
FACEBOOK 
GRUPPER, SIDER OG SPONSOREREDE OPSLAG



Forskellen på en Facebook-side 

og en Facebook-gruppe?  

Og hvordan skal I bruge Facebook?  

Hvad kan I bruge Facebook til?

Tips og tricks

Det gode opslag – hvordan? 

Hvordan skal I kommunikere og 

hvem skal I kommunikere til? 

Kommunikation og målgruppe  Skal I ‘booste’ opslag på 

Facebook? 

Opsamling 

Agenda
Hvad skal vi igennem?

Kort definition af de begreber vi skal 

bruge 

Kort begrebsforklaring 

‘Ishøj-modellen’ …

Et eksempel fra det virkelige liv. 



En side på Facebook 

hvor medlemmer, 

interessenter, folk i 

byen, og alle andre 

kan følge jer.  

Facebook-side Facebook-gruppe Målgrupper

Dem I gerne vil have 

fat i. En måde at 

kortlægge hvem I 

skal henvende jer til. 

‘Boost’

Et sted hvor I kan 

samle jeres 

medlemmer, og 

styrke fællesskabet 

mellem dem. 

Det gode opslag 

Begreber 
Hurtig intro til noget af indholdet

Visuelt indhold gør 

sig godt på 

Facebook, det vil 

folk gerne se. 

En billig og let måde 

at øge kendskabet 

til jer. En god måde 

at dele vigtige 

budskaber. 



Intern kommunikation

Intern kommunikation vs. ekstern kommunikation 

Den kommunikation der er 

medlemmerne imellem og den 

kommunikation der er mellem 

bestyrelsen og medlemmer. 

Ekstern kommunikation

Kommunikationen fra klubben og 

ud til resten af Danmark. Den 

kommunikation som f.eks. er i 

aviser, på en Facebook-side mv. 

Kommunikation



HVOR OFTE KOMMUNIKERER I?

Skal I kommunikere noget hver 

HVEM KOMMUNIKERER I TIL?

Eksisterende medlemmer, nye medlemmer, 

lokalområdet? 

Lav en kommunikationsdrejebog
Det kan være med til at give jer en rød tråd i kommunikationen

HVAD KOMMUNIKERES DER?

Hvilke budskaber sender I ud hvor?  

HVEM KOMMUNIKERER PÅ JERES KANALER?

Hvem kommunikerer på Facebook og 

hvem kommunikerer på hjemmesiden? 

HVILKE KANALER?

Lav et overblik over, hvilke kanaler I 

har, som I kommunikerer på. 



Hvad er en gruppe?

En Facebook-gruppe er god når man skal varetage 

kommunikationen internt i roklubben, det vil altså sige 

medlemmerne i mellem. Her kan man bruge gruppen til at give 

korte beskeder, som ikke behøver at komme ud på en mail til alle 

medlemmerne. Hvis en Facebook-gruppe er hemmelig, er det kun 

medlemmerne af gruppen som kan se alle opslag, der er i 

gruppen. 



FORDEL

I kan selv styre hvem der 

er medlem i gruppen.

FORDEL

I kan selv styre hvem der 

kan se jeres opslag  i 

gruppen. 

ULEMPE

Ikke særlig god til ekstern 

kommunikation. 

ULEMPE

I kan ikke ‘Booste’ opslag 

i grupper. 

Hvad kan en 
Facebook-gruppe? 

Som udgangspunkt internt kommunikations

forum for medlemmer – eks.: meddelelser om

madpakketure, aflysninger, oprydningsdage mv.

Grupper er som udgangspunkt ment som lukkede

fora, og dermed ikke beregnet til at invitere

interessenter ind i.

Bedst til intern kommunikation 



En Facebook-side er god når man skal varetage 

kommunikationen eksternt i roklubben, det vil sige at man kan 

bruge siden til at skabe opmærksomhed omkring klubben. Hvad 

der sker på en Facebook-side, er offentligt, og dermed kan alle 

der har lyst, og har viden om at siden eksisterer, se hvad der bliver 

slået op. Det er altså gennem en Facebook-side at I kan skabe 

opmærksomhed omkring jeres klub, og det er også på en 

Facebook-side at I kan lave annoncer, det er ikke muligt i en 

Facebook-gruppe. 

Hvad er en Facebook-side?



01. FORDEL

I styrer samtalen.

02. FORDEL

I kan ‘booste’ opslag, og nå 

flere potentielle medlemmer.

