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Dine kunder er på Instagram

• 1 milliard mennesker har en Instagramprofil.
• Cirka hver tredje dansker - omtrent to millioner - er på Instagram. 
• Der er en lille overvægt af kvinder ift. mænd på Instagram. 
• Globalt set bruger vi cirka 30 minutter om dagen på Instagram.
• 71% af Instagrams brugere er 18-29 år.
• 32% af alle internetbrugere i USA er på Instagram.

En del af Facebook 
I 2012 købte Facebook Instagram for en milliard dollars. 
EN MILLIARD DOLLARS!!! 

Da Facebook overtog Instagram, var der lidt under 100 mio. brugere på mediet, og 
i juni 2018 havde Mark Zuckerberg sammen med Instagrams CEO, Kevin Systrom, 
formået at tidoble antallet til en milliard brugere, hvilket altså er over 1/10 af hele 
jordens befolkning! 

I dag er Instagram fortsat et af de hurtigst voksende sociale medier - ikke engang 
Snapchat er i nærheden af så stor brugertilvækst, som vi ser på Instagram. Ud 
over YouTube (og Facebook, Instagrams storebror), er der altså ikke meget, der 
kommer i nærheden af Instagrams popularitet.

Modsat Facebook og YouTube er Instagram stadig relativt nyt, spændende og sex-
et; din mor har sikkert tvunget dig til at være venner med hende på Facebook, men 
Instagram kan du stadig have for dig selv. Det er et stilfuldt medie, fyldt med flotte 
billeder og videoer af lige præcis dét, du er allermest interesseret i. Folk elsker at 
bruge tid på Instagram, og derfor bør du være med der hvor det sker, og selv bidra-
ge ved at lave godt indhold! 

I kraft af at Facebook ejer Instagram, kan sidstnævnte vælges som endnu en pla-
cering for dine Facebook-annoncer (og det kan vi anbefale, at du tester!). Denne 
bog handler dog ikke om annoncer, men om hvordan du organisk når ud til dine 
potentielle kunder på Instagram. Den handler heller ikke om hvordan man som 
privatperson opnår 10.000 følgere. Bogen er tiltænkt virksomheder, der vil bygge 
en virksomhedsprofil i verdensklasse. Bogen kan dog også fungere som en god 
repetition af Instagrams grundprincipper, hvis du allerede kender lidt til mediet.
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Før du opretter din virksomhed på Instagram, er det vigtigt, at du har en forstå-
else af, hvordan mediet virker, og hvordan du bedst kommer ud til dine kunder 
(både nuværende og potentielle). 

Instagram, Snapchat, Facebook og alle andre sociale medier tænker på den sam-
me måde. Vi sagde det i vores sidste bog (Den Uundgåelige Guide til den Perfek-
te Fanpage), men vi nævner det lige igen, for det er fandme klogt sagt:

”Instagram er kun interesseret i én ting, og det er,
at folk bliver ved med at bruge Instagram”

Selvfølgelig er Instagram også interesseret i at tjene penge, men det kan de kun, 
hvis de bliver ved med at have brugere, som investerer deres tid i platformen. 
Sørg derfor for, at dit indhold holder folk glade, så de bliver ved med at holde 
Instagram-appen åben! 

Hvis du skaber indhold, der får folk til at blive på Instagram lige et par sekunder 
ekstra, så skal Instagram nok belønne dig med en masse gratis rækkevidde.
På de følgende sider får du tre tommelfingerregler for, hvordan du laver godt
indhold, der holder dine nuværende følgere glade og tiltrækker nye.
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Del 1
- Lær at tænke som Instagram
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Tre tommelfingerregler
1) Giv værdi uden forbehold

Når du skal lave indhold på Instagram, er det vigtigt, at du skelner mellem annon-
cer og organiske opslag. Annoncer laves via Facebooks Business Manager, og 
her må indholdet godt indeholde produkter og opfordre til salg i tekst og grafik. 
Når du derimod laver organisk indhold, skal du undgå at opfordre til salg. 

Se på den organiske del af Instagramfeedet som et sted, hvor folk kommer for at 
dele deres passioner og mest nørdede interesser med hinanden, uanset om det 
er strikning, sportsbiler kendisser eller jagten på den perfekte brunchtallerken. 

Folk bruger Instagram til at koble fra, finde inspiration og gå på opdagelse i de 
ting, de holder allermest af. Folk bruger IKKE Instagram for at blive bombarderet 
med reklamer. Når du laver organisk indhold på Instagram, er det derfor vigtigt, at 
du ser dit indhold som en gave til alle dem, der har interesse i din niche, fremfor 
salgsopslag der beder om deres penge.

Men hvordan laver man så indhold, hvis man ikke må sælge? Jo, det gør man 
ved at give noget af sig selv (i form af godt indhold) uden forbehold. Hvis din 
målgruppe f.eks. elsker strikketøj, kan du eventuelt vise et flot halstørklæde, man 
kan lave med det garn, du sælger i stedet for at fortælle dem, at de skal købe dit 
garn og dine strikkepinde. Du kan også vise billeder af dine medarbejdere, der 
har pakket en kæmpe stak ordrer, der er klar til at blive sendt. Det vigtigste er, at 
du undgår at lave organisk indhold, der beder folk om at købe noget.

Fokusér på at lave indhold, der giver folk et positivt indtryk af dit brand, og vær 
inspirerende og imponerende uden at forvente en handling retur. Hvis du laver 
godt indhold, betyder det, at folk interagerer mere (og dermed bliver i appen i 
længere tid), hvilken igen betyder, at du vil opleve, at dine opslag får ekstra ræk-
kevidde helt gratis.
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2) Rød tråd (personlighed)

Når du laver indhold til Instagram, er det vigtigt, at du holder en rød tråd i dine op-
slag. Dette betyder ikke, at du skal poste det samme hver gang på samme måde. 
Det betyder, at det skal se ud, som om din profil kun har én personlighed, selvom 
I er flere om at bestyre den. 

Hvis du poster tips og tricks til gør-det-selv-arbejde den ene dag, skal du ikke 
begynde at poste challenge-videoer eller memes den næste dag, MEDMINDRE 
du kan formidle det med den samme personlighed og i den samme jargon. 

