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Vejledning til brug af en Facebook-side

Dette er grundelementerne for at bruge en lokal 
Facebook-side. Vejledningen hjælper dig til at 
komme hurtigt i gang og bruge de mest 
almindelige funktioner på Facebook. 

HUSK at være så aktiv som muligt. Facebook 
straffer de inaktive ved at nedprioritere opslag 
fra profiler, der kun sjældent lægger opslag op. 
Derimod ‘up grader’ Facebook den, som hyppigt 
skriver opslag, deler og kommenterer. 

Det hele handler om et socialt netværk, og den 
der netværker mest, får flest venner. Den der 
tier, får lov at slå i hjørnet med et tomt drinkglas 
og passe sig selv. 



DN på Facebook – gode råd 

Navnestandard – hvorfor? 

Vi anbefaler, at de lokale FB-sider navngives med DN + 
kommunenavn. Det gør det lettere for jeres følgere at 
søge siden frem. FB’s søgefunktion er hverken 
optimeret eller konsistent, fx tilbyder FB ikke 
alternativer, hvis man skriver forkert. 

Brug sommerfuglen som profilbillede og gerne med 
kommunenavn på (få hjælp fra sol@dn.dk hvis det 
driller). 

Brug et flot coverbilleder (det lange på tværs for 
oven) og skift det ofte ud. Det skaber aktivitet. 

Hvad gør vi, når en person skriver grimt på vores væg?  
o Vi svarer pænt og lødigt og ønsker en god dag. Og 

svarer IKKE på gensvar – tosserier bliver ved 
uendeligt. 

o Lad følgerne svare for jer - det vil vores følgere gøre 
uopfordret og med glæde. 

Hvornår skal jeg være mig, og hvornår skal jeg være 
DN? 
o Vær OBS på om dit profilbillede er fremme eller 

DN’s profilbilleder er fremme, når du skriver 
kommentarer eller slår noget op (mere om dette på 
side 15).  

mailto:sol@dn.dk


Vælg den rigtige indgang

Bemærk når du søger en FB side frem,  
får du flere resultater: Fx sider, steder, 
opslag, links, osv. 

Til højre er det øverste link selve DN 
Helsingørs side. Hvis du klikker på det, 
kommer du ind på DN Helsingørs side. 
Dette er den rette indgang. 

Næste link er et opslag af DN Helsingør. 
Hvis du klikker på det, vises kun selve 
opslaget og ikke DN Helsingørs side.  



Det gode opslag – trin for trin 

Gennemtænk dit opslag inden du poster det

• Hvad vil du (sige/opnå) med det?  

• Vil du linke til en side?

• Vil du bruge billede og humørikon? 

Huskeliste

 En gode tekst er kort og med en anvisning.

 Call to action - hvad vil jeg have folk til at 

gøre?

 Fotos skaber blikfang - husk du ikke må gafle 

billeder fra nettet!

 Links - er der et foto på siden du linker til? 

 Humørikoner - hvorfor, hvor mange, hvornår?

 Fejl – det virker ikke, hvad gør jeg? Reeload

browser og begynd forfra, tjek om der findes 

et foto på linksiden. 

• Skriv din tekst og brug STORE bogstaver og 

brug  humørikoner i blandt teksten, men med 

måde. 

• Husk at du altid kan redigere, slette og skjule 

dit opslag (se side XX)

Her skriver du dit opslag



Den gode tekst

Øv dig i at skrive kort

• Skriv det vigtigste øverst.

• Max 4-5 linjer. Resten forsvinder under 

”Se mere” og 60% ser det ikke.  

• Undgå massive tekstblokke uden 

variation. 

• Giv din mening til kende. Vær tydelig.

• Brug en lokal vinkel til en national 

historie. 

• Call to action. Hvad vil du have folk til at 

gøre? Like, dele, kommentere? Hvordan 

får du folk til det? 

• Brug humørikoner – med måde! 



Læg billede op - sådan

Find dit billede og gem det på din computer, så du ved, 

hvor du kan finde det i stifinder, når den aktiveres.  

• Klik på funktionen Billede/video. 

• Så aktiveres din stifinder og du finder og vælger det 

billede, du skal bruge. 

• Billedet oploader. Du kan lægge flere billeder op ad 

gangen. 

• Du kan lægge dine videoklip op på samme måde. 



Det gode billede

• Brug egne billeder. Klart det bedste. 

Folk elsker lokale billeder. 

• I kan opfordre folk til at lægge fotos

op af deres naturoplevelser. 

• OBS. Ophavsretten til billeder skal 

overholdes. Man må ikke google og 

snuppe fotos. 

• Gratis billeder og online databaser som 

fx Flickr. 

• HUSK at tjekke copyright restriktioner og 

kreditere fotografen.



