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You’re awesome, did you know?

Let me just start by saying…

Men I bliver også lynhurtigt udfordret

TILLYKKE! I er de ❤️bedste Sociale Medie folk i Danmark. 

Det er I fordi:

• I er ude og samle inspiration

• I er taget ud af førerbunkeren for at blive udfordret

• I er ude og lytte til andre creators

• I er på jagt efter tips til nye tools

• I er (forhåbenligt) ude og netværke – mindst 20 nye connections på LinkedIn, inden I går hjem i dag, ikke?

Jeg tror, at I er udfordret af jeres dagligdag.

Fordi:

• I skal nå jeres salgsmål

• Der skal laves leads til sælgerne

• I skal nå en eller anden KPI eller metric

• Chefen sidder og venter på ‘succes’ på Facebook, uden rigtigt at vide 

hvad det er.



AGENDA

Derfor skal vi lige et par skridt bagud

Back to the basics

This talk is going to be about:

• Hvad er Content? 

• True Content

• ✨Drysset med Content eksempler 

sådan lidt ud over det hele

• Q&A til sidst (hvis vi når det)



Hvad er content?
Like, really… what is it?

Can you even explain it?



Content Analyse

• Tekst:
Hvordan anvendes tekst i indholdet? Enormt medieafhængigt 

hvordan du kan/bør anvende tekst.

• Informationen

• Descriptions / teknisk tekster (fx YouTube)

• Storytelling

• Brug af 🍑emojis

• Brug af tekstfunktioner

• Formatering

• #Hashtags (særligt Instagram & TikTok) (YT har det faktisk også)

• Billeder
Hvordan anvendes illustrationer til indholdet?

• Informationen

• Komposition

• Lyssætning

• Microstories

• Video:
Hvordan anvendes video til indholdet? 

• Informationen

• Storytelling

• Klippeteknik

• Intro & outtro

• Videoformat (YouTube, TikTok, YT shorts, andet?)

• YT: Cards, endcards, tags, afsnit, video-meta mv.

• Audio
• Speak

• Hvilken musik anvendes

• Hvilke(n) SFX

•  Sounddesign
• Vær’ forsigtigt med copyright her

• Trends:
Kortlevende fænomen, som typisk dør ud over tid.

Newsjacking* lever i trends. Derfor: dyrk medierne selv.

Undgå disse sætninger: ”amen det er uprofessionelt, jeg forstår det ikke, jeg vil ikke 

selv være på platformen”  det bliver du sgu nød til makker.

• Internetkultur
Lidt det samme som trends, men dybere og lever kontinuerligt. 

Fx brugen af et bestemt meme / reaction-gifs eller lignende

• Relation
Er der relateret indhold? Tales der over til andre creators, brands, eller 

er indholdet en reaktion på noget forudgående? 

Her er ‘noget’ af dét jeg kigger efter, i et stykke content:



Hvad er content

Content er en ÜBER-kompleks ting, som kan være 

vanskelig at forklare.

…så lad os lige gå et skridt bagud og tage 

🚁👀 (helikopterblikket).



Hvad er content

I en traditionel anskuelse 

er content:

Kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/Content_(media)

”Information” præsenteret via et ”medie”

• Mediet definere indholdet

• ”The medium is the message” 

(McLuhan, 1964)
Canadisk professor i litteratur. Udgivet i American Quarterly af 

Johns Hopkins Universitet.

https://en.wikipedia.org/wiki/Content_(media)


Hvad er content – Information & medium

I en traditionel anskuelse 

er content:

INFORMATIONEN

Den faktiske information, budskab, 

historiefortælling eller en konkret følelse

vi søger at deler med vores audience. 

Årsager: dele tanker, frustrationer, oplevelser, 

salg af produkt/service, opfordring til signups osv.

MEDIET

Dvs. formatet og det multimodale indhold.

Det er vigtigt at lave en skarp opdeling her, da et 

budskab kan køres på mange forskellige medier i 

forskellig form.

