindstillinger  
(offentlig eller privat), invitér folk til at blive medlem  
af gruppen, og klik til sidst på Opret. 

Bilag B:
Facebookgrupper – sådan opretter du en Facebookgruppe
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Bilag C:
Facebookbegivenhed – sådan opretter du en Facebookbegivenhed
En begivenhed er god til at skabe opmærksomhed om et arrangement, der foregår én dag eller over en lidt  
længere periode. Din forenings følgere kan angive, at de ”deltager” eller er ”interesseret” i begivenheden  
– og dette vil deres netværk kunne se i deres nyhedsstrøm. Følgerne af din forenings Facebookside kan også 
dele begivenheden med deres netværk på Facebook. 

Sådan opretter du en begivenhed:

1: Klik på Begivenhed i den menu, der ligger i toppen af tidslinjen.

2:  Du bliver herefter spurgt, om du vil oprette en onlinebegivenhed eller en personlig/fysisk begivenhed.  
Klik på den, der egner sig bedst til din forenings arrangement.
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3: Du får nu følgende billede på skærmen og kan udfylde felterne og de grundlæggende oplysninger for  
begivenheden én efter én ved at klikke Næste. 

Vælg et billede eller en video som ”coverbillede” – altså billedet øverst på siden. Ved Beskrivelse kan du skrive 
en kort tekst om, hvorfor man skal deltage, hvad begivenheden går ud på samt praktiske informationer (og evt. 
link til mere info). Hvis man skal tilmelde sig og betale for begivenheden, kan du under Billetter indsætte et link 
til siden, hvor man tilmelder sig – fx et bestemt sted på jeres hjemmeside eller et andet tilmeldingssite. 

4: Klik Offentliggør begivenhed. Du har nu oprettet en begivenhed på Facebooksiden. Du kan også klikke på 
Gem som kladde og vende tilbage og rette i begivenheden, inden du offentliggør den. 
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