
Hur du skapar ett flerbildsinlägg
Instagram och Facebook – mobilversion



1. Klicka på “lägg 
till”-symbolen

2. För att lägga till fler bilder 
klickar du på rutan nere åt höger 3. När du har valt bilder 

klickar du på “Nästa”



4. Här kan du redigera varje 
enskild bild tills du känner 
dig nöjd

5. Skriv bildtext. Tänk på att 
samma inläggscopy syns på 
alla bilder

6. HURRA! Din karusellpost har 
lagts upp. Du kan swipea bland 
bilderna. Andra kan dela 
inlägget och även välja vilken av 
bilderna som ska synas först.



1. Lägg till bild här

2. Markera de bilder du vill 
ha med innan du klickar på 
“Klar”

3. Här får du en översikt och kan 
även redigera varje bild



4. Här kan du skriva inläggscopy samt välja hur du vill att 
layouten för din post ska se ut



Hur du skapar en karusellpost
Facebook – Business Manager



1. Öppna din Business Manager-sida och klicka 
på alternativ uppe i hörnet

2. Klicka vidare till ”Sidinlägg”



3. Fortsätt här

4. Klicka på “foto/video”

5. Välj karusell-alternativ



6. Skriv inläggscopy och specifikt vald URL 7. Nu kan du förhandsgranska både på 
dator och mobil enhet



Hur du skapar en karusellpost
Instagram Stories



1. I din flöde kan du antingen swipea åt höger 
eller klicka på “Din händelse”

2. Här klickar du på 
bildrutan nere vid 
vänstra hörnet



3. Tryck på “Välj” och markera de bilder du 
vill ha med i din serie av händelser.

4. Har du 
markerat klart och 
känner dig nöjd? 
Bara att fortsätta 
till “Nästa”



5. Här kan du 
redigera varje bild, 
lägga till objekt 
samt ändra 
ordningen om du 
vill.

6. HURRA! Din 
serie av stories 
har lagts upp, du 
kan se dem och 
även lägga upp 
exakt samma 
upplägg, direkt på 
Facebook.



Hur du skapar en karusellpost
LinkedIn



1. På startsidan kan du välja att 
lägga upp bild/bilder och när du 
klickar kommer det upp bilder 
från din dator som du kan 
markera och välja. Du kan välja 
upp till 9 bilder.

2. Skriv inläggscopy innan du lägger 
upp. Den första bilden du har valt 
blir även den som syns först.