Overvej sammen med dine kolleger, hvilket formål jeres virksomhed har med at 
være på Instagram (udover at sælge flere produkter). Vil I gerne underholde folk 
og komme med skøre indfald? Vil I inspirere folk til at lave lækker mad, der er 
glutenfri/vegansk/laktosefri/indsæt-selv-tidens-mest-moderne-diæt?
Vil I vise, hvor fed en kultur jeres arbejdsplads har? Bruger I mange eller få 
emojis? Er der kække bemærkninger i billedteksterne? 

Man kan godt poste et billede af et regneark, der viser jeres eksplosive 
vækst den ene dag og lave en ice bucket challenge den næste dag, 
så længe det ikke føles som om, at det er firmaets CMO og prakti-
kant, der skiftes til at bestyre jeres profil, men at det kommer fra 
det samme sted.

Det er med andre ord vigtigt at overveje, hvilken personlighed 
ens brand skal udstråle på Instagram, inden man trykker “Del”. 
Hvis folk kan fornemme, at det er forskellige afsendere 
hver gang, mister du lidt af magien omkring dit brand, 
og du giver ikke folk det indhold, der får dem til at 
holde mere af dig.



3: Gør et godt indtryk

Ligesom i den virkelige verden er det vigtigt at give folk et godt førstehåndsindtryk 
af din virksomhed på Instagram. Når folk klikker sig ind på din virksomhedsprofil, 
er det vigtigt, at du viser dig fra din bedste side. Af denne grund skal din profil 
have 1) en god bio-tekst (den står lige under dit profilbillede), 2) et godt profilbille-
de og 3) opslag der ser godt ud ved siden af hinanden, så der er en vis uniformitet. 

a) Biotekst

Brug gerne nogle få velvalgte emojis i din bio-tekst samt
følgende tekstelementer:

• Én kort sætning om hvad du laver (eller hvilken type indhold man kan forven-
te).  F.eks. har vi skrevet “   The Marketing Guy - SoMe-Markedsføring med 
kant   ”

• Dit “handle” - dvs. et “@” efterfulgt af dit brugernavn, så folk nemt kan finde 
og tagge dig. 

• Evt. din virksomheds eget hashtag (#ditvirksomhedsnavn), så andre kan bru-
ge det, når de poster om dit produkt.

• Et link til din hjemmeside eller facebookside. Linket kan også bruges til at 
henvise til aktuelle ting, som hvis du f.eks. lige har lanceret et nyt produkt 
eller skal åbne en ny butik.

• Find inspiration til opbygningen af en god biotekst ved at kigge på andre kon-
ti, der bevæger sig indenfor samme branche som dig.

b) Profilbillede

Det kan virke banalt, men det er vigtigt, at du uploader et 
godt profilbillede med dit logo. Billedet vil kun blive vist som 
en cirkel, så tekst og vigtige grafiske elementer skal holdes i 
midten af profilbilledet. 

c) Uniformitet

Stræb efter kun at poste billeder i høj kvalitet, og brug helst de samme filtre. Hold 
dig til primært at lave opslag i kvadratisk 1080x1080-format. Husk at din profil 
kun viser kvadrater, så hvis du har et billede, der er et liggende rektangel med 
tekst i yderkanterne, vil det ikke kunne ses på din profil, medmindre man klikker 
på billedet.
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Del 2
- Hvilke opslag kan man lave?
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Fire formater
Nu hvor du ved lidt mere om, hvordan du skal tænke omkring dit indhold ud fra de 
tre tommelfingerregler, kan vi gå lidt mere praktisk til værks. Vi skal nu kigge på 
de fire forskellige formater, du kan bruge til at lave dit Instagramindhold. Hvad er 
“feedet”, “stories”, “live” og “IGTV”, og hvornår vælger du at bruge hvad? Det får 
du svar på i løbet af de følgende sider.

1) Almindelige opslag (Newsfeed)

Hvad er “almindelige opslag”?

Med de “almindelige opslag” mener vi de billeder og videoer, du bliver mødt af, 
når du åbner Instagram, som du kan scrolle dig igennem, op og ned. Disse op-
slag vises både i “newsfeedet” (som er den samlede strøm af opslag fra alle de 
profiler, du følger) og på din profil, hvor de bliver liggende, indtil du evt. sletter 
dem.

Netop fordi dine opslag ikke automatisk sletter sig selv, men skal repræsente-
re din virksomhed over længere tid, er det vigtigt, at dine opslag til newsfeedet 
fremstår præsentable, er i høj opløsning og af god kvalitet. Det er selvfølgelig 
ikke nok, at dit indhold er visuelt flot, men det er et minimum for, at du som virk-
somhedsprofil bliver taget seriøst.

Kvadratisk

1080 px.

1080 px.

1080 px.

1350 px.
4:5 format
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Idéer til indhold

Lav f.eks. opslag, hvor du viser dine milepæle i din virksomhed, sjove øjeblikke, 
og ting der viser, hvem du er som virksomhed. Kun fantasien sætter grænser for, 
hvad du kan lave opslag om. Husk dog, at alle til enhver tid kan finde dine opslag, 
så de skal gerne fungere som små “visitkort”, der tiltrækker nye følgere og holder 
fast i dine nuværende.

Format
Du kan anvende flere formater, men du bør som regel holde dig til 1:1 (minimum 
1080 pixels x 1080 pixels) eller 4:5, hvis du ønsker højformat. Især det kvadrati-
ske 1:1-format fungerer godt på tværs af forskellige visningsformer.

