
!!
Hur du lägger in bilder i EpiServer 
!
1. Klicka på mappen uppe till höger. !!!!!!
!

2. Klicka på Media och För följande sida. Klicka därefter på det blå molnet. 
3. Klicka på plustecknet för att ladda upp bilden/bilderna.!!!!!!!!!!!!!!!
!

4. Leta upp bilden/bilderna i Finder. Det går bra att markera flera. Klicka därefter på Välj. 
Tänk på att filer i EpiServer inte får ha å, ä eller ö. Inte heller bindestreck eller mellanslag i 
namnet. 
5. Bilden laddas upp. Kontrollera storleken på bilden. Den bör inte vara över 100 kb. Vi 
kommer snart att ändra storleken inne i EpiServer. Tryck på Stäng. !!!!!!!!!
!



6. Klicka i rutan Primärt innehåll. Det är här text, bild och film ska ligga. 
7. Ett verktygsfält dyker upp. Klicka på Infoga/redigera bild (Tredje knappen från vänster). !!!!!!
!

8. Klicka på mappen för att lägga in bilden. 
9. Välj bilden. I det här läget går det bara med en bild åt gången. Klicka på OK. !!!!!!!!!!!!!!!
!

10. Skriv en beskrivning och titel till bilden (Ja, du måste). Klicka därefter på Infoga. 
11. Nu är det dags att förminska bilden. Klicka på den och välj därefter Bildredigeraren 
(fjärde knappen).!!!!!!!!!!!!!!!!
!



12. Klicka på Ändra storlek. Ändra sedan bredden till 555 (om du vill fylla skärmen). Klicka 
sedan utanför rutan. Så ändras höjden automatiskt. Tryck på Utför. 
13. Klicka på Kvalitet och välj Hög. Markera också att du vill Ersätta originalbilden. !!!!!!!!
 

14. Scrolla ner lite och klicka på OK. 
15. En grå ruta dyker upp. Klicka på OK. 
 !!!!!!!
 

16. Nu är bilden rätt i storlek och ”tyngd” (alltså antalet kb). För att bilden ska visas 
snyggt även i mobiler och lärplattor behöver du göra en sak till. Markera bilden genom 
att klicka på den och välj Infoga/redigera bild (tredje knappen).  
17. Välj Utseende. Ta sedan helt bort siffrorna vid Dimensioner. Tryck på Uppdatera. 


