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Facebook – jeres virtuelle klubhus 
Er I klar til at blive endnu mere dus med foreningens Facebook-side? 

 

Det håber vi, at I er – og vi i kommunikationsafdelingen står klar til at hjælpe. Vi har derfor lavet en guide til 

jer, så I kan blive mere fortrolige med foreningens Facebook-side. 

Dette er en guide til, hvordan I som forening kan arbejde med jeres Facebook-side, så I kan nå ud til jeres 

målgruppe med alle jeres tilbud, aktiviteter og arrangementer. Guidens formål er at give jer praktiske 

informationer om Facebooks basisfunktioner samt ideer til, hvordan I som forening får succes med jeres 

Facebook-side. 

Ud over denne guide, er der også hjælp at hente på Facebook, hvor vi har oprettet en gruppe – et lukket 

forum på Facebook – hvor vi alle løbende kan dele erfaringer med hinanden. Det er også i denne gruppe, at 

vi fra kommunikationsafdelingen vil svare på jeres spørgsmål om Facebook, inspirere jer og guide jer i jeres 

færden i det virtuelle klubhus. Find den på Facebook, når I søger på ”sparringsgruppe for 

firmaidrætsforeningerne”. 
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Hvad er en Facebook-side? 
 

En Facebook-side virker – ligesom jeres website – som foreningens ansigt udadtil. En Facebook-side bruges i vid 

udstrækning til ekstern kommunikation – altså til alle andre end jer, der lige sidder i bestyrelsen, eller som er 

ansvarlige for en aktivitet. Facebook-siden er foreningens mulighed for at kommunikere til omverdenen om, 

hvad der foregår i foreningen. En Facebook-side egner sig derfor særligt til markedsføring og rekruttering af 

frivillige, medlemmer og deltagere og til løbende kommunikation med denne gruppe. På en Facebook-side har I 

mulighed for at få jeres budskaber spredt i jeres ’følgeres’ netværk. I kan f.eks. kommunikere det, når I søger 

nye medlemmer, når der skal spilles kamp, eller I kan fortælle, hvornår næste store arrangement foregår. 

 

En Facebook-side fungerer også godt til at skrive om jeres begivenheder bagefter – med fx billeder og video fra 

begivenheden - ligesom I kan oprette begivenheder ud fra Facebook-siden. Begge dele kan gøres både med 

tekst, billeder og video. Flere har f.eks. erstattet fotoalbummet på deres website, med et fotoalbum på deres 

Facebook-side. Det er dynamisk og en god service for brugerne, der kan tagge sig selv på billederne, dele 

billederne og sige til deres netværk ”Se, jeg var med til Zumba-event i Næstved – fed dag!”. Det er noget af den 

bedste markedsføring, man kan få, når brugerne sætter sig selv som afsender på jeres tilbud.  

 

Personer der ’liker’ og følger jeres Facebook-side, vil typisk i første omgang være jeres medlemmer. Men 

derudover er det en fordel for jer at få flere til ’følge’ jeres side, som er potentielle nye medlemmer eller 

deltagere hos jer. Når I opdaterer jeres side, bliver jeres budskab nemlig spredt i netværket på Facebook. Alle 

kan se jeres Facebook-side og ’følge’ den. De skal hverken godkendes eller inviteres for at kunne det. Det 

samme gør sig gældende med de opslag, der bliver skrevet på jeres væg på siden. Disse opslag er synlige for 

alle brugere af Facebook. En Facebook-side er altså ikke til hemmelige eller interne beskeder, men til 

kommunikation med og markedsføring til jeres medlemmer, potentielle medlemmer og frivillige. 

 

 

Hvad er en Facebook-gruppe? 
 

En Facebook-gruppe kan sammenlignes med et intranet, der bruges til debat og sparring blandt folk, der typisk 

har et afgrænset interessefællesskab. 

