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Projektet SoMe – The Next Genera-
tion er udviklet med et ønske om at 
fortsætte det gode arbejde fra DDB 
projektet: SoMe – Best Practice. For-
målet med projektet har været at ska-
be erfaringer og ny viden på baggrund 
af en segmentering af målgrupper 
på sociale medier. Segmenteringen 
af målgrupper gør det lettere for de 
enkelte biblioteker at omsætte andre 
bibliotekers positive erfaringer til 
deres egne – uden at lave deciderede 
kopier. På det grundlag bliver erfa-
ringsudvekslingen og vidensdelingen 
mere effektiv, fordi bibliotekerne 
udnytter synergien fra lignende resul-
tater og bliver mindre udfordret af 
forskellige udgangspunkter.

Segmentering giver større succes 
på de sociale medier

SoMe – The Next Generation er et 
analyseprojekt, hvor der er indsamlet 
data fra Facebook samt en spørge-
skemaundersøgelse fra fire fysiske 
målgrupper: 25 folkeskoleelever i 
 aldersklassen 15-16 år, 20 gymnasie-
elever i alderen 17-19 år, 25 børne-
familier (voksne > 20 år) og 25 voksne 
> 45 år. For alle fire fysiske målgrup-
per samt for ana lysedelen på Face-
book arbejdes der med emotionelle
brugersegmenter. Dvs. der arbejdes
ikke udelukkende med aldersbetinget
segmentering men i høj grad også
med emotionelle reaktionsmønstre –
på tværs af aldre. De indsamlede data
gør det muligt at undersøge og vur-
dere,  hvilke segmenter der reagerer

positivt eller negativt på en bestemt 
type af opslag på Facebook. Det er 
brugbar, vigtig viden, som folkebibli-
otekerne kan anvende til at målrette 
budskaber til nye og eksisterende 
målgrupper samt skabe en bedre op-
levelse og et bedre tilhørsforhold for 
modtageren.

Denne rapport samler det data, som 
Randers Bibliotek og Silkeborg Biblio-
tek har indsamlet dels på Facebook 
og dels gennem den fysiske spørge-

skemaundersøgelse. Den giver et 
overblik over og et fingerpeg i retning 
af, hvilke opslag der har fungeret, 
og hvad der ikke har fungeret for de 
forskellige segmenter. På baggrund af 
undersøgelsernes resultater kan der 
udvikles og udsendes netop de typer 
af opslag, som din ønskede målgrup-
pe reagerer positivt på. Det kan være 
medvirkende til at øge succesraten på 
sociale medier, så vi når mere målret-
tet ud til nye og eksisterende brugere 
af biblioteket.

God fornøjelse med rapporten.

Randers Bibliotek og 
Silkeborg Bibliotek

Foto: Martin Ries
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SoMe – ikke altid 
en dans på roser
Mange af folkebibliotekerne er i dag 
udfordret på kommunikationen på de 
sociale medier. Det kan være svært at 
finde vinkler på nye opslag – i hvert 
fald hvis det ikke skal ligne det, man 
tidligere har lagt op. Selve idéproces-
sen tager sjældent udgangspunkt i en 
segmentering omkring målgrupper, da 
der oftest er tale om brandslukning 
grundet tidsmangel. Måske er man 
blevet pålagt jobbet som SoMe- redak-
tør, fordi ingen ønskede den position, 
måske er SoMe nedprioriteret pga. 
ressourcemangel. Måske har man slet 
ikke udtænkt en SoMe strategi.
 
Vi er alle emotionelle
I SoMe – the Next Generation-ana-
lysen har vi arbejdet målrettet med 
emotionelle segmenter. Der er taget 
udgangspunkt i fire helt konkrete 
emotionelle grupper, som alle er 
beskrevet på den efterfølgende side. 
Vi er alle emotionelle, eller sagt på 
en anden måde, vi har alle dele af de 
emotionelle segmenter i os. Dvs. vi in-
deholder ikke kun én emotionel type, 
men vi har en overvægt af et specielt 
emotionelt segment i os. Nogle kan 
f.eks. lide faktuelle billeder og kon-
krete tekster med ’call-to-action’ ele-
menter, mens andre er til de blødere 
opslag, hvor billedet signalerer ro, og 

teksten handler om anbefalinger eller 
gode råd. Det spændende er, at vi via 
vores kommunikation på de sociale 
medier kan fange interessen hos et 
emotionelt segment ved at tale til 
deres dominerende emotionelle side.
 