Ekstra hacks

Du kan f.eks. opnå ekstra rækkevidde, hvis du bruger hashtags og tagging, 
eller hvis du opfordrer folk til at interagere med dit opslag.

a) Hashtags kan også bruges i stories, men de er især værdifulde på op-
slag, da de sætter dit indhold ind i en form for “fotoalbum” med mere indhold 
inden for samme emne, og dermed øges dine chancer for, at dit indhold 
bliver opdaget af nye mennesker (læs mere om hashtags senere i bogen).

b) Tag dine opslag: Husk også som hovedregel at geotagge dine opslag (dvs. 
tagge hvor billedet/video er taget), og at tagge de personer og brands der optræ-
der i dit indhold, især personer eller brands der har en interessant målgruppe på 
Instagram (f.eks. en gamer-influencer hvis du er et spiludviklerfirma). Hver gang 
du tagger en person, et brand eller et sted, øger du dine chancer for at blive op-
daget, fordi du så kan dukke op, når folk søger på disse personer/brands/steder.

c) Få folk til at interagere: Du kan bruge din caption til at lægge op til interaktion. 
F.eks. ved at stille et spørgsmål, folk skal svare på, eller ved at opfordre til at folk 
liker, deler eller tagger deres venner.
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2) Stories
Hvad er “stories”?

Stories er de midlertidige opslag i højformat, som du åbner ved at klikke på de 
runde ikoner øverst i Instagram, og som du swiper igennem, venstre og højre. 
Stories forsvinder efter 24 timer, så det er et meget mere flygtigt format end 
almindelige opslag. Det er primært dine mest loyale følgere og største fans, der 
ser dine stories, så det handler først og fremmest om at tale til denne gruppe. 

Idéer til indhold

Igen er det nærmest kun fantasien, der sætter grænser for, hvilket indhold du kan 
lave. Hvor almindelige opslag godt kan bestå af mere polerede og opstillede bil-
leder, kan du tillade dig at være mere rå og “autentisk” i dine stories. Hvis opslag 
er det porcelæn, du stiller frem til dronningen, er stories mere det lidt tarvelige 
hverdagsservice, som du kan spise af uden at bekymre dig om kvaliteten.

Er din virksomhed på julefrokost, kan du f.eks. vise et par billeder (fra før det fem-
te snapseglas ryger indenbords). En story i den mere sobre ende kunne være en 
video, der viser, hvordan du og dine medarbejdere håndterer ordrer, der strømmer 
ind på Black Friday. 

Format

Hvis du vil bruge hele skærmen, skal du bruge formatet 1080 pixels x 1920 pixels 
(9:16), men du kan også bruge 1080 pixels x 1420 pixels (4:5).
Stories er som udgangspunkt 15 sekunder
lange. Du kan godt lave stories på op til et
minut, men de vil blive inddelt i bidder.
Hvis du vil lægge endnu længere videoer
op, kan du bruge IGTV eller sende live
(se de følgende sider). 
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Ekstra hacks

a) Tag dine stories:
Ligesom i almindelige opslag kan du tagge folk og brands, der medvirker i dine 
stories. På denne måde kan de også reposte dit indhold, og du kan få eksponeret 
dit navn i deres story til deres målgruppe.

b) Brug interaktive features:

Instagram har inkluderet en række funktioner, der gør det så nemt at lave stories, 
at indholdet nogle gange nærmest laver sig selv. Du kan f.eks. lave nedtællin-
ger, afstemninger og meningsmålinger. Lav en afstemning, hvor du spørger, om 
dine følgere bedst kan lide din prototype i grøn eller rød. Brug funktionen “Stil 
et spørgsmål” til at spørge om, hvilke features dine følgere drømmer om, at du 
inkluderer på din platform. Lav en nedtælling til den episode af Løvens Hule, du 
er med i.

c) Brug effekter:

Gør endelig også brug af nogle af de sjove effekter, stories udbyder. F.eks. kan 
du lave en “boomerang”. Boomerang er et plugin i stories, der kan loope en sjov 
bevægelse, så den bliver spillet forfra og bagfra. Derudover kan du også 
skabe bevægelse i dine stories med GIF’er (det egner sig allerbedst, 
når du laver stillbilleder). Når du laver stories, kan du 
nemlig søge på det emne, du poster om. Hvis du f.eks. 
laver en story om dit nye produkt, hundelegetøj, kan du 
søge på “dog toy” og bruge den GIF, du synes,
er sjovest. 

4:5 format9:16 format
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1080 px.

1080 px.

1350 px.

1920 px.
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3) Instagram Live
Hvad er “Instagram Live”?

Instagram Live er en særlig form for story, hvor (ja, du gættede rigtigt) det hele 
foregår live. Du bliver fremhævet blandt andre stories med en badge, hvor der 
står “live”, når du bruger denne funktion, og nogle af dine følgere vil modtage 
en notifikation om, at du er gået live. Fordelen ved at bruge livefunktionen i 
stedet for at lave en almindelig story er altså dels, at din profil bliver fremhævet. 
En anden fordel er, at du kan blive ved i helt op til 60 minutter.

Den vigtigste fordel ved live er dog, at du kan interagere med dine følgere i realtid, 
og de kan være i direkte kontakt med dig og kommentere på, hvad du foretager 
dig nu og her. Med live-funktionen spiller du altså også på det, vi i markedsfø-
ringssprog kalder for “urgency”: Det vil sige folks behov for ikke at gå glip af 
noget. Dette skal du have med i tankerne, når du laver live-indhold, for selvom det 
kan være tillokkende at bruge live-funktionen for at få ekstra opmærksomhed, 
er det vigtigt, at folk har en oplevelse af FOMO (Fear Of Missing Out), hvis de 
ikke følger med, og dit indhold skal være godt nok til at kunne leve op til denne 
forventning.

Men hvis du har en god idé til at gå live og virkelig har noget, der helst skal ople-
ves i realtid, kan du også nå ud til flere mennesker.

Idéer til indhold

Brug f.eks. live-funktionen, når du åbner en ny butik, når du afslører vinderne af 
en konkurrence eller som en interaktionsmulighed, hvor du besvarer spørgsmål 
fra kunderne om dit kommende produkt (hvis det er hypet nok). Du kan også gøre 
som os og dokumentere, når du sidder fast i en elevator, imens du er på juletur 
rundt med gaver til dine kunder. Det vigtigste er, at det skal være indhold, som er 
fedest at opleve, imens det sker.

Format

Live er en underkategori til stories, men i modsætning til
stories er formatet låst til at være 9:16 (almindeligt højformat).

Ekstra hacks

Når du er færdig med at sende live, kan du gemme din session, så det også er 
muligt for dem, der gik glip af udsendelsen at følge med. Hvis dit indhold var godt 
nok, giver det dem et større incitament til at ville følge med, næste gang du går 
live. Igen skal det dog understreges, at dit indhold virkelig skal være høj kvalitet 
for, at det virker. 

