
 

 
Guidelines og tjekliste til Facebook-annoncering 

Udgangspunktet for nedenstående guidelines er AU’s samarbejde med mediebureauet Carat omkring 
annoncering på sociale medier. Der henvises i den forbindelse til SoMe annonce-pakken via Carat, som 
kan findes på Marketing Erfa-gruppens side. 

1) Tjek formalia 
- Overholder din annonce de anbefalede antal tegn? 

De anbefalede tegn sikrer, at din annonce vises optimalt på alle platforme og enheder. 
Aktuelt er anbefalingerne: Tekst (90 tegn), Overskrift (25 tegn) og Linktekst (30 tegn). Via 
dette link kan du se de gældende retningslinjer for annoncer: 
https://www.facebook.com/business/ads-guide/clicks-to-website/links?toggle0=Billede 
 

- Fungerer dit billede godt? 
I annoncesystemet kan du se hvordan, dit billede tager sig ud. Det skal leve op til 
Facebooks anbefalede størrelse og må helst ikke indeholde mere end 20 % tekst 
(fordyrer annonceringen). 
 

2) Hvad er formålet? 
- Hvad skal din annonce gøre? 

Der er mange muligheder: skal målgruppen klikke over på din hjemmeside, vil du have 
flere videovisninger eller få flere ”synes-godt-om” til din side? Husk at Facebook også er 
et godt medie til at få vist dit budskab til mange mennesker uden nogen egentlig call-to-
action. Du angiver selv annoncens formål, når du sætter den op i annoncesystemet. 

 
3) Hvad er dit budget? 

- Brug et mindre budget 
Arbejd hellere med flere mindre opslag end et enkelt med stort budget. Det giver dig 
muligheden for at se hvilke typer af opslag, der klarer sig bedst. Man kan komme langt for 
500-1.000 kr. pr. annonce.  
 

- Fast eller løbende budget 
Brug altid et samlet budget for din annonce, så du er sikker på, hvor meget du bruger. Du 
angiver budgettet, når du sætter annoncen op. 
 

- Hvad betaler du for? 
Der er flere muligheder for prissætning. Tænk hellere simpelt, som ”kliks til webside”, hvis 
du er i tvivl. Prissætningen skal matche formålet for dine opslag. 
  

4) Definer målgruppe 
- Hvad ved du om din målgruppe? 

Brug din eksisterende viden om målgruppen til at målrette opslaget. Det kan være 
geografi, uddannelser eller interesser. 
 

- Hvor er din målgruppe? 

http://medarbejdere.au.dk/institutter/uniledsekretariat/k-fagportal/erfa-grupper/marketing/
https://www.facebook.com/business/ads-guide/clicks-to-website/links?toggle0=Billede


 

Det er effektivt at segmentere på geografi. Ofte vil du kunne maksimere effekten af de 
anvendte annoncekroner, fordi du skærer en masse spildkontakter væk, der ikke er 
relevante for dig pga. deres geografi. 
 

- Er der stor nok volumen i din målgruppe? 
En tommelfingerregel er, at du helst skal have minimum 20.000 personer i din målgruppe 
for annoncen. Det kan være fristende at skære helt ind til benet på din målgruppe med 
de mange muligheder for segmentering, men sørg for at have en forholdsvis bred 
målgruppe. Det giver typisk det bedste resultat ift. CPM (visningspris). Hvis du har en for 
snæver målgruppe med et stort budget, risikerer du, at din annonce vises igen og igen til 
de samme personer. Det er ikke hensigtsmæssigt. 
 

5) Opsætning 
- Vil du opsætte splittest? 

Det er en fordel at bruge splittests, hvor du eksempelvis ændrer skrift, billede eller 
målgruppe på samme annonce. Derved får du en indsigt i hvad, der fungerer for dig. I 
Power Editor kan du oprette et annoncesæt. Kombinerer det eventuelt med mindre 
budgetter indledningsvis. Så kan du altid skrue op for budgettet på de annoncer, der 
performer bedst. 
 

- Har du husket at navngive annoncen? 
Det er en god idé at have en systematik i dine opslag. Navngiv dine annoncer 
fb_annonce_1, fb_annonce_2, hvis du kører med splittests/annoncesæt, så kan du bruge 
formen fb_annonce_1a, fb_annonce_1b osv. 
 

- Har du sat udløbsdato? 
Ved at have en fast udløbsdato undgår du, at din annonce står og bruger penge, fordi 
man har glemt at gøre den inaktiv. 
 

- Husk at sætte annoncen til som ”dark post” 
Dark post er et ikke-offentliggjort sideopslag, der kun vises til din defineret målgruppe, 
men ikke er synligt for følgeren af din Facebook-side. Hvis du selv står for 
annonceopsætningen er det MEGET VIGTIGT, at du KUN opsætter annoncer som Dark 
Post, hvis du har AU som afsender på dem. (se vejledning til hvordan du gør her her). 
Ellers vil de også blive vist på AU’s Facebookside som almindeligt content til vores mere 
end 50.000 følgere – og det skal vi undgå.  

 
6) Evaluering 

- Hvordan performer din annonce? 
Det er vanskelligt at sige præcis hvornår en annonce performer godt, da det kan variere 
efter målgruppesegmenteringen, men en tommelfingerregel i konsulentbranchen er: 

- Gennemsnits klikrate (hvor mange klikker på dit link) i % på Facebook = 0,75 % 

- Gennemsnits CPM (pris 1000 visninger) = 25-35 kr. 
- Gennemsnits engagementsrate på Facebook = 0,65 % 

  

https://www.facebook.com/business/help/514446411982755


 

6 gode spørgsmål til at lave en god annonce 

1) Ville du selv læse din annonce? 
Facebook er først og fremmest et socialt medie. Tænk på hvor brugerne er henne, når de er på 
Facebook. Spørg dig selv – vil du læse din annonce? Helt ærligt. 
 

2) Passer dit sprog til brugeren? 
Overordnet set klarer opslag, der henvender sig til målgruppen bedst. Det vil sige at dit sprogbrug 
skal matche målgruppen. 
 

3) Hvilke følelser vil du spille på? 
Med Facebooks lancering af ”Reactions” kan du tale til flere forskellige følelser, som glæde, 
overraskelse og vrede. Forsøg gerne at anvende det aktivt. 
 

4) Er du kort og præcis? 
Din annonce har kun 1 sekund til at blive registreret af brugeren, når de bladrer gennem deres 
nyhedsstrøm. Derfor skal dit opslag være fængende med præcis tekst og velvalgt billede. 
 

5) Hvad er dit blikfang? 
Tænk over hvilke virkemidler du vil bruge. Billeder hvor der er øjenkontakt til en person performer 
godt, men kun fantasien sætter grænser. Du skal bare være opmærksom på, at din annonce skal 
fungerer godt rent visuelt.  
 

6) Hvordan går det med dine opslag? 
I annonceadministratoren har du mulighed for, at se hvordan det går med dine opslag. Brug dine 
data til at blive klogere på hvad, der fungerer godt for dig. 

Bemærk at retningslinjerne er udarbejdet til Facebook, men kan i vid udstrækning anvendes til 
annoncering på øvrige sociale medier (Instagram, Youtube, LinkedIn etc.) 

 


