
I den här delen pratar vi om vad du kan skapa för innehåll, vad du behöver och hur du gör! 

Ta extern hjälp
Många gånger kan det vara svårt att få ihop tiden som företagare. Kanske skulle du vilja sätta 
dig in mer i hur du strategiskt planerar ditt innehåll eller hur du tar fram kreativa och tilltalande 
kampanjer – men tiden finns helt enkelt inte där. Då finns alltid möjligheten att ta hjälp utifrån 
av en extern byrå. En byrå kan hjälpa dig att planera, producera och publicera så att du kan lägga 
ditt fokus där det behövs som bäst.

Vad ska du skapa?
Möjligheterna ligger framför dig och de är oändliga. Din uppgift består av att tänka och sortera 
för att sedan göra upp en bra plan. 

Här är en kund vi hjälpt, där vi skapat ett genomtänkt och visuellt 
tilltalande flöde. Det som gör flödet framgångsrikt – för det har det 
enligt vår kund verkligen varit! – är att det:

1) uppdateras regelbundet
2) innehåller kvalitativa bilder och videor från verksamheten
3) informerar om nyheter och erbjudanden
4) skapar tillit genom att visa den dagliga verksamheten
5) är estetiskt tilltalande med en konsekvent färgskala 
6) innehåller ett varierat innehåll som belyser företagets 
kompetenser, produkter, tjänster, personal och nöjda kunder. 
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Förslag på innehåll
Här ger vi förslag på vilka syften som bör ligga till grund för ditt innehåll, dels oberoende av 
bransch men också bransch-specifika syften. Observera att syftet kan uppnås genom texten, 
medan bilden som visas kan syfta till att fånga uppmärksamheten. Exempelvis behöver inte de 
avvikande öppettiderna nödvändigtvis stå skrivna på inläggets första bild, utan dessa kan stå i bild 
nummer två (om det är ett carousel-inlägg) eller så kan de stå i texten. 

Oberoende av bransch bör ditt innehåll syfta till att 

• Informera om var ni finns
• Informera om hur man kontaktar er
• Informera om produkter och tjänster
• Informera om öppettider och speciellt de avvikande 
• Inspirera till besök/kontakt
• Lyfta samarbetspartners 
• Uppmana till interaktion 
• Inspirera genom branschspecifika tips och idéer
• Visa upp era kompetenser 
• Visa upp er personal
• Visa upp era lokaler  
• Informera om erbjudanden

Utöver dessa finns det specifika syften för ditt innehåll, utifrån den bransch du verkar inom.

Restaurang & kafé 
• Informera om vilken typ av mat/fika man kan finna hos er
• Informera om vilka specialkoster ni tar hänsyn till 
• Informera om veckans lunch 
• Informera om regler (ex. kan hunden följa med?) 
• Visa nöjda kunder som äter hos er 
• Inspirera genom tilltalande bilder på mat och dryck
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Hotell & fastighetsförvaltare
• Informera om lediga rum/lokaler 
• Informera om avstånd till andra relevanta verksamheter
• Hänvisa till boknings- eller anmälningssida
• Informera om regler (ex. får husdjuret följa med?)
• Svara på ofta återkommande frågor 
• Visa före- och efterbilder vid renovering

Butiker
• Visa ert produktutbud 
• Informera om specifika produkter 
• Visa nöjda kunder med produkter 
• Tipsa om användningsområden för produkter
• Inspirera genom trender
• Visa när ni placerar om produkter

Skönhetssalong
• Visa ert produktutbud 
• Informera om specifika produkter 
• Informera om behandlingar 
• Informera om trender 
• Visa olika behandlingar 
• Uppmärksamma om lediga tider 
• Svara på ofta återkommande frågor 
• Ge tips utifrån era kompetenser

Vad behöver du?
Innan du börjar skapa innehåll kan det vara jättebra att ha din logotyp i ett transparent png-
format nedsparad på telefonen. Om ditt företag har en grafisk profil innehållande specifika 
färger och typsnitt som ni använder är det bra om du har tillgång till dessa då de kan läggas in i en 
del appar. På så sätt ser du till att ditt innehåll går i enlighet med din visuella identitet – om du nu 
har en uttalad sådan vill säga. 