Ved at arbejde med de emotionelle 
brugersegmenter kan man således 
styrke sin målrettede kommunikati-
on på tværs af de forskellige SoMe- 
platforme. Når vi foretager analyser 
på reaktionerne fra de forskellige 
målgrupper, forsynes vi med værdi-
fuld data, så den optimale kontaktfla-
de og kommunikationsform derved 
kan beskrives og videndeles mellem 
folkebibliotekerne.
 
Den praktiske øvelse
I forhold til den digitale segmentering 
på Facebook er det, i forhold til de fire 
forskellige målgrupper, vigtigt at kon-
struere dem så præcist som muligt.
Vores gule målgruppe er eksempelvis 
præciseret til kvinder i alderen fra 
28-65 år. De er bosat i en radius af 20 
km fra Randers, og de taler 
alle dansk. Derudover har 
vi valgt følgende inte-
resser: ”Økologisk mad”, 
”Socialdemokratisme”, 
”Læsning”, ”Meditation”, 

”Mindfulness”, ”Bæredygtighed”, ”Bib-
liotek”, ”SF - Socialistisk Folkeparti”, 
”Slankekure”, ”Natur og miljø, Bøger”, 
”Sundhedspleje” og ”Forældre”.
 
Lignende øvelser har vi 
lavet på de andre typer af 
målgrupper, hvor den 
blå målgruppe eksem-
pelvis er mænd i 
alderen fra 28-55, der 
godt kan lide Børsen 
og golf. Det er både 
temmelig interes-
sant og ganske 
givende, at konstru-
ere disse målgrupper. 
Eneste opmærksomheds-
punkt er, at det også er 
temmeligt tidskrævende. Det 

smarte ved øvelsen er dog, at man 
kan genbruge målgrupperne til sene-
re planlagte kampagner/opslag. 

Det er vores formodning, at 
den rigtige kommuni-

kation på de sociale 
medier, på sigt, kan 

resultere i flere 
fysiske besøg på 
bibliotekerne 
samt – sub-
sidiært – re-
sulterer i en 
formodet 
stigning 
i brugen 
af biblio-
tekernes 
tjenester.
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Zapper-typen
For zapper-typen er det vigtigste 
at opleve noget nyt, spændende og 
anderledes. De går meget op i at blive 
inspireret og få nye ideer. De er typisk 
udadvendte mennesker, som går op 
i at være den første til at købe noget. 
Derfor ser de også ofte sig selv som 
trendsættere. 

Den røde kundetype bliver typisk 
motiveret af, at produktet eller den 
service, de skal købe, udvider deres 
horisont – f.eks. via udfordringer, 
spænding eller nye metoder. 

Moder-Teresa-typen
Det vigtigste for Moder-Teresa-typen 
er at have balance i livet (eksempelvis 
work/life balance). De er typisk ud-
advendte mennesker, som er drevet 
af at hjælpe andre. De går meget op i 
fællesskab og medmenneskelighed. 

Gule kundetyper vil altid ønske at 
vide, HVEM der står bag et produkt, en 
ydelse, en profil eller en virksomhed. 
Det vigtigte for dem er, at de kender 
mennesket, som vil sælge dem noget. 
Hvis de ikke kan ”aflæse” sælgeren, vil 
de typisk anse denne for utroværdig. 
 

Jakkesæt-typen
Det vigtigste for Jakkesæt-typen er at 
opnå succes i alt. De går langt for at få 
kontrol og er rationelle i deres beslut-
ninger. Deres typiske træk er, at de har 
en fastlagt karriereplan, hvor de konti-
nuerligt søger at videreuddanne sig. De 
er yderst konkurrenceorienterede og 
bevidst rettet mod at øge deres formue. 

Den blå kundetype vil typisk spørge: 
HVAD får jeg ud af det? De vil højst 
sandsynligt altid kigge efter udbyttet. 
De bliver motiveret af tal og statistikker, 
som beviser en effekt, og de bliver der-
for også overtalt af rationelle argumen-
ter (fra andre succesfulde personer). 

Som-jeg-plejer-typen
Den grønne “som-jeg plejer-type” er 
meget tryghedssøgende og er ikke 
glad for overraskelser. De vil gerne 
have, at tingene er, som de forven-
ter, og som de altid har været. De er 
typisk indadvendte mennesker, som 
godt kan lide det nære og rolige. 

Den grønne kundetype er meget pro-
cedureorienteret og vil altid spørge: 
HVORDAN skal det gøres?