 

Her kan man hverken bruge applikationer, lave offentlige billedalbum, eller poste penge i at nå længere ud til 

flere mennesker. En Facebook-gruppe består af medlemmer, som er godkendt eller inviteret af administratoren 

eller af de andre medlemmer i gruppen. Dette gør, at en Facebook-gruppe er ideel til internt brug i foreningen, 

eller for forskellige grupper af mennesker tilknyttet foreningen, fx i en bestemt aktivitet. Opslag, der bliver 

skrevet inde i gruppen, kan som udgangspunkt kun ses af gruppens medlemmer, medmindre man specifikt 

vælger noget andet, når man opretter gruppen.  

 

Mange foreninger har én Facebook-side og én eller flere grupper. Her fungerer siden som den officielle kanal 

udadtil, hvor man markedsfører foreningens aktiviteter, og gør opmærksom på sine aktiviteter til et bredt 

publikum, mens gruppen fungerer som et internt forum til beskeder på tværs af foreningens medlemmer. 
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Sådan opretter I en Facebook-side for foreningen 
Sådan opretter I en side: 

1. Gå til facebook.com/pages/create 

2. Klik for at vælge en sidekategori – vælg ”lokal virksomhed eller lokalt sted” 

3. Vælg en mere specifik kategori fra rullemenuen – vælg ”sport og fritid” -  og udfyld de nødvendige 

oplysninger med jeres forenings navn. 

4. Klik på Kom i gang, og følg vejledningen på skærmen. 

 

 

Jeres Facebook-sides udtryk 
Facebook-siden er bygget op omkring forskellige elementer – her gennemgår vi fire: 1) et profilbillede, 2) et 

coverbillede, 3) en ’Om’-session og 4) startsiden/væggen. På de følgende sider vil vi beskrive hvert element 

samt komme med et par gode råd til, hvordan I bruger de forskellige funktioner. 

 
Profilbilledet er det lille kvadratiske logo/billede og måler på Facebook 180 x 180 pixels. Det kan 

eksempelvis være jeres logo – I kan ændre det til enhver tid, hvis I ønsker. 
 

Eksempel på et godt profilbillede 
 
 

Coverbilledet er det store, aflange billede øverst på siden. Det skal være fængende, lækkert og 

repræsentere, hvad man får i jeres forening. Det kan eksempelvis være et godt billede fra én af jeres 

aktiviteter. I må ikke poste indhold og billeder, I ikke har rettighederne til eller opfordre sidens brugere 

til at bruge jeres coverfoto/billede på deres profiler. De specifikke regler ligger i vores gruppe på 

Facebook. Coverbilledet på Facebook måler 851 x 315 pixels. Vælg et billede, der i forvejen har et 

vandret format. 

https://www.facebook.com/pages/create
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Eksempel på et godt coverbillede 

 

’Om’-sessionen er der, hvor I kort og fængende besvarer følgende: Hvem er I? Hvad får brugeren ud af at 
være medlem af jeres forening? Og hvad får brugeren ud af at følge jer på Facebook-siden? Som I kan se på 
nedenstående eksempel, har Firmaidræt Hillerød også linket til deres hjemmeside – og det er en god idé. 

 

Eksempel på en ’om’-session, hvor der linkes til foreningens hjemmeside 
 

 
Startsiden er det, ’væggen’ på jeres side kaldes. Al jeres aktivitet (statusopdateringer, begivenheder, mv.) 

kan ses, jo længere man scroller ned. Startsiden er således en måde, hvorpå man kan skabe overblik over 

siden. Vi anbefaler jer, at selvom opslag på startsiden bliver forældet (fx hvis opslaget handler om en 

begivenhed, der allerede er blevet afholdt), at I ikke sletter opslaget. Mange opslag på jeres side, giver jeres 

medlemmer en fornemmelse af, at der sker meget på jeres side – og det er godt. 
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Sådan ser Facebook-startsiden ud på Firmaidræt Odenses Facebook-side 
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Sådan opretter I opslag/status 
Det skal nu handle om, hvordan I opretter følgende: 

 

• En tekststatus 

• En billed- eller videostatus 

• En begivenhed 
 

Når disse funktioner er gennemgået beskriver vi kort, hvordan I sletter, redigerer, fremhæver og 

planlægger opslag. 

