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Intro til sociale medier
- for selvudgivere

Til selvudgiveren der er træt af at spilde tid på
de sociale medier uden at få resultater!
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For selvudgivere er de sociale medier et sted
man bør sætte sig ind i at bruge. Hvorfor? Fordi intet
andet sted får du markedsføring for din bog og dit
forfatterbrand gratis, men det gør du når du bruger
eksempelvis Facebook eller Twitter. Til gengæld er det
vigtigt allerede fra første statusopdatering at gøre sig klart
at det ikke er på Facebook eller nogle andre sociale
netværk man sælger sine bøger. Cluet ligger i navnet
sociale medier.

Til gengæld er det et effektivt og som før nævnt, gratis,
sted at brande sig på. Hvilket kan lede folk hen til
salgskanalerne som eks. Saxo.com eller en fysisk
boghandel. At begå sig på de sociale medier som forfatter
kræver at man kender til nogle tips og tricks, så folk ikke
bliver trætte af ens endeløse selvpromovering. Gør du
noget på Facebook eller Twitter du ikke ville drømme om
at gøre i det virkelige liv? Man kan sagtens promovere sig
selv og sine bøger, hvis man gør det på en måde der
fungerer på den platform man har valgt at bruge. Mange
synes at det er tungt, drænende og svært, at finde ud af
hvordan man skal fortælle om den fantastiske bog man har
skrevet, fordi det kan virke som praleri. Men sådan
behøver det ikke at være.
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● Hvad hvis det føltes supersjovt og nemt at bruge de
sociale medier til at booste opmærksomheden
omkring dit forfatterskab? Omkring dine kommende
bøger?

● Hvad hvis du var superspændt på at logge på dine
konti og se alle de delinger og likes du havde fået, og
ikke frygte at høre stilheden larme i din krog af det
sociale internetunivers?

● Hvad hvis det var så nemt at du kunne gøre det med
bind for øjnene?

● Hvordan ville det føles at vide at det bare kørte?

Jeg tror på at hvis det føles let og sjovt vil du få større
resultater, end du ville få ved at gøre noget du selv finder
svært og trættende. 

At sidde og tjekke hvert 10. minut om nogen har
svaret, liket, delt eller tweetet, tager tid fra andre vigtigere
ting, som for eksempel at skrive din næste bog. Der er en
anden måde at få mere ud af din tid på de sociale medier
som skribent, blogger, forfatter og selvudgiver - og den er
sjov og giver større og bedre resultater.

Min proklamation er at det skal være let, sjovt og
ikke tage mere end 20 minutter om dagen! 

Det er nemt at komme til at hænge ud på Youtube
eller Facebook i timevis, men det betyder ikke
nødvendigvis at det giver dig den bedste kontakt med dem
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nødvendigvis at det giver dig den bedste kontakt med dem
der følger dig. Løsningen er at lægge en strategi og
automatisere den. Det kan man faktisk godt uden at det
kommer til at være fjernt og robot-agtigt. Du kan
automatisere dine opdateringer på de sociale medier, og
derved spare en masse tid og besvær. Du får mere tid til at
skrive bøger i og du er stadig personlig og nærværende,
når du er på.

Hvordan du gør det, får du svar på i denne
guide.

Du kan få succes på dine sociale netværk uden at
knokle hårdere for det, tværtimod vil du lære at gøre det
smartere og lettere at få respons, på det du lægger ud i
verden og dermed flere læsere til dine bøger eller din blog.
Du behøver ikke at gå på kompromis med den du er eller
tillægge dig en “professionel sælgerstemme” - du kan være
helt dig selv og alligevel få mere ud af den tid du bruger på
de sociale medier.

Er din forretning/blog/bog stadig under
udarbejdelse? Det gør ikke noget, du kan stadig gå i gang
med at skabe interesse om dig og det du laver. Du er
måske stadig i gang med at finpudse dine tilbud, re-
designe din hjemmeside eller bare finde den røde tråd i det
du skriver om, men det kan du sagtens gøre samtidigt med
at du finder følgere på de sociale medier. I den ideelle
verden er alt pudset og skinnende klart inden du går ud i
verden og viser dig selv og det du har lavet frem, men i det
virkelige liv er tingene som regel altid lidt kiksede,
støvede, uperfekte og kaotiske.