RØD
Zapper-typen
For zapper-typen er det vigtigste at 
opleve noget nyt, spændende og 
anderledesvi. De dgår meget op i 
at blive inspireret og få nye ideer. 
De er typisk udadvendte mennesk-
er, som går op i at være den første 
til at købe noget. Derfor ser de 
også ofte sig selv som trendsæt-
tere. 
Den røde kundetype, bliver typisk 
motiveret af, at produktet eller den 
service, de skal købe, udvider deres 
horisont – f.eks. via udfordringer, 
spænding eller nye metoder.

GUL
Moder-Teresa-typen
Det vigtigste for Moder-Tere-
sa-typen er at have balance i livet 
(eksempelvis work/life balance). 
De er typisk udadvendte menne-
sker, som er drevet af at hjælpe 
andre. De går typisk meget op i 
fællesskab og medmenneske-
lighed. 
Gule kundetyper vil altid ønske at 
vide, HVEM der står bag et 
produkt, en ydelse, en profil eller 
en virksomhed. Det vigtigte for 
dem er, at de kender mennesket, 
som vil sælge dem noget. Hvis de 
ikke kan ”aflæse” sælgeren, vil de 
typisk anse denne for utroværdig. 

BLÅ
Jakkesæt-typen
Det vigtigste for Jakkesæt-typen er 
at opnå succes i alt. De går langt for 
at få kontrol og er rationelle i deres 
beslutninger. Deres typiske træk er, 
at de har en fastlagt karriereplan, 
hvor de kontinuerligt søger at 
videreuddanne sig. De er yderst 
konkurrenceorienterede og bevidst 
rettet mod at øge deres formue. 
Den blå kundetype vil typisk spørge: 
HVAD får jeg ud af det? De vil højst 
sandsynligt altid kigge efter 
udbyttet. De bliver motiveret af tal 
og statistikker, som beviser en effekt, 
og de bliver derfor også overtalt af 
rationelle argumenter (fra andre 
succesfulde personer). 

GRØN
Som-jeg-plejer-typen
Den grønne “som-jeg plejer-type” er 
meget tryghedssøgende og er ikke 
glad for overraskelser. De vil gerne 
have, at tingene er, som de forventer, 
og som de altid har været. De er 
typisk indadvendte mennesker, som 
godt kan lide det nære og rolige. 
Den grønne kundetype er meget 
procedureorienteret og vil altid 
spørge: HVORDAN skal det gøres? 

De fire kundetyper er vigtige, fordi din kommunikation afgør, hvem af de fire 
kundetyper du tiltrækker. Din kommunikation, er de historier, du fortæller, 
sproget du skriver eller fortæller i, de billeder og videoer du viser, samt hvilke 
medier og sociale platforme du kommunikerer og markedsfører dig på. 

Og for at din kommunikation kan blive knivskarp, skal du vælge, hvilken en 
af de fire kundetyper du vil kommunikere til – og lave en plan for, hvordan 
du kommunikerer til netop denne kundetyper. 

Kilde: Kundemagneterne
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Resultater fra undersøgelsen
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Facebookannoncering: (Digitalt)
Selvom billedvalget umidelbart kunne 
virke lidt skræmmende på det gule 
segment, er det alligevel den mål-
gruppe, der performer bedst. Det gule 
segment foretager flest interaktioner 
på Facebook. Sammenholdt med 
rækkevidde og annonceforbrug er det 
gule opslag ligeledes det, der opnår 
den bedste relevansscore. Det grønne 
segment scorer - lidt overraskende 
- også godt på både interaktioner og
relevansscore. For det røde og blå seg-
ment er opslaget ikke specielt tiltræk-
kende, når det havner i deres feed.

Zapper typen Moder Theresa typen Jakkesæt typen Som-jeg-plejer typen

Generelt
Komination af billed og tekst i opslag 
A2 rammer bedst, når vi taler om 
digital formidling på Facebook. Vær 
dog stadig opmærksom på, at netop 
det gule segment ikke er fan af for 
voldsomme billeder - og i givet fald 
skal teksten være meget forklarende 
omkring billedet.

Fysiske målgrupper: (Analogt)
Analysen hos de analoge målgrupper 
fordeler sig lidt anderledes end hos de 
digitale. Her scorer det blå segment 
højest på vurderingen, ligesom det 
er den gruppe, der tilkendegiver, at 
de ville have handlet/reageret mest 
på opslaget. Det gule segment ligger 
dog tæt på det blå, så der er en grad 
af konsensus i forhold til den digitale 
analyse. Udtrykket i opslag og tekst 
tiltaler slet ikke det grønne segment 
- hvilket ikke umiddelbart stemmer
overens med den digitale analyse.