PLATFORM

Selve valget af platformen. Paradoks: 
Vi er faktisk IKKE på Facebook for at se billeder

(med mindre det var ads, så vi lige hos DeepDivr)



Hvad er content

Det kan hurtigt gå galt

Sorry Coolshop, but this was kinda bad

You know I 💙love you boo…



Hvad er content – valg af platform

Primo November 2021
Coolshop & Jonni Gade – FB/YT Case

Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=NJyj30q1S7A

Et klassisk eksempel på 

YouTube indhold på Facebook

Når du laver content, uanset 

indhold – er det ekstremt vigtigt 

at du holder dig til platformen

hvorpå mediet høre hjemme. 

FB Stats:

👀 ukendt

👍 171 likes

💬 33 kommentarer  

YouTube Stats:

👀 29k visninger

👍 1.8k likes

💬 70’ish kommentarer

Information:

Product review

Platform:

👍YES: YouTube

👎NO: Facebook

https://www.youtube.com/watch?v=NJyj30q1S7A


Hvad er content – don’t f**king do it!

Crossposting is a thing of 💩doo doo

Man skal ikke scrolle meget rundt 

herinde, inden du ser nogen spørge til 

hvordan man crossposter FB🔄IG.

DU MÅ GERNE

DU MÅ IKKE GERNE

Jeg 👊tæsker jævnligt mine studerende, 

når de forslår at crossposte, fordi det 

viser at de ikke fatter mediet eller 

platformen for deres indhold.

Lave VARIERET indhold på tværs af platforme, 

med afsæt i det samme original indhold.

Dele det 1 til 1 på de andre platforme

(Det er den dovne social media manager)



Hvad er content

…but I digress, back to content



Hvad er content

Kan en kommentar 

være content? 

Kilde: https://twitter.com/weetabix/status/1359074254789165059

Hvad tænker I?

I’m gonna go with: 
A HUGE YESSIR’

https://twitter.com/weetabix/status/1359074254789165059


Hvad er content

Det minder mig om dengang… 

Kilde: https://www.vox.com/2016/7/7/12118250/denmark-sweden-twitter-fight-why

Hvorfor bringe denne op? Jo ser i… 

hvad var formålet? 

https://www.vox.com/2016/7/7/12118250/denmark-sweden-twitter-fight-why


Hvad er content

Content er mange forskellige ting!

CONTENT

Pictures

Text

Online 

communities

Comments

Audio/tunes

Video

‘Det ukendte’



Hvad er content

Så content kan være: Online Communities

We didn’t talk about this, but…

Content kan endda være ‘ting’ som sker 

inde i en Discord kanal.

Eller en tråd på reddit! 

Undervurdér aldrig muligheden for at 

starte en samtale.

(Mette Willert snakkede jo faktisk ligefør

om ‘communities).

Dig som sidder og tænker: 

”hvad er Discord” - forstil dig at:

Facebook Grupper, Messenger, Skype 

og Reddit fik et barn sammen. 



True Content
It’s better when you don’t think about it

…apperently



True Content

What are you rambling about?

True Content er min egen lille beskrivelse, 

for en bestemt type af indhold:

Dét indhold som er:

Uden formål

Uden KPI’er

Just toying around

Playful

Content som bare er

Det indhold som du gemmer

for no apparent reason.

Content som du finder mesmerizing
(En meget individuel ting)

Skylerbaylie (2019)

#facepainting #facepaint #popart #

art

Original sound – Chase Hudson

👍 421,7k

💬 1048

⤴ 10,2k

Kilde: 

https://www.tiktok.com/@skylerbaylie/video/66455179192266

94918

https://www.tiktok.com/@skylerbaylie/video/6645517919226694918


True Content

Et vigtigt eksempel fra TikTok

Intet formål andet end ‘leg’ med en lyd.