Vi förespråkar starkt att du ser till att ha högkvalitativa bilder på dina produkter och av din 
verksamhet. Många byråer som kan hjälpa dig med sociala medier kan också hjälpa dig att ta fram 
material. Till våra kunder fotar och filmar vi med såväl kamera som drönare. Det gör att vi kan 
skapa en enorm bildbank som ofta räcker i många månader framöver. 
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Du behöver dessutom ett antal appar – du väljer själv hur många du vill sätta dig in i. Vi arbetar 
uteslutande med Apples produkter vilket innebär att vissa av de appar vi rekommenderar och 
visar kanske inte finns tillgängliga på Google Play, alltså för Android-telefoner. Självklart finns 
det mängder av motsvarigheter i Google Play – låt Google vara din vän och googla dig fram till 
lämpliga motsvarigheter! 

Hur gör du?
Först vill vi nämna några saker gällande innehåll som kan vara bra att tänka på. 

Använd gärna videor 
72 % av allt innehåll som publicerar sägs vara bilder, därför kan du med fördel använda videor för 
att fängsla dina mottagare. Använd video när det passar. 

Hastighet 
Ett sätt att behålla tittarens uppmärksamhet är genom hastigheten på ditt innehåll. Hastigheten 
kan användas på ett kreativt sätt, exempelvis genom att låta innehållet i videon röra sig så pass 
fort att mottagaren aktivt behöver stanna till på händelsen för att se innehållet. 

Ljud 
Studier visar att innehåll med ljud engagerar mottagaren i en mycket högre grad än innehåll utan 
ljud. Om det passar ditt innehåll bör du använda dig av ljud, exempelvis musik eller voice-over – 
det vill säga en berättarröst. Men kom ihåg att det är långt ifrån alla som går igenom sina flöden 
med ljudet på, därför kan det vara bra att ha budskapet även i bildtexten, alternativ uppmana 
mottagaren till att slå på ljudet eller skriva något intresseväckande som gör att mottagaren väljer 
att slå på ljudet. 

Importera typsnitt 
Om du har egna typsnitt – se till att du har dessa tillgängliga på din dator. Typsnitt är oftast i 
formatet .ttf eller .otf. Ska du importera typsnitten till en iPhone från en Mac är det väldigt 
enkelt. Du högerklickar helt enkelt på typsnittet, väljer “dela” och “Airdrop”. Välj den telefon du 
vill dela till och plocka sedan upp din telefon. Nu får du upp denna ruta. Välj vilket program du 
vill använda typsnittet i – exempelvis InShOt. Du får nu upp InShOt som talar om att importen 
gick finemang. Färdigt! 

Ska du importera ett typsnitt till en Android-telefon är proceduren något krångligare och kan 
dessutom skilja sig väldigt mycket från telefon till telefon. Vår rekommendation är att du på 
YouTube söker på “import fonts to [din telefons märke]” och följer en av de tutorials som du får 
upp som sökresultat. 
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InShOt
Först ut är InShOt. Det är en app där du kan skapa bilder, videor 
och kollage. Du kan enkelt använda din egen logotyp och dina 
typsnitt. Importera bilder och redigera dem manuellt eller med 
filter och effekter. Lägg på snygga övergångar i dina videor och få 
logotypen att snyggt ”fada fram” i slutet av din video. 

Såhär ser det ut när du befinner dig i appen.

