
Guide 2 

Opret en virksomhedskonto på Instagram 
 

Opret en Instagram-konto til din virksomhed: 

1. Download Instagram-appen fra App Store (iPhone) eller Google Play Butik (Android). 

2. Når appen er installeret, skal du trykke på  for at åbne Instagram. 

3. Tryk på Opret profil med e-mail eller telefonnummer (Android) eller Opret ny konto 

(iPhone). 

4. Indtast dernæst din e-mailadresse eller dit telefonnummer, og tryk på Næste. 

 

5. Du får dernæst sendt en bekræftelseskode til din mobil eller e-mail, som du skal 

indtaste. 
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6. Opret et brugernavn og en adgangskode. 

 

7. Tryk på Fortsæt uden at synkronisere kontakter. 

8. Angiv din fødselsdag under Tilføj din fødselsdag (dato fremgår ikke synlig på din 

profil). Tryk på Næste. 

 

9. Tryk på Næste igen. 

10. Tryk på Spring over under tilknytning til din private Facebook-profil. 
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11. Instagram hjælper dig dernæst med at udfylde dine profiloplysninger. Her kan du 

vælge at trykke Spring over og gøre det senere eller vælge at gøre det nu.  

12. Sådan! Du har nu oprettet en Instagram-konto. Næste skridt er at ændre den til en 

virksomhedskonto. 

 

Skift din Instagram-konto til en virksomhedskonto: 

1. Åben din Instagram-app. 

2. Gå ind på din profils Instagram feed ved at trykke på  i fanen nederst til højre. 

3. Tryk på (menuen) med de tre streger i højre hjørne. 

4. Vælg Indstillinger, som du finder nederst. 

 

5. Tryk på Konto. 

 

6. Nederst trykker du på Skift til professionel konto. 
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7. Tryk på Fortsæt indtil du kommer til Vælg en kategori. 

 

8. Søg din virksomhedstype frem og tryk på Næste. 

9. Vælg Virksomhed og tryk Næste. 
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10. Angiv dine kontaktoplysninger såsom e-mail, telefon og virksomhedens adresse, så 

brugerne kan kontakte dig. Tryk på Næste. 

 

11. Vent med at tilknytte din Facebook-side. Tryk på Spring over. 

12. Sådan! Du har nu lavet din Instagram-konto om til en virksomhedskonto. 
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