
Kom i gang med 
krysspublisering
Av Hyper



Hva er krysspublisering?

Krysspublisering er en funksjon i Facebook der du kan bruke videoer fra andre 
Facebook-sider til din Facebook-side og/eller på tvers av flere Facebook-sider. 
Du kan krysspublisere allerede publiserte videoer på Facebook-sider uten å 
måtte laste dem opp igjen, enten på den samme Facebook-siden eller på andre 
Facebook-sider.



Etablere et 
krysspubliseringsforhold

Krysspubliseringsforhold gjøres i forkant som forberedelse til kampanjelanseringen. Samarbeid med en 
Facebook-side trengs kun å etableres én gang per Facebook-side, som du skal ha et krysspubliseringsforhold 
med. 



Steg 1 - 2

1. Gå til Facebook og klikk på       Sider i menyen til venstre i 
nyhetsoppdateringen.

2. Gå til Facebook-siden din (klikk på siden du vil gå inn på).

I denne guiden bruker vi Facebook-siden til Hyper som skal opprette et krysspubliseringsforhold med Facebook-
siden til Miljødirektoratet. 



Steg 3 – 4

3. Klikk på Innstillinger til venstre på Facebook-siden din. 4. Klikk på Krysspublisering i kolonnen til venstre.



Steg 5 - 6

5. Begynn å skrive inn Facebook-sidens navn 
(Miljødirektoratet) eller lim inn Facebook-URLen, og velg riktig 
Facebook-side fra listen som vises. Se eksempel her:

6. Velg alternativet i skjermbildet under: Kreve at Facebook-siden du 
oppretter krysspubliseringsforhold med, må godkjennes av deg som 
administrator eller redaktør for din Facebook-side. For videoer som ikke 
er direktesendt, kan begge sidene krysspublisere hverandres videoer ved 
å gå til Facebook-sidens Publiseringsverktøy, og deretter til Videoer du 
kan krysspublisere. Se slide 14 og 15 på hvordan du går frem med dette. 



Steg 7

7. Klikk på Neste og forespørselen er sendt til den Facebook-
siden (Miljødirektoratet) du oppretter et 
krysspubliseringsforhold med.

Den andre Facebook-siden må bekrefte 
krysspubliseringsforholdet ved å legge til Facebook-siden din i 
sine innstillinger for krysspublisering. For å hjelpe Facebook-
siden med å bekrefte forholdet klikker du på ikonet som vist 
under, og sender bekreftelseslenken til en administrator av 
Facebook-siden.

Miljødirektoratet har opprettet flere krysspubliseringsforhold –
se neste slide for hvem dette er med.



Tillagte sider Miljødirektoratet kan krysspublisere med



Gå til Creator Studio hvor
videoene som er delt med 
din Facebook-side befinner 
seg



Steg 1 - 2

1. Klikk på       Sider i menyen til venstre i
nyhetsoppdateringen.

2. Gå til Facebook-siden din.

Gå direkte til Creator Studio ved å klikke på denne lenken: https://business.facebook.com/creatorstudio/
fm_shared_with_you. Når du har funnet filmen du skal krysspublisere, huk av og trykk "krysspubliser". Her ligger vår 
standardtekst allerede inne. Denne kan endres til en tekst som passer bedre til ditt område. Eller følg steg 1-6.

https://business.facebook.com/creatorstudio/fm_shared_with_you.


Steg 3 - 4

3. Klikk på Publiseringsverktøy til venstre på Facebook-siden
din.

4. Klikk på Alle verktøy i menyen til venstre og deretter klikk på
Creator Studio.



Creator Studio



Publiser videoer som er 
delt med din Facebook-side



Steg 5

5. Som krysspubliserings-partner kan du finne alle videoer du kan
krysspublisere under Innholdsbiblioteket i venstre menyfelt.

Merk at du må være innlogget og ha 
administratorrettigheter på siden som det 
er opprettet et krysspubliseringsforhold 
med.



Steg 5

... Eller under Filbehandling og så 
Delt med deg



Steg 6

6. Klikk på Videoen du vil krysspublisere og deretter Opprett innlegg med denne videoen.
Dette publiserer ikke videoen, du blir tatt videre for å tilpasse tittel og postetekst ved behov.
Publiser eller planlegg posten.






