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Riktlinjer 
• www.fak.se och Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund Facebooksida är 

båda officiell kanaler för alla lokala kårer & rikskåren.  

• Fak.se primärt till ”intern” information och Facebook primärt för extern 
kommunikation. 

• Håll alltid en hövlig ton i det ni skriver och gör inga personangrepp. 

• Alla inlägg skall överensstämma med FAKs värdegrund. 

• Innehållet i inläggen skall vara relevanta och kopplade till vår verksamhet.  

• Fak.se & Facebook är våra digitala skyltfönster som skall attrahera våra 
läsare, följare, medlemmar, myndigheter, samarbetspartners & även locka 
nya medlemmar. 

• Bilder/video på personer, tänk på att ni i förväg fått OK från den/de 
personer som är med på bilderna innan ni publicerar bilderna på nätet.  
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Generella tips 

• När ni har träffar/övningar/insatser etc. om ni 
planerar att fota/filma så informera deltagarna 
om detta och fråga om någon motsätter sig att vi 
kan använder materialet på vår hemsida eller 
facebooksida.   

• Om någon inte vill figurera på bild så respektera 
det och undvik att få med den personen på bild. 

• Artiklar och Facebookinlägg blir mycket mer 
intressanta och lockar fler läsare om de innehåller 
bilder eller videoklipp. Se statistiken till höger. 

Facebook: 20160417 16:40 
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Saker ni bör undvika att göra på fak.se 

• Skapa en artikel som endast innehåller en rubrik & en bifogat Word-
dokument. Lockar oftast inte till läslusta.  
• Alla har inte Word och kan då inte ta del av informationen. Måste du publicera 

dokument försöka att använda pdf-format om möjligt. 
• Inlägg med bara rubrik & bifogad fil lämpar sig inte att dela vidare till Facebook. 

 

• Öppna upp en gammal artikel och ta bort befintliga texten och ersätta den 
med en ny text. 
• Den nya artikeln får fel datumstämpel och visas inte på rätt plats i nyhetsflödet, vilket 

resulterar i att många besökare missar den nya artikeln. 

• Artiklar skall vara artiklar och inte inlägg bestående av 1 mening.  
• Skall det var just en kort ”on-liner” kanske facebook är bättre. 
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Tips när du skapar en artikel på fak.se 

• RUBRIK, skapa en intressant rubrik som lockar läsarens intresse. 

• BILD, ha gärna med en bild i inledningen av ditt inlägg och glöm inte att skriva en 
kort bildtext. 

• INGRESS, inled med en kort ingress 1-2 meningar som lockar läsaren att läsa 
vidare i artikeln. 

• INNEHÅLL, i denna sektionen skriver du själva artikeltexten, det du vill förmedla 
till läsaren. 

• BILDGALLERI, använder du om du har flera bilder som du vill visa, även här tänk 
på att lägga till en kort bildtext. 

• Dela din artikel på Facebook genom att trycka på          och i 
pop-up rutan välja att dela artikeln på en sida som du hanterar. 
(Förutsäter att du har redaktörsrättigheter på FAKs  
facebooksida). 
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Tips när du skapar ett inlägg på facebook 

• BILD, har du en bild med i 
ditt inlägg så lockar den fler 
läsare 

• VIDEO, har du ett 
videoklipp med i inlägget 
lockar det ännu fler läsare. 

 

Facebook: 20160403 
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Gör egna filmer från era aktiviteter 

• Klipp ihop era kort och videoklipp till en film med hjälp av iMovie som 
du kan ladda ner till din iPhone & iPad.  

 

Några exempel på filmer ihopklippta med hjälp av iMovie 

Är du den vi söker? 

Frivilliga Automobilkåren söker DIG!  

Bv206 Terrängkörning i Karlskrona mars 2015 
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http://www.apple.com/se/ios/imovie/
https://www.youtube.com/watch?v=DTG2wVVNIag
https://www.youtube.com/watch?v=BDmVz9nLeHk
https://www.youtube.com/watch?v=jcWWRHHhKNM&list=PL13ygbiEHczSdOYTgmCKdAsh7MrRfmmdB&index=1


Frågor? 

Kontakta Jonas Bärnheim 

FAK-Blekinge 

 

E-post: Kcfak.k@gmail.com 

Mobil: 0708-331262 
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