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Vad är Stories?
Stories är en funktion som låter dig publicera innehåll under en begränsad tid på 24 timmar. 
Stories-formatet är mycket mer tillåtande än inlägg på så sätt att det inte behöver vara 
genomtänkt och redigerat på samma sätt som de bestående inläggen. 

Hitta till Stories
Du kommer till Stories-läget antingen genom att trycka på kameraikonen uppe till vänster eller 
genom att svepa åt höger när du befinner dig i nyhetsflödet. 

Vill du se någon annans Story? De som du följer och som har en aktiv Story kommer automatiskt 
att visas högst upp ovanför ditt nyhetsflöde.

Varför använda sig av Stories?
När någon ser din Story tas hela skärmen i anspråk och du har möjlighet att verkligen nå fram 
med ditt budskap, till skillnad från när din bild endast syns i någons nyhetsflöde i all hast. Genom 
Stories har du möjlighet att ge dina följare en närmare upplevelse av dig och din verksamhet och 
låta dem vara delaktiga. Dina följare kan också svara på dina Stories. Meddelandet syns då i din 
inkorg för DM - direktmeddelanden (den lilla ikonen föreställande ett pappersflygplan uppe i 
högra hörnet på din startskärm). 

Skapa Stories
Funktionen Stories är utvecklad för att du ska kunna skapa dina Stories direkt i Instagram-appen. 
Många tycker dock inte att de verktyg som finns på Instagram är tillräckliga och därför har det 
med åren ploppat upp mängder av appar som hjälper dig att skapa otroligt snygga, animerade 
Stories som du sedan bara kan publicera på Instagram. Du väljer själv vilken nivå du vill lägga 
dig på, men i del 14 kommer vi att gå igenom att antal appar som vi rekommenderar dig att 
åtminstone utforska! 

Skapa Stories på Instagram – startläge
När du du ska skapa en Story ser ungefär ut som när du ska fota med kamera-appen. 
 
Inställningar (uppe till vänster)
Dessa behöver du egentligen bara se över en gång – om ens det. 

• Dölja Story / visa för ett fåtal 
Här kan du välja att dölja din Story från specifika personer eller välja att bara dela den med dina 
“nära vänner”. Som företag rekommenderar vi dig att inte dölja din Story för någon.  
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• Vilka får lämna ett meddelande? 
Har man ett stort konto med väldigt många följare kan en Story generera alldeles för 
många meddelanden – plötsligt har man tusentals olästa meddelanden i sin inkorg för 
direktmeddelanden. Därför kan man vilja stänga av den funktionen.

• Spara Stories 
Du kan också välja om du vill spara dina Stories på telefonen och/eller i ditt arkiv. Vår 
rekommendation är att klicka i “spara i arkivet” så att alla dina tidigare Stories kvar på Instagram 
och som bara du kan se. Att spara ner alla till telefonen tar bara upp onödigt med plats. 

• Delning 
Här kan du välja om du vill tillåta att personer vidaredelar dina inlägg. Som företag bör du tillåta 
detta för att få mer spridning på inläggen. Även delning som meddelande bör du ha tillåtet. Det 
innebär exempelvis att någon som ser din Story kan skicka den till en kompis och skriva “kolla 
vad de serverar till lunch idag! ska vi luncha?”. Detta är alltså ett meddelande och en delning som 
ingen annan än den som delar och mottagaren ser. Det sker i deras privata direktmeddelanden.  

Blixt (uppe i mitten)
På blixt-ikonen väljer du om du vill fota med blixt eller inte.  

Krysset (uppe till höger)
Tryck på krysset om du vill lämna Stories-läget.
 
Välj bild/video (nere till vänster) 
Här väljer du en bild eller en video som du har i din kamerarulle på telefonen.  

Fota/filma (nere i mitten)
Tryck för att ta en bild, håll in knappen för att spela in en video. 

Redigeringsläge (när du valt en bild/video)
När du nu sedan valt en bild eller video ser skärmen något annorlunda ut. 
Du är nu i redigeringsläget. 

