
 

Instagramguide,  

Arkitekturens dag 2021 
  

Hvad enten det handler om byudvikling med blik for fremtidens klimaforandringer eller om at skabe bedre 

betingelser for en mere mangfoldig biodiversitet. Og hvad enten de arkitektoniske greb bruges til at booste 

sundhed og bevægelse i det fri eller er afsæt for de mere stille og sansende naturoplevelser – så har arkitekturen en 

vigtig rolle at spille. For gennem arkitekturen kan vi løse nogle af samfundets allerstørste og mest presserende 

udfordringer. 

 

Arkitekturens Dag er en oplagt anledning til at sætte fokus på arkitekturens potentiale, både ved at invitere til 

konkrete arrangementer og ved at bruge fx Instagram til at vise, hvordan man lokalt arbejder med at skabe nye 

forbindelser til natur. 

 

Brug denne guide til at skabe synlighed på Instagram om lokale projekter og tiltag, som gør netop det. 

 

Guiden består af en række overordnede råd og helt konkrete anbefalinger. 

Før I går i gang 

Brug Instagram til at reklamere for jeres aktiviteter i forbindelse med Arkitekturens Dag. Instagram er en effektiv 

kanal til skabe skarpe og konkrete fortællinger gennem visuelle elementer og billeder. Instagram er et 

udstillingsvindue, hvor du kan komme i kontakt med din målgruppe, mens de slapper af og søger viden. 

Læn jer op ad årets tema ’nye forbindelser til natur’ og vær skarpe i formidlingen af temaet, så det ikke bliver 

abstrakt for jeres følgere. Forsøg at konkretisere temaet fx ved at præsentere forskellige kommunale projekter og 

forklar tydeligt, hvordan de er forbundet med naturen. 

Brug billeder (gerne flere i samme opslag) til at understøtte den skriftlige fortælling i jeres opslag og stories.  

Læg en plan for jeres indhold på Instagram. Det kan hjælpe jer til at skabe en rød tråd i jeres content og hjælpe jer 

til at planlægge jer ud af en travl SoMe-plan med mange andre agendaer. 

Generelle anbefalinger 

• Arbejd med faste formater 

Under opvarmningen til Arkitekturens Dag kan I fx arbejde med faste formater, som annonceres som 

stories eller opslag en gang om ugen. Det kan være noget á la: ”Ugens arkitekturoplevelse i naturen”, hvor 

man præsenterer et sted eller område i kommunen, hvor der er en forbindelse mellem arkitektur og natur. 

 

• Hashtag 

Brug #arkitektekturensdag i alle jeres opslag og stories, så jeres målgrupper kan søge jeres begivenhed 

frem ved at søge på hashtagget. (OBS brug ikke #arkitekturensdag2021!). 

 

• Emojis understreger pointen 

Oftest kan man med fordel supplere sine opslag og stories med op til flere emojies. De understøtter et 

visuelt udtryk og univers og kan ofte kommunikere lige så meget som ord. 

 

• Tags og spredning 

Nævn og tag samarbejdspartnere (også på de enkelte billeder, hvis det giver mening). Del og like opslag 

fra jeres egne profiler og opfordre samarbejdspartnere til at dele jeres opslag og stories (OBS for at 

samarbejdspartnere kan deles stories skal de være tagget). 

 

• Biografi 

Brug jeres biografi til at annoncere relevant indhold, fx et arrangement eller en artikel på hjemmesiden og 



 

indsæt et link til hjemmesiden under biografien. I kan også henvise til relevante links i 

biografien i jeres opslag og stories, hvis I ønsker at sende brugerne videre til en bestemt 

hjemmeside. 

Indhold 

Brug stories  

Hvis I har en travl indholdsplan på kommunens Instagram, er stories en effektiv metode til at kommunikere og 

understøtte forskellige budskaber på. Brug stories til mindre fortællinger rundt om større fortællinger, som laves i 

opslag.  

Hvis man fx vil annoncere et arrangement, så lav et opslag til den overordnede annoncering og en story til at 

understøtte det overordnede opslag. En supplerende story kunne fx være en kort udtalelse fra en oplægsholder til 

det arrangement, man skal afvikle.  

Bemærk, at hvis I har +10.000 følgere, kan I lave links til hjemmesider direkte i jeres stories. 

Billeder 

Billeder på Instagram fungerer bedst i størrelsen 1080 x 1080. 

Det kan anbefales at lave billedkarruseller til at understøtte jeres fortællinger og fx vise værker fra flere forskellige 

vinkler.   

Hvis I laver billedkarusseler, så beskær billederne, så de er i samme størrelse. 

 

 