”Kejseren på biblioteket”

Den digitale analyse på Face-
book er foretaget med målret-
tede opslag til de emotionelle 
segmenter. Den digitale vurde-
ring er foretaget ud fra et enkelt 
opslag for hver gruppe. 

I den analoge analyse har mål-
grupperne set alle opslag samlet 
og derefter foretaget vurderinger 
ud fra egne præferencer.
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Analyse Hvordan vil du vurdere opslaget? 1-5 Hvordan reagerer du på opslaget? Bruger du andre sociale medier? Ja Nej

Nr. Antal

Sjovt

Spæ
ndende

K
edeligt

For langt

Ligegyldigt

V
urdér opslag

”Like”

K
om

m
entere

D
ele

”Tagge”

Ingenting

Facebook

Instagram

Tw
itter

Snapchat

YouTube

LinkedIn

A
ndet

Passer 
opslaget til 
et bibliotek?

A1 92 68 12 16 0 12 2,3 60 8 8 20 40 90 72 20 64 64 32 4 86 6

A2 80 59 32 8 12 8 3,5 32 4 4 8 44 76 60 20 48 52 28 4 72 8

A3 94 64 56 0 8 4 3,7 80 4 16 20 12 92 80 20 68 68 32 0 92 2

A4 60 8 12 28 0 32 2,3 16 0 0 0 44 56 44 16 40 44 20 0 52 8

Annoncenavn Opslags-
interaktioner

Rækkevidde Pris pr. 
opslags-
interaktion

Brugt beløb 
(DKK)

Relevansscore Klik på knap Personer, der 
har foretaget 
handlinger

Rød 21 1219 5,952381 125 2 0 21

Gul 34 1162 3,676471 125 7 0 30

Blå 14 961 8,928571 125 3 1 15

Grøn 30 838 4,166667 125 4 1 30

Resultater – fysiske målgrupper

Resultater – FaceBook annoncering
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Facebookannoncering: (Digitalt)
B2 er et eksempel på et opslag, der ap-
pellerer perfekt til det gule segment. 
Det er den målgruppe, der performer 
markant bedst. Det gule segment 
foretager flest interaktioner på Face-
book samt opnår den bedste relevans-
score. Det grønne segment scorer 
næstbedst på både interaktioner og 
relevansscore - budskab og billede er 
enkelt og letfordøjeligt for netop dette 
segment. Det røde og blå segment til-
trækkes ikke af opslaget og vil typisk 
virke som ”støj” på deres feed.

Zapper typen Moder Theresa typen Jakkesæt typen Som-jeg-plejer typen

Generelt
Kombination af billede og tekst i 
opslag A2 rammer plet for det gule 
segment, når vi taler om digital 
formidling på Facebook. Klassiske 
bib lioteksdyder (læsning og anbefa-
linger) tiltaler ligeledes det grønne 
segment.

Fysiske målgrupper: (Analogt)
Der er et højt grad af sammenfald 
mellem den analoge og digitale ana-
lyse. Det gule segment scorer bedst 
på vurdering efterfulgt af det grønne 
segment. Der vil være en høj grad 
af interaktion fra det gule segments 
side, da opslaget generelt rammer 
målgruppens præferencer. Ligesom 
i den digitale analyse er der mindst 
præference for opslaget fra hhv. det 
røde og det blå segment.

”Frode knækker koden”
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Analyse Hvordan vil du vurdere opslaget? 1-5 Hvordan reagerer du på opslaget? Bruger du andre sociale medier? Ja Nej

Nr. Antal

Sjovt

Spæ
ndende

K
edeligt

For langt

Ligegyldigt

V
urdér opslag

”Like”

K
om

m
entere

D
ele

”Tagge”

Ingenting

Facebook

Instagram

Tw
itter

Snapchat

YouTube

LinkedIn

A
ndet

Passer 
opslaget til 
et bibliotek?

B1 78 20 8 0 0 2 3,0 38 24 18 10 16 78 58 40 28 24 16 8 72 6

B2 76 48 34 0 4 0 3,7 74 20 40 26 0 76 56 42 28 28 24 4 76 0

B3 76 44 7 6 12 0 2,9 10 0 0 2 14 74 56 40 24 24 24 4 68 6

B4 68 30 18 4 0 0 3,3 20 4 6 8 1 68 52 36 28 24 20 4 68 0

Annoncenavn Opslags-
interaktioner

Rækkevidde Pris pr. 
opslags-
interaktion

Brugt beløb 
(DKK)