Du skal ikke vente, selvom du måske ikke engang ved
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Du skal ikke vente, selvom du måske ikke engang ved

hvilken genre du skriver i, for det geniale ved sociale
medier er at det er gratis! Ingen anden måde at
markedsføre dig selv og dine projekter på er gratis, og når
du er i opstartsfasen, uanset om du lige er begyndt at
blogge eller skrive din første bog, så er mit gæt at du nok
ikke har en pengetank som Joakim Von Ands, med uanede
mængder penge til at kyle efter markedsføring.

Via sociale netværk kan du gratis skabe
opmærksomhed, også selvom du langtfra er færdig med dit
projekt. Det tager lang tid at få skabt et godt netværk og
gøre folk interesserede, så du har ikke råd til at vente med
markedsføringsdelen til du er helt færdig.

Synes du det er pinligt når ingen svarer dig,
deler eller bare liker når du poster noget? 

At det ikke er så fedt at du kun har 12 følgere på
Twitter og din mor er en af dem?

Sandheden er jo at vi alle skal starte et sted, vi starter
alle på nul - ligegyldigt om det handler om hvor mange
Facebook likers vores side har, hvor mange der følger os
på Twitter eller hvor mange der læser vores blogs. Men
lægger du en strategi for hvordan du skal gribe det an og
begynder at være aktiv, kan du langsomt bygge en god
skare af dedikerede følgere op.

En anden sandhed er at det ikke handler så meget om
hvor mange der følger dig, men om hvor engagerede de
følgere er. Det er selvfølgeligt fint nok at din mor tæller for
en, men hvis hun aldrig køber din bog eller læser din blog
af egen interesse - hvad  betyder det så at hun tæller for
en?
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Selvudgiver-succes på  de sociale medier handler om
at hænge ud sammen med folk der er oprigtigt
interesserede i det du skaber!

“Jeg kan ikke sælge mine egne bøger, for jeg
kan ikke lide at stille mig op og prale med hvor
skidegod jeg er til at skrive.”

“Jeg har ikke lyst til at være sådan en
irriterende person der ikke ved hvor grænsen til
privatlivet går, og derfor udstiller mig selv på
Facebook.”

Den gode nyhed (ej, den er faktisk ret så
FANTASTISK!) er at det heller ikke er det du skal - for det
virker ikke særligt godt på de sociale medier.

Forestil dig at Facebook eller Twitter er en fest du er
inviteret til. Du møder op i dit fedeste outfit, med godt
humør og finder en god cocktail og begynder at cirkulere
rundt i lokalet. Du kender ikke nogen til denne fest og går
rundt og lytter til folks samtaler, for at se om der er et sted
du kan hoppe med ind. Du finder en gruppe og stiller dig
smilende ved siden af den kvinde der er i gang med at
fortælle om sin søn. Da hun er færdig begynder du at råbe
højt til de mennesker du aldrig har mødt før:

“JEG HAR LIGE SELVUDGIVET MIN FØRSTE BOG
PÅ SAXO.COM. DET ER EN E-BOG OM EN KVINDELIG
DRAGEKÆMPER OG DE EVENTYR HUN KOMMER UD
PÅ. DEN ER HELT VILD GOD HVIS JEG SKAL SIGE
DET SELV OG DEN KOSTER KUN 119 KR.!!!”
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Hvad tror du gruppens respons er? Højst
sandsynligvis vil de grine af dig, rulle med øjnene og i
samlet flok flytte sig væk fra dig.

Det virker ikke i det virkelige liv og det virker ikke på
de sociale medier. Det handler om samtale og skulle du i
løbet af samtalen vise hvem du er og hvad du går og laver,
så er det helt fint og helt normalt. Og det er bare det du
skal gøre på Facebook, Twitter og andre steder. Sociale
Medier er ikke en salgskanal! Du skal bruge det til at gøre
opmærksom på at du findes, men det er ikke sådan at du
skriver en update = folk køber dine bøger! Gid det var så
vel, men du skal tænke på sociale medier som et sted hvor
du brander dig og dit forfatterskab, og det vil lede folk hen
til salgskanalerne (eks. Saxo.com eller Amazon) og finde
din bog.

Hvad vil du med din Facebookside, din
Twitterkonto og din Instagramprofil?

Du synes måske det er et mærkeligt spørgsmål hvor
svaret giver sig selv. Men tænk over det, er du på Facebook
“fordi det skal man”? Fordi alle andre er det? Fordi du er
bange for at gå glip af salg hvis du ikke er der?

