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       INSTAGRAM 

Profilbild 
180 x 180 px (1:1). Får en cirkelform efter 
uppladdning. 
 
Flödet 
Kvadratisk: 1080 x 1080 px (1:1) 
Liggande: 1080 x 566 px (1.91:1) 
Stående: 1080 x 1350 px (4:5) 
 
Stories 
1080 x 1920 px (9:16) 
 
IG TV 
Videor ska vara vertikala (stående) med ett 
minsta bildbreddsförhållande på 9:16. De 
måste vara i MP4-filformat och mellan 
15 sekunder och 10 minuter långa. Större 
konton och verifierade konton kan ladda 
upp videor som är upp till 60 minuter 
långa, men de måste laddas upp från en 
dator. Den maximala filstorleken för videor 
som är 10 minuter eller mindre är 650 MB. 
Den maximala filstorleken för videor upp 
till 60 minuter är 3,6 GB. Den rekommen-
derade storleken på omslagsbilder är 420 
x 654 px. 
 

           FACEBOOK 

Profilbild 
180 x 180 px (1:1). Får en cirkelform i 
annonser och inlägg men har kvadratisk 
form när andra besöker din sida. 
 
Omslagsbild 
820 x 312 px (2.7:1) 
 
Flödet 
1200 x 630 px

           LINKEDIN 

Profilbild 
400 x 400 px (1:1) 
 
Din personliga omslagsbild 
1584 x 396 px 
 
Omslagsbild för företag 
1536 x 768 px 
 
Flödet 
1200 x 628 px 
 

           YOUTUBE 

Profilbild 
800 x 800 px. Får en cirkelform efter upp-
laddning. 
 
Omslagsbild 
 2560 x 1440 px 
 

           TWITTER 

Profilbild 
400 x 400 px (1:1). Får en cirkelform efter 
uppladdning. 
 
Omslagsbild 
1500 x 500 px (3:1) 
 
Flödet 
1024 x 512 px (2:1)
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PROFILBILD

OMSLAGSBILD

FLÖDET

180 x 180 px (1:1)

180 x 180 px (1:1)

400 x 400 px (1:1)

400 x 400 px (1:1)

800 x 800 px (1:1)

Kvadratisk 1080 x 1080 px (1:1) 
Liggande 1080 x 566 px (1.91:1) 
Stående 1080 x 1350 px (4:5)

1200 x 630 px (40:21)

1200 x 630 px (40:21)

1024 x 512 px (2:1)

820 x 312 px

1584 x 396 px (personliga)
1536 x 768 px (företaget)

1500 x 500 px

 2560 x 1440 px
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