Relevansscore Klik på knap Personer, der 
har foretaget 
handlinger

RØD 17 1459 7,352941 125 3 0 17

GUL 63 1523 1,984127 125 9 1 61

BLÅ 21 967 5,952381 125 3 0 21

GRØN 40 728 3,125 125 4 0 41

Resultater – fysiske målgrupper

Resultater – FaceBook annoncering

9

S O M E  –  T H E  N E X T  G E N E R A T I O N



Zapper typen Moder Theresa typen Jakkesæt typen Som-jeg-plejer typen

Facebookannoncering: (Digitalt)
I den digitale analyse interagerer 
det gule segment mest, ligesom der 
scores den højeste relevansscore. Til 
trods for billedet af en storm trooper 
er det igen det gule og grønne seg-
ment, der performer bedst i analysen. 
Det røde og blå segment er ikke videre 
modtagelige overfor opslaget, hvil-
ket også giver sig i udtryk ved en lav 
relevansscore.

Generelt
Et billede af en ’soldat’ kan virke 
skræmmende på det gule segment, 
hvilket til dels kan forklare den an-
derledes placering blandt de analoge 
målgrupper. På den digitale bane 
er teksten med anbefalingen imid-
lertid et godt ”call-to-action” for det 
gule segment og vil derfor appellere 
til netop dette segments like- og 
 delings-trang. 

Fysiske målgrupper: (Analogt)
Der tegner sig et andet billede af 
fordelingen blandt de analoge mål-
grupper. Her har dels det grønne og 
blå segment den højeste vurderings-
score. Det gule segment ligger dog tæt 
på den samme score og vil generelt 
reagere mere på opslaget end de tre 
andre segmenter. Opslaget har lav 
interesse blandt det røde segment.

”Storm trooper på biblioteket”
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Analyse Hvordan vil du vurdere opslaget? 1-5 Hvordan reagerer du på opslaget? Bruger du andre sociale medier? Ja Nej

Nr. Antal

Sjovt

Spæ
ndende

K
edeligt

For langt

Ligegyldigt

V
urdér opslag

”Like”

K
om

m
entere

D
ele

”Tagge”

Ingenting

Facebook

Instagram

Tw
itter

Snapchat

YouTube

LinkedIn

A
ndet

Passer 
opslaget til 
et bibliotek?

C1 84 40 24 32 0 30 2,8 42 9 9 8 42 84 80 32 42 64 31 0 80 4

C2 84 31 49 25 0 8 3,3 64 23 31 25 20 84 80 32 42 64 31 0 70 14

C3 82 8 56 15 10 0 3,5 55 14 15 22 27 82 80 31 41 63 30 0 80 2

C4 88 26 34 0 0 14 3,5 76 32 21 41 12 84 78 31 41 62 30 0 86 2

Annoncenavn Opslags-
interaktioner

Rækkevidde Pris pr. 
opslags-
interaktion

Brugt beløb 
(DKK)

Relevansscore Klik på knap Personer, der 
har foretaget 
handlinger

RØD 21 1219 5,952381 125 2 0 21

GUL 34 1162 3,676471 125 7 0 30

BLÅ 14 961 8,928571 125 3 1 15

GRØN 30 838 4,166667 125 4 1 30

Resultater – fysiske målgrupper

Resultater – FaceBook annoncering
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Zapper typen Moder Theresa typen Jakkesæt typen Som-jeg-plejer typen

Facebookannoncering: (Digitalt)
60-70 smøger, hemmelige agenter, 
smukke kvinder og action. Det er 
ikke lige synonymer, der tiltaler det 
gule segment, hvilket også kan ses 
på interaktionen. Relevansscore 
afslører dog, at det gule segment 
trods alt læser opslaget dog uden at 
foretage sig yderligere. Det grønne og 
røde segment scorer generelt godt - 
med overvægt til grøn, mens det blå 
segment har laveste interaktion og 
relevansscore.
 

Generelt
Billedvalg og tekst spiller igen en 
afgørende rolle for målgruppernes re-
aktion på opslagene. Billede og tekst 
appellerer tydeligvis ikke til det gule 
segment, ligesom der generelt er stor 
forskellighed mellem analyseresul-
taterne digitalt og analogt. Det meget 
faktuelle grønne opslag rammer dog 
plet til netop den målgruppe, når vi 
ser på den digitale analyse.

Fysiske målgrupper: (Analogt)
Det blå segment får den højeste 
vurdering hos de analoge målgrupper. 
Det er dog samtidig også den gruppe, 
der vil reagere mindst på opslaget, 
men det er et naturligt kendetegn hos 
netop den gruppe. Stik modsat den 
digitale analyse scorer det grønne 
segment dårligst på vurderingen. Det-
te kan forklares ud fra den høje andel 
af målgruppen, der finder opslaget 
ligegyldigt.