9:16 format

1080 px.
1920 px.



4) Instagram TV (IGTV)

Hvad er IGTV?

Da IGTV stadig er relativt nyt, og siden det er en underkanal til Instagram, handler 
følgende side primært om, hvad det er, og hvad du kan bruge det til fra et heli-
kopterperspektiv.

IGTV (Instagram TV) er Instagrams svar på YouTubekanaler … bare på Face-
book-algoritme-steroider! IGTV er en platform i platformen, hvor man kan poste 
og konsumere videoer af længere varighed. Til forskel fra YouTube er det dog 
ikke muligt at uploade længere videoer end 10 minutter (eller en time for verifice-
rede profiler samt profiler med mange følgere), og man søger heller ikke efter vi-
deoer ved hjælp af søgeord. I stedet er det Facebooks fantastiske algoritmer, der 
sørger for at finde indhold, du med stor sandsynlighed godt kan lide. Dette gør 
de på de samme måder, som de målretter annoncer til dig på Facebook, blandt 
andet ved at analysere din aktivitet på internettet og på Facebook.

På IGTV kan du nemt swipe dig imellem forskellige kanaler, højre og venstre. Al-
goritmerne forsøger at vise dig indhold, der passer til dine interesser, i stedet for 
at du selv søger på det, du vil have lige nu. Se på IGTV som din egen TV-station. 
Ligesom flow-tv skal du ikke tage stilling til noget, men bare konsumere indhold 
på IGTV. Dog er det indhold, du modtager på IGTV tilpasset perfekt til dig (udreg-
net af algoritmerne).

Format

IGTV er skabt til mobilen, og er (ligesom stories) kun i det høje 
format. IGTV kan kun bruges på mobilen og har sin egen app. 
Dine IGTV-videoer vil også dukke op på din profil, så der gælder 
de samme regler om æstetik som med almindelige opslag.
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Hvorfor ikke bare bruge YouTube?

Hvis du skal poste længere videoer end 10 minutter, er du nødt til at bruge medier 
som YouTube. Men der er visse fordele ved IGTV, navnligt at algoritmen er så 
klog, som den er. Modsat på YouTube (ejet af Facebooks konkurrent, Google) får 
du på IGTV serveret alt på et sølvfad, men med mindre valgfrihed.

Hvis folk vil se dit content, er de tvunget til at følge din IGTV-kanal, så kvalite-
ten af dine følgere er nok højere på IGTV end på YouTube. Omvendt fanger du 
ikke følgere, der søger på “hvordan du får 10k følgere på Instagram” - dette kan 
YouTube. Da IGTV-platformen stadig er ret ny, vil du nok primært se de lidt større 
kanaler, du følger, da det sandsynligvis er dem, der har taget det i brug.

Hvornår skal du bruge 
hvilket format?
Vil du lave et opslag, der kan holde i lidt længere tid, og som kan funge-
re som “visitkort” for din virksomhed, dens milepæle, kultur eller andet? 
Så post et almindeligt opslag til feedet eller på IGTV (og ikke stories eller live).

Vil du gerne give dine mest loyale følgere et ultrakort øjebliksbillede af, hvad der 
sker nu og her uden at skulle bekymre dig om at gøre det flot og poleret? Vil du 
have deres holdning eller inputs til noget lige nu? Så brug stories eller live (og 
ikke almindelige opslag eller IGTV).

Vil du gerne dele noget, der sker lige nu og her, men du har brug for, at dine følge-
re ved, at det er live og direkte, og vil du have muligheden for at interagere med 
dine følgere live, imens det står på, og har du brug for mere end 15 sekunder? 
Så brug live (og ingen af de tre andre formater. Dog vil du have mulighed for at 
gemme din lange live-video på din IGTV-kanal).

Vil du gerne dele videoer af lidt længere varighed, som skal blive liggen-
de på din profil? Så skal du bruge IGTV (og ikke almindelige opslag eller 
stories, men overvej eventuelt, om det er noget, du kan gøre live).
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Del 3
- Hashtags

Kom ind i det rigtige
“fotoalbum”
Hashtags er en form for “søgeord” eller kategorier, du vælger for at fortælle an-
dre brugere, hvad dit indhold viser. Hashtags bruges meget sparsomt af store 
Instagramprofiler (+10k følgere), da de har nemt ved at få masser af visninger. 
Hashtags er dog meget relevante at bruge for alle andre profiler, der gerne vil nå 
endnu længere ud og få flere følgere.

Følgere er i sig selv ikke en brugbar KPI (Key Performance Indicator) på hverken 
Facebook og Instagram (mere om dette senere i bogen), men det er rækkevid-
de - eller “reach” - derimod, og derfor bør du sætte dig ind i, hvordan du bruger 
hashtags til at nå længere ud. 
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Hvad er hashtags?
Fotoalbummer

Hashtags består af nummertegnet (“#”) efterfulgt af et eller flere ord, nogle tegn 
eller nogle emojis, der beskriver det billede, du har postet. Ordene skal hænge 
sammen #ietenkeltord for at fungere som hashtag. Når du skriver hashtags i 
din billedtekst, sender du dit indhold ind i en form for fælles fotoalbum, hvor der 
hele tiden bliver klistret nye billeder ind i med samme emne. Dette “fotoalbum” er 
det sted, folk går hen og kigger, hvis de er interesseret i det emne, fotoalbummet 
handler om. 

Søg og du skal finde

Hashtagget kan lidt det samme som søgeord kan på Google; ligesom du kan 
søge på “råd til at starte en virksomhed” på Google, kan du på Instagram søge på 
hashtags som #startuptips og modtage en masse indhold om noget, du 
selv opsøger (frem for at få serveret indhold baseret på algoritmernes 
vurdering af dine interesser). Instagram rangerer alle billeder og video-
er med et givent hashtag efter, hvor populære de er (primært ud fra hvor 
mange der interagerer med dem, samt hvor stor rækkevidde og hvor 
mange visninger de har). De mest populære opslag bliver vist øverst i 
en søgning på hashtagget.