 
En tekststatus er til små servicenyheder og lignende (fx ’Vi holder åbent i bededagsferien’, ’tak for en 

god sæson’, ’god jul’). Forsøg, så vidt muligt, at lave tekststatusser forholdsvise korte og lige på (maks. 3-

4 linjer), så man ikke skal trykke ”Læs mere”, da I så risikerer, at folk ikke læser hele statussen.  
 

Eksempel på en god tekststatus fra Firmaidræt Køge 
 

 
Sådan opretter I en tekststatus: 

 

1: På tidslinjen øverst på siden klikker I med musen i feltet ”skriv noget”, som I ser herunder. 

2: Skriv jeres tekst. 

3: Klik på den mørkeblå knap: ’Offentliggør’. I har nu lavet en tekststatus. 
 

 

 

 

En billede- eller videostatus er god til at skabe liv og stemning på jeres side – og er stort set altid bedre 

end en ren tekststatus. I kan både oprette et enkelt billede eller en video-sekvens (fx som reklame for et 

arrangement), eller I kan oprette et album (fx med mange billeder fra et arrangement, I har holdt). 

Billeder og video er især gode, når der er mennesker på - man vil nemlig gerne vise sine venner, at man 

har været til fx en fodboldturnering. Så tagger jeres medlemmer sig selv, kommenterer mv., hvilket 



8 
  

betyder, billederne kommer langt ud i jeres medlemmers netværk. I kan fx lægge billeder op fra 

arrangementer, efter det er afholdt eller undervejs. En billed- eller videostatus er typisk bedre at lave 

end en ren tekststatus, da Facebook ”belønner” opslag med billeder og video, og hermed kommer jeres 

opslag længere ud end ved tekst-statusser. 

 
 

 

Eksempler på gode billede-statusser 

 

 
Sådan opretter I en billede- eller videostatus: 

 

Først skal I gemme det billede eller den video, I vil uploade til foreningens Facebook-side på computeren. I 

kan eksempelvis gemme billedet/videoen på ’skrivebordet’ eller I kan vælge mappen ’biblioteker’ og 

dernæst gemme billedet i mappen ’billeder’. Nu er I klar til at lave en billede- eller videostatus. Start med at 

logge på Facebook, og gå ind på jeres forenings Facebook-side. 

 

1a: Placer dig i feltet ”skriv noget” og klik på ”Føj billeder eller en video til dit opslag”. 
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2a: Der kommer nu nedenstående vindue op. Find det billede/de billeder/video, I har gemt på 

computeren. I navigerer i mapperne ved at klikke på pilen øverst ud for ”Søg i”. Marker jeres 

billede/billeder/video, og klik på ”Åbn”. 

 
 
 

 
 

 

 

3a: Hvis I laver et opslag med et eller flere billeder, kommer dette billede frem, hvor I så kan skrive 

en kort tekst til jeres billede(r), og derefter klikke ”Offentliggør”. I har nu lavet en billede-status med 

et eller flere billeder. 
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ELLER: I kan også oprette en billed- eller videostatus på en anden måde, der giver flere muligheder 

for at dele billeder og vælge, hvordan billederne vises, og for at lave et helt album.  

 

1b: klik på billedikonet ”del et billede eller en video” – øverst til venstre i den ikon-menu, der ligger 

i toppen af jeres tidslinje. 

 

 
 

2b. Der kommer nu følgende billede op. 

 



11 
  

 
3b: I kan nu vælge at oprette et album, lave en billedkarrusel der linker til billeder fra jeres 

hjemmeside, oprette et diasshow med billeder som laves om til en lille video-sekvens, eller I kan 

oprette et såkaldt kanvas (sidstnævnte gennemgår vi ikke her, da det er en mere omfattende 

opsætning). 