”James Bond’s far”

12

S O M E  –  T H E  N E X T  G E N E R A T I O N



Analyse Hvordan vil du vurdere opslaget? 1-5 Hvordan reagerer du på opslaget? Bruger du andre sociale medier? Ja Nej

Nr. Antal

Sjovt

Spæ
ndende

K
edeligt

For langt

Ligegyldigt

V
urdér opslag

”Like”

K
om

m
entere

D
ele

”Tagge”

Ingenting

Facebook

Instagram

Tw
itter

Snapchat

YouTube

LinkedIn

A
ndet

Passer 
opslaget til 
et bibliotek?

D1 81 18 45 14 16 19 3,2 62 13 12 4 19 81 80 35 48 56 21 5 60 21

D2 81 28 54 13 31 11 3,1 60 12 11 11 21 81 79 34 48 55 18 3 54 27

D3 93 72 70 15 22 7 3,4 67 4 11 3 26 92 90 39 50 61 22 5 88 5

D4 72 49 15 12 3 27 2,6 48 12 12 11 24 72 72 34 48 56 20 5 61 11

Annoncenavn Opslags-
interaktioner

Rækkevidde Pris pr. 
opslags-
interaktion

Brugt beløb 
(DKK)

Relevansscore Klik på knap Personer, der 
har foretaget 
handlinger

RØD 36 1472 3,472222 125 4 2 34

GUL 21 901 5,952381 125 5 0 21

BLÅ 18 1126 6,944444 125 2 2 18

GRØN 47 1063 2,659574 125 6 1 45

Resultater – fysiske målgrupper

Resultater – FaceBook annoncering
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Zapper typen Moder Theresa typen Jakkesæt typen Som-jeg-plejer typen

Facebookannoncering: (Digitalt)
Enhver svigermors drøm er dømt til 
at score rigtig godt hos det gule seg-
ment. Både hvad angår interaktion og 
relevansscore. Opslaget går ligeledes 
rent ind hos det grønne segment – 
måske skyldes det jantelov – eller 
måske er netop de grønne bare glade 
for at ”alt er som det plejer”. Det røde 
og i særdeleshed det blå segment op-
fatter ikke opslaget særligt positivt.

Generelt
Kendis-opslag har generelt gode 
resultater på de digitale medier. Det er 
dog værd at bemærke, at opslag af for 
generel karakter typisk vil performe 
middelmådigt for specielt det blå og 
røde segment. Der skal være tydelig 
call-to-action og gevinst, før disse 
segmenter performer. Ellers vil opslag 
af denne type kun opfattes som støj.

Fysiske målgrupper: (Analogt)
Det røde segment scorer den højeste 
generelle vurdering, mens det gule og 
grønne segment ligger tæt på samme 
score. Opslaget performer generelt 
godt hos de analoge målgrupper 
– dog med det blå segment som
bundskraberen. Der er tydeligvis for
lidt ”jeg” i kombinationen af billede og
tekst i opslaget.

”Starman – Andreas Mogensen”
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Analyse Hvordan vil du vurdere opslaget? 1-5 Hvordan reagerer du på opslaget? Bruger du andre sociale medier? Ja Nej

Nr. Antal

Sjovt

Spæ
ndende

K
edeligt

For langt

Ligegyldigt

V
urdér opslag

”Like”

K
om

m
entere

D
ele

”Tagge”

Ingenting

Facebook

Instagram

Tw
itter

Snapchat

YouTube

LinkedIn

A
ndet

Passer 
opslaget til 
et bibliotek?

E1 84 54 24 21 0 15 3,1 60 43 16 16 24 84 81 48 72 80 32 5 78 6

E2 91 53 24 16 0 26 2,8 57 38 4 3 28 90 86 54 72 81 32 5 77 14

E3 91 34 12 49 0 29 2,4 31 17 11 10 34 90 86 47 72 81 31 6 60 31

E4 92 61 29 9 0 22 2,7 61 31 8 8 20 91 86 48 70 81 33 5 74 18

Annoncenavn Opslags-
interaktioner

Rækkevidde Pris pr. 
opslags-
interaktion

Brugt beløb 
(DKK)

Relevansscore Klik på knap Personer, der 
har foretaget 
handlinger

RØD 34 1521 3,676471 125 3 5 32

GUL 49 1242 2,55102 125 7 3 40

BLÅ 17 1135 7,352941 125 2 1 15

GRØN 57 1223 2,192982 125 7 24 51

Resultater – fysiske målgrupper

Resultater – FaceBook annoncering
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Zapper typen Moder Theresa typen Jakkesæt typen Som-jeg-plejer typen

Facebookannoncering: (Digitalt)
Et (lidt) specielt billedvalg der appel-
lerer til både det gule, blå og grønne 
segment. Der er flest interaktioner 
til grøn mens hhv. det gule og blå 
segment får den højeste relevanssco-
re. Det røde segment ligger markant 
lavere i performance end de andre tre 
- måske er sangvalget ganske ukendt 
for segmentet?
 

