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Sosiale medier er alltid i endring:

Kanalene som fungerer i dag, kan være byttet 
ut i morgen.





?



Hva er målet for oss ved å være tilstede i
sosiale medier?
• Flere medlemmer?
• Deltagere på kurs?
• Informere om viktige ting?
• Skape en hyggelig sosial arena?
• Skape en god debattarena?
• Annet?



Come waste time with us!"
Selskapene som driver sosiale medier har en klar invitasjon til deg og resten av 
brukerne sine:



Har du satt et konkret mål for hva du vil 
oppnå ved å være på sosiale medier blir 

det mye lettere å tenke på nettopp 
hvordan du vil bruke dem og du unngår å 

«sløse tid».



Et sosialt medie



»Filterboblen»:
Sosiale medier er ulikt for alle.



Kampen om va ̊r 
oppmerksomhet er enorm.
Aktørene er profesjonelle.



Hvordan skille seg ut i mengden av publisister?



Undersøk målgruppen din



Lag en «persona» for 
målgruppen din



Skriv kort og så det selger ved å bruke AIDA-modellen:

- Attention/Awareness
- Interest
- Desire
- Action



14. Juli gjentar vi suksessen med fotballfest på Trosvikbanen! (Attention)

Takket være all den frivillige innsatsen i fjor leverte turneringen et solid overskudd. 
Det gjør at vi i a ̊r har penger til a ̊ booke en kjent artist til festen pa ̊ kvelden. Navnet blir 
sluppet neste uke. (Interest)

I a ̊r vil frivillig-vaktene bli kortet ned til 7 timer om dagen for at flest mulig skal fa ̊ med 
seg alt det andre som skjer rundt. I tillegg vil alle frivillige fa ̊ gratis mat og klubbjakken 
som takk for innsatsen. (Interest/Desire)

Melder du deg som frivillig før 3. november fa ̊r du ogsa ̊ halv pris pa ̊ G-sport onsdag 
10. desember. (Desire)

Ha ̊per vi ses!

Meld deg som frivillig til fotballfesten her. (Action)



La det viktigste komme aller først.



Tilpass 
innholdet til 
plattformen



Urelevant og da ̊rlig innhold 
straffes
• Umulig a ̊ se hvem som er 

der
• Umulig a ̊ lese hva som sta ̊r 

på skjermen
• «Vi er på kurs»



10+1



Sett opp en enkel 
innholdsplan







Kort oppgave (om vi har tid):

• Tenk på klubben du tilhører.
• Hvis klubben din allerede har en konto i sosiale medier:
• Hva slags mål tenker du klubben din ønsker å oppnå ved å være 

tilstede i sosiale medier? Er målet klart og tydelig eller burde det tenkes 
gjennom?

• Hvis klubben din ikke er tilstede på sosiale medier:
• Kan du se for deg noen uoppnådde mål sosiale medier kan hjelpe 

klubben din å oppnå?