Bildens skapelsedatum
Om du valt en bild som är tagen ett annat datum än dagens datum så 
ploppar automatiskt bildens skapelsedatum upp. Om du trycker på 
texten ändrar den färg. Genom att “ta tag i texten” med två fingrar kan 
du ändra storlek på texten och flytta runt den på bilden. Vill du inte ha 
datumet drar du den till papperskorgs-ikonen längst ned och släpper.
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Här lämnar du redigeringsläget.

Här sparar du ner bilden/videon.
Här hittar du effekter 
att applicera på din bild/video.

Här hittar du dekaler – 
läs mer om dessa nedan.
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Dekaler
Det tillkommer löpande nya dekaler allteftersom vår samtid och 
plattformen utvecklas och förändras. Exempelvis är dekalen stöd 
småföretag utvecklad efter att Covid-19-pandemin satt småföretagare 
i en särskilt utsatt situation rent ekonomiskt. Dessutom kan det hända 
att din skärm inte ser exakt ut som den vi visar här, dels kan det bero på 
att du har en Android-telefon medan vi använder oss av av en iPhone, 
men det kan också bero på att du inte har den senaste versionen av 
Instagram nedladdad – försök att se till att alltid ha det! 

@omnämnande-dekalen är bra att använda sig av som företagare då du 
kan “tagga” samarbetspartners eller kunder. Sannolikheten är då stor 
att de “repostar” din Story – det vill säga de publicerar din Story i sin 
Story och du når då ut även till deras följare. 

Dekaler
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Plats-dekalen är jättebra för dig som företagare. När du använt den 
i en Story och någon trycker på den kommer man till din Instagram-
profil, men trycker man och håller in på dekalen så får man upp 
“Visa platsen”. Här ser man dels platsen på en karta men också alla 
inlägg som som någonsin taggat platsen.

Om din plats inte finns att välja kan du behöva skapa den från 
grunden. Det gör du genom Facebook. Gå till din startsida, tryck på 
“Vad gör du just nu?” som om du skulle skapa ett inlägg. Tryck på 
“Checka in” och skriv sedan det du vill att din plats ska heta. Efter 
det scrollar du längst ner och väljer  “Lägg till…”. Nu kan du ange vad 
det är för typ av plats du vill lägga till, exempelvis en restaurang eller 
en skönhetssalong. Om du befinner dig på platsen när du skapar den 
väljer du “Jag är här nu” annars söker du efter platsen. Genom att 
trycka på kameraikonen kan du lägga till en bild för din verksamhet, 
förslagsvis din logotyp eller ett väldigt säljande foto. Nu ska du bara 
trycka på “Skapa” och sedan finns din plats. Tryck på krysset för att 
slänga inlägget. Det kan dock ta några dagar innan platsen dyker upp 
på Instagram, så ha tålamod och se till att skapa din plats redan nu så 
att du så snart som möjligt kan börja använda den. 

Omröstningsdekalen är kanon om du vill skapa lite engagemang 
bland mottagarna. Här kan du ställa frågor med 2 svarsalternativ som du sedan får statistik på. 

Klicka dig runt bland de olika dekalerna, testa, testa och återigen testa. Sök också högst upp 
bland tusentals GIF-ar (det vill säga animerade, rörliga bilder). Du lär dig allra bäst av att själv 
leka runt i appen. 

Bredvid dekal-ikonen högst upp finner du rit-verktyget. Med detta 
verktyg kan du rita och sudda – det låter kanske simpelt men du kan 
göra otroligt mycket med detta verktyg! 

Byta filter
Det finns ett antal filter som du kan välja mellan. Du provar dem 
genom att svepa åt vänster/höger. Som vi pratade om i del 4 bör du 
hålla dig till en och samma ton genomgående. Vi rekommenderar 
dock att använda filter sparsamt – använd helst en annan app där du 
kan hitta många fler filter och dessutom dra ner opaciteten – det vill 
säga gör dem något genomskinliga. Vi ger dig konkreta tips på appar 
att använda i del 14. 
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Boomerang 
Boomerang är ett populärt verktyg att använda när man vill dela en 
liten filmsekvens. Du utgår från startläget och väljer boomerang 
längst ned. Håll in knappen och filma det du vill ha med. Klippet 
blir knappt 2 sekunder långt, så testa dig fram. Ditt klipp kommer 
sedan att “loopas” vilket ger en häftig effekt. 

