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gode 
råd
om Facebook 

2 Undgå brokkerier og sladder. Det kan
sætte dig i et dårligt lys over for nuværende og
kommende arbejdsgivere såvel som kolleger. 

3 Vil du skabe debat om arbejdsforhold og
arbejdsmetoder, så overvej først, om Face-
book er det rette forum. Måske egner debat-
ten sig bedre til arbejdspladsens intranet
eller et personalemøde? 

4 Gå altid direkte til kolleger
og din leder med kritik, før du
deler den på Facebook. Skriv
kun kritik på Facebook, du
ikke ville have noget problem
med at sige i TV Avisen. Hold
fokus på løsninger. 

1 Gør dig klart, at Facebook er et offentligt
medie, hvor kommentarer og billeder let
spredes via dine venner og venners venner.
At fravælge venskab med din leder eller 
bestemte kolleger er ingen garanti for, at de
ikke får kendskab til det, du skriver. 

Hvor går grænsen for, hvad du kan skrive om dit arbejde uden at skabe
konflikter med kolleger og chefer? Ekspert i digital identitet Pernille
Tranberg guider dig. 
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9 Sæt dine indstillinger, så
du ikke er søgbar på Google. 

8 Sæt dine privatindstillin-
ger til, at du skal godkende bil-
leder, andre har tagget dig på
(knyttet dit navn til), før de

bliver vist på din tidslinje. Så
begrænser du risikoen for, at
andre finder pinlige billeder af
dig fra en våd aften i byen.

tema
Facebook

5 Videregiv aldrig fortrolige
oplysninger om borgere, dig
selv eller dit arbejde – heller
ikke i dine private beskeder.

6 Spørg om lov, før du læg-
ger genkendelige billeder af
borgere, børn, kolleger eller
andre på Facebook.

7 Overvej hvilke billeder af dig selv, du 
vil have liggende. Arbejder du på en røgfri 
arbejdsplads? Så er der måske ingen grund
til at reklamere med, at du ryger i fritiden. 

10 Du kan med fordel bruge Facebook
som en slags opslagstavle, hvor du efterlyser
gode ideer og arbejdsredskaber eller deler
positive historier fra hverdagen. Husk at
omtale borgere og kolleger anonymt. 

Læs mere

‘Fake it’ af Pernille Tranberg og Steffan Heuer, 2012.
Bogen giver dig værktøjer til at værne om dit privatliv
på sociale medier. Et af kapitlerne har særligt fokus
på arbejde. 

Følg FOA på Facebook

Vidste du, at FOA er på Facebook
med nyheder, debat og involvering
af medlemmerne?
www.facebook.com/
FagOgArbejde