Här är några bilder skapade med InShOt. Men framför 
allt kan du ju skapa videor. 
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Hyperlapse 
Nästa app är Hyperlapse, med den kan du filma en sekvens 
som sedan snabbspolas i valfri hastighet. Appen är framtagen 
av Instagram och är gratis. En mycket enkel app, med ett enda 
användningsområde. 
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cutStory 
CutStory är en app som hjälper dig att klippa din långa video 
till kortare klipp, perfekt anpassade till exempelvis Instagram 
Stories eller Facebook Händelser. Väljer du ett längre 
klipp när du ska publicera en Story så kommer Instagram 
automatiskt att dela upp ditt klipp i 15-sekunders-delar, 
men genom att dela upp dem först i CutStory kan du se 
om exempelvis sista delen bara blir till en kort video på 2 
sekunder – då kan du välja att inte ha med den biten alls. 
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Såhär ser det ut när du befinner dig i appen.

Här är några bilder skapade med Unfold.
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Unfold
I appen Unfold kan du skapa fina Stories. Vissa mallar är gratis 
men du kan också vara betalande medlem på olika nivåer. 
Det går att skaffa “Unfold for Brands” och du kan då ha egna 
typsnitt och egen logotyp. Vi rekommenderar dig att prova 
gratisversionen först och om du gillar den ska du absolut 
överväga att skaffa dig ett medlemskap!  
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Såhär ser det ut när du befinner dig i appen.
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Mojo
Med appen Mojo kan du skapa textbilder, videos, bildspel och 
framförallt stories! För att få tillgång till det mesta i appen 
behöver du betala för ett medlemskap, men om du använder 
den varje vecka för att skapa innehåll så är det småpengar vi 
pratar om. Du kan ha din egen logotyp och dina egna typsnitt 
i appen. Mojo fungerar precis som Unfold men istället för 
orörliga mallar är Mojo-mallarna animerade såväl vad gäller 
bilder som text.
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Såhär ser det ut när du befinner dig i appen.
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Canva
Med Canva kan du skapa innehåll utifrån mallar, men också 
original för tryck exempelvis affischer och visitkort. På Canva 
hittar du tusentals mallar som du kan redigera i all oändlighet – 
bara din tid och kreativitet sätter gränserna. Du kan även lägga 
till dina egna färger, typsnitt och logotyper. Det finns ett stort 
utbud av bilder och illustrationer – många av dem är gratis och 
du får fritt använda dessa. Blir du betalade kund får du förstås 
tillgång till ännu fler bilder och illustrationer. 
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Later på webben.
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Later
Som vi tidigare nämnt finns det en tjänst som heter Later. Med 
Later kan du planera, schemalägga och analysera ditt innehåll. 
Du kan planera ditt innehåll inte bara för Instagram utan också 
Facebook, Pinterest och Twitter. 

Du planerar bilder, videor, texter och hashtags och sedan 
publiceras ditt innehåll på den dag och tidpunkt du valt. Det 
betyder att du kan lägga ner några effektiva timmar en gång i 
månaden och sedan sköter Later publiceringen åt dig! Genom 
Later blir det lättare att skapa ett snyggt Instagram-flöde till 
ditt företag. 

http://www.finemanget.se


del 14
Tips & appar

sida 12 av 12

Nu har vi gått igenom flera appar som du kan köpa medlemskap i. Fördelen med att anlita 
någon som hjälper dig med att ta fram material är att det är byrån som står för kostnaden av alla 
medlemskap. På så vis kan byrån betala för att antal appar men då skapa innehåll ett flertal olika 
kunder i dessa appar. Men var inte rädd för att prova! Det handlar ofta om småpengar och så 
länge du använder dig av apparna så lovar vi att det är värt det! 

Vi hoppas att du tycker att den här delen gett dig en bra insikt i hur du skapar tilltalande innehåll 
för dina digitala kanaler. Vi hoppas också att du känner dig inspirerad till att börja skapa och 
om du inte har tid – tar hjälp till att skapa innehåll som tar din digitala närvaro till nya nivåer. 
Möjligheterna är sannerligen oändliga! 

Tack för att du tittat och läst – vi önskar dig ett stort lycka till! 
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