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Flöden 
På Instagram finns två olika typer av flöden. Det första flödet är nyhetsflödet som du 
möts av när du öppnar appen – där ser du inlägg från alla konton du följer. Du kommer 
till nyhetsflödet genom att klicka på huset längst ner till vänster. Den andra typen av 
flöde är de som finns på varje Instagramprofil, exempelvis ditt eget flöde med dina inlägg. 

Ditt eget flöde
Om du klickar på din profilbild längst ner till höger kommer du till din profil. Här kan du 
se ditt flöde som består av alla inlägg du publicerat. 

Ett inlägg kan bestå av en eller fler bilder/videor. När ett inlägg består av fler än en bild 
kallas inlägget för ett karusell-inlägg. 

Många vill gärna ha ett fint flöde, eftersom detta är det första som potentiella följare ser 
när de besöker din profil och utseendet på flödet kan då vara avgörande för huruvida 
personen väljer att följa dig eller inte.  

När du ska skapa ett inlägg finns det därför två aspekter att ta hänsyn till. Den första är 
själva inlägget i sig. Inlägget kommer att synas som ett bland många andra i följarnas 
nyhetsflöden, därför är det viktigt att inlägget har ett budskap som presenteras snabbt 
och på ett bra sätt. Den andra aspekten är att inlägget blir en del av ditt flöde och därför 
bör hänsyn tas till hur inlägget samspelar med övriga inlägg – ju viktigare du tycker att 
det är med ett fint flöde, desto viktigare blir det här aspekten.



6 tips för ett finare flöde 

1. Håll dig till bestämda teman 
Håll dig till ett antal bestämda teman när du publicerar inlägg för att innehållet ska bli 
sammanhängande. Det blir också estetiskt finare när ditt innehåll följer samma ton.

Exempel 
Du driver en sushirestaurang. Du bör i ditt flöde visa nöjda kunder, lokalen och mat som 
tillagas och serveras. Ett foto av whiteboard från en utbildning passar dock inte in. Att dela 
fotot kanske ändå kan vara en bra idé, om det är viktigt för dig att visa att er restaurang 
ständigt utvecklas. Då är det en jättebra idé att dela fotot på exempelvis Stories istället. 

2. Utnyttja hela arkivet 
På Stories är det vanligt med aktuellt innehåll, men det gäller inte inläggen lika mycket. 
Använd dig av gamla bilder i flödet för att visa det bästa av din verksamhet. Du kan 
publicera samma bild flera gånger – få följare ser allt du publicerar. 

3. Välj en bra bild till videon
Om du publicerar en video som ett inlägg kan du genom att trycka på omslag välja vilken 
sekvens av videon som blir själva bilden i flödet.

4. Sträva efter ordning och reda
Genom att blanda textbilder med foton skapas mer harmoni i flödet. Det ger ett lugnare 
intryck och sorterar innehållet åt mottagaren. 

5. Ta avskalade bilder
Om du vill visa en produkt för dina mottagare, fota den helst mot en neutral bakgrund. 
Många gånger fotas produkter i en plottrig miljö vilket gör att hela flödet blir mer rörigt.

6. Redigera dina foton på samma sätt 
Det finns mängder av appar att använda för att redigera sina foton. Se till att alla dina 
foton harmonierar vad gäller färg och ljus. 

Genom verktyget Later kan du planera ditt flöde i förväg. I del 14 berättar vi mer om 
Later och flera andra appar som du kan använda för att snygga till ditt innehåll. 
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5 tips för publicering av innehåll generellt 

1. Ha budskapet nära 
Tänk på att inte begära för mycket av mottagaren. Exempelvis är det bara första bilden 
som syns i ett karusell-inlägg och mottagaren behöver aktivt svajpa åt vänster för att ta 
del av de övriga bilderna. Många kommer troligtvis inte kolla på alla bilder, ha detta i 
åtanke när du utformar dina inlägg så att ditt budskap syns tydligt och tidigt.

2. Använd logotypen
Om ditt syfte med att finnas på Instagram är att skapa varumärkeskännedom är det 
också viktigt att återkommande visa din logotyp.

3. Instagramvänlig verksamhet?
Har du instagramvänlig produkter? Se till att visa detta! 

Exempel
Är din målgrupp ung kan det vara viktigt att fikat som serveras på ditt kafé är 
“Instagram-vänligt” – d.v.s. tillräckligt fint för att de ska vilja fota fikat och publicera bilderna 
i sina sociala kanaler. Detta är ett kanonbra sätt för dig att få gratis exponering. Tänk dig att 
du varje dag har kunder som tar snygga bilder av dina produkter, lägger ut dessa i sina kanaler 
och “taggar” din verksamhet. Det betyder att alla deras följare får se bilder av dina produkter 
och de kan enkelt klicka sig in på din Instagramprofil och förhoppningsvis – om de gillar vad 
de ser – kan börja följa dig och även komma och bli en kund. Men då behöver du också först 
kommunicera att dina bakverk är Instagramvänliga. 

4. Publicera när målgruppen är aktiv 
Genom Instagram kan du enkelt ta reda på vilka dagar dina följare är mest aktiva, försök 
att publicera inlägg på dessa dagar. Du kan också, utifrån din målgruppsanalys, fundera 
på när din målgrupp har en stund över för att titta på mobilen. 

5. Planera dina inlägg utifrån statistik
Genom statistik-verktyget på Instagram kan du även se vilka bilder som uppskattas mest 
av mottagarna. Utifrån den kunskapen kan du planera ditt innehåll bättre och tänka ut 
inlägg som liknar de som fått bäst spridning tidigare. 
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