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Texter    

Text är ett värdefullt verktyg som kan användas för att kommunicera med mottagarna, 
uppmuntra till kommentarer och gilla-markeringar samt driva trafik till webbplatsen.

6 tips när du skriver texter 
• Tänk på tonen 
En grundregel är ett tonen ska återspegla den personlighet som varumärket har. Vissa 
varumärken kommunicerar på ett lekfullt sätt medan andra har en mer seriös ton.

• Intresseväckande inledning 
Det är viktigt att ha en intresseväckande inledning. Har du en längre text till ditt inlägg kommer 
nämligen inte hela texten att synas när dina följare scrollar igenom flödet. Texten kommer att 
kortas ner till den första eller de två första raderna. Det är därför viktigt att de första raderna är 
så pass intressanta för följarna att de ska trycka på “mer” och ta del av hela texten.

• Använd CTA 
I sin text kan man använda sig av en så kallad call-to-action. En CTA är en uppmaning till 
mottagaren att vidta en viss åtgärd, exempelvis gilla inlägget eller klicka på länken i profilen. 

• Dubbelkolla stavning
Givetvis är det viktigt att tänka på stavning när texten utformas och i största möjliga mån stava 
rätt i texten. Dubbelkolla texten innan du trycker på publicera för slippa att folk påpekar stavfel.

• Långa texter
Ibland är det bra med långa bildtexter och då bör texten delas upp i stycken med hjälp av 
radbrytning. Om texten skrivs direkt i Instagram-appen kan det hända att radbrytningarna 
försvinner när inlägget sedan publiceras. För undgå detta kan texten först skrivas i en annan 
valfri anteckningsapp, därefter kopieras och klistras in som bildtext. Det går att redigera 
bildtexten i efterhand, så har du råkat ut för detta är det bara att kopiera texten, klistra in som en 
anteckning, se till att alla radbrytningar är där de ska, kopiera texten och klistra in på Instagram.

• Emojis 
Använd gärna emojis i dina texter, välj de som är relevanta för innehåll och begränsa dig till ett 
fåtal – att använda för många emojis kan uppfattas som oseriöst. 

Praktisk övning    
1. Sök på taggen #finemangetfeedback och ser var du hamnar. 
2. Använd dig av tipsen ovan och skriv en bildtext till ett nytt eller befintligt inlägg. 
Tagga @finemangetfeedback i en egen kommentar för att få feedback på uppgiften. 

http://www.finemanget.se