 

Hvis I vælger et album, får I nedenstående billede frem: 
 

 
 

 

I kan nu navngive jeres album ved at udfylde feltet ”albumnavn” og skrive lidt om billederne i 

albummet i feltet ”beskrivelse” (fx ”Den 19. september 2014 afholdte vi firmaidrætsfestival i 

Nyborg – se stemningsbilleder her”). I kan også udfylde sted under ”lokation” og dato under ”skift 

dato”. Når I er færdig, klik så ”slå op”. I har nu lavet en billede-status med et helt fotoalbum. 

 

Samtidig kan I ved hvert billede skrive en kort billedtekst – fx hvem er på billedet, og hvad foregår 

der. Det er altid en god idé at tilføje en billedtekst til hvert billede, samtidig med I også har en 

overordnet tekst til hele albummet. Hermed er det nemt for personer, som ikke har deltaget ved 

arrangementet, at få indblik i dagen, og samtidig får det typisk folk til at bruge mere tid på 

albummet. Facebook måler en del af et opslags popularitet med, hvor lang tid jeres følgere 

brugere på jeres opslag. Hvis I kan få dem til at læse en lille tekst ved hvert billede, vil Facebook 

dermed sprede indholdet til flere af jeres følgere i deres nyhedsstrøm.  

 
 

En begivenhed er god til at skabe opmærksomhed om et arrangement eller en event, der foregår én 

dag eller over en lidt længere, men begrænset periode (max. 14 dage). Jeres følgere kan angive, at de 

”deltager” eller er ”interesseret” i jeres begivenhed – og dette vil deres netværk kunne se i deres 

nyhedsstrøm. Jeres følgere kan også dele begivenheden med deres netværk på Facebook. 



12 
  

 

Sådan opretter I en begivenhed: 
 

1: Klik på billedikonet ”opret en begivenhed” - i den ikon-menu, der ligger i toppen af jeres 

tidslinje. 
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2: I får nu følgende billede på skærmen, og kan nu udfylde felterne og de grundlæggende oplysninger 
for jeres begivenhed én efter én. 
 

 
 

Vælg et billede eller en video som ”coverbillede” til jeres begivenhed. Ved ”Beskrivelse” kan I skrive 

en kort teaser-tekst om, hvorfor man skal deltage, hvad begivenheden går ud på samt praktiske 

informationer (og evt. link til mere info). Hvis man skal tilmelde sig og betale for begivenheden kan 

I under ”Billetter” indsætte et link til siden, hvor man tilmelder sig – fx et bestemt sted på jeres 

hjemmeside eller et andet tilmeldingssite. I kan også springe dette felt over, hvis jeres arrangement 

er gratis.  
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3: Klik ”offentliggør”. I har nu oprettet en begivenhed på jeres Facebook-side. I kan også klikke på 
”gem kladde” og vende tilbage og rette i begivenheden, inden I offentliggør den.  

 
OBS: I skal have et vist antal likes på jeres side for at kunne oprette begivenheder. 
 
 
 

Slet, ret og planlæg opslag 
 

Nu har vi gennemgået, hvordan I opretter statusser på foreningens Facebook-side. Engang imellem sker 

det, at man får lavet et opslag, der ikke var meningen – eller at der er sneget sig et par fejl ind, man gerne 

ville rette - I fremstår nemlig bedst og mest professionelt, hvis der ikke er meningsforstyrrende komma-, 

tryk- og/eller stavefejl i jeres opslag. 

 

Vi gennemgår derfor nu, hvordan I altid kan slette eller rette i opslag, som I – eller andre administratorer - 

har lavet på jeres Facebook-side. Vi vil også gennemgå, hvordan I kan ”planlægge” opslag. 

 

Sådan sletter og retter I jeres opslag: 

1: Find det opslag I gerne vil slette/rette, og klik på den lille grå pil, øverst i venstre 

hjørne. 

