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TRENDS 2023

Sociale Medier handler mindre om at være social 
- mere om at underholde! 

 
Vi skal næsten tænke Flow-tv - og så igen, skal vi?



 

Trends og tendenser
Når I skaber reels

Reels
Interaktive,

formidlende,
underholdende. 

Autencitet
Smukt og uredigeret

indhold.
I øjenhøjde 

Formål 
Værdi og ønsket om
at skabe for andre.

Delevenligt indhold
Følgere deler jeres

indhold i deres
private indbakker. 



 

Sådan kan du også bruge reels

Reels kan bruges som en introduktion til
din profil, særligt hvis du pinner den
efterfølgende. 



VIDEOTRENDS 2023

Mere video, mindre tekst
Vær autentisk, ikke perfekt

Promover jer og jeres interesser, ikke kun landbrug og job.
 



REELS ALGORITME

 
Reels algoritmen aflæser, hvad du finder interessant og

underholdende.
Nøgleelementer: sandsynlighed for at se den til ende, likes,

kommentarer eller at man går til audio-siden.
Hold øje med hvilke Reels Instagram pusher på Facebook

 
 
 
 



Ideer til indhold:
How to: Klæd dig som en landmand

Behind-the-scenes: 

Collab - Har I set en fed video, som I gerne vil reagerer på?
Reager med en reel - traktor, ko eller andet.

Trends - Ser I en god trend, eller en lyd som passer: hop på den. 

 

Lad os se kaosset, som også opstår i ny og næ.
 
 

 



REELS VS TIKTOK

Tiktok:
Trends starter her - og er afgørende for indholdet. 
Hurtig vækst.
Tungt repræsenteret af Gen-Z - flere og flere målgrupper er dog på vej.

Reels:
Ikke så overeksponeret et sted, mulighed for udvidelse af kendskab i IG-land.
Større konvertering til salg og trafik til site.
Millenials' primære platform.

Hvilken platformer bedst? 



Tracks der trender:
Artiem On My Mind - ARTIEM

 
November — wearetwolanes

 
La Rebelion (Austin Millz Remix) - austinmillz

 
Miss You - Oliver Tree, Robin Schulz

 
 
 

https://www.instagram.com/reels/audio/5309344139157967/
https://www.instagram.com/reels/audio/805823107090981/
https://www.instagram.com/reels/audio/840361707377939/
https://www.instagram.com/reels/audio/590885929112185/


 

Husk også! Indimellem vil det bare gå op og ned. Analysér,
men lad være med at tænke, at nogen "straffer dig!"

Klø på og GIV IKKE OP. Det bliver godt igen! 



TAK FOR
I DAG 


