
Sådan booster 
du et opslag på 
Facebook



- Hvad betyder det at booste et opslag?

- Hvornår man skal booste et opslag?

- Hvordan booster man et opslag?

- Step for step

- Forstå hvordan jeres annonce performer. 

- Brug indsigter til at forbedre jeres indsats fremover.

- Spørgsmål 

Dagens program



Hvad betyder det at booste et opslag?

• Når du vælger at booste et opslag, så betaler du penge til Facebook, for at de til gengæld 
sørger for, at du når længere ud til din valgte målgruppe (Facebook viser altså dit indhold 
til nogle brugere på siden, som ikke nødvendigvis ville have set dine opslag ellers).

• Du vælger et eksisterende opslag på din Facebookside som du ønsker at ”booste”.

• Når du booster et opslag, vises det som en annonce i din målgruppes nyheder på 
Facebook og vil også få markeringen “Sponsoreret”.

Hvad skal du overveje når du ønsker at booste et opslag?

1. Hvem du ønsker at nå ud til

2. Dit maksimale budget

3. Hvor længe du vil køre din annonce



Hvornår skal man booste et opslag? 

• Hvis du ønsker flere interaktioner og mere eksponering generelt, så giver det god mening 
at booste et opslag.

• Hvis du eksempelvis gerne vil skabe mere interaktion med dem, der allerede følger din 
side

• Eller hvis du ønsker at nå ud til dine følgers venner på Facebook

• Du kan også definere en given målgruppe, som skal rammes af dit opslag baseret på 
demografi, køn og interesser. Eksempelvis:

• Ladywalk event til kvinder i alderen 50+ i jeres lokalområde

• Synlighed overfor personer i en specifik by. 



Vælg det opslag du ønsker at booste



Sådan ser det ud når du vil booste



Step 1:
Hvilke resultater vil du gerne have fra annoncen?



Step 2: Vælg den rigtige knap
Hvad vil du gerne have folk til at gøre? Vælg en knap, der passer til dit opslag. 

Er det en artikel du skal booste, er det relevant at vælge knappen ”læs mere”. Er det et foredrag, du vil booste, er det 
passende at vælge ”tilmeld dig”



Her skal du beslutte, hvem du ønsker skal se din annonce.

Step 3: Vælg den rigtige målgruppe



Her skal du beslutte, hvem du ønsker skal se din annonce.

Step 3: Vælg den rigtige målgruppe



Her kan du vælge hvornår din annonce skal slutte. 

Step 4: Hvor længe skal annoncen vises?



Her skal du vælge et samlet budget. 

Step 5: Hvad er det samlede budget?



Vælg det dankort der skal betale for annonceringen.

Step 6: Betalingsmetode



På baggrund af de oplysninger du vælger vi Facebook give dig et estimat resultatet af annonceringen.

Hvad får du ud af annonceringen? 



Nu er du klar til at trykke ”Boost opslag nu”



Din annonce bliver nu gennemgået af Facebook



Hold øje med annoncen i dit ‘Annoncecenter’



Sådan lærer du at forstå dit opslags performance

Detaljer om annonceringen

Målgruppe: Hvem er vi nået ud til?

Effektivitet: Hvad har vi fået ud 
af annonceringen? 



Hvad har vi fået ud af annonceringen?

Rækkevidde = Det antal personer, som har 
set dine annoncer mindst en gang.

Opslagsinteraktioner = Det samlede antal 
handlinger, folk foretager i forbindelse med 
dine annoncer.



Hvem er vi nået ud til?



- Har vi fået de resultater vi ønskede? Fx 

tilmeldinger til event.

- Havde vi valgt en rigtige målgruppe og den 

rigtig målretning? 

- Hvad kunne vi evt. have gjort anderledes?

Brug indsigter til at forbedre jeres content



Manualer til Facebook 

Find alle manualer via dette link: 

https://frivillignet.hjerteforeningen.dk/vaerktoejskasse/
manualer-til-facebook/