 

2: Klik ”Slet” eller ”Rediger”. 
 

 
3: Hvis I ønsker at redigere et opslag, skal I huske at afslutte ved at klikke ”Færdig med 

redigering”. 
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Vil I gerne offentliggøre en status lørdag middag, men har bedre tid til at skrive opslaget på en anden dag, 

har I mulighed for at planlægge et opslag.  

 

Sådan planlægger I opslag: 

 

1: Lav jeres opdatering (Se under ”Sådan opretter I en tekst/bilede-status”). 

 
2: Klik på pilen til højre for knappen med ”Offentliggør” og vælg ”Planlæg”. I får nu dette 

skærmbillede frem: 

 
 

 
 

3: Vælg nu, hvilken dato jeres opdatering skal offentliggøres samt hvilket tidspunkt. Klik 

”Planlæg”. Opdateringen kommer nu ikke til syne med det samme, men bliver offentliggjort 

på det tidspunkt, I har angivet. 

 
OBS: I skal have et vist antal likes på jeres side for at kunne gøre dette. 

 

 
Annoncering – boost af opslag, begivenhed eller få flere følgere til siden 
Når I laver et opslag på Facebook, er det ikke alle dem, der har ”liket” jeres side og følger den, som ser 

jeres opslag i deres nyhedsstrøm. Det skyldes, at der sker en sortering i opslag på jeres følgeres (dem, der 

har klikket ’like’ til jeres side) nyhedsstrøm (eller newsfeed), så brugerne ikke får hele deres nyhedsstrøm 

fyldt med opdateringer. For at nå længere ud til jeres målgruppe, kan I derfor vælge at annoncere på 

Facebook – altså betale penge for, at flere ser jeres opdateringer, begivenheder, side m.v. 

Der er flere forskellige måder at gøre dette på. I kan eksempelvis ”booste” et opslag på jeres side eller en 

begivenhed I har oprettet på siden, I kan promovere selve Facebook-siden for at få flere følgere, eller I kan 

oprette betalte opslag (annoncer) for fx en af jeres aktiviteter ”uden om” jeres Facebook-side. Der findes en 

række flere annonceringsmuligheder end dem, vi hér nævner, men vi beskriver herunder de 

annonceringsmuligheder, der overordnet set er de mest oplagte at bruge for jer som forening.  
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Boost af opslag kan bruges, når I har lavet et opslag på jeres side med noget særlig godt indhold, der er 

relevant for alle jeres følgere og måske endda andre end jeres nuværende følgere. Det kan fx være en god 

video, der fortæller om én af jeres kommende events/aktiviteter eller et godt billedopslag, der fortæller 

om én af jeres populære aktiviteter. At booste et opslag er den mest simple og enkle måde at lave 

annoncering på.  

 

Få flere til at deltage i din begivenhed (= boost begivenhed) er god at bruge, når I skal rekruttere 

deltagere til en begivenhed, I har oprettet på jeres side – fx en motionsevent, et stævne eller et 

arrangement med fx et kursus eller foredrag. Med et betalt boost af begivenheden kan I komme ud til 

flere end bare jeres følgere på siden.  

 

Promovér side (en mulighed i annoncér for din virksomhed) kan bruges til at få flere følgere, der ”synes 

godt om” jeres side. Ved at få gruppen af følgere til at vokse kan I få jeres opslag og kommunikation på 

siden ud til en større gruppe mennesker. På den måde kan jeres side også vokse sig til at blive en større 

del af jeres kommunikation i foreningen til medlemmer, deltagere m.fl. 

 

Annonce ”løsrevet” fra jeres Facebook-side - følgende link tager jer igennem de forskellige muligheder trin 

for trin, hvis I laver annoncen ”løsrevet” fra jeres ide”: https://www.facebook.com/ads/create

 
 

I kan kigge de forskellige muligheder igennem (vi gennemgår dem ikke yderligere hér). Husk, at I ikke 

køber noget, når I kigger og klikker jer rundt, med mindre I klikker ”Køb” – så I kan altså roligt forsøge jer 

frem. 