Din Facebook-side er stedet hvor du kommunikerer
med dine fans - dem der følger dig og er interesserede i at
se hvad du har at byde på. Hvis ikke du kommunikerer
med dem, hvad er så pointen med at have en side? Mange
svarer at det er for at “vise flaget” - at man så findes. Men
tager du den tilgang til Facebook så kan du lige så godt
lade være - faktisk ville det være bedre hvis du lod være.
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lade være - faktisk ville det være bedre hvis du lod være.

Det samme princip gælder for alle andre sociale medier. 
Som selvudgiver gør du dig selv en bjørnetjeneste ved

at være på medierne “bare fordi det skal man jo”. Det er
ligesom med dating - dine potentielle partnere (i dette
tilfælde læsere) vil kunne lugte desperationen på
kilometers afstand, og så holde sig væk! Du skal bruge de
sociale netværk du selv kan lide at bruge, for det vil kunne
mærkes!

Du kan ikke skabe resultater ved at sidde og bruge
platforme som ikke siger dig noget, og sørg for at være
konsekvent, dvs. bliv ved med at være til stede på de
netværk du vælger. Hvis du forsvinder 3 måneder af
gangen og så tror du kan tage samtaletråden op, bliver du
fælt overrasket.

 Automatiser din tid
Sociale medier er en tidssluger, så det kan betale sig

for dig at automatisere den tid du bruger på at være der.
Dvs. At du planlægger dine statusopdateringer på forhånd
og bruger et værktøj som Hootsuite eller Buffer, til at poste
dine indlæg når det passer dig. På den måde skal du ikke
selv sidde og være på hver eneste gang du skal lave en
statusopdatering. Det kan gøres en gang om ugen og så
klarer Hootsuite eller Buffer arbejdet med at poste dem,
resten af ugen. Så har du frigjort tid til at bruge mere
konstruktivt på de sociale netværk. At være synlig behøver
ikke at tage mange minutter om dagen. 

Sæt 10-15 minutter af morgen og måske aften, til at
selv kommentere, svare på kommentarer, dele og like. På
den måde undgår du at blive opslugt af alle de links og
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den måde undgår du at blive opslugt af alle de links og

andre spændende ting der foregår. Det gælder om at have
lagt en strategi for hvad du vil opnå og så følge den.

Brug tid på først at opbygge et ry før du skaber
opmærksomhed om din bog - start ikke ud med at
bombardere folk med billeder og links, men vær nysgerrig
på folks samtaler og vær med til at starte samtaler selv.
Det gælder især på Twitter, på Facebook er det okay at
fortælle folk der har liket din side om hvad du skaber,
allerede fra første dag. De samtaler du deltager i og er med
til at skabe, kan sagtens relatere til det du skriver om i din
bog. Et rigtigt godt tip er at kigge andre forfattere i bedene.
Tjek deres Facebooksider eller Twitterprofiler ud og se
hvad de skriver om som får respons.

Introvert på de sociale medier - det kan lade
sig gøre!

Forfattere er kendt for at være sky og introverte, og
tanken om at skulle stille sig op på sin egen scene og råbe
ud til verden og blive beskuet, kan virke som det mest
horrible man som skribent kan komme i tanke om. Vi kan
godt lide at gemme os bag vores computerskærme, og
vores ord. Men det kan sagtens lade sig gøre at forene
synlighed på de sociale medier med en sky og introvert
personlighed. Jeg selv er beviset derpå. Faktisk er mange
iværksættere som har online succes, introverte. Man kan
være på via produkter/bøger/statusopdateringer man har
forudplanlagt, imens man sidder og putter i nattøj, eller
hvad man nu foretrækker, bag skærmen og arbejder i fred
og ro - det er genialt!
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Det vigtigste at huske på er, at være på sociale
netværk er det samme som at være til en fest eller en
sammenkomst i det virkelige liv. Prøv at være dig selv når
du starter samtaler og diskussioner. Spørg ind til hvad folk
skriver, svar på deres spørgsmål, giv komplimenter -
fuldstændig som du ville have gjort i det virkelige liv.