Følg dine interesser

Som Instagrambruger kan man følge bestemte hashtags, så man får vist flere 
billeder og videoer, der omhandler det givne emne. Hvis du f.eks. er fra Køben-
havn og interesserer dig for hunde, kan du f.eks. følge #hundeikøbenhavn, og så 
vil du se mere indhold med hunde, der går tur om Søerne og på Bryggen. Og det 
er derfor, at hashtags kan være guld værd for din virksomhed: Folk bruger Insta-
gram til at forbruge og skabe indhold om ting, de er interesserede (eller måske 
endda supernørdede) i. Det betyder, at du - hvis du virkelig sparker røv til at lave 
organisk indhold, der resonerer i din målgruppe - kan nå ud til potentielle kunder 
i øjenhøjde. 

Okay, okay … du har forstået, at hashtags er vigtige at bruge, men undrer dig 
måske over, hvilke hashtags du skal bruge? Det kan du læse mere om på de 
følgende sider.

Relevans
Det vigtigste at fokusere på ift. hashtags er, at de er relevante. Du skal nemlig 
kun vise dit indhold til de mennesker, der vil elske det - ellers vil det have omvendt 
effekt.

Generelle branchehashtags

Som det første bør du have nogle generelle hashtags, som kan beskrive alle dine 
billeder. Hvis du f.eks. har en webshop, der sælger smartwatches, kunne du evt. 
bruge hashtags som #smartwatch #tech #dailywatch og lignende.

Unikt hashtag

Dernæst er det en god idé at have et hashtag eller to, der blot består af navnet 
på din virksomhed (#dinvirksomhed). Så kan folk finde dig (og billeder af dit 
produkt) ved at søge på dit firmanavn, og de kan endda også selv lave indhold 
til dig, når de bruger dit produkt (læs: gratis markedsføring).
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Størrelse
Med “størrelse” mener vi, hvor mange opslag der ligger på Instagram med et 
givent hashtag, hvilket du kan finde ud af ved at søge eller klikke på hashtagget. 
 
Tænk både i bredden og i nichen

Og hvor store og små skal de hashtags, du vælger, så være? Skal man bare bruge 
dem, der er blevet anvendt på millioner af andre opslag, eller skal man byde ind 
på dem med kun et par hundrede? 

Det korte svar: Find en balance. Brug lidt af begge dele, så du både kan få de 
brede eksponeringer, men så du også får dem, der er mere specifik på det, du 
laver. Der er større chance for at blive vist som et af de mest populære opslag på 
et hashtag, hvis hashtagget er lille. Omvendt er der større mulighed for at nå ud 
til en bred gruppe af mennesker, hvis hashtagget er stort.

Dansk eller engelsk?

Du kan både bruge engelske og danske hashtags. Dog er de engelske typisk 
meget større, og de er derfor gode at bruge til at opnå bredde. Lad os sige, at du 
sælger dyrefoder, og at du laver mange opslag med hundehvalpe. Hvis du gerne 
vil opdages af andre hundeentusiaster, kan du f.eks. bruge #puppystagram - et 
hashtag med mange opslag og følgere tilknyttet. Men du kan med fordel også 
vælge nogle mindre populære hashtags, hvor du har en chance for at blive vist 
som et af de øverste opslag, når man søger på hashtagget. Det kunne f.eks. være 
#hundelufter eller (endnu mindre) #hundeikøbenhavn.

Hvor mange hashtags?

Der er ingen faste regler for, hvor mange hashtags du skal bruge på et opslag, 
men Instagram foreslår selv, at du bruger max 10 (du kan bruge helt op til 30, 
men det er typisk alt for meget). På næste side kan du læse en tjekliste, du kan 
bruge, når du skal vælge hashtags til dine opslag.

Billedspecifikke hashtags

Endelig skal du tilføje nogle hashtag, der beskriver, hvad det specifikke opslag 
omhandler. Hvis det er en video, hvor du arbejder siddende i en strandstol med 
udsigt til havet, kunne du f.eks. bruge hashtags som #beach #sunny #strand 
#anotherdayattheoffice og lignende. 

Brug dine kon-kollegaers hashtags

Hvis du synes, det er svært at finde relevante hashtags, kan du bruge lidt tid på 
at søge efter andre folk, der laver indhold om det samme som dig (f.eks. dine 
konkurrenter, kunder eller influencers indenfor din branche) og bruge nogle af de 
samme hashtags, som de benytter. Husk dog at undersøge, at det ikke er deres 
personlige hashtags, så du ikke ender med at give en konkurrerende virksomhed 
eksponering.

Udskift nogle hashtags hver gang

Pas på med at bruge de præcis samme hashtags hver gang. Dels kan det straffe 
dig med færre visninger, og dels vil det formentlig betyde, at dine hashtags ikke 
er relevante for opslagenes indhold, siden de kan passe på alle dine billeder. Det 
er fint nok at have nogle generelle branchehashtags til de fleste af dine posts, 
men du bliver nødt til også at bruge nogle, der beskriver indholdet på billedet, så 
f.eks. din søde hundehvalp dukker op, når folk søger på #cutepuppy. 
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Del 4 - KPI’er på Instagram
Okay, så du har styr på, hvordan man laver godt indhold til sin Instagramprofil, 
du ved, hvornår du skal vælge hvilke formater, og du har en idé om, hvordan du 
finder nogle gode hashtags til dine posts, men hvordan måler du så på, hvor godt 
du egentlig klarer dig på Instagram? Det vil vi forsøge at forklare i denne del af 
bogen. Før vi kommer ind på de vigtigste KPI’er (Key Performance Indicators), er 
det dog nødvendigt, at vi én gang for alle punkterer myten om, at man partout 
skal lave mindst et opslag om dagen.

Tjekliste til hashtags
• Brug max 10 hashtags på et opslag. 

• Tre af disse hashtags skal gå igen på alle dine opslag, så du langsomt 
opbygger anciennitet på disse hashtags. Dette vil hjælpe til at øge din 
synlighed på disse hashtags. Et af disse tre hashtags kan f.eks. være 
#ditfirmanavn 

• Af de 10 hashtags skal der gerne være ét stort, bredt hashtag, som der 
er over en million opslag på. 