 

Sådan opsætter I annoncer.. 
Vi gennemgår nu, hvordan I opsætter en række af de mest gængse måder at annoncere på. 
 

Sådan laver I boost af opslag på jeres side: 

1: Gå ind på det opslag, I vil booste, eller start med at lave opslaget. Klik på boost-knappen i 

https://www.facebook.com/ads/create
https://www.facebook.com/ads/create


17 
  

nederste højre hjørne.  

 

 

2: Definér målgruppen – vælg enten ”personer du vælger gennem målretning”, ”personer der 

synes godt om din side” eller ”opret ny målgruppe” (hvis I ofte skal annoncere over for en identisk 

målgruppe). Vil I nå ud til folk, der ikke allerede følger jeres side, vil ”personer du vælger gennem 

målretning” være det mest oplagte valg. Der kommer nedenstående billede frem: 

 

 

 

2a: Klik på ”rediger” for at komme ind og definere din målgruppe. Udfyld køn, alder og lokation. 

Der kommer nedenstående billede frem: 
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Under ”Lokationer” indtaster i navnet på den by, som I vil ramme folk i med annoncen – typisk 

jeres egen by, hvor foreningen hører til. På den lille pil til højre for byens navn kan I vælge, i hvor 

mange minutters radius rundt om den valgte by, I gerne vil ramme folk. Under ”Alder” vælger i via 

pilene min. alder og max. alder for dem, I vil ramme. Under ”Køn” vælger I, om jeres annonce skal 

ramme alle, kun mænd eller kun kvinder.  

 

3: Detaljeret målretning for målgruppen (nedenunder kortet): uddyb fx demografi og interesser for 

jeres målgruppe for annoncen. Der kommer nedenstående vindue frem.  

 

Under ”Demografi” kan I fx vælge hvilken branche, dem I vil ramme med annoncen, er ansat i. 

Under ”Interesser” kan I fx vælge den sportsgren, som jeres annonce handler om. Tænk gerne I, 

hvad målgruppen for jeres annonce ellers kunne have som interesse, og vælg også det og tag med i 

målretningen. Afslut ved at klikke på ”gem”.  
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4: Scroll ned ad siden for ”boost opslag”, forbi målgruppen, til du kommer ned til afsnittet  

budget og tidsplan: vælg hvor mange penge, I samlet set vil bruge på annoncen, og over hvor 

mange dage/uger/måneder, annoncen skal køre og være aktiv. Der kommer nedenstående billede 

frem. 

 

  

Indsæt det samlede beløb i kr., I vil bruge. I ”varighed” kan I vælge mellem de foruddefinerede 

perioder på 1, 7 eller 14 dage, eller I kan indsætte slutdato for, hvornår jeres annonce skal vises til 

og på den måde selv vælge den præcise varighed.  

 

5: Betaling: første gang I opretter en annonce eller et boost, bliver I bedt om at oprette en 

annoncekonto med et kreditkort tilknyttet. Vær obs på, at det skal være et internationalt gældende 

kreditkort (VISA/Dankort, VISA, MASTERCARD eller lignende). Efterfølgende står dette kreditkort 

automatisk valgt under betaling.  

 

Til højre i vinduet ser I en forhåndsvisning af jeres annonce med det boostede opslag. 

 

6: Klik til sidst på ”Boost”. Annoncen bliver nu sendt til godkendelse hos Facebook. Der går typisk 

mellem 15-60 minutter, før I får en notifikation om, at jeres annonce er godkendt.  

 

Sådan laver I boost af begivenhed: 

1: Gå ind på den begivenhed, I vil booste. Klik på boost-knappen til højre.  
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2: Vælg målsætning for din annoncering – om I vil få flere til at klikke på link til tilmelding/billetsite 

eller I ”bare” vil øge kendskabet til jeres begivenhed blandt flere personer. 

