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Bliv skarp på Annoncering med de nye 
regler på Facebook



Sociale	  Medier	  

Sociale medier er en fællesbetegnelse for digitale tjenester, hvor brugere selv kan skabe og 
dele indhold. Det er medier, der understøtter fællesskab, interaktion og dialog. Helt 
overordnet kan sociale medier sigs a være kendetegnet ved, at brugerne selv kan skabe og 
dele indhold med andre. Brugerne går altså fra at være passive modagere af mediestrømmen 
til selv at være aktive spillere. Derfor er de sociale medier også grundlaget for viral spredning. 
Indhold kan deles med lynets hast, og de sociale medier er et effektivt værktøj til viral 
markedsføring. 

Samtidig muliggør de sociale medier også, at større virksomheder kan å i direkte dialog med 
deres kunder. Ved at virksomhederne indgår i sociale fællesskaber, kan forbrugerne 
kommentere på nye produkter, information og idéer. 

Den information kan virksomhederne bruge til at forbedre deres produkter og services. 
Omvendt kan det også være til skade for en virksomhed, hvis de ikke formår at indgå i en 
dialog og bruge de sociale medier hensigtsmæssigt. Med andre ord er de sociale medier et 
effektivt markedsføringsværktøj, hvor de bliver brugt rigtigt. 

Fordelen er, at du møder dine kunder, der hvor de er. Du møder dem på en platform, hvor de 
allerede er til stede og agerer dagligt. Ulempen er, at det er deres hjemmebane. Med de sociale 
medier følger en brugergenereret magt, som du ikke må ignorere. Din markedsføring skal 
foregå på deres og det valgte medies præmisser, ellers kan du risikere at blive skudt i sænk. 

Facebook:	  

Facebook er det helt store sted at netværke og lave social markedsføring. I 2016 foretog DR 
Medieforskning en undersøgelse af brugen af sociale medier. Undersøgelsen viste, at 62% af 
danskerne over 12 år benytter Facebook. Derfor er Facebook en ideel platform at benytte sig 
af for stort set alle virksomheder, især hvis din virksomhed primært sælger til privatkunder. 

Gennem Facebook kan du nå ud til potentielle og eksisterende kunder. 
Du kan opbygge forhold til dine kunder og øge salget. 

Annoncering	  på	  Facebook:	  

Et brugbart redskab på Facebook er muligheden for annoncering. De forskellige former for 
annoncer finder du i dit nyhedsfeed i midten af Facebook samt i højre side. 
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Når du skal oprette annoncer skal du ind på din virksomhedsside: 

Her klikker du på ”Opret annoncer” under indstillingsikonet. Herefter kan du vælge, hvilken 
type resultater du ønsker for dine annoncer. Der er mange funktioner a vælge imellem, men 
de tre mest udbredte funktioner, som vi vil gennemgå her, er, ”trafik”, ”Boost dine opslag ” 
og ” kendskab til brand”. 
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Fælles for alle annonceringsmulighederne på de sociale medier er, at de ofte vil have en 
lavere CTR, end hvis du annoncerer via AdWords. Dermed ikke sagt, at det er en dårlig idé at 
annoncere på de sociale medier, snarere tværtimod.  

Trafik:	  

Når du vælger at få trafik på dit website, f.eks. , som er der man oftest vil skabe trafik, vil jeg 
anbefale at du først opretter en unik URL med URL Builder. Hvis ikke du opretter en unik 
URL, kan du ikke spore trafikken korrekt i Google Analytics. Du har derfor ikke mulighed for 
at undersøge, hvilke kampagner der virker, og hvilke der ikke gør. Når URL’en er oprettet, 
skal den indsættes i feltet ”indtast URL” i Facebook, når du går i gang med opsætning af 
annoncen. 

Når du opretter en annonce, skal du definere din målgruppe for dine annoncer. Her har du 
mulighed for at segmentere ud fra forskellige variabler, for at eksempel geografi, alder, køn, 
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adfærd, interesser etc. Kort sagt kan du bruge alle de oplysninger, som brugerne har angivet 
om dem selv, til at målrette din annoncering mod dem.  

Det kan f.eks. være du sælger rejsetasker. Derfor vil du gerne målrette dine annoncer mod 
personer, der f.eks. lige er blevet gift og skal på bryllupsrejse. (funktionen findes under 
livsbegivenheder). 

Efterhånden som du segmenterer din målgruppe, vil du kunne følge med i størrelsen af din 
målgruppe i højre side. 

Særligt interessant er den funktion, der hedder ”interesser”. Her kan du målrette din 
annoncering mod forskellige interesser eller Facebook sider, som potentielle kunder har 
trykket ”synes godt om”. Men det kan du vel og mærke kun, hvis disse grupper har en vis 
størrelse. 