• Af de 10 hashtags skal der gerne være to, der er lidt mere specifikke 
om din niche. 

• Af de 10 hashtags skal der gerne være syv, der handler mere specifikt 
om opslaget. Nogle af dem skal helst have en del opslag tilknyttet. 

• Brug gerne nogle engelske hashtags for at opnå større bredde, men 
også gerne nogle danske, da du så er mere specifik på din lokale situa-
tion. 

• Eksempel: Skal du f.eks. lave et opslag om en ny skjorte til mænd, og 
billedet er taget på Strøget i København, kunne dine hashtags være: 
#Brandnavn #fashionformen #classy #shirt #men #city #styletips 
#Strøget
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1) De falske KPI’er
a) Kvantitet

Fokuser på kvalitet i stedet for mængden af opslag
På Instagram gælder de samme spilleregler som på Facebook, når det kommer 
til frekvensen af opslag: Post hellere lidt for lidt end lidt for meget. Instagram 
kommer med stor sandsynlighed til at opleve nogle af de samme udfordringer, 
som man har set på Facebook, i takt med at mediet vokser sig endnu større:

De første år Facebook eksisterede, var det meget lettere, end det er i dag at nå 
ud til alle sine venner og få en masse likes, når man som privatperson postede 
noget. Da vi nåede til 2010’erne, var der kommet en del virksomheder til, og de 
lykkedes med at opnå gode resultater blot ved at poste hele tiden.

Virksomhederne så guld og blev derfor grådige, så fra 2015 og frem til 2018 
blev Facebook-feedet plastret mere og mere til med fake news og desperate 
virksomhedsejere, der hungrede efter omsætning. Dette lagde Facebook selvføl-
gelig mærke til, og Zuckerberg og co. ændrede deres algoritmer, så de begyndte 
at nedprioritere opslag fra Facebooksider i feedet for at give mere plads til posts 
i grupper og begivenheder samt posts fra folks nære relationer.

Men hvad med Instagram?

Instagram er ikke blevet overtaget af virksomhederne endnu, men flere og flere 
virksomheder er begyndt at komme til. Selvom det måske ikke bliver helt det 
samme som Facebook, vil reach også på et tidspunkt komme til at falde på In-
stagram, for det er et medie i eksplosiv vækst, og der kommer kun flere og flere 
til, der vil kæmpe om folks opmærksomhed.

Af denne grund vil Instagram på et tidspunkt blive tvunget til at få deres algo-
ritmer til at skære ned i alt det content, folk kan se. Derfor er vi nødt til at lære 
af vores fejl på Facebook, og vores største fejl (især som virksomheder) var at 
poste hver evig eneste dag.

b) Følgere

Vil du gerne have en masse følgere?
Det er du ikke alene om. En af de første ting folk googler, når de vil væk-
ste via Instagram, er hvordan de får flere følgere. For rigtig mange menne-
sker og virksomheder er det mængden af følgere, der anses som den vigtig-
ste KPI på Instagram: Hvis bare der bliver ved med at strømme tusindvis af 
nye fans ind, skal man jo nok opnå større rækkevidde, flere visninger og der-
med større udbredelse af ens brand. Det er da win/win, er det ikke? Både og. 
Hvis du har en masse følgere, der ikke synes, dine posts er fede, vil de scrol-
le henover dit indhold, og så vil Instagrams algoritmer straffe dig med færre 
visninger og lavere rækkevidde.

En dårlig KPI

At jagte følgere er altså i sig selv en rigtig dårlig strategi. Det skader derimod 
ikke at få relevante følgere, fordi du laver godt indhold, og at de følger dig af den 
grund. Hvis du omvendt køber dig til en masse falske følgere, vil mange af disse 
typisk også interagere mindre med dit indhold. Når de interagerer mindre, bliver 
opslaget vurderet til at være dårligt af algoritmerne, selvom du lige har postet 
content, der kunne gå viralt. Så lad være med at jagte følgere for følgernes (og 
dit egos) skyld. 

Lav godt content i stedet

Du kommer meget længere ved at fokusere på at lave godt 
og relevant content for din målgruppe og ved at bruge
relevante hashtags. Hvis du gør dette og har lidt tålmo-
dighed, kan du lige så stille tiltrække de folk, der faktisk 
er interesserede i at følge med i din hverdag.

Når det så er sagt, så kan vi godt forstå, at 
folk jagter følgere, for man får lidt ekstra 
autoritet samt social accept, når folk kan 
se, at mange mennesker følger en. Dog vil 
vi helt klart anbefale, at du indsamler dine 
følgere langsomt som en sideeffekt af, at 
du laver godt førsteklasses indhold.
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2) De ægte KPI’er
Men hvad måler man så på Instagram, hvis det ikke er antallet af følgere
og opslag?

De to KPI’er

I stedet for at jagte følgere skal du (akkurat som på Facebook) bruge din energi 
på at holde øje med 1) rækkevidde og 2) interaktion. “Rækkevidde” er antallet 
af enkeltpersoner, der har set et opslag.

“Interaktion” er antallet af interaktioner med et opslag - dvs. likes, kommen-
tarer og delinger. Disse to KPI’er hænger sammen og kan i samspil udløse en 
dominoeffekt: Hvis du rammer
de rigtige personer (blandt andet defineret ved
din brug af hashtags) med det rigtige indhold, in-
teragerer de, hvilket viser dit indhold til flere, og hvis 
dit indhold er verdensklasse, kan denne dominoeffekt 
fortsætte derudaf. Husk at du, som tidligere nævnt, 
med fordel kan opfordre folk til at interagere i dine 
captions (“hvad synes du om X?”/”tag en ven, der også 
gør X”/”like og subscribe” osv..)

Igen: Brug Instagrams “Indblik”

Der er en række KPI’er, du kan holde øje med i Insta-
gram, som du finder ved at klikke på
menuen og derefter “Indblik”. Du kan også klikke på et af dine
opslag og derefter “Vis indblik”. Klik på de tal, der kommer frem.

Herefter kan du blandt andet se, hvor mange du er nået ud til (rækkevidde), og 
hvor mange der har fundet dig via hashtags (her kan du så bedømme, om du 
bruger de rigtige hashtags).