1. ULEMPE

‘Boost’-funktionen kræver en 

smule tilvænning.

02. ULEMPE

Siden bliver forbundet med 

jeres private Facebook-konto.

Hvad kan en 
Facebook-side?

Som udgangspunkt ekstern kommunikation til

medlemmer, interessenter og andre. Kan også

bruges til interne meddelelser.

Potentielle nye medlemmer, borgere andre

God til ekstern kommunikation

03. FORDEL

I kan knytte en gruppe til jeres 

side på Facebook. 

04. FORDEL

I kan tildele forskellige sideroller 

til jeres Facebook-ansvarlige



Sideroller

Tildel sideroller

I kan tildele bestyrelsesmedlemmer (eller andre), forskellige 

sideroller, dermed kan I styre hvem der ’må’ hvad på siden.

En ‘administrator’ må mest på siden – en ‘liveudsender’ må mindst  

Hvem kan mest?



Facebook-side + gruppe 

Tilknyt en gruppe 

I kan knytte en gruppe til siden, som I kan bruge til intern 

kommunikation – så kan I også slå op på vegne af siden, i 

gruppen. (Hvis I, i forvejen har en gruppe, så kan I bare tilknytte 

denne til jeres Facebook-side.). 

Behold jeres eksisterende gruppe



Virker ‘Boost’ på 
Facebook?

Historien fra Ishøj Roklub, et perfekt eksempel på at bruge 

’Boost’ af opslag på Facebook- – og lykkes med det. 

Kort baggrund: Ishøj Roklub har selv gjort indsatsen, de 

har ikke fået hjælp. Det er gjort med minimum mængde at 

fodarbejde for medlemmerne. Indsatsen Ishøj har lagt på et 

niveau, hvor alle kan være med. 

‘Ishøj-modellen’

https://roning.dk/nyheder/facebook-videokampagne-nye-medlemmer/


Hvad gjorde de? 

‘Ishøj-modellen’

Ishøj Roklub brugte korte videoer – ca. 10 sekunder, som 

de slog op på deres Facebook-side. Videoerne ‘Boostede’ 

de, og fastsatte en meget specifik målgruppe. 

Det betød at det var ganske få som så opslagene, men det 

gjorde at Ishøj Roklub ramte dem som rent faktisk var 

potentielle medlemmer. 

https://roning.dk/nyheder/facebook-videokampagne-nye-medlemmer/


Helt konkret – hvor skal man trykke?  

‘Boost’ opslag – hvordan?
Trin for trin 



Hvem er det I gerne vil have fat i? 

Hvem? 2

Hvad ønsker I at få ud af at 

‘booste’ opslaget? 

Hvad?1

Hvor mange penge skal I bruge?

Budget?3

Hvad skal indholdet være i jeres 

opslag? 

Indhold/budskab?4



Hvordan gør vi?

1. OPRET ET OPSLAG 

Første step er at oprette et opslag, som skal indeholde et 

fængende billede/en video og en kort tekst. Først når 

opslaget er publiceret, kan det boostes:

2. KLIK HER



Indstillinger

01. Mål & Tilføj en knap

Mål 

Her skal I vælge om opslaget skal skabe interaktion, altså 

om opslaget skal få dem der ser det til at reagere, 

kommentere og dele. Eller om opslaget skal få dem til at 

sende beskeder til jeres side. 

Tilføj en knap 

I kan vælge om der skal tilføjes en knap til jeres opslag, det 

kaldes i fagsprog et ’call-to-action’ som kan opfordre dem 

som ser jeres reklame til at foretage en handling. Det kan 

eksempelvis være at skrive til jer på Facebook, læse mere, 

eller besøge jeres hjemmeside.



Indstillinger

02. Målgruppe

Facebook giver jer mulighed for at målrette jeres opslag, 

mod en bestemt målgruppe som fastsættes enten på 

forhånd*, eller i løbet af ’boost’ processen. 

Målgruppen fastsættes på parametre som alder, køn og 

geografi. 



Indstillinger

03. Budget og varighed

Det er her I fastsætter hvor lang tid jeres annonce skal 

køre, og hvor mange penge I vil bruge på annoncen. 

Facebook giver et estimeret tal på, hvor mange personer i 

ca. kan ramme pr. dag. 



Indstillinger

04. Betalingsmetode

Her vælger du hvordan du vil betale for annoncen. 

Du kan kun vælge dit eget dankort, du kan ikke vælge

andre som betalere.





