
När du har ett företagskonto på Instagram får du tillgång till Instagram Insights – statistik som 
visar dig hur det går för ditt innehåll, hur väl det sprids och i vilken utsträckning det uppskattas av 
mottagarna. Du får även information om vilka personer som tar del av ditt innehåll och när. 
Du hittar statistiken antingen genom knappen på din profil eller i menyn i högra hörnet.

Genom att noggrant studera de olika delarna (innehåll, aktivitet och målgrupp) kan du 
skräddarsy ditt innehåll och dina annonser utefter vad följarna gillar. Du lägger alltså pengar, tid 
och energi där du vet att det ger mest! 

Innehåll
Under fliken Innehåll ser du en översikt över det totala antalet inlägg och händelser som 
ditt konto har publicerat denna vecka. Sedan ser du veckans inlägg, veckans Stories samt 
marknadsförda inlägg. 

Du ser de inlägg du publicerat denna vecka samt vilken räckvidd de olika inläggen fått. Trycker du 
på visa alla kan du anpassa vad du vill se, exempelvis om du bara vill se foton eller bara videor. Du 
kan också välja vilken tidsperiod du vill se samt interaktion. Då kan du exempelvis se vilket av alla 
dina inlägg som de senaste 30 dagarna fått flest kommentarer eller vilken av alla videor som du 
publicerat som inlägg under de senaste 2 åren som gett flest profilbesök. 

Du kan se samma statistik för dina Stories längre ner.

Aktivitet 
Under fliken Aktivitet kan du se hur många konton som sett ditt innehåll under den senaste 
veckan. Tryck på staplarna för att se antal konton per dag som sett ditt innehåll. Anledningen till 
att summan för siffrorna per dag inte stämmer överens med siffran över är för att den övre syftar 
på unika konton. Då samma konto kan ha varit inne både torsdag, fredag och lördag blir summan 
av dagarna högre än totalen. 

Räckvidd är antalet unika konton som sett något av dina inlägg. 
Exponering är antal gånger som dina inlägg visats.

På interaktioner ser du hur många åtgärder (exempelvis gilla-markering eller kommentar) som 
utförts på ditt konto den senaste veckan. Du ser även antalet gånger som din profil har besökts 
jämfört med veckan innan. 
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Målgrupp
Under fliken Målgrupp ser du hur många följare ditt konto har för tillfället. Tillväxt berättar 
för dig hur din målgrupp vuxit den senaste veckan eller under en enskild dag. Du kan klicka på 
diagrammet för att få mer ingående statistik. Totalt är antalet konton som börjat följa dig, minus 
antalet konton som slutat följa dig. 

Under Mest relevanta platser kan du ser var dina följare finns. Kom ihåg att du alltid kan trycka 
på staplarna för att se procent. Du kan välja mellan städer och länder. Sedan kan du också se 
Åldersintervall som berättar i vilken ålder dina följare är. Du kan också visa endast män eller 
endast kvinnor. Längre ner ser du könsfördelningen på dina följare. 

Längst ner ser du Följare - timmar som är det genomsnittliga antalet gånger som dina följare 
besöker Instagram en vanlig dag. Under Följare - dagar ser du de dagar i veckan som dina följare 
är som mest aktiva. 

Stories-statistik 
Gå till en av dina aktiva Stories för att se statistiken för just den händelsen. Har du använt dig 
av en omröstningsdekal kan du se hur många som röstat på de olika alternativen och även exakt 
vilket konto som har röstat på vad. Hade du exempelvis lagt ut en Story där du packar upp nya 
produkter till din butik och frågat “Skulle du kunna tänka dig att ha en sån här hemma?” skulle 
du kunna skicka ett DM till alla personer som svarat “ja” med ett riktigt bra erbjudande på just 
den produkten. 
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Generella tips 
Här följer några generella tips för dig som företagare på Instagram. 

Följ relevanta konton och taggar 
Se till att följa konton och taggar som är relevanta för din verksamhet och som kan ge dig tips, 
inspiration och kunskap. På så sätt säkerställer du att ditt nyhetsflöde blir relevant för dig. 

Exempel 
Du är en florist i Linköping som tänker att du finns på Instagram för att andra ska kunna se dig. 
Du följer mängder av konton som egentligen inte publicerar innehåll som är relevant för dig, 
därför blir nyhetsflödet rätt ointressant. Om du istället ser till att rensa upp bland vilka du följer 
och börjar följa konton och taggar som är relevanta för dig kan ditt nyhetsflöde komma att bli 
en riktig guldgruva! Genom att följa konkurrenter eller liknande verksamheter kan du få idéer