BellaPoarch (2020)

To the 🐝🐝🐝 #fyp

M to the B – Millie B

👍 54 millioner

💬 2 millioner

⤴ 1,8 millioner

Kilde: 

https://www.tiktok.com/@bellapoarch/video/68621530582231

97445?request_from=server

https://www.tiktok.com/tag/fyp
https://www.tiktok.com/@bellapoarch/video/6862153058223197445?request_from=server


True Content

2# og 3# pladsen



Cases - Instagram

Så content kan være…
Harry.tate– Instagram Case

Mød Harry Tate, aka. ‘the Vibe King👑’

Han er basicly bare en mega høj 

rødhåret dude fra New York, som render 

rundt og laver spøjse videoer – uden 

noget egentligt formål – end at hygge.

Iført sine meget ikoniske, nogle ville sige 

‘hæslige’, hurtige solbriller.

Han bibeholder sit format i sine ads.

Han var content creator først  så ads.

#TrueContent

https://www.instagram.com/harry.tate/


Cases - Instagram

Så content kan være…
Dude with Sign– Instagram Case

Mød Seth (Dude with sign)

Startede sin konto i 2019 (i think), og har 

fast kørt på med den ene sjove/semi-

alvorlige tekst på et stykke pap siden i 

jævn strøm.

Viser i øvrigt også ‘hvor lidt’ der skal til 

at gå viralt. Udstyr og production value

er ikke super centralt for succes, 

tværtimod.

#TrueContent #NewsJacking

#Joink&Twist

https://www.instagram.com/dudewithsign/


True Content

I mean…

Til sammenligning, hvad tror du formålet

med denne instagram video er? 

Anyone wanna venture a guess?

Cause I have no f**cking clue…

Pufferfish (2020)

JoJo’s Bizarre Adventure

Jeg har ikke kunne finde originalen

Kilde: 



True Content

I mean…

Her er vi tilbage til noget dyb internet-lore.

Videoen i sig selv giver ingen mening –

hvis du ikke kan spotte dens backstory.



Content eksempler
Et ‘lille-bitte’ indblik i andre former end dem ”vi 

plejer” at snakke om.



Cases - ASMR

Så content kan være…
ASMR

How it started 

How it’s going

👆 How it’s gotten out of hand

😡[NOPE]



Cases - TikTok

Så content kan være…
Essence Cosmetics – TikTok Case

https://www.tiktok.com/@essence.cosmetics/video/7024119457584909573

Essence ‘behøver’ ikke engang 

fremhæve produkterne! 

Folk 💡 ‘tænder’ selv oppe i hovedet med:

”Woarw, gad vide hvordan…”

https://www.tiktok.com/@essence.cosmetics/video/7024119457584909573


Content eksempler - Memes

What better way to explain with an example:

Der er to åbenlyse referencer i spil her.

Hvilke? 

Hvad er Memes

På dansk ville man kunne sige, at memes er 

en form for digitalt-baseret kultur fænomen. 

Memes er, som koncept, helt vildt avanceret 

hvis man dykker ned i dets materie.

Ofte vil der være tale om vittigheder, puns, 

gags - som i høj grad kræver særartede viden, 

for at kunne forstå den specifikke kontekst.



True Content

Here is where this gets interesting

Min påstand er, at de bedste sociale medie folk i 

dag – de er i stand til at tappe ind i internet-lore

på denne her facon.

Emilia, som I mødte før – er det fabelagtigt 

eksempel på ‘de her nye creators’

Det er samtidigt årsagen til, at en virksomhed 

som Essens Cosmetics har succes på TikTok, 

fordi de formår at ‘tale ind i mediet’

Målgruppe og strategi er stadig vigtigt, bevares.

Men trends, musik og ‘faktisk underholdning’ er 

vigtigere.

Husk på, hvorfor folk er på sociale medier.



Content eksempler
Lockdown Edition

Hvor blev alle DJ’sne af?



Content eksempel – DJ’s & Livestreaming

DJ’s & Livestreaming
Anastasia Rose (Tysk DJ & Musikproducer)



Case: 31-dage på Livestream

Livestreaming
Jaja, I er søde med jeres 48-timers livestreams



Time? 
If we have it, let’s have some questions



That’s all for now!
https://www.linkedin.com/in/sorenborgstrom/

@borgstrom.official

https://www.youtube.com/c/SørenBorgstrøm

https://www.twitch.tv/darkmiredk
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