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Dette kan du også lære 

Dette kan du også lære 



Dette må du vite før vi går videre 

• Vi sier ikke om metoden for å nå flest mulig er 

bra eller dårlig  

• Det vi sier noe om i dag er hva som fungerer 

og ikke 

 



Derfor skal du bruke facebook for å engajsere 

• Bestemmer over eget innhold 

• Vær gjerne aktiv på egen profil i tillegg 

• Egen – gratis – kanal  

• Kan nå veldig mange 

• Spres veldig fort  

 



Hva er engasjement på sosiale medier 

• I denne sammenhengen:  

• Spredning og engasjement på eget og andres 

innhold 

• I sosiale medier eller på eget nettsted 



Du vil ikke tro hvor lett det er å spre andres 
innhold 



Hvordan kan DU og ditt 
lokallag  kan lage 

engasjerende innhold 

• Vær der folk flest er: facebook 

• Du har cirka to – 2 – sekunder til å fange 

interessen 

•  Kom til poenget med en gang! 

• Første setning teller 



Hva liker folk å dele? 

• Det som får deg til å se bra ut 

• Det som har praktisk verdi 

• Det som vekker følelser  

• Det som forteller en spennende historie 



Sjekk DISSE tipsene for en god facebook-post! 



Dette kan du ta med deg videre! 

• Rett til poenget (gode nyheter) 

• Ikke noe rom for tolkning (er det bra eller 

dårlig? Dette er BRA! Underforstått – lik denne 

posten) 

• Klar vei videre -> Regjeringen må rydde opp 

• Avslutning om at vi står på for denne saken 

videre 

 



Se hvordan du IKKE skal gjøre det! 

Triggerord: IPCC, Rajendra Pachauri, Ban Ki-Moon, femte hovedrapport, 

karbonbudsjettet 

 



Visste du at du burde tenke på dette 
før du publiserte noe på nett?  

• Bilder  

• Ordvalg 

• Bilder > Lenker > Tekst 

• Handlingsalternativer -> Gi folk muligheten til 

noe (selv om det bare er å trykke like) 



Dette bør du også gjøre! 

• Gjør dere noe bra? Har dere vunnet en sak? 

• Ta æren for det! 

• Oppfordre flere til å melde seg inn eller bli 

aktive! 

• Bruk imperativ! 



Se hva folk synes er interessant  

• Folk følger dere mest sannsynlig på grunn av 

saken(e)  

• Ikke glem at dere kan mye mer enn alle andre 

– hold det enkelt – bruk folkelige ord og 

vendinger 

• Møter og arrangementer er artige å lese om 

for de som var der – men ingen andre! 

 



Du vil ikke tro hva vi gjorde med denne saken. 
Hva ville dere gjort? 



Dette gjorde vi 

 Ikke underforstått hvem dette 

er 

 Ikke nødvendigvis god 

kjennskap til 

Naturvernforbundets 

oppbygging 

 Unngår saken: Ukjent mann 

vant ukjent pris i ukjent (?) 

fylke 



Er det mulig? Folk fikk faktisk lyst til å lese 
denne saken! 



Hva kan vi finne som er interessant her? 

For de som har leste hele saken – mange 

interessante poenger: 

Veldig godt område for sjøørret 

Gytefelt for torsk 

Problemer med lakselus 