Det hele handler om at opbygge forhold til andre,
venskaber om du vil. Her er det bedre at fokusere på
kvaliteten af de venskaber, end på kvantiteten - altså er det
ligegyldigt om du har 50 eller 1500 venner eller likers, for
det handler om det bånd i har skabt imellem jer. Hvis du
har skabt 50 meningsfulde venskaber, så har du 50
potentielle læsere. Det har du ikke med 1500 ligegyldige
likers, du aldrig rigtig har konverseret med. Selvfølgelig vil
det være superfedt at have 1500 meningsfulde venskaber -
men lad være med at stresse over tallene. Koncentrer dig i
stedet om dem du har, uanset om det er 5, 50 eller 1500.
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Når folk lytter til hvad du har at sige og finder dig
spændende og interessant, så kan du begynde at tale om
din bog engang imellem. Dine likers vil gerne høre om det
du laver og følge med, ligesom dine venner i det virkelige
liv gerne vil. Forskellen er bare om du taler om dig selv og
din bog/blog hele tiden, eller engang imellem ind imellem
alle de andre samtaler I har sammen.
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Tips:

● Put billeder på dine opdateringer!  Billeder engagerer
folk mere end tekst - sørg for at billederne passer til
teksten eller kan stå alene (og at du har lov til at bruge
dem!) 

● Hold det kort og nøjes med at skrive lange romaner
når du skriver bøger - folk har ikke meget tid når de
lige sidder i frokostpausen og scroller Twitter eller
Facebook igennem. Vil du have de skal læse hvad du
skriver, skal det ikke se uoverskueligt langt ud.

● Overvej at stille dine følgere spørgsmål - det drager
dem ind og engagerer dem. Opfordr til samtale. Brug
gerne åbninger som: Skal, vil, burde,hvilken, hvem - i
stedet for alt for åbne spørgsmål - skal man tænke for
længe og først danne sig en mening får man måske
aldrig svaret.

● HUSK! Sociale Medier er tilbehør til din egen
hjemmeside/blog + nyhedsbrevsliste! Sociale Medier
er en fest der hele tiden ændrer karakter, de kan lukke
og slukke, eller folk kan rykke videre til det næste nye
sjove. Eller de kan ændre deres regler og algoritmer så
dine anstrengelser ikke bliver set af så mange! Forlad
dig aldrig på at smide alle dine æg i en kurv, men se
Sociale Medier for hvad de er - en helvedes god måde
at komme i kontakt med potentielle læsere på.

● Planlæg dine posteringer, så du ikke skal finde
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● Planlæg dine posteringer, så du ikke skal finde

på noget at sige på stedet, brug Buffer eller
Hootsuite til at fordele dem, og brug så din tid
på at være tilstede og svare folk når du er på.

● Vær ikke bange for at gentage noget der allerede er
blevet sagt af andre eller af dig selv. Chancen for at
alle dine læsere læste den ene statusopdatering du
postede er lille. Gentag med et par dage eller ugers
mellemrum.

● Det er okay at holde sig til det basale, du behøver ikke
at opfinde den dybe tallerken hver gang du er på
sociale netværk.

● Find ud af hvad folk har re-tweetet eller delt og lav
flere af den slags opdateringer. På Facebook kan du på
din side gå ind og se statistikker over hvad folk bedst
har kunnet lide.

● Brug de platforme du selv kan lide at bruge, kan du
ikke lide en platform så lad være med at bruge din tid
der.

● Less is more, som man siger - find 1-3 platforme du
selv synes er sjove at være på og ignorer resten. 

● Lav en liste over de ting du vil dele.
● Kedeligt: Her er et billede af min hund/kat/undulat

for 30. gang i dag! Del gerne de dyr du elsker, men
med måde! Også kedeligt: Opdateringer som bare
er der for at skrige: Udsalg! Ny bog! - giv sådanne
opdateringer lidt mere kød på som kan være af
interesse for læseren, eks. Uddrag fra bogen eller en
tekst der pirrer interessen for dit tilbud.

● Hvad skal du så poste? Eks. Når nogen roser dine
bog/giver gode anmeldelser af dine produkter, så del
det endelig med dine likers, uddrag af dine bøger,
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●

det endelig med dine likers, uddrag af dine bøger,

billeder af din hverdag, links til gode artikler + blogs
der er relevante, spørgsmål og afstemninger.

Vil du have flere gode råd om selvudgivelse og sociale
medier så klik ind på www.ordlaboratoriet.com

Vil du vide hvornår der afholdes kurser eller foredrag
om at skabe sit forfatterbrand på sociale netværk? Så
tilmeld dig nyhedsbrevet, så er du sikker på at få
besked.

Anja Christensen, Forfatter, Selvudgiver og
grundlægger af Ordlaboratoriet 

http://www.ordlaboratoriet.com
http://wordpress.us3.list-manage1.com/subscribe?u=0c8a7c0def8d1af8152e83057&id=1802247b21
http://www.ordlaboratoriet.com