Brug også indblik til at holde øje med din performance på de hashtags, du 
bruger. Dels handler det om at se, hvor højt din virksomhed rangerer på de 
hashtags, du byder ind på, og dels handler det om at holde øje med, hvilke 
hashtags der skaffer dig netop rækkevidde og interaktion.’’

a) Rækkevidde

Og hvordan får man så større rækkevidde på Instagram? 
Vi har sagt det før, men vi siger det igen: Du skal lave virkeligt godt content. Hver 
gang du poster et opslag, er du i konkurrence med tusindvis af andre posts i 
feedet, og på de hashtags du byder ind på, konkurrerer du om en placering blandt 
de mest populære posts. Sørg derfor altid for at dobbelttjekke dit indhold, før du 
trykker “Del”. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det er godt nok til at konkurrere med 
tusindvis af andre, er det måske bedre helt at lade være med at sende det ud i 

feedet. Hvis du føler dig sikker i din sag, kan du dele det.

Rækkevidde vs. visninger

Rækkevidde er en utroligt vigtig KPI på Instagram, og 
det samme er visninger. Rækkevidde er, hvor mange 
enkeltpersoner der har set et opslag, imens visnin-
ger (eller “impressions”) er, hvor mange gange op-
slaget er blevet vist i alt (fordi nogle personer ser det 
mere end en gang). Rækkevidde er vigtigt, fordi det 
er en indikation på, hvor godt dit indhold performer i 
forhold til de tusindvis af andre opslag, du altid er i 
konkurrence med, samt hvor relevant det er for din 
målgruppe. 

Som nævnt i del 1 skal du endelig huske at tagge, hvor billedet er taget og 
hvem der optræder på billedet. Det vil hjælpe dig med at opnå flere visninger og 
større rækkevidde.
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b) Interaktion
 
Hvad er interaktion?
Interaktion (engagement på engelsk) er den anden vigtige KPI på Instagram, og 
den hænger tæt sammen med rækkevidde. Interaktion er et begreb, der dækker 
over, hvor ofte folk liker/reagerer, kommenterer og deler dit indhold. Hvis folk 
deler dit opslag eller din story, får du vist dit indhold til deres netværk, så delinger 
er den type engagement, der er mest effektiv til at udvide din rækkevidde (vær 
opmærksom på at folk kun kan dele din story hvis du har tagget deres navn). 

Interaktion giver større rækkevidde
Når folk reagerer eller kommenterer på dit opslag, vil det dog også hjælpe med at 
øge din rækkevidde, fordi dette også vil blive spredt til deres respektive netværk. 
På denne måde kommer dit indhold ud til folk, der ikke i forvejen følger dig. Du 
bør altså arbejde med at forøge din engagement rate (den procent af din ræk-
kevidde, der interagerer med dit opslag), og det gør du ved at lave godt content. 

Hvilken type opslag får folk til at interagere?
Tænk på, hvilke typer opslag du gerne selv vil kommentere på eller ligefrem dele. 
Det er ikke de opslag, der beordrer til at købe noget, vel? Det er nærmere dem, 
der fortæller en sjov historie om produktet eller viser det i en sjov/spændende 
situation. Indholdet skal være så godt og så underholdende, at folk har lyst til 
offentligt at tilkendegive, at de synes, at dit brand passer sammen med dem og 
deres person. Nogle gange kan man være så meget inde i sit eget brand, at man 
tænker, at alt indhold man laver, er værd at klikke på, så øv dig i at se din virksom-
hed udefra, og husk at du kan bruge dine captions til at opfordre til interaktion.

c) Kvalitet

I stedet for at fokusere på at poste hele tiden og på at skaffe masser af følgere, 
skal du hellere fokusere på at skabe godt indhold, analysere data, og ellers væb-
ne dig med en lille smule tålmodighed. Men hvis du ikke skal poste hver evig ene-
ste dag, hvor ofte skal du så poste? Hovedreglen er, at du hellere skal fokusere på 
kvaliteten frem for kvantiteten af dit indhold. 

Hvor ofte skal jeg poste?
Post kun når det giver mening
Der er mange, der spørger os om, hvor ofte man skal poste. Svaret er simpelt: 
Kun når det giver mening. Nogle tror, at man bare skal poste tre-fire gange om 
dagen for at være sikker på at nå ud til målgruppen. Sådan hænger det som 
nævnt ikke nødvendigvis sammen. Hvis du poster meget, er der større risiko for, 
at du laver noget indhold, som ikke er godt nok til at konkurrere med tusindvis af 
andre opslag i feedet. 

Relevans for ALLE

Post kun, når du har noget indhold i verdensklasse, dvs. indhold, som du føler er 
godt nok til at udkonkurrere tusindvis af posts, og når det er indhold, der er rele-
vant for hele din målgruppe (ikke kun dem, der sidder i Herning), og når du giver 
værdi til dine følgere (som nævnt i del 1 af denne bog). 

Dårligt indhold straffes

Når du poster meget ofte, forøger du risikoen for at lave indhold, der rammer lidt 
ved siden af, hvilket betyder, at folk bruger mindre tid på det. Når folk bruger min-
dre tid på dit indhold, bliver det bedømt som dårligt indhold, hvilket igen betyder, 
at du kan blive straffet med færre visninger på dette samt efterfølgende posts. 
Trods dette er der stadig nogle, der rådgiver virksomheder til at poste hver dag, 
men det vil vi som hovedregel fraråde. 



Afsluttende

Hvad tid på døgnet
skal jeg poste?
Kend din målgruppe

For at besvare dette spørgsmål skal du sætte dig ind i, hvem din målgruppe er. 
Hvis det er nybagte forældre, skal du måske ikke poste mellem 17 og 20, men 
først senere (når børnene er lagt i seng) eller i løbet af dagen. Hvis din målgruppe 
er unge mennesker, skal du måske ikke poste klokken seks lørdag morgen, hvor 
de har tømmermænd. Det korte af det lange: Test de forskellige tidspunkter af, 
og brug dine læringer som rettesnor. 