Modtageren

Hvordan ‘fanger’ I 
folk?

WHAT

IS

IN

IT

FOR

ME?

MIG, MIG, MIG 

Hvem er det menneske i verden, som for hvem du 

bekymrer dig mest?

…

Dig selv!

Sådan har jeres modtagere det også! Derfor kan det 

være en god idé at sætte sig i modtagers sted, og 

bruge tænkemåden: What Is In It For Me?



Målgrupper 
Målret jeres opslag og ram de rigtige 

Fastsæt en aldersgruppe

Vælg hvilken aldersgruppe I vil ramme? 

Facebook giver jer mulighed for at tilpasse.

Vælg geografi 

Hvor bor de mennesker I vil ramme? 

I kan indtaste byer, og vælge hvilke I vil ramme

Inkludér eller ekskludér 

Er der nogen bestemte I vil ramme? 

Eller måske undgå – det kan I også tilpasse 

01

02

03



Målgrupper
I kan fastsætte dem på forhånd 

Gør det nemt for jer selv 

Når I har defineret jeres målgrupper, og skrevet dem ind i jeres 

kommunikationsdrejebog, så kan I også oprette dem i Facebook, så det 

bliver nemmere og hurtigere at vælge dem, når I skal ’booste’ et opslag. 



Find fanen promoveringer 
- Og din annoncekonto 





I kan hele tiden holde øje med, 
hvordan jeres målgruppe er 

sammensat.

Målgrupper
I kan tilføje de lokationer, I gerne vil ramme 



I VÆLGER SELV BELØBET

Når I ‘Booster’ et opslag, kan I selv vælge hvor mange penge I vil 

kaste efter det. Mindstebeløbet ligger på omkring 35kr.

FLEXIBEL TIDSHORISONT 

I styrer selv hvor længe jeres opslag skal være i ‘rotation’. Hvis I 

vælger at jeres opslag skal køre i 28 dage, har det naturligvis 

indflydelse på prisen. 



Administrér din konto

Her kommer du ind til din 

personlige ‘Annoncekonto’. 

Derinde kan du se det fulde 

overblik over jeres annoncer. 

Resultater?

Hvordan klarede jeres opslag 

sig? 

Se det her. 



Hvordan gik det? 

Når jeres opslag har kørt i det antal dage, som I angav, 

så kan I se hvordan det gik. 

Hvor mange personer nåede opslaget?

Hvor mange interaktioner fik opslaget?

Var det ikke tid nok?

Hvis I synes at jeres opslag skal køre længere, så kan I 

forlænge perioden. 

Resultater



Det fulde overblik 

På de fire markerede faner, kan du få overblik over hvilke kampagner der kører, 

eller har kørt. Du kan også se hvor mange penge kampagnen har brugt. 



Pengene?

Når man arbejder med ’Boost’ af opslag på Facebook, skal 

man oprette en ’Annoncekonto’, der skal tilknyttes et 

betalingskort, så Facebook har et sted at trække pengene. 

Når du tilknytter et kort, er det kun dig som kan bruge det, 

det vil altså sige at det kun er gennem din private 

Facebook-konto at du kan brug DIT kort. 

En ‘annoncekonto’

EKSEMPEL:

Karen Jensen opretter sit dankort på Facebook,

og bruger det til at ’Booste’ opslag på Eksempel

Roklubs Facebook-side. Preben Sørensen kan

også tilgå roklubbens Facebook-side, men

Preben kan IKKE ’Booste’ opslag, og betale med

Karens dankort – Preben skal oprette sit eget

kort.



Hvilket indhold er godt indhold?  

Det gode opslag 
Tips og tricks 



Træning i fokus 

Leder du efter en træningsform, 

hvor du kan bruge hele kroppen?

Så er roning måske noget for dig!

Kom ned I XX Roklub og få en gratis 

prøvetur/rospinnings time. 

2

Fællesskab

Vil du være en del af et fællesskab –

og samtidig få god træning? 

I XX Roklub vægter vi det sociale 

lige så højt som træning. Og vi vil 

gerne have dig med på ‘holdet’.

3

Det der gør jer specielle

Hvad kan I tilbyde, som man ikke 

kan få I Fitness DK? 

4

Naturen i fokus

Vil du have flere naturoplevelser?

I XX Roklub ror vi morgenroning 

hver –dag. Oplev solen stå op, og se 

naturen vågne fra vandsiden. 