Höjdpunkter 
På din Instagramprofil finns möjlighet 
att ha höjdpunkter. Det är som 
fastnålade Stories, det vill säga de 
försvinner inte utan det är Stories du 
valt att alltid visa, tills vidare. För att 
något ska kunna ligga i en höjdpunkt 
behöver det någon gång ha varit 
publicerat som en Story. 
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8 Stories-tips
• Tänk på tiden 
Tänk på tiden det tar för din mottagare att få budskapet. Det kan vara roligt att bygga upp 
spänningen men du vill hellre ha en kortare Story där mottagaren faktiskt tar till sig av hela 
innehållet, än ha en lång Story där hälften slutar titta efter halva och missar budskapet. 

• Ge din Story en rubrik 
Genom att lägga till en rubrik till din Story kan du på ett effektivt sätt fånga tittarnas 
uppmärksamhet – särskilt eftersom många tittar på Stories utan ljud.  

• Använd rätt format 
Det bästa formatet för Stories är 1080x1920 pixlar, även känt som 9:16 ratio. Det bästa är om 
du ser till att det du vill publicera som en Story har det här formatet redan innan du väljer det i 
appen. Foton blir nämligen något mer oskarpa om Instagram får beskära bilden åt dig. Använder 
du några av de appar vi kommer att gå igenom i del 14 behöver du inte oroa dig för formatet - det 
kommer nämligen vara anpassat redan innan du sparar bilden. 

Så här beskär du en bild genom exempelvis din iPhone. 
Välj den bild du tänker publicera. Tryck på ändra och sedan på beskärnings-ikonen nere till höger. 
Tryck sedan på format-ikonen uppe till höger och välj 9:16. Passa in din bild i formatet och tryck 
sedan på Klar! 

• Engagera genom omröstningsdekalen
Genom omröstningsdekalen kan du engagera dina mottagare som får möjlighet att välja ett 
svar på en fråga du ställer. Du kan exempelvis lägga ut en bild som visar 2 olika produkter du har 
erbjuder och fråga vilken mottagaren helst skulle vilja ha. 

• Engagera genom frågordekalen 
Genom frågedekalen kan du skriva en fråga och tittaren kan då svara med en kortare text. Är 
du exempelvis en glassleverantör kan du fråga vilken smak på glass som dina följare helst av allt 
skulle vilja att du tog fram. 

• Ha ordentliga marginaler 
Tänk på att inte placera text, taggar eller omnämnanden för nära kanten. Då olika telefoner 
har olika mått på skärmen kan en Story med en person-tagg som ser bra ut på din skärm, vara 
omöjlig att trycka på för någon annan. 
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• Se över statistiken 
Du kan enkelt se över statistiken för dina Stories. Där får du veta vad som fungerar och vad som 
inte fungerar. Du kommer till statistiken genom att öppna din aktiva Story och trycka längst ner i 
vänstra hörnet. Här ser du vilka personer som sett din Story. Genom att jämföra antalet visningar 
på varje bild ser du hur många som “tittat vidare” och därmed tyckt att innehållet var intressant. 
Skulle det varit 20 tittare på första, 14 på andra och 4 på den tredje kan du anta att majoriteten 
av tittarna inte var särskilt imponerade, utan valde att titta vidare på nästa persons Story i stället. 
Tryck på stapel-ikonen för att se mer ingående statistik. Här kan du se varje bilds räckvidd och 
exponering. Räckvidd är hur många unika personer som sett din Story medan exponering är 
totala antalet visningar. Tryck på informations-ikonen för att läsa mer. 

• Ta fram höjdpunkter 
Se till att ha uppdaterade och snygga höjdpunkter. Exempelvis kan du där ha dina öppettider, 
lista över dina tjänster/produkter och en prislista. Du kan även publicera omdömen och 
behind-the-scenes-videor – på så sätt hjälper du mottagaren att få en bra och ärlig bild av din 
verksamhet. Du kan också presentera din personal. Kolla runt hur andra företag använt sina 
höjdpunkter och inspireras! 
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