Konkurrencen trumfer alt

Det skal dog siges, at det på Instagram, ligesom på alle andre sociale medier, 
er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel, så selv hvis du rammer det rigtige 
tidspunkt, er det ikke sikkert, at dit brands indhold er øverst på folks ønskeliste. 
Det kan være, at Instagrams algoritme vurderer, at dine konkurrenters indhold 
er mere relevant, og så er det ligegyldigt, at du poster klokken 7:53, selvom data 
siger, at det er det optimale tidspunkt.

Brug de upopulære tidspunkter

Der bliver generelt postet mindst omkring kl et-to om natten. Det vil sige, at 
hvis du poster om natten, når der er mindst konkurrence, eller når der er flest 
mennesker online, så har du en lille edge i forhold til konkurrenterne. 

Brug Instagrams indblik

Når du har postet nogle gange og har nok data, bør du gå ind i dine insights/
indblik og undersøge hvilke opslag, der er nået længst ud. Her kan du se, 
hvilke tidspunkter der er optimale at bruge for dig og din målgruppe.
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Tjekliste: Før du trykker “Del”
Alle opslagstyper:
Relevans:
Spørg dig selv, om dit indhold er relevant for alle dine følgere, og ikke kun for dem 
i Herning. (du kan godt lave indhold om , at du er i Herning, hvis bare det er sjovt 
eller brugbart indhold for alle dine følgere).

Bedre end tusind andre:
Spørg dig selv, om dit indhold er godt nok til at konkurrere med tusindvis af andre 
opslag/stories. Hvis ikke, skal du undlade at poste det.

Værdi uden forbehold:
Spørg dig selv, om dit indhold giver værdi til dine følgere (fremfor at presse pro-
dukter ned i halsen på dem). Hvis ikke, skal du undlade at poste det.

Almindelige opslag:

• Er dit billede eller din video af høj kvalitet? Hvis ikke, skal du undlade at 
poste det.

• Har din video undertekster på? Hvis ikke, skal du overveje at undlade 
at poste det. 

• Tilføj dine sædvanlige filtre til dit opslag.
• Skriv en god, kort tekst, der går lige til sagen.
• Tilføj dine unikke hashtags (dem folk kan søge på), dine brede hashtags 

(branche), dine niche-hashtags (dem indenfor din branche, du har en chance 
for at konkurrere på), dine billederelevante hashtags (så du dukker op i #pup-
py-feedet, hvis du har en hundehvalp på billedet).

• Geo-tag dit opslag, når det er relevant, og tag evt. de personer og brands der 
indgår (også kun når det er relevant).

Opsummering
Nu har du pløjet dig igennem til slutningen af bogen, men hvis du er ligesom os 
hos The Marketing Guy, så er det nok ikke det hele, der er sunket ind. Der var jo 
en virksomhed, der skulle drives, kaffe der skulle drikkes og mails der skulle be-
svares imens. Derfor slutter vi bogen af med en kort opsummering af de vigtigste 
pointer, som du skal bruge i dit arbejde på Instagram. Så er det også nemmere at 
dele de vigtigste pointer med dine kolleger, eller hvis du har nogle andre, du gerne 
vil snakke om Instagram med. 

Instagram er (især siden Facebook blev ejer) et social medie i ekstrem vækst, 
som folk bruger længere og længere tid på dagligt. Hvis du laver godt indhold og 
tagger det med de rigtige hashtags, geo-tags og tags af personer og brands, vil 
du endda blive belønnet af algoritmen og få visninger. 

Husk at følge de tre tommelfingerregler for indhold: 1) Giv værdi uden forbehold, 
2) hold en rød tråd (en personlighed) i indholdet, selvom der muligvis er flere om 
at bestyre profilen og 3) giv folk et godt førstehåndsindtryk af din virksomhed ved 
at holde din profil pæn og præsentabel.

Brug din viden om de forskellige opslagsformater til at få idéer til mulige opslag. 
Skal du poste et almindeligt opslag til feedet, skal det helst være pænt, og hvis det 
er en video, må den ikke være for lang. Hvis du vil fortælle noget i øjeblikket, bør 
du lave en story eller sende live, og det behøver ikke være lige så pænt og poleret 
som almindelige opslag. Hvis du vil poste en video af lidt længere varighed, skal 
du bruge IGTV.

Brug din viden om hashtags til at finde en balance mellem hashtags med hhv. en 
vis volumen og en vis specificitet. Husk at holde dine hashtags relevante, så du 
ikke bruger #cutepuppy om et opslag, der omhandler et par høretelefoner. 

Endelig skal du huske at følge med i dit indholds performance. I stedet for at 
fokusere på at lave mange opslag og at få mange følgere, skal du hellere lave 
godt indhold, der giver værdi uden forbehold. Du bør dernæst holde øje med ræk-
kevidden og mængden af interaktion på dit indhold, samt hvordan dit indhold pla-
cerer sig på de anvendte hashtags. Prøv dig frem og hav lidt tålmodighed, så skal 
følgerne (de relevante af slagsen) nok komme, i stedet for dem der alligevel ikke 
interagerer og dermed er med til at skade din profils samlede performance.
Og husk nu (endnu engang) vores mantra: “Instagram er kun interesseret i én ting, 
og det er, at folk bliver ved med at bruge Instagram.”



Er din virksomhed ikke på Instagram endnu?
Så går du muligvis glip af et kæmpestort potentiale!

Over ÉN MILLIARD mennesker bruger Instagram mindst en gang om måneden, 
og hver tredje dansker har en profil på det voldsomt populære sociale medie. 
I denne begynderguide klæder vi dig på til at bestyre din virksomhedsprofil
på Instagram: 

• Følg de tre tommelfingerregler til at lave godt indhold, nå ud til flere 
mennesker, og få flere likes, delinger og kommentarer. 

• Byg en pæn og præsentabel virksomhedsprofil.  

• Få mest muligt ud af de forskellige opslagsformater (almindelige opslag, 
stories, live og IGTV). 

• Brug vores tjekliste til hashtags, og nå ud til flere mennesker 

• Læs hvorfor du skal lægge vægt på at forøge din rækkevidde, interaktion 
og kvalitet frem for bare at jagte følgere eller blindt at lave opslag hver 
dag.

Vi håber du får glæde af bogen. God fornøjelse!