 

 

 

3. Annonceindhold – skriv tekst til jeres annonce og vælg billede eller video til annoncen. 

Vælg, om I vil bruge et billede eller en video som det visuelle blikfang til annoncen. I kan overføre 

billeder fra jeres egen pc ved at klikke på ”overfør billeder”. Det er vigtigt, at det kun er lidt eller 

slet ingen tekst på det billede, I bruger til annoncen. Rækkevidden og hvor langt I når ud til folk 

afhænger nemlig også af jeres billede i annoncen, og hvor meget tekst billedet indeholder. 

Nedenfor kan I se fire eksempler på billede-kategorier, hvor øverste billede uden tekst er det 

billede, Facebook foretrækker, og som sørger for når ud til flere i målgruppen end billede nr. 4 med 

meget tekst. 
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4: Scroll ned ad siden for ”boost begivenhed”, forbi ”annonceindhold”, til du kommer ned til 

afsnittet ”målgruppe” og følg nu trin 2-6, som det er beskrevet under ”sådan laver I boost af 

opslag” på side 17-19  
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Sådan laver I en annonce, der promoverer jeres side: 

1: Placér jer i toppen af jeres tidslinje og klik på billedikonet ”annoncér for din virksomhed” –den 

ikon-menu, der ligger i toppen af jeres tidslinje. 

 

  

 

2: I kan nu vælge mellem en række muligheder – en løbende månedlig promovering, annoncering 

for at sende flere folk til jeres hjemmeside eller promovering af siden for at få flere til at følge jeres 

Facebook-side. Vælg ”promover din side”.   

 

 

 

3: Følg nu trin 2-6, som det er beskrevet under ”sådan laver I boost af opslag” på side 17-19 

 

 



23 
  

Se resultaterne for jeres annoncer og muligheder for redigering 
 

Facebook giver rigtigt gode muligheder for, at I kan måle på, hvor godt I lykkes med jeres annoncering. For at se 

et hurtigt overblik over jeres igangværende annoncer og resultaterne af nyligt afsluttede annonceringer kan I 

klikke nederst i venstre-menuen på jeres side på ”administrer promoveringer”.  

 

 
 

I får nu en oversigt frem med de igangværende og seneste ”promoveringer” og kan se, hvor mange personer, I 

har nået, mængden af interaktion (likes, kommentarer, deling af opslag) og det brugte beløb, som fx kan se 

sådan ud: 

 

 

Hvis I vil have et mere detaljeret overblik – eller hvis I har brug for at redigere i nogle af jeres igangværende 

annoncer, så kan I klikke på ”gå til Annonceadministrator”. Nu kommer en oversigt frem over alle de 

annonceringer, der er lavet på den annoncekonto, I opretter fra.  
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Annonceadministrator indeholder en lang række funktioner, som vi ikke gennemgår her. Det er dog vigtigt 

for jer at vide, at det er hér, I kan komme ind og redigere i selve annoncen/boostet og 

annonceopsætningen, hvis I opdager, I har lavet en fejl.  

 

 

God Facebook-adfærd 
Vi vil her give et par gode råd til, hvordan man kan agere på Facebook. 

 
 

Kontinuerlig og varieret aktivitet er to vigtige ting at huske, når det handler om at agere på Facebook. Ved 

at opdatere foreningens Facebook-side 1-2 gange om ugen, vænner I jeres ”likers”/følgere til, at der 

kommer information fra jer, og de vænnes således til at gå til jeres side for at interagere med jer. Det er 

samtidigt vigtigt, at I er variererede i jeres Facebook-ageren, og at I veksler mellem informative, 

reklamerende og stemningsopslag. 