Generelt
Humor er generelt et stærkt virke-
middel i opslag - både på billedsiden 
men så afgjort også i det skrevne ord. 
Det gule segment relaterer sig bedst 
til opslaget - både digitalt og fysisk, 
mens det røde segment ikke har 
samme præference for sammensæt-
ningen af tekst og billede.

Fysiske målgrupper: (Analogt)
Et billede og en tekst fyldt med hu-
mor henvender sig mest til det gule 
segment hos vores analoge målgrup-
per. Det gule opslag vurderes som 
bedst efterfulgt af det grønne og røde 
segment – generelt er scoren dog 
ikke høj for opslaget. Det blå segment 
afviger her fra den digitale analyse, 
hvilket muligvis kan skyldes længden 
af opslaget. 

”The duel – Santa vs Vader”
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Analyse Hvordan vil du vurdere opslaget? 1-5 Hvordan reagerer du på opslaget? Bruger du andre sociale medier? Ja Nej

Nr. Antal

Sjovt

Spæ
ndende

K
edeligt

For langt

Ligegyldigt

V
urdér opslag

”Like”

K
om

m
entere

D
ele

”Tagge”

Ingenting

Facebook

Instagram

Tw
itter

Snapchat

YouTube

LinkedIn

A
ndet

Passer 
opslaget til 
et bibliotek?

F1 80 40 22 15 18 10 2,5 36 12 8 0 44 80 76 21 44 67 15 1 60 20

F2 85 68 31 8 5 8 2,8 51 35 15 15 34 85 80 22 44 71 15 1 75 5

F3 80 38 18 24 42 42 2,3 28 8 8 0 15 80 77 21 42 67 15 2 61 19

F4 84 36 20 12 6 12 2,6 36 22 18 0 15 84 80 22 44 68 12 1 48 38

Annoncenavn Opslags-
interaktioner

Rækkevidde Pris pr. 
opslags-
interaktion

Brugt beløb 
(DKK)

Relevansscore Klik på knap Personer, der 
har foretaget 
handlinger

RØD 17 1216 7,352941 125 2 0 17

GUL 44 1073 2,840909 125 6 1 39

BLÅ 36 1180 3,472222 125 6 1 38

GRØN 49 1091 2,55102 125 5 2 47

Resultater – fysiske målgrupper

Resultater – FaceBook annoncering
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Zapper typen Moder Theresa typen Jakkesæt typen Som-jeg-plejer typen

Facebookannoncering: (Digitalt)
Et traditionelt biblioteksopslag, der 
ikke overraskende scorer højt hos 
det grønne og gule segment. Lige-
ledes er både det blå og røde segment 
ikke specielt reagerende på opslaget. 
Gul scorer lidt højere end grøn mht. 
relevansscore, men det skyldes en 
længere rækkevidde på opslaget. Det 
grønne segment har til gengæld flest 
interaktioner på opslaget.

Generelt
Bøger virker! Specielt hvis man er et 
bibliotek. Den generelle score er høj 
blandt de analoge målgrupper, mens 
der skal trædes mere varsomt på det 
digitale plan. Den traditionelle biblio-
teksbruger vil typisk være gul/grøn, 
hvorfor netop dette opslag virker godt 
på Facebook.

Fysiske målgrupper: (Analogt)
Den analoge målgruppe adskiller sig fra 
de digitale resultater. Specielt det grøn-
ne segment tager en drejning og tager 
sidste pladsen, både hvad angår vurde-
ring og antallet af reaktioner. Generelt 
fungerer opslaget dog godt med scores 
over 3 i gennemsnit. Det blå segment 
topper med 3,8 i vurdering – lidt det 
samme som gjorde sig gældende med 
opslaget om Ian Fleming. Der er åben-
bart noget med det segment og action-
helte. Både gul og rød segment ligger 
lige bag blå, og alle segmenter er enige 
om, at dette er et ægte biblioteksopslag. 

