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Oppskrift – Lage en bruker på Facebook 
Innledning 
Facebook er et sosialt medium. Sosiale medier gir oss mulighet til å dele informasjon med andre som 

bruker samme løsning. Facebook, ofte kalt bare FB, består av nettverk mellom venner. Når du har en 

bruker på FB kan du velge venner; du bestemmer selv hvem du vil ha som venner.  

FB kan betraktes som et kjempestort nettverk for sladder. I utgangspunktet kan du være tilgjengelig 

for alle andre personer som er på Facebook, men det er egentlig ikke noe de fleste av oss vil. Derfor 

er det viktig å sørge for å endre innstillingene på vår FB bruker etter at vi har laget den. Hvordan 

dette skal gjøres er en del av denne oppskriften. 

Du kan velge selv om du vil skrive innlegg på FB. Mange som bruker FB skriver aldri noe selv, de 

følger bare med på hva andre skriver. I tillegg kan de være med i lukkede grupper for å få 

informasjon. Koret har en åpen side og en lukket gruppe for medlemmene. Det som står på den åpne 

siden kan leses av alle. Innholdet i den lukkede gruppen kan bare leses av de som er medlemmer. 

Hvis du skriver et innlegg selv, så kan du bestemme hvem som skal se det. Du kan velge mellom 

Offentlig(alle) eller bare Venner. Som regel ønsker man å begrense det man skriver til sine venner. 

Lage en FB bruker. 
 

Tast inn https://nb-no.facebook.com i nettleserens adressefelt og trykk på «enter»-tasten. 

Bildet til høyre viser nettsiden for å opprette 
en bruker på FB. Du må ha en e-post adresse 
eller et mobiltelefonnummer. Dere anbefales 
å bruke e-post adresse. Fyll ut informasjonen 
og trykk på «Register deg» knappen. 
 
Pass på å velge et passord som du klarer å 
huske, skriv det på en papirlapp som du 
gjemmer godt. 
 
På neste side finner du eksempel på et ferdig 
utfylt formular. Legg merke til at passordet du 
skrev inn ikke vises som klartekst. 
 
 

 

 

 

https://nb-no.facebook.com/
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Etter at du klikket på «Registrer deg» 
knappen, vil FB oppfordre deg til å finne 
venner. Det trenger du ikke å gjøre med 
en gang, det kan du gjøre senere.  Klikk på  
knappen «Neste» (rammet inn med rødt) 
nederst til høyre, så kommer du videre til 
neste side. 
 
På neste side vil du bli bedt om å bekrefte 
din e-post adresse. Se det som er rammet 
inn med rødt på bildet under. 
 

 

 
 

 

Bildet under viser at Facebook ønsker deg velkommen og kommer opp med 2 forslag til hva du kan 

gjøre videre. Vi hopper over dette nå, det som står under punkt 2 skal vi innom litt sendere. Legg 

merke til forstørrelsesglasset som viser «alle» og «venner». Dette er innstillinger som vi skal se 

nærmere på litt senere. Først skal vi bevise for FB at vi har oppgitt en riktig e-postadresse. 
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E-posten du har mottatt fra FB må du hente frem i ditt e-post program. Det kan se ut slik: 

 

 

Du klikker på «Bekreft kontoen din»  (i bildet over) for å gjøre det. Du kommer videre ved å klikke på 

«OK» knappen som er vist under. 



 

 
 

 
IT Seniorene AS side 4 av 7 Lag en bruker på Facebook 

 

Det neste som skjer er at FB ber deg om å legge inn to bilder, et profilbilde og et forsidebilde.  Du kan 

enten gjøre det, eller klikke «Hopp over». 

  

 

Det er mye informasjon du kan legge inn om deg selv, hvis du vil. Du kan gjøre det nå eller gjøre det 

en gang senere. Du kan la være å gjøre det, men vil da oppleve at FB oppfordrer deg til å gjøre det. 

Men det er ikke noe du er nødt til å gjøre. Noe velger å gjøre det for å slippe å bli «mast» på. 

Endre på innstillinger 
På bildet under ser du en rød ramme oppe til høyre. Der er det en liten trekant med spissen nedover. 

Hvis du klikker på den, får du se det vi kaller en «nedtrekks» meny. Der skal du velge innstillinger for 

å få opp siden som gir deg mulighet til å endre på innstillingene for din bruker. 

Bilde nummer 2 under, viser en oversikt over det som du har lagt inn om deg selv til nå. Det er ikke 

mye. På venstre side ser du en liste over menyvalg som er tilgjengelige for deg. Det valget som er 

gjort er markert med grå bakgrunn. Du skal nå klikke på menyvalget «Personvern» for å komme til 

siden som gjør det mulig å styre hvem som får vite om deg på FB. 
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Bilde 1 

 

Bilde 2 
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Bilde 3 

Over ser du siden med innstillinger for «Personvern». Ute til høyre ser du blå skrift der det står 

«Rediger». Det er de tre forholdene vist her som dere bør endre på, for å unngå uønskede 

henvendelser. 

- Hvem kan se tingene mine 

- Hvem kan ta kontakt med meg 

- Hvem kan søke etter meg 

Klikk på «Rediger» ute til høyre for der det står «Hvem kan ta kontakt med meg». 

 

Her skal du velge «Venners venner» og trykke på «Lukk». 
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Neste skritt er å bestemme «Hvem kan søke etter meg?» Her må du endre på tre steder, ved å gå inn 

på «Rediger». Under ser du at du kan velge mellom «Venners venner» og «Venner». Bestem selv 

hvor streng du vil være, men ikke la det stå «Alle» der.  

 

Det nederste bør du endre til «Nei». Du kan logge av i nedtrekks menyen, der det står «Logg av». 

 

Hvis du har barn eller barnebarn, er det veldig sannsynlig at de er godt kjent med Facebook. Be 

gjerne dem om å hjelpe deg og vise deg hva du kan gjøre. De vil sikkert synes at det er gøy at du har 

opprettet e bruker. 


