
Även om Facebook tillämpar vissa begränsningar kan 
du i de flesta fall kalla en grupp vad du vill, så länge 
namnet inte bryter mot Facebooks Community-regler 
eller Zinzinos regler och riktlinjer för marknadsföring.

För att kunna ändra namnet på en Facebook-
grupp behöver du vara administratör för gruppen.

Du kan ändra gruppens namn om du har skapat 
Facebook-gruppen eller om någon annan har valt 
dig som administratör för sin grupp. 

SÅ HÄR ÄNDRAR DU NAMNET PÅ DIN FACEBOOK-GRUPP 
PÅ EN DATOR ELLER MOBIL ENHET

För att kunna ändra namnet på en Facebook-grupp behöver du vara gruppadministratör – dvs. du behöver 
antingen vara den som skapade gruppen eller ha valts som gruppadministratör av den som skapade gruppen.

 
1. Efter att du har loggat in på ditt Facebook-konto på din dator (PC eller Mac) klickar du på gruppen vars namn 
du vill ändra. Om du har svårt att hitta gruppen kan du leta under ”Genvägar” till vänster på sidan.

2. Klicka på ”Mer” under omslagsbilden och sedan på ”Ändra gruppinställningar”.

 
3. Klicka på fältet bredvid ”Gruppnamn” där gruppens namn står och skriv gruppens nya namn. 

SÅ HÄR ÄNDRAR DU NAMNET PÅ EN FACEBOOK-GRUPP 
PÅ EN DATOR



4. När du har skrivit namnet du önskar klickar du på ”Spara” längst ned på sidan.

Facebook-gruppens namn ska nu ha ändrats. Facebook kan skicka en automatisk notis om namnändringen till 
andra gruppmedlemmar.

Observera att du bara kan ändra namnet på en Facebook-grupp var 28:e dag, så se till att namnet blir rätt innan 
du sparar.

Processen är densamma på en mobil enhet och du måste vara en av gruppens administratörer för att kunna 
ändra gruppens namn.

 
1. Öppna Facebook-appen på din iPhone eller Android och tryck på ”Meny”-symbolen (tre vågräta streck) i det 
nedre högra hörnet. 

SÅ HÄR ÄNDRAR DU NAMNET PÅ EN FACEBOOK-GRUPP 
PÅ EN MOBIL ENHET



2. Tryck på ”Grupper” och välj din grupp. Om du har svårt att hitta den kan du trycka på ”Dina grupper” och skrolla 
ned till ”Grupper som du hanterar”.

3. Tryck på symbolen längst upp till höger som liknar en sköld. Tryck sedan på ”Gruppinställningar” i popup-menyn.



4. Tyck på ”Namn och beskrivning”.

5. Tryck på fältet nedanför ”Gruppnamn” och skriv det nya namnet på din grupp. När du är klar trycker du på ”Spara” 
längst upp till höger.

Observera att du bara kan ändra namnet på en Facebook-grupp var 28:e dag, så se till att namnet blir rätt innan 
du sparar.