”Lee Child – Jack Reacher”
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Analyse Hvordan vil du vurdere opslaget? 1-5 Hvordan reagerer du på opslaget? Bruger du andre sociale medier? Ja Nej

Nr. Antal

Sjovt

Spæ
ndende

K
edeligt

For langt

Ligegyldigt

V
urdér opslag

”Like”

K
om

m
entere

D
ele

”Tagge”

Ingenting

Facebook

Instagram

Tw
itter

Snapchat

YouTube

LinkedIn

A
ndet

Passer 
opslaget til 
et bibliotek?

E1 84 44 56 0 0 0 3,6 20 0 31 28 30 82 82 20 41 71 13 0 82 0

E2 84 41 60 0 0 5 3,6 19 0 6 0 4 82 82 19 41 70 13 2 84 0

E3 82 35 68 0 15 0 3,8 25 0 9 6 0 82 82 19 41 71 12 1 82 0

E4 83 30 44 8 0 7 3,3 10 0 5 0 20 82 82 19 40 70 13 1 83 0

Annoncenavn Opslags-
interaktioner

Rækkevidde Pris pr. 
opslags-
interaktion

Brugt beløb 
(DKK)

Relevansscore Klik på knap Personer, der 
har foretaget 
handlinger

RØD 9 1314 13,888889 125 1 1 9

GUL 23 1000 5,434783 125 4 3 20

BLÅ 7 1033 17,857143 125 2 0 7

GRØN 29 807 4,310345 125 3 1 28

Resultater – fysiske målgrupper

Resultater – FaceBook annoncering
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Zapper typen Moder Theresa typen Jakkesæt typen Som-jeg-plejer typen

Facebookannoncering: (Digitalt)
En flok superhelte og et enkelt 
spørgsmål er noget der tiltaler det 
blå segment. Ikke blot scorer de blå 
højest på relevanscoren, men de står 
også for flest interaktioner. Gul og rød 
følger lige efter mens det grønne seg-
ment ikke reagerer på same niveau 
som de andre. Opslagene medfører 
mange interaktioner på tværs af 
segmenterne.

Generelt
Anderledes billeder og korte, præcise 
tekster har en god indvirkning på 
de forskellige emotionelle segmen-
ter. Det blå segment er generelt ikke 
nemt at imponere på Facebook, men 
en anderledes vinkling af opslag kan 
få dette segment til at interagere og 
deltage. At performance er noget 
anderledes for de analoge segmenter 
(specielt det gule), kan til dels tilskri-
ves, at opslagene ses sammen og ikke 
enkeltstående, som det er tilfældet 
digitalt.

Fysiske målgrupper: (Analogt)
Hos de fysiske målgrupper er det 
rød segment, der performer bedst 
med en vurderingsscore på 2,8. Det 
gule segment scorer lavest, hvilket 
normalt ikke er kendetegnende for 
det segment på Facebook. Sammen-
sætningen af billede og tekst giver 
ikke den normale score, hvorimod de 
relativt korte tekster hos rød, blå og 
grøn tydeligvis giver bedre reaktion. 

”Superhelte bogtræf”
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Analyse Hvordan vil du vurdere opslaget? 1-5 Hvordan reagerer du på opslaget? Bruger du andre sociale medier? Ja Nej

Nr. Antal

Sjovt

Spæ
ndende

K
edeligt

For langt

Ligegyldigt

V
urdér opslag

”Like”

K
om

m
entere

D
ele

”Tagge”

Ingenting

Facebook

Instagram

Tw
itter

Snapchat

YouTube

LinkedIn

A
ndet

Passer 
opslaget til 
et bibliotek?

E1 80 62 10 0 0 22 2,8 59 44 21 28 21 80 80 15 44 74 8 1 70 10

E2 82 36 40 0 14 42 2,3 16 5 4 4 66 82 80 14 44 74 10 2 80 2

E3 86 54 36 0 0 32 2,6 24 36 11 20 29 85 84 15 42 74 10 2 70 16

E4 78 22 26 18 0 0 2,7 44 51 26 16 11 74 74 15 38 69 8 2 78 0

Annoncenavn Opslags-
interaktioner

Rækkevidde Pris pr. 
opslags-
interaktion

Brugt beløb 
(DKK)

Relevansscore Klik på knap Personer, der 
har foretaget 
handlinger

RØD 52 1530 2,403846 125 5 1 45

GUL 33 1011 3,787879 125 7 0 32

BLÅ 48 1378 2,604167 125 9 2 46

GRØN 33 905 3,787879 125 4 0 31

Resultater – fysiske målgrupper

Resultater – FaceBook annoncering
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Nogle af Somebi.dk portalens mange 
opslag – fra hele landet...
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Projektet er gennemført med støtte fra DDB's projektpulje




