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Koppla Facebook till din WP-hemsida. 
Man bör undviks att hamna i den situationen att behöva uppdatera samma information på 
flera ställen. Om ni redan använder Facebook för ert företag så finns det flera sätt att göra 
den kopplingen.  
I QBRITS Wordpress Exempel 1 så visar vi en enkel form av koppling som bara visar ”Follow-
knapp”, medan i QBRITS Wordpress Exempel 3 så har vi länkat i nyhetsflödet från Facebook 
till första sidan.  Denna beskrivning gäller alla varianter då tillvägagångssättet är lika. 
 
Hitta din Facebook länk. 
Det fösta vi behöver göra är att hitta vad det är 
för länk (URL) till er Facebooksida. Det enklaste 
sättet är att gå till er tidslinje och titta vad er 
läsare visar Går jag till QBRITS facebook-sida så 
visar det ”https://www.facebook.com/qbrits/”. 
Om ni använder en privat sida så klickar ni på er 
profilikon för att komma till er tidslinje. 
 

 
Bestämma vad av Facebook som skall läggas in. 
Facebook har en underbar funktion som hjälp när man skall välja utseendet på sin länkning. 
Gå in på länken https://developers.facebook.com/docs/plugins. Dessvärre finns inte sidan på 
svenska men det är inte så mycket där att läsa utan mer att gör. Vi kommer här gå genom de 
två vanligaste önskemålen till att hämta koden för länkningar; Nyhetsflöden och Gilla-
knappar. Koderna för de andra hämtas på liknande sätt.  

 Nyhetsflöde 

 Gilla/dela-knapp 

 

 

  

http://wp-examples.qbrits.com/wp-ex01/sv/
http://wp-examples.qbrits.com/wp-ex03/sv/
https://www.facebook.com/qbrits/
https://developers.facebook.com/docs/plugins
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Skaffa Koden för nyhetsflöde till er hemsida. 
Gå in i meny alternativet Page Plugin på facebooks plug-insida beskrivet i stycket ovan. En 
bit ner på sidan har ni möjligheta att skriva in er Facebookslänk i fältet ”Facebook Page URL”.  

När ni gjort detta så kommer er facebookflöde att dyka upp i 
exempelrutan.  
 
I Fältet Tabs kan ni skriva tre olika flöden från er Facebooksida 
(vill ni ha flera så använd komma ”,” mellan dem). 
timeline: Ert Normala nyhetsflöde. 
events: Events från er Facebook-kalender. 
messages: Meddelanden som läggs ut i ert flöde som inte är 
publicerade nyheter.  
 
Genom kryssen så kan ni prova hur det skulle se ut mer stor 
rubrik, utan bakgrundskort och om ni vill ha med era vänners 
bilder i deras eventuella inlägg. Språk justerar vi senare. 
 
Ni har även möjlighet att skriva in hur hög och bred som er 
nyhetsflödesruta skall vara på er hemsida (i pixels). Oftast 
bestäms detta av utrymmet där ni kommer att lägga in det och 
då bör ni klicka för ”Adapt to plugin container width”. När ni är 
nöjda så klicka på Get Code. 

Under fliken IFrame, har ni nu den koden som vi behöver till er hemsida. Klicka på den så att 
den blir markerad och Kopieraden och öppna sedan er hemsida i Wordpress, nästa steg hur 
vi klipper in den beskrivs längre ner. 
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Skaffa koden för Gilla-knapp till er hemsida. 
Gå in i meny alternativet Like Button på facebooks plug-insida 
beskrivet i stycket ”Bestämma vad av Facebook som skall 
läggas in”. En bit ner på sidan har ni möjligheta att skriva in er 
Facebookslänk i fältet ”Facebook Page URL”. 
När ni gjort detta bör Gilla-knappen dyka upp i exempelrutan. 
 

Ni har även möjlighet att med olika val ändra utseendet av Gilla-
fältet. När ni är nöjd med uttseendet så klickar ni på Get Code.  
Språk kommer vi justera senare. 
 

Under fliken IFrame, har ni nu den koden som vi behöver till er hemsida. Klicka på den så att 
den blir markerad och Kopieraden och öppna sedan er hemsida i Wordpress, nästa steg hur 
vi klipper in den beskrivs längre ner. 

 
 

  



 

 
 
 
 

  page 4 (5) 

 

Lägg in koden till er Hemsida. 
Nu har vi koden som vi behöver för att lägga in Facebook till er hemsida. Hur detta görs 
beror på er placering.  
 
Placeras direkt på en vanlig sida. 
Gå in i Wordpress och redigera sidan och ställ er med markören där som ni 
vill lägga in Facebook-kopplingen. Uppe till höger i ert skrivfönster finns två 
flikar, Visuell och Text. Byt till Text. Då kommer ni se hur Wordpress koder 
för sidan.    

Då markören fortfarande står där ni önskar få in Facebook-kopplingen är 
det bara att klippa in koden som vi hämtade från Facebook. När detta är 
gjort kan ni gå tillbaka till Visuellt läge med fliken och ni kommer då se er 
Facebook-koppling. 

Tänk på att  Wordpress kommer ihåg om ni hade Visuellt eller text-läge senast när ni sist 
slutade redigera sidor. Står den fel är det bara att klicka på fliken Visuell. 
exempel: http://wp-examples.qbrits.com/wp-ex01/sv/  

 

 

 
Placeras i sidofältet (widgets).  
Önskar ni önskar ha Facebook-kopplingen till er sidopanel 
behöver ni lägga in koden som ni klippte ut från Facebook i den 
Widget som ni önskar ha Facebook-kopplingen i, och den skall 
vara av typen Text. Detta förutsätter naturligtvis att ert 
Wordpress Tema har stöd för sidopaneler (sidebar/widgets). 

Gå in i Tema/Widgets och kopiera in er Facebook-kod till 
innehållsfältet i er widgets och tryck spara.  
 
Ni kan därefter gå tillbaka och se resultatet på er hemsida. 

Exempel: http://wp-examples.qbrits.com/wp-ex03/sv/   

http://wp-examples.qbrits.com/wp-ex01/sv/
http://wp-examples.qbrits.com/wp-ex03/sv/


 

 
 
 
 

  page 5 (5) 

 

Justera språk. 
Det som nu visas på er hemsida är nu troligen på Engelska (Like istället för Gilla o.s.v.). För 
att justera detta så behöver vi lägga in följande kodsnutt i det som vi just klippt in. 
Svenska:  locale=sv_SE& 
Norska (nynorsk): locale=nn_NO& 
Norska (bokmål): locale=nb_NO& 
Danska: locale=da_DK& 
Finska: locale=fi_FI& 
 

Den koden som ni klistrat in till er hemsida börjar med <iframe src=”http……..” och lite längre 
fram i raden så kommer ett frågetecken. Kodsnutten ovan skall läggas in efter frågetecknet 
vilket nedanstående exempel visar. 
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=sv_SE&href 
=https%3A%2F%2Fdevelopers.facebook.com%2Fqbrits&width=450&layout=standard&a
ction=like&size=small&show_faces=true&share=true&height=80&appId" 
width="450" height="80" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" 
frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe> 
 

Om ni går in och tittar på koden vid senare är det möjligt att Wordpress ändrat den till 
?locale=sv_SE&amp;h och bytt ut & till &amp;. Det är inget fel utan det skall vara så. 

 