1

Det gode opslag
- Kan ikke skrives på 5 minutter 



Opslag der er akkompagneret af noget visuelt kommer længere 

på Facebook. 

Derfor er det en god idé at have nogle billeder liggende, I kan 

bruge. 

At ‘poste’ et flot billede en gang i mellem, er heller ikke nogen 

dum idé. Aftal eventuelt at I har et par medlemmer, som kun har 

ansvar for at offentliggøre et billede, en gang i mellem 

Billederne behøver ikke være taget med et dyrt kamera, de fleste 

smartphones kan i dag tage ganske fine billeder. 

Siger mere end 1000 ord 

De flotte billeder



På Facebook klarer videoer sig som regel ret godt, i hvert 

fald hvis de er gode – og kan fastholde modtageren.  

Videoindhold kan være fristende at lave, specielt fordi der 

er den gulerod i det, at de får mange visninger. 

Men pas på ikke at gå i fælden – lad være med at lave 

videoer for videoernes skyld. 

En god video er kort, flot, og indeholder et meget simpelt 

budskab. 

*Hvis videoen indeholder tale, er det en god idé at lave 

undertekster 

Det kan være en god idé 

Videoindhold?

https://www.facebook.com/Tissoroklub/videos/898638843617714/


Hvornår har I standerhejsning i roklubben? Hvilken dato 

ligger jeres Åbent Hus? Næste medlemsmøde?

På Facebook kan I oprette begivenheder, så kan alle følge 

med i hvornår I har arrangementer i roklubben.  

Det kræver en lille indsats, og giver gode resultater. 

Begivenhederne når langt, og der er mange som ser dem. 

Fortæl verden om jeres planer 

Begivenheder



Facebook har flere værktøjer, som man kan benytte sig af. 

Det er bl.a. en mulighed at lave en farvet baggrund til korte 

opslag, hvor man ikke lige har et billede. 

Der findes flere forskellige funktioner man kan 

eksperimentere med.

Eksperimenter med mulighederne  

Brug værktøjerne



Er der nogen, som ’liker’ jeres opslag, men ikke følger jeres 

side?

Brug et par timer på at gennemgå jeres opslag fra de sidste 

par måneder, og se hvem der har reageret på dem. Synes 

de ikke allerede godt om siden? Så inviter dem! 

Klik på dem der har reageret på jeres opslag, så kan I nemt 

se det. 

Få flere følgere på jeres side   

Inviter folk til at 
‘synes godt om’ 



Planlæg opslag 

På Facebook, er der mulighed for at planlægge opslag. 

I kan altså lave opslag i dag, og bestemme at de ikke skal 

offentliggøres før om en måned. Opslagene oprettes som alle 

andre, men når opslaget er klar trykker man ‘Planlæg’ fremfor 

udgiv. 

Du finder ‘Planlæg’-knappen på        lige ved siden af 

Lav septempers opslag i marts



DSB

???? Suzuki Slagelse

????

SDU Cortex Lab

????

Eksempler
To gode og et mindre godt 



Opslag fra DSB

OPSLAG DER FUNGERER 

Eksempler
To gode og et mindre godt

Opslag fra Suzuki Slagelse

OPSLAG DER IKKE FUNGERER 

Opslag fra SDU Cortex Lab

OPSLAG DER FUNGERER 



Opsamling 
Hvad er det vi kan bruge Facebook til? 

En fb-side 

I kan bruge en Facebook-side til at lave 

sponsorerede opslag. Hvor I målretter mod 

potentielle, nye medlemmer. 

01

I skal ‘Booste’ opslag som f.eks. dem der fortæller 

om Åbent Hus, eller roskoler hvor alle kan deltage. 04

‘Boost’ af opslag på Facebook, er nemmest at gøre 

på opslag I har lavet. Og I ‘Boost’ funktionen kan I 

hele tiden se hvordan jeres opslag ser ud. 

03

I kan give bestyrelsesmedlemmer forskellige 

sideroller. Samtidig kan I bevare jeres gruppe, og 

knytte den til jeres side. 

02



Vejledning i at oprette 

annoncer på Facebook? 

Har I ikke en Facebook-side? 

Få trin-for-trin vejledning i at 

oprette en. 

Læs om forskellene på sider, 

profiler, grupper og 

begivenheder

Hvis I vil læse mere

https://www.facebook.com/business/help/mobile-basic/2148431558717386?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/business/help/mobile-basic/1968057156746246?helpref=related
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-basics

