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Facebook side eller Facebook gruppe?

Facebook side:

- Fungerer lidt som et markedsføringsredskab, hvor I har mulighed for at skrive opdateringer og få et 
budskab spredt på Facebook. I kan oprette begivenheder. Fortælle om store og små historier der 
har fundet/finder sted. 

- Tydeligt at I er afsender af Facebook siden. 
- Alle kan se jeres Facebook side og kan synes godt om den (medmindre I vælger, at I selv vil 

godkende ansøgninger – anbefales umiddelbart ikke at gøre)
- Alle opslag er offentlige og dermed synlige for alle brugere af Facebook. Egner sig ikke til 

hemmelige og interne beskeder. Her er Facebook i øvrigt ikke den bedste kanal til interne 
beskeder. 
(Man kan indstille siden til, at det kun er jer som afsender af siden, der kan slå indhold op. Men så 
bliver det mere envejskommunikation – og så går der givetvis lidt af idéen ved at bruge Facebook 
som kanal?)

- Administratorerne kommunikerer ikke som sig selv, men på vegne af siden – Facebook sidens navn. 
Det giver en mere professionel kommunikation. Kommentarer fra siden vægter også højere end de 
besøgendes kommentarer.  

- I kan oprette fotoalbums på en Facebook side. Husk tilladelser til at bruge billeder af mennesker på 
de sociale medier. 

- Når I når op på x antal følgere af Facebook siden, kan I følge statistik over siden: herunder hvornår 
de er på, hvem jeres følgere er osv., så I bedre kan målrette jeres opslag. 

Facebook gruppe:

- En Facebook gruppe består af medlemmer som er godkendt eller inviteret af administratoren/eller 
de andre medlemmer i gruppen. 

- Facebook grupper bliver oftest brugt til ”intern brug” eller for forskellige grupper af mennesker, der 
er tilknyttet et emne. 

- Opslag der er skrevet i gruppen, kan som udgangspunkt ses af alle gruppens medlemmer, 
medmindre man specifikt vælger noget andet, når gruppen oprettes. 

- Mange bruger en Facebook gruppe (oprettet som en hemmelig gruppe) som et slags lukket forum. 
Vi må som kommune ikke facilitere den slags, da Facebook ikke er en sikker kanal til det, og vi ikke 
”ejer” indholdet på Facebook. Der kan opstå skriveri om personfølsomt indhold. 

- Opslagene i en gruppe vægtes lige højt, uanset hvem der skriver indlæggene. I har altså som 
administrator ikke mulighed for at fremhæve jeres opslag. 

- I en gruppe kan man lægge forskellige filer op i et arkiv, som gruppens medlemmer kan tilgå. Men i 
kommunale sammenhænge, har vi andre kanaler til den slags – herunder intranet.   