Brug mange billeder… 

Tænk visuelt.. 

• Opret forskellige albums med alle jeres billeder, så I har noget at 

plukke af i løbet af året til sæsonens coverbilleder og til jeres 

ugentlige opslag. 

• Navngiv jeres albums til jeres billeder, så I let kan finde billederne 

frem. Og så jeres følgere let kan gå på opdagelse uden at fare vild. 

• Tænk i at tage billeder på alle jeres ture, og hjemme i haven eller 

på jeres private ture. Alle gode billeder kan bruges. 



Læg et link op - sådan 

Brug link når du vil føre folk et sted hen 

• Find den side, som du vil linke til. Tjek om siden, du vil linke til, har et billede. Dette 

billede vil blive trukket med over og bliver vist i dit opslag. Hvis siden ikke har et billede, 

risikerer dit opslag at klare sig dårligt. 

• Kopier linket (Ctrl + C) (https.www…osv)

• Gå tilbage på din Facebook-side og kopier linket ind (Ctrl + V) i skrivefeltet (se til højre). 

• Vent 3-5 sekunder til linket oploader og lægger sig nede under skrivefeltet (se til højre). 

• Slet derefter linket oppe i skrivefeltet. Det fjerner ikke det oploadede link. Så snart linket 

er oploadet, er linket blot ‘død’ tekst i skrivefeltet.  

• Skriv i stedet din egen opfordring til at klikke på linket. Husk at give din holdning til 

kende og kom med en direkte opfordring (og grund til) til at klikke på linket. 

• HVIS billedet ikke trækkes med over, kan du opfriske browseren og forsøge igen. 



Tips og tricks til det gode opslag
Brug en personlig og præcis skrivestil

▶ Læg op til interaktion

▶ Skriv et spørgsmål – fx ”Er du enig?”

▶ Tænk over det visuelle

▶ Brug et billede eller måske en Emoji

▶ Brug et ‘call to action’ 

▶ Del / Like / Kommenter / Følg / Deltag

▶ Skriv så alle kan være med 

▶ Undgå internt og fagspecifikt sprog 

Interaktion

Call to action

Kort og præcist

Forståeligt sprog 

Visuelle elementer

Tænk på jeres 

målgruppe



Få flere ind på jeres side

▶ Det afgørende er aktivitet! 

MINIMUM et opslag og anden aktivitet om ugen. 

▶ Brug jeres eget netværk og personlige profil! 

▶ Del til jeres egne venner 

▶ Inviter venner til at ‘like’ siden

▶ Del opslag fra siden

▶ Få alle i afdelingen til også at gøre det

▶ Inviter dem, som har ‘liket’ et opslag. 

▶ Lav interessante og relevante opslag



Inviter dem, som har 
liket et opslag

Et undværligt tip når man ønsker 

flere følgere: 

Tryk på antallet af likes på 

opslaget.

En skærm dukker op, med dem 

som har liket.

Inviterer dem til at følge jeres 

side. 



Inviter dine venner til
at følge jeres FB-side

1. Du kan invitere dine egne venner* til at 

følge jeres lokale FB-side.

Klik på ‘INVITER VENNER’. 

2. I det nye vindue, der popper op, vælger 

du, hvem du vil invitere.

NB. Bemærk at du kan skrive din egen 

invitation oppe i tekstfeltet, som sendes med.  

* Det er din egen pulje af venner, som du kan invitere til at 

følge jeres side. Hvis I alle i afdelingen gør dette, kan I få 

mange nye følgere – og I kan få relevante personer, som fx 

lokalpolitikere til at følge jeres side, hvis I er venner med 

dem på FB. 

1.

2.



FB-profil versus FB-side
Vær opmærksom på, om du er dig selv (din egen

profil) eller om du er jeres lokale FB-side. 

Det er ikke rart at lægge noget privat op som 

jeres lokale FB-side. Eller omvendt. 

Du kan skifte imellem de to profiler på den lille 

trekant. 

Det gælder både i opslag (øverst til højre),

hvor man kan se sommerfuglen er fremme (dette 

er helt korrekt, hvis du er på jeres lokale FB-side), 

Det gælder også i kommentarfeltet (nederst til venstre).

Her er jeg på en lokal DN FB-side med min egen profil. Den skal jeg 

skifte, før jeg skriver en kommentar. Det gør jeg ved at klikke på 

trekanten. Så skifter det lille profilbillede til sommerfuglen.



Sådan deler du

Nederst på det opslag du vil dele, finder du DEL-knappen (se punkt 1). 

Klik på DEL og et vindue popper op. 