Når du udfyldt disse informationer, fastsætter du et budget, du vil bruge. Du kan vælge at 
fastsætte dit budget enten som et dagligt eller som et samlet budget. Annoncerne er baseret på 
CPC (pris pr. klik) eller CPM (Pris pr.  1000 visninger). 

Sidste skridt er at udvælge billeder, skrive annonceteksten og vælge annoncens placeringer. 
Her kan du vælge mellem ”Nyheder på computer”, Nyheder på mobil”, ”Højre kolonne på 
computer”, ”Målgruppenetværk” og ”Instagram”. 

Det anbefales ikke at bruge de samme billeder eller annoncetekster i alle dine kampagner, 
men at du i stedet tilpasser dem til den annonceplacering, du vælger. Du kan for eksempel 
sagtens skrive noget tekst i store billeder, som bruge til nyheder i midten, men sideannoncer e 
til gengæld ikke ret gode til dette formål, fordi de er så små. 

For at sætte din kampagne i gang, trykker du på ”Afgiv ordre”. Din kampagne vil herefter 
blive gennemgået af Facebook, inden den bliver lanceret. Denne proces tager typisk ikke mere 
end et par timer.  
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Boost	  dine	  opslag	  

Når du poster et opslag på din virksomhedsside på Facebook, bliver det som udgangspunkt 
kun vist for 10-12% af dine ”venner / fans”. Afgrænsningen sker på grund af Facebooks 
algoritme. Algoritmen skal sikre, at det kun er de opslag som er relevante for dig, der bliver 
vist i dit nyhedsfeed. 

Virksomheder kan derfor bruge penge på at booste et opslag. Derved kan de sikre, at de 
kommer ud til flere mennesker. Du har nogenlunde de samme muligheder for at målrette din 
annoncereting, når du booster opslag, som når du udarbejder almindelige annoncer.  

Kendskab	  til	  brand	  

Med Facebook kan du også promovere din side for at få flere ”synes godt om”. Du har igen 
samme muligheder for at segmentere målgruppen, alt efter hvem annoncerne skal være 
synlige for.  

Som tommelfingerregel anbefales, at du sikrer, at din Facbeook-side her over 500 ”synes godt 
om”. Det sender et signal om seriøsitet og har en positiv effekt på potentielle kunder. Har du 
derimod kun 37 ”synes godt om”, kan det faktisk have en negativ effekt, fordi det vidner om, 
at der ikke rigtigt er gang i forretningen. 

Facebook	  remarketing	  

Når du annoncerer på Facebook, har du også mulighed for at lave remarketing annoncering. 
Med remarketing kan du målrete din annoncering mod specifikke, brugerdefinerede 
målgrupper. Annonceringen kan for eksempel være målrettet personer, der tidligere har 
besøgt din hjemmeside, eller mod personer, der har besøgt specifikke undersider på din 
hjemmeside. Med andre ord kan du forfølge” potentielle kunder, der besøger din hjemmeside, 
og give dem ekstra gode tilbud, der skal overbevise om, at de skal købe dit produkt.  

Du sætter remarketing op ved at indsætte en Facebook-pixelkode på din hjemmeside. Derefter 
indsamles informationer om besøgendes adfærd i forskellige brugerdefinerede lister, som du 
kan vælge, når du opsætter og målretter din annoncering. Det første , du skal gøre, er at 
oprette en ny brugerdefineret målgruppe. Det gør du ved at klikke ”Administrer annoncer” 
øverst i højre hjørne, inden du klikker på  ”målgrupper” under ”værktøjer” i 
annonceadministrationen.  
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Når du er inde i ”målgrupper”, klikker du på knappen ”opret målgruppe” i venstre side og 
derefter på ”brugerdefineret målgruppe”. 

Du vil herefter blive præsenteret for tre muligheder, ”kundeliste”, websitetrafik” og ”App-
aktivitet”. Her skal du vælge ”websitetrafik”.  

Du har mulighed for at vælge, om du vil oprette remarketing annoncer mod alle, der besøger 
dit website, eller om annonceringen skal begrænses til at ramme personer, der udelukkende 
har besøgt udvalgte undersider. 

I bunden af venstre side kan du trykke på den lille møtrik og få vist din pixelkode, som skal 
indsættes på din hjemmeside. Hvis du ikke indsætter pixelkoden, fungerer remarketing ikke. 
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Sammen med pixelkoden får du en vejledning til, hvor den skal indsættes på din hjemmeside. 
Du kan også vælge at sende den til din webmaster, hvis du ikke selv kan indsætte koden. 

I bunden af ”opret målgruppe” skal du indtaste et navn for din målgruppe, så du sikrer, at du 
kan genkende målgruppen, når du skal oprette annoncer.  

Du har nu oprettet en brugerdefineret remarketing målgruppe, som vil være tilgængelig under 
brugerdefineret målgruppe”, næste gang du skal oprette annoncer.  


