Skapa konto
För att skapa ett konto på Instagram går du först till sidan www.instagram.com och klicka sen
på "Registrera dig". Du kan registrera dig som privatperson eller som företag.

I nästa ruta får du
fylla i dina uppgifter
och för att få fram
användarnamnet
klickar du på pilen
på höger sida i den
rutan.
Ange sen ett
lösenord och klicka
på "Nästa" som blir
klickbar när allt är
ifyllt.

Få fram ditt
användarnamn.

Klicka på
nästa när
du är klar.

Skapa konto forst.
Efter du klickat på nästa får du upp en ny ruta där du ska ange födelsedagsinformation. (Detta
är inget som visas för andra.) Klicka sen på "Nästa" så får du upp en ruta där du ska ange
en bekräftelsekod som skickas till den e-postadress som du registrerade kontot med.
Klicka sen på "Nästa".

När du har
fyllt i födelseinformation
klickar du på "Nästa"
som blir klickbar när allt
är ifyllt.

Ange bekräftelsekoden som du fått
skickat till din e-post. Klicka på
"Nästa" sen.

Profilinställningar
Du är nu klar att söka kontakter och göra inlägg. För att andra ska hitta dig lättare kan du lägga
till en profilbild och för att göra detta klickar du ikonen som ser ut som en person och sen på
"Profil".

Profilinställningar forts.
För att sen lägga till en profilbild klickar du på "Lägg till profilbild".

Här kan du se hur
många som följer dig,
hur många som du
följer samt hur
många inlägg du gjort.

Här kan du söka
efter kontakter
från Facebook.
Lägg till ett telefonnummer för att
kunna återställa om du glömmer
lösenordet.

Klicka här för att
ladda upp en
profilbild från datorn.

Skapa ett inlägg
För att göra ett inlägg klickar du på ikonen med ett plus tecken i en ruta. Du får sen upp en ny
ruta, där ska du klicka på "Välj från dator" för att lägga upp bilder eller videor som du har sparat
på din dator.

Skapa ett inlägg forts.
I nästa steg kan du redigera bilden lite genom att beskära eller ändra storleken. Du kan
också zooma in något på bilden eller lägga till fler bilder. När du är klar klickar du på "Nästa".
Klicka på "Nästa" när du är klar.

Här kan du ändra
storlek på bilden.

Zooma.

Klicka här för att lägga till fler
bilder i inlägget.

Skapa ett inlägg forts.
Du kan sen fortsätta att redigera din bild genom att lägga på olika filter. Testa dig fram och är du
inte nöjd kan du klicka på "Original" för att återgå till originalet. När du är klar klickar du på
"Nästa".

Du kan också justera
ljusstyrkan och kontrast
med mera om du klickar på
"Justeringar".

Klicka här för att gå tillbaka till
original bilden.

Skapa ett inlägg forts.
I sista steget kan du skriva en text om din bild eller video. Om det är andra med på bilden kan
du tagga dessa, det gör du genom att klicka på personen och skriv namnet i sökrutan som
kommer fram, den personen får då också information om detta. Om du vill går det även att
lägga till plats vart bilden är tagen. När du är klar klickar du på "Dela".

Är det personer
med på bilden
kan du tagga
dessa vilket gör
att bilden
hamnar på
deras sida också
samt andra kan
se vem/vilka
det är på din
bild.

Skriv något om bilden.

Vart är bilden tagen, börja skriva
ett land eller stad så får du upp en
lista med matchade namn.

OBS: Tänk på GDPR om du lägger
upp bilder på andra.

Skapa ett inlägg forts.
Om du bläddar ner på denna sida hittar du fler inställningar. Under Tillgänglighet kan du ställa in
en alt-text som är till för de som har synnedsättning där en text läses upp och beskriver bilden
som om den inte vore där.
Du kan antingen skriva en text själv eller använda den automatiserade texten som skapas när
inlägget delas.
Du kan även inaktivera kommentarer under "Avancerade inställningar".
Klicka på dela när du är klar.

Skapa en alt-text som beskriver
bilden för de som har
synnedsättning.
Här kan du inaktivera
kommentarer om du inte vill att
andra ska kunna kommentera
under bilden.

Professionellt konto
Efter du har skapat ditt konto kan du konvertera till ett professionellt konto. Du kan inte göra
vissa saker med länkade konton mellan Instagram och Facebook men du får däremot nya
funktioner som kan vara väldigt användbara om du vill ha ett konto för din förening.
➢ Du kan länka dina behörigheter - Om du länkar ditt Instagram konto till en Facebook
sida får de som har administratörs behörigheter på Facebook sidan liknande
behörigheter på Instagram. (Se manualen för Facebook för mer information.)
➢ Kontaktuppgifter - I ett professionellt konto så finns det längst upp i profilen en knapp som
heter kontakt. Du kan välja att inkludera en vägbeskrivning, ett telefonnummer och/eller en
e-postadress. Om du har angett en fysisk adress visas den nu nedanför profilbeskrivningen.
Du kan också välja att visa eller dölja dina kontaktuppgifter i din offentliga profil efter att du
har konfigurerat den.
➢ Statistik - Du får tillgång till Instagram-statistik som visar information om vilka dina följare är,
när de är online med mera. Du kan även visa statistik för specifika inlägg som du har skapat
för att se hur de gått och hur människor interagerar med dem.

Professionellt konto forts
➢ Sekundär inkorg - Du har tillgång till en inkorg med flikarna Primärt och Allmänt. Du kan
använda den här inkorgen för att organisera dina meddelanden och styra aviseringar.
➢ Rankade förfrågningar - Du kan sortera dina förfrågningar efter mottaget datum eller efter
toppkonton.
➢ Kategorietikett - I professionella konton visas en kategori direkt nedanför profilbilden. Den
här kategorin är samma som kategorin för din länkade Facebook-sida. Du kan också välja
att visa eller dölja din kategorietikett i din offentliga profil efter att du har konfigurerat den.

Professionellt konto forts

För att göra om ditt konto till
ett professionellt
konto klickar du först på
profilikonen där du kanske
lagt upp en bild nu.
Klicka sen på "Inställningar"
för att komma till kontots
inställningar.

Professionellt konto forts
Du kommer sen till den här sidan där du
på vänster sida har en meny.
Bläddra ner på sidan och klicka på "Växla
till professionellt konto"

Du ska sen välja vilket sorts konto som
passar dig bäst och för föreningen är det
valet "Företag" som du ska välja,
Bläddra ner och klicka på "Nästa"

Professionellt konto forts
Sen kommer kort information om nya funktioner, här kan
du inte göra annat än att klicka på "Nästa".
I nästa steg ska du ange vilken sorts organisation ni är
och här kan ni söka på exempel Nonprofit organization.
Bläddra ner och klicka på "Klart"

Klicka här för att söka

Professionellt konto forts
I nästa steg kan du fylla i föreningens
kontaktuppgifter om du vill. Dessa kommer då att
synas i profilen. När du är klar bläddrar du ner och
klickar på "Spara"

I sista steget klickar du på "Klar" så har du skapat en
professionell sida.

Du kan när som helst byta
tillbaka till personlig sida
genom att gå till
inställningar igen
och i vänstra menyn välja
"Byt till personligt konto"

