
Skab samtaler på sociale medier



Skab samtaler på 
sociale medier



Skab samtaler på 
sociale medier

Digitale samtaler på Facebook  
(likes, kommentarer og delinger) 

Et politisk og strategisk ønske om at 
bruge sociale medier til værdifulde 
samtaler om vores fælleskab



Et års vækst i likes



Top 10 antal likes i forhold 
til kommunens indbyggertal
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Top 10 antal likes i forhold 
til kommunens indbyggertal



Top 10 i antal likes



Top 10 til at skabe samtaler



Digitale samtaler  
måles på Facebook

i interaktioner: 
Reaktioner 
Kommentarer 
Delinger



Interaktionsraten 
er antallet af 

interaktioner: 
Reaktioner 
Kommentarer 
Delinger

i forhold til hvor mange 
likes en side har 



Hvis en Facebookside 
med 100 likes

laver et opslag der får 
- 6 likes 
- 3 kommentarer 
- 1 deling
i alt 10 interaktioner
er interaktionsraten 10%



Top 10 til at skabe samtaler



Interaktionsrate-gennemsnit for alle kommuner samlet - for perioden april-september i henholdsvis 2017 og 2018

3,73% 
1,06%

Samtalen ... halter



Rækkevidde 
på Facebook

.. bliver trukket af sidens interaktioner



Top 10 - periode: 3 måneder op til 8. oktober 2018

Skabte flest samtaler i målgruppen



























































Facebook events ☹☹☹
Underpræsterende opslag april-september 2018

Typer af opslag



Facebook events ☹☹☹
Underpræsterende opslag april-september 2018

(97% af disse links er til FB-events)

Typer af opslag



Facebook events ☹☹☹



Facebook events ☹☹☹

MEGET kortere 
opslagstekst 

Folk kan læse mere 
i beskrivelsen af 
begivenheden

Udnyt et sprogligt samspil mellem  1) opslagsteksten 
2) begivenhedens overskrift  3) de to viste liniers beskrivelse
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2
3



At være  
samtaleorienteret



Samtale- 
orienteret

Tone of voice

Vilje  
(og mandat) 

til at etablere et   
fællesskab

Ressourcer

Spørger I ofte nok?

Strategi for hvad  
vi samtaler om

Team & rollebesætning



Under EfterFør

Event: Fx en høring

Eventdækningens 3 faser

Foromtale Interviews

Live med brugerspørgsmål

Service-info

Buzz

LIVE

Forberedt baggrund

Opsamling Interviews

Service-info

Highlights
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