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Digital medieadfærd 
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+YouTube 



Målgrupper 



God adfærd på de sociale medier 

 

 
• Beregnet til borgerhenvendelser og borgerinfo 

• Derfor er det ikke en politisk side 

 

• God tone opretholdes 

• Borgerne svares altid venlig og høfligt 

• Borgerne kan ikke altid skelne kommune/byråd/politikere ad 

Aabenraa Kommunes Facebookside 



God adfærd på de sociale medier 

 
Vi passer på borgerne 



 

God adfærd på de sociale medier 

Vi passer på medarbejderne 



God adfærd på de sociale medier 

Hvordan agerer vi/medarbejdere på sociale medier?  

 

• ”Den gode mavefornemmelse” 

• Privat er ikke privat 

• Ytringsfrihed  



Gode råd 
 
Gode råd til medarbejdere på sociale medier 
Vi har samlet en række gode råd til medarbejdere på Facebook og andre sociale medier. Det har vi, fordi du som offentligt 
ansat – måske endda med borgerkontakt – bør overveje, hvordan du færdes sikkert og etisk på diverse platforme. 

 

• Facebook kan være en sjov og nem måde at holde sig opdateret om sine venner og interesser. Du kan dog også 
komme til at dele dine oplysninger med flere, end du ønsker.    

• Rådene er delvist udarbejdet af Forbrugerrådet Tænk og Aabenraa Kommunes ERFA-gruppe om sociale medier. Har 
du tilføjelser til rådene, så kontakt kommunikation@aabenraa.dk  
 

Indstil dine privatlivsindstillinger 
Hvis du ikke vil give alle adgang til din profil, herunder billeder via Googles søgemaskine eller tjekkes ind via Facebook 
Places, skal du fravælge det i privatindstillingerne. 

 
Overvej at adskille privatliv og arbejde 
Overvej, hvad du vil bruge din Facebook-profil til. Brug privatlivsindstillingerne til at vælge, hvem af dine venner der får 
adgang til hvilke dele af din profil. Du kan eventuelt oprette to profiler – en til kolleger og arbejdskontakter (forældre, hvis 
du f.eks. er lærer eller pædagog) og en til venner og familie.  
 
Hvis du lukker borgere ind på din profil, er det vigtigt, at du og dine kolleger først har drøftet, hvilke konsekvenser dette 

kan få for jeres arbejde. Sørg også for en tydelig forventningsafstemning med borgerne.  

 

Kan dine oplysninger tåle dagens lys 
Overvej, om det, du lægger ud, kan tåle at blive offentliggjort i andre sammenhænge, f.eks. til jobsamtaler. Det gælder ikke 

bare dine egne opslag, men også de debatter du deltager i.  
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Gode råd 
• Fire ud af ti arbejdsgivere har afvist ansøgere på grund af 

oplysninger, som de har fundet på Facebook.  

• Det kan være en god idé at gøre din Facebook-profil privat, så 
ikke alle, der søger på den, får adgang til dine personlige 
oplysninger.  
 

• Slet jævnligt billeder og oplysninger 
Det kan være en god idé jævnligt at slette billeder og 
oplysninger, der ikke længere er aktuelle. 

•  
Hold e-mail og kode for dig selv 
Offentliggør ikke din almindelige e-mail, og oplys aldrig din 
kode til Facebook. I stedet kan det være en idé at oprette en 
alias-webmail kun til det formål. 

•  
Anvend forskellige e-mailadresser 
Brug en anden e-mailadresse på Facebook end den e-
mailadresse, du bruger, når du handler. Så undgår du, at 
fysiske butikker eller onlinebutikker, som har din e-mail 
adresse, videregiver den til Facebook med henblik på at finde 
din profil og reklamere direkte over for dig. 
 

• Opgiv ikke kontaktinformationer 
Hold kontaktinformationer som f.eks. adresse og 
telefonnummer skjult på din profil. Du kan også gennem 
privatlivsindstillingerne vælge, hvem der skal have adgang til 
disse informationer. 

• Overvej, om du vil bruge dit fulde navn 

• Har du meget borgerkontakt, og vil du helst helt undgå 
risikoen for at blive kontaktet af borgere på Facebook, kan du 
vælge kun at bruge fornavn eller undlade dit mellemnavn. Vil 
du være på den helt sikre side, så brug et alias, f.eks. et 
kælenavn. 

•  
Læg ikke oplysninger ud om andre 
Medmindre de udtrykkeligt har givet dig lov, så læg ikke 
andres oplysninger ud på Facebook. Lad være med at tagge 
andre på dine billeder, med mindre du ved, at de synes, det 
er i orden. 

•  
Skift kodeordet jævnligt 
Har du mistanke om, at din profil er blevet hacket? Skift 
kodeordet og brug det ikke til andet end Facebook. Facebook 
har nemlig et stort problem med hackere, der stjæler 
brugernes oplysninger og koder. 

•  
Slet en profil 
Hvis du ønsker at slette din Facebook-profil (eller din afdøde 
bekendtes profil), så sørg for at gøre det korrekt. 

 



 

 

Spørgsmål? 


