
10 EFFEKTIVE 
TRIGGERS PÅ 
FACEBOOK
VED SØREN BORGSTRØM

https://www.linkedin.com/in/sorenborgstrom/

https://www.linkedin.com/in/sorenborgstrom/


BEMÆRKNING OM KAMPAGNEEKSEMPLER

• Alle eksempler, screenshots m.m., stammer alle fra offentligt tilgængelige ads, 

som enten kører- eller har kørt tidligere.

• Eksemplerne er ikke et udtryk for River Onlines kundeportfolio, men er 

derimod et udtryk for hvad Søren (oplægsholderen) selv er blevet eksponeret 

for.



HVAD ER EN TRIGGER?

• En trigger er et element (skriftligt, visuelt eller audio), hvis formål er at aktivere 

”noget” i mennesker. 

• Bestemte følelser (glæde, frygt, nostalgi eller lign.)

• Hukommelse (that reminds me of…)

• Adfærds- psykolgi & design el. nudging 

• eller andre former for subtile beskeder som gør et eller andet ved os

Jeg har taget 10 med, som du kan lade dig inspirerer af.



TRIGGER NR. 1 
TID

• Det er ikke noget mere NEDEREN end

at komme for sent.

• Giver indikationen af at DU har travlt!

• Tvinger modtageren til at handle NU!

• Kaldes også for ”urgency cues”, 

og anvendes ofte i hacking

Eksempler fra konferences egen annoncering



TRIGGER NR. 2
TRUST (SOCIAL PROOF)

• Jeg handler kun med nogen jeg finder 

troværdige

• Brugen af testimonials

• Andre har brugt os, så kan du roligt 

gøre det

Eksempler fra MINFLU.COM & Tandprotesehuset.dk



TRIGGER NR. 3
PERSONIFICERING

• Jacob Risgaard (Coolshop)

• Michael (Barberklingen)

• Mat Best (Black Rifle Coffee)

• Sæt dig selv i spil i din virksomhed/brand

• Benyt dig af rigtige mennesker, som jeg 

kan spejle mig i.

Eksempler fra Coolshop, Barberklingen & Black Rifle



TRIGGER NR. 4
NOSTALGI

• Nostalgi er græsk for nostos (hjemrejse) 

og algos (smerte). At længes efter noget 

tabt eller gamle dage.

• Blizzard kørte for nyligt annoncer med 

videoer, som pushede ”faderskab”. 

Computernørderne er blevet voksne og 

har nu fået børn.

Eksempler fra Blizzard Entertainment (Spiludvikler)

https://www.youtube.com/watch?v=RdEKChWcqx4

https://www.youtube.com/watch?v=72CBTrnuTCE

https://www.youtube.com/watch?v=RdEKChWcqx4
https://www.youtube.com/watch?v=72CBTrnuTCE


TRIGGER NR. 5
HUKOMMELSE

• I forlængelse af NOSTALGI kommer 

HUKOMMELSE som overkategori

• SHOW OF HANDS – hvor mange kan 

huske SHAKE?

• Elementer som bringer os tilbage, skaber 

noget inde i hos. 

Det kan være i form af en bestemt smag

Eksempler fra Barberklingen.dk

https://www.facebook.com/barberklingen/videos/

10215251817233936/

https://www.facebook.com/barberklingen/videos/10215251817233936/


TRIGGER NR. 6
AKTIVT BILLEDSPROG

• Nordsjællands Politi anyone?

• Hvornår har du sidst udfordret din Status 

Quo?

• Hvis du vil sælge billetter til et event, så vil 

de normale regler sige: 

”Køb mine billetter til mit event”

• Men hvornår har du sidst prøvet at 

udfordre det budskab?

• Prøv at vend dit budskab 180grader

Eksempler fra Nordic Race & Montyboy



TRIGGER NR. 7
HUMOR

• Alt for mange virksomheder glemmer, at Facebook 

er et ”slap af medie”. Derfor skal du kunne 

underholde.

• MANTRA

”Hvis jeg kan få dig til at smile, så har jeg gjort din 

dag bedre”

• Aktivt brug af memekultur

• Newsjacking er bestemt stadig en ting

• Kræver et skarpt, kreativt og krøllet sind – som 

TØR udfordre status quo

Eksempler fra bl.a. 3’ og The Beard Club 



TRIGGER NR. 8
VANITY

• Folk ELSKER at få fortalt at de er gode.

• Hvis du som brand kan få dine fans til 

at føle sig unikke og værdsat, så har du 

dem et godt sted. 

• Føler jeg mig værdsat:

• Bliver jeg mere loyal

• Får lyst til at skabe mere indhold (for dig)

• Bliver mere tilbøjelig til at handle hos dig

Eksempler fra Jon Loomer & CULT



TRIGGER NR. 9
FREEBIES

• At give noget gratis (eller meget billigt) er 

totalt underrated.

Alle forventer noget for noget.

• Prøv i stedet at skab noget med henblik på 

at give det væk. Bare en gang imellem.

• Gratis vareprøver, viden, guides eller tips.

• Fuck nu af med ALTID at kør’ e-mail signups



TRIGGER NR. 10
A KIND OF MIND

• Du er unik, jeg er unik

• Skab og brug personaer

• Tal til persona-identiteten

• Italesæt deres liv

• Tal deres sprog

• Vis at du forstår dem

Eksempler fra The Beard Club & Black Rifle Coffee



TAKEAWAYS – HELE OPLÆGGET PÅ ÉT SLIDE

• Tving folk til at handle hurtigt

• Anvend social proof til at skabe tillid

• Anvend personificering og bliv ægte 

• Brug Nostalgi, send mig tilbage

• Hukommelse aktivt

• Anvend aktivt billedsprog

• Udfordre på humor

• Anvend Vanity, så jeg føler mig elsket

• Gør brug af unikke freebies

• Tal til personligheden bag