Svartid er en anden vigtig ting at være opmærksom på. Vi anbefaler, at hvis jeres medlemmer 

kommenterer på jeres opslag, eller selv laver et opslag på jeres side, at I så svarer dem indenfor 24 timer i 

en venlig og serviceminded tone – også på kritiske opslag. Hvis nogen er kritiske på jeres side, er det 

desuden vigtigt, at I ikke sletter deres opslag, da de kan blive stødt af dette, og det kan blive betragtet som, 

at man forsøger at ’gemme’ noget, hvilket igen kan give en sneboldeffekt af utilfredse brugere. Svar dem i 

stedet venligt og løs problemet sammen. I særlige tilfælde kan I blot lade opslaget stå, hvis det ikke ’kalder’ 

på et svar – hvis I er i tvivl, kan I søge råd i kommunikationsafdelingen. 

Oprettelse af flere administratorer er et tredje godt råd af to årsager. Først og fremmest betyder det, at I 

kan dele arbejdet med Facebook-siden ud på flere hænder, så én person ikke er alene om arbejdet. For det 

andet er det vigtigt, at I er flere administratorer, hvis det skulle ske, at Facebook-sidens eneste 

administrator er syg den dag, I gerne vil lave et opslag. Eller det kan være, at Facebook-sidens administrator 

ikke længere skal varetage opgaven – og så kan I ikke få adgang til Facebook-siden længere. 
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Sådan opretter I flere administratorer: 
 

1: Klik på ”Indstillinger” i topmenuen yderst til højre. 
 

   
Der kommer nu følgende billede frem. 

   



26 
  

  
2: Klik nu på ”Sideroller” i venstre-menuen. 

 

3: I får nu et skærmbillede, der ligner dette, der giver jer et overblik over, hvem der er 

administratorer på netop jeres forenings Facebook-side. 
 

 

 
4: Klik på ”Tilføj en anden person”, og udfyld feltet ved at skrive navnet på den person, der 

skal være administrator. I skal være ’venner’ på Facebook for at tilføje personen. 
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5: Klik på den lille pil og vælg ”Administrator”. 
 

 

 
6: Tryk ”Gem”. I får nu denne side frem, hvor I bliver bedt om at skrive jeres personlige 

adgangskode til Facebook. Dette er den adgangskode, I bruger til at logge ind på jeres egen 

Facebook-profil med, og IKKE en kode, der tilhører foreningen. Når I har skrevet koden, 

klikker I på ”Indsend”. 

 
 

 
 

I har nu oprettet en ny administrator på foreningens Facebook-side. 
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Konkurrencer og apps 

Konkurrencer er gode til at øge antallet af følgere på foreningens Facebook-side og samtidig til at 

skabe liv og aktivitet på siden. I kan afholde forskellige typer af konkurrencer - eksempelvis 

spørgsmålskonkurrencer, som er hurtige og nemme, og fotokonkurrencer, der kræver mere tid. I 

kan købe apps til konkurrencer, men I kan også lave dem selv ved at stille et spørgsmål og trække 

lod blandt besvarelserne. Vær meget opmærksomme på, at I ikke overskrider Facebooks regler og 

de danske markedsføringsregler! Facebooks regler ændrer sig løbende. 

En typisk fejl er, at man laver en konkurrence, som går ud på at tagge sine venner og dele et 
opslag – det må man ikke dags dato. Det må ikke være en konkurrencebetingelse, at brugerne 
deler eller tagger sig og sine venner på et billede. Så tvinger man folk til at "spamme", og det er 
en uskik. Man må godt opfordre til det, men det må ikke være en betingelse for deltagelse i en 
konkurrence. 

Standpunkt for markedsføring via sociale medier (uddrag fra markedsføringslov): 

http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og- 

vejledninger/Markedsfoeringsloven/Sociale-medier 
 

Facebooks konkurrenceregler opsummeret: http://bsocial.dk/facebooks-konkurrenceregler/ 
 

 

Se eksempler på apps, der kan købes, og læs om, hvad de kan bruges til her: 
http://newsperience.dk/facebook-apps/ 

http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/Sociale-medier
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/Sociale-medier
http://bsocial.dk/facebooks-konkurrenceregler/
http://newsperience.dk/facebook-apps/
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