
Husk på, at selvom du kan ændre dit visningsnavn til 
lige hvad du vil - det behøver ikke at være unikt - 
forholder det sig anderledes med dit brugernavn. 
Dit brugernavn må ikke være anvendt af en anden 
bruger, og Instagram vil give dig besked, hvis dit 
foretrukne brugernavn ikke er tilgængeligt. Du vil ikke 
være i stand til at gemme dine ændringer, før du har 
valgt et unikt brugernavn.  

Instagram genkender dig på to måder - ved hjælp af 
dit visningsnavn eller dit @brugernavn. Du kan til 
enhver tid ændre disse navne.

For at ændre dit Instagram-navn, skal du gå til din 
webprofilside, eller bruge en mobil app, og vælge at 
redigere din profil. 

Du kan ændre både dit viste navn og brugernavn, 
enten fra din Instagram mobil app, eller på din 
computers browser. 

SÅDAN ÆNDRER DU DIT INSTAGRAM BRUGER- ELLER VISNINGSNAVN, 
PÅ DIN MOBIL APP ELLER PÅ EN COMPUTER

1. Åbn Instagram app’en på din mobiltelefon. 

 
2. Tryk på dit konto-ikon i bunden til højre på skærmen 
for at åbne din profilside. (Fremhævet nedenfor).

SÅDAN ÆNDRER DU DIT VISNINGSNAVN OG @BRUGERNAVN 
PÅ DIN INSTAGRAM MOBIL APP



4. Klik på “Redigér profil”.

3. Klik på kontonavnet øverst på skærmen, og vælg den konto, som du vil 
ændre, hvis du har mere end én konto tilknyttet app’en.

Sørg for, at det er den rigtige konto, som du vælger at ændre. 



Du kan redigere felterne med Navn og Brugernavn på Redigér profil-siden.

5. Klik på feltet ved siden af navn eller brugernavn på Redigér profil-siden, og indtast 
dine ændringer. Tryk på “Færdig” når du er klar til at gemme dine ændringer.

SÅDAN ÆNDRER DU DIT INSTAGRAM-NAVN I EN BROWSER 

1. Navigér til Instagram.com i en browser.  

2. Klik på konto-ikonet øverst til højre på skærmen.

https://www.instagram.com/


3. Klik på “Redigér profil”.

4. Klik i navn- eller brugernavnsfeltet, og indtast dine ændringer. 
Tryk på “Indsend” når du er klar til at gemme dine ændringer.

Du kan også ændre dit navn og brugernavn i en browser.