Vælg rullegardin-menuen (se punkt 2) og vælg, hvor du vil dele 

opslaget. På din tidslinje = på din væg. På en vens tidslinje = på en 

vens væg. Bemærk at du kan dele i en begivenhed. På den måde kan 

opslag med fakta komme ind og understøtte en begivenhed, du har 

slået op. 

Del på en side gælder, hvis du vil dele et opslag, som du har fundet, 

over på jeres lokale DN-side. 

HUSK at du selv skal skrive din egen anbefaling til hvorfor du synes at 

netop dette opslag skal læses – eller hvorfor det har relevans for dem, 

du deler til (punkt 3).

Det må ikke være en gættekonkurrence. Vær tydelig i din anbefaling. 

Den må gerne være en befaling ;-) 

1

2

3



Del, tag og kommenter selv

Brug mulighederne i billeder og opslag til at skabe trafik og 

opmærksomhed. 

Tagge – hvad er det? 

Når du tagger en person, opretter du et link til vedkommendes profil. 

Det opslag, du tagger personen i, tilføjes på personens tidslinje. Du 

kan fx tagge et billede for at vise, hvem der er på det. 

Klik på billedet i et opslag og vælg dem (tag dem), I ønsker skal gøres 

opmærksom på billedet og indholdet i opslaget. 

Del – til hvem og hvorfor? 

Del opslag fra andre på jeres side og opfordr også andre til at dele 

jeres opslag. Det skaber mere trafik til det oprindelige opslag, når det 

vises på flere ‘væge’. 

Kommentér – hvorfor det? 

Skift til din private profil og kommenter på dit DN-opslag. Hjælp 

hinanden indbyrdes. Det skaber opmærksomhed og trafik. 



Planlæg et opslag

Tidspunktet for, hvornår et opslag lægges op 

betyder noget for, hvor godt opslaget klarer sig. 

Du kan skrive flere opslag til hele ugen og gøre 

dem klar til offentliggørelse på et planlagt 

tidspunkt – så kan du holde fri og gå i skoven 

Klik på den lille trekant på ‘Offentliggør’-

knappen og vælg ‘Planlæg’.

Hvornår er gode tidspunkter? 

• Om morgenen (07.30-9.00)

• Om eftermiddagen (16.00-20.00)

• Fredag aften (20.00-21.00)

• I weekenden og i ferier. 



Begivenheder på Facebook

Forskel på en begivenhed fremfor et opslag

▶ I kan få interessetilkendegivelser – et fingerpeg om der 

kommer deltagere eller ej. 

▶ I kan kommunikere direkte til dem, der har 

tilkendegivet interesse ved at skrive i kommentarfeltet. 

▶ I kan være flere medarrangører på en begivenhed og 

dermed få en større sendeflade og flere modtagere. 

▶ I kan invitere direkte fra begivenheden til jeres følgere.  

▶I kan booste jeres opslag og målrette det til relevante 

målgrupper. 



Den gode begivenhed
Tips og Tricks

▶ Opret en begivenhed og del den på jeres 

Facebook-side. 

▶ Tænk elementerne for et ’godt opslag’ ind i 

teksten.

▶ Gør noget ud af selve begivenhedens side, 

Cover-foto og navn.

▶ Tilbyd nødvendig info nede i teksten, men gør 

det kort og præcist.

▶ ‘Sælg den’ Tænk: What’s in it for me? 

▶ Inviter jeres venner! 
▶ Find knappen i højre side
▶ Hold musen hen over, og tryk ‘inviter venner’



Flere deltagere til begivenheder
Tips og Tricks

▶ Hold gryden i kog – bliv ved med at dyrk jeres begivenhed 

= kommenter inde i begivenheden (se eksempel til højre, 

hvor man har skrevet en kommentar inde i begivenheden). 

▶ Husk at skrive i øjenhøjde med modtagerne. 

▶ Pas på ikke at være indforstået. Alle skal kunne forstå, hvad 

du skriver. 

▶ NB. ”Jeg deltager” betyder ikke, at personen nødvendigvis 

deltager… Det er blot et fingerpeg.

▶ Del og bed andre om at dele…



Del begivenheden for at få mere opmærksomhed. Det 

svarer til, at du hænger dit papir op på opslagstavler mange 

steder. 

Brug elementerne for et ’godt opslag’. Fang målgruppens 

opmærksomhed (et spørgsmål, et flot billede eller et udsagn). 

Fortæl hvorfor det bliver et virkelig godt arrangement  i stedet for, 

hvad arrangementet handler om.

Deling af 
begivenhed

OBS! En ’lånt’ begivenhed sælger IKKE sig selv. Skriv 

jeres egen tekst til et opslag/begivenhed. I gør 

målgruppen interesseret med jeres egen tekst. 

Husk at skriv din anbefaling øverst. 

Her er man skidt hjulpet 


