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•  NÅ: Å faktisk drive med content marketing 
•  SNART: Å drive bedre content marketing enn alle andre 

•  Og hva betyr egentlig ”å drive bedre content marketing”? 

Konkurransefortrinnet 



•  Kvalitet  
•  Distribusjon 
•  Volum 
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•  Kvalitet – du lager bedre content marketing enn andre 
•  Distribusjon – ditt innhold er lettere å finne enn andres 
•  Volum – du produserer og distribuerer simpelthen mer 

enn alle andre 

Bedre content marketing 



Bedre kvalitet 



•  Først 
•  Best 
•  Mest Interessant 

FBI 



•  Publiser først – forbedre etterpå 
•  ”Done is better than perfect” 
•  Verdien ligger ofte i det å få informasjonen ut, heller enn 

å finpusse på alle detaljene (selv om du gjerne kan gjøre 
dette senere) 

Først 



•  Formatsvalg (bilde / tekst / video …) 
•  Formatsoptimalisering 
•  Vinkling 
•  Tilrettelegging 

Best 



Formatsvalg 
•  Bilde er optimalt for stoppeffekt i nyhetsfeed 
•  Lenkepost er optimalt for klikkrate 
•  Infografikk lar deg vise mye info raskt 
•  Video er optimalt for gratis reach på Facebook akkurat nå 
•  … og også for det som det er enklere å vise enn å forklare 
•  Men ikke bruk video når du burde hatt en FAQ 



Best for
synlighet

i feed

Best for
antall
klikk









Formatsoptimalisering 



•  … på Facebook (gjerne rett over fra Instagram) 

Kvadratiske bilder er fint for nyhetsfeed 

Men liggende format 
er best for landingsside 
(lenkepost) 



1,91:1



•  Overskrift maks 70 tegn 
•  Ingress maks 150 tegn  
•  300 – 500 ord artikkel-lengde 
•  Bilde i liggende format (fex 573 x 300 px) 
•  Bruk mellomtitler 
•  Bruk eventuelt kulepunkter 
•  Ha gjerne en innebygd video 
•  Bruk intern lenking (husk meningsbærende lenketekst!) 
•  Husk deleknapper! 

Optimal lay-out for artikkel/blogg 



•  Ha en rask side (sjekk PageSpeed Insights) 
•  Ha en mobiltilpasset side (sjekk Mobile Friendly Tool) 
•  Ha en side tilpasset Universell Utforming (dette er også 

lovpålagt – sjekk http://uu.difi.no)  

•  Og for all del: Tenk at overskrifter skal matche søk 

… og for SEO: 



STOR KONKURRANSE 



LITEN KONKURRANSE 



Gjør søkeordsresearch 
•  Google Keyword Planner 
•  www.google.no/trends  



•  Hva fungerer best? 
•  ”Hvordan lage gode oppdateringer på Facebook” 
•  ”10 eksempler på gode oppdateringer på Facebook” 
•  ”Facebook handler om nyhetsfeeden” 
•  ”Facebook-tipset som dobler responsen din” 
•  ”Community managerens hemmelige våpen” 
•  ”Triksene de beste Facebook-markedsførerne ikke vil 

fortelle deg” 
•  ”Hun startet en Facebook-side for butikken sin. Du vil 

ikke TRO hvor mye penger hun tjente …” 

Best vinkling 



•  Illustrasjoner 
•  Figurer 
•  Enkel tekst 
•  Korte avsnitt 
•  Kulepunkter 

Best tilrettelegging 



•  Først 
•  Best 
•  Mest Interessant 

FBI 



•  Tenk tabloid (så langt du tør) 

Mest Interessant 



Tabloidskolen 





- Legene må få påvirke Nasjonal Sykehusplan

Nivå 1 
Vær tydelig 
på saken 



Legene må få sikre pasientenes velferd

Nivå 2 
Snakk om 
mennesker 
(ikke sak) 



Legene må få sikre pasientenes velferd

Nivå 3 
Bildelegg 
strategisk 



Regjeringen ønsker at helseforetakene og ikke legene skal avgjøre pasientenes 
skjebne på norske sykehus. Legeforeningen mener dette er farlig.

Legene må få sikre pasientenes velferd

Nivå 4 
Velg 

følelsesladde 
ord 



Nekter Ruben (5) livsviktig behandling

Regjeringen ønsker at helseforetakene og ikke legene skal avgjøre pasientenes 
skjebne på norske sykehus. Legeforeningen mener dette er farlig.

Nivå 5 
Snakk om 
én bestemt 

person 



Nekter Ruben (5) livsviktig behandling

Rubens mor er fortvilet over utkastet til Nasjonal Sykehusplan. – Politikerne 
spiller hasard med min sønns liv, sier hun.

Nivå 6 
Skriv med 

patos 





Nekter Ruben (5) livsviktig behandling

Rubens mor er fortvilet over utkastet til Nasjonal Sykehusplan. – Politikerne 
spiller hasard med min sønns liv, sier hun.



1. Snakk om saken så folk skjønner det 
2. Snakk om mennesker og ikke saker 
3. Bildelegg strategisk 
4. Velg følelsesladde ord 
5. Snakk om én bestemt person 
6. Skriv med patos 

Tabloidskolen – 6 nivåer  



Bedre kvalitet 



•  Kvalitet – du lager bedre content marketing enn andre 
•  Distribusjon – ditt innhold er lettere å finne enn andres 
•  Volum – du produserer og distribuerer simpelthen mer 

enn alle andre 

Bedre content marketing 



•  Bedre SEO 
•  Flere følgere i sosiale medier 
•  Flere adresser på epostlistene 
•  Til stede i flere sosiale medier 
•  … 

Distribusjon 



•  Less is not more 
•  But more is not necessarily better 
•  (Så avvei denne mot kvalitetsfortrinnet) 

Volum 





Anbefalt frekvens (hvis du får det til) 
•  1-3 blogginnlegg om dagen 
•  10 poster pr dag på Facebook (men ikke boostet) 
•  30 tweets pr dag på Twitter 
•  3 bilder pr dag på Instagram 
•  1 post i uka på Linkedin (eller etter behov) 
•  Alt relevant innhold deles på Google Plus (for SEO) 
•  Alle produkter pinnes på Pinterest hvis du driver 

netthandel med visuelle produkter rettet mot kvinner 
•  Bruk gjerne Snapchat hvis du har tid, men Snap er ikke 

sentral verdidriver enda for de fleste (mer for 
ungdomsrettede bedrifter enn andre) 



•  Publiseringsplan 
•  Publiseringsskjema for ukedager og tidspunkter 
•  Syndikeringsplan 
•  Publiseringsregler 
•  Frekvensplan (hvor ofte det skal publiseres i hvilke 

kanaler) 
•  Idébank (driv aktiv storyfinding!) 
•  Arbeidsfordeling og ansvar 

Dette krever systematisk arbeid! 



•  Redaktør 
•  Bidragsytere 
•  Fagspesialister 
•  Forfattere 
•  Designer 
•  Fotograf 
•  SEO-spesialist 
•  Analytiker 

På tide å profesjonalisere! 

TEAM 
CONTENT 
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Lykke til, og takk for meg! 


