
Vill du veta vad som händer på Vardagas 
boenden? Vi delar gärna med oss av bilder 
och videos på aktiviteter, mat och annat 
spännande. Du kan följa hela Vardaga eller 
just det boende där du bor eller har en  
anhörig. Så här gör du! 

Vad är Instagram?
Instagram är en app för att dela bilder och korta  
videoklipp. En app är ett program som man instal
lerar på sin mobiltelefon. 

Vardaga på Instagram
Många av Vardagas verksamheter använder 
Instagram för att visa vad vi gör om dagarna. 

Det riktar sig till anhöriga, omsorgstagare, med
arbetare med flera. Söker du på Vardaga på 
Instagram hittar du våra konton.

Inga bilder eller filmer på Vardagas omsorgs
tagare, medarbetare, besökare eller andra, där 
ansikten kan identifieras, publiceras utan skrift
ligt godkännande enligt dataskyddsförordningen.  

För att följa vårt konto (se kontonamn under 
rubriken) söker du upp det på Instagram och 
trycker på den blå knappen Följ.

För att se vad som händer på alla Vardagas 
boenden kan du följa kontot Vardagasverige.

På Instagrams hemsida help.instagram.com 
kan du läsa mer om Instagram.

Håll dig uppdaterad! Följ oss på Instagram:

Så här skapar du ett Instagram-konto i din 
mobiltelefon:
1. Ladda ned Instagramappen från App Store

(iPhone) eller Google Play Butik (Android).
2. När appen är installerad öppnar du den genom

att trycka på  .
3. Tryck på Registrera dig med epost eller tele

fonnummer (Android) eller Skapa nytt konto
(iPhone) och ange sedan din epostadress eller
ditt telefonnummer (vilket kräver en bekräf
telsekod) och tryck på Nästa. Du kan även
trycka på Logga in med Facebook om du vill
registrera dig med ditt Facebookkonto.

4. Om du registrerar dig med epost eller tele
fonnummer, skapar du ett användarnamn
och lösenord, fyller i dina profiluppgifter och
trycker på Nästa. Om du registrerar dig med
Facebook uppmanas du att logga in på Face
bookkontot om du är utloggad.

Så här skapar du ett Instagram-konto från en 
dator:
1. Gå till instagram.com.
2. Klicka på Registrera, ange din epostadress,

skapa ett användarnamn och lösenord eller
klicka på Logga in med Facebook för att re
gistrera dig med ditt Facebookkonto.

3. Om du registrerar dig med en epostadress
klickar du på Registrera dig. Om du registre
rar dig med Facebook uppmanas du att logga
in på Facebookkontot om du är utloggad.

4. Om du registrerar dig med epost så ska du
ange din epostadress korrekt och välja en
epostadress som enbart du har tillgång till.
Om du loggar ut och glömmer ditt lösenord
måste du kunna komma åt eposten för att få
tillgång till Instagramkontot igen.

Skapa ett konto på Instagram
Du måste skapa ett Instagram-konto för att kunna följa 
oss, dina vänner eller andra personer, gilla och kommentera 
inlägg samt själv ladda upp bilder och videos. 
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