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At	  logga	  in	  på	  facebook:	  https://www.facebook.com/login.php	  
Om	  du	  inte	  har	  en	  användar-‐id	  kan	  du	  enkelt	  skapa	  en	  med	  att	  klicka	  på	  ”Gå	  med”.	  

	  
Härmed	  krävs	  en	  e-‐postadress.	  Man	  kan	  delta	  i	  Facebook	  utan	  att	  vara	  riktigt	  aktiv	  själv.	  	  
det	  finns	  också	  några	  instruktionsfilmer	  på	  Youtube	  bland	  annat:	  	  
http://www.youtube.com/watch?v=x_-‐LGnj39ek	  
Googla	  med	  ”facebook	  användare”	  m.m.	  för	  att	  hitta	  mer.	  
	  
Logga	  in,	  först	  får	  man	  sin	  startsida	  som	  visar	  alla	  inlägg	  från	  vänner,	  grupper	  m.m.	  vilka	  
man	  är	  kopplat	  med.	  

	  
	  Med	  meny	  helt	  uppe	  kan	  man	  välja	  att	  söka,	  gå	  till	  sin	  egen	  sida,	  hitta	  vänner	  eller	  gå	  till	  
sin	  startsida	  med	  alla	  inlägg	  m.m.	  

På	  väster	  sidan	  finns	  grupper,	  vänner	  m.m.	  För	  att	  gå	  till	  en	  
grupp	  sida	  kan	  man	  knappa	  in	  namnet	  i	  sök	  rutan	  eller	  klicka	  på	  
gruppen	  till	  vänster.	  Om	  du	  knappar	  in	  ”Vi	  som	  bor	  i	  Viker”	  får	  
du	  gruppen.	  Det	  är	  en	  öppen	  grupp	  så	  alla	  får	  uppdatera	  det.	  
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Att	  lägga	  in	  ett	  evenemang:	  i	  meny	  
finns	  med	  ”Evenemang”.	  Härmed	  
kan	  man	  lägga	  in	  ett	  evenemang.	  	  
Klicka	  på	  ”evenemang”.	  En	  ny	  
skärm	  visas	  med	  ”Skapa	  
evenemang”.	  Klicka	  på	  det.	  	  Skriv	  
in	  evenemangsnamn,	  detaljerad	  
info,	  plats,	  välj	  i	  kalendern	  
datumet	  och	  tid.	  
Klicka	  ”skapa”.	  Du	  kan	  alltid	  ändra	  
informationen	  om	  det	  blev	  fel.	  
Evenemanget	  läggs	  i	  gruppen	  och	  
ev.	  inbjuds	  medlemmar.	  
	  

Också	  kan	  du	  lägga	  in	  det	  som	  inlägg.	  Då	  blir	  det	  bara	  att	  skriva	  in	  alla	  info	  i	  inläggsfältet.	  
	  
Logga	  ut,	  klicka	  på	  hjul	  symbolen	  för	  att	  
logga	  ut.	  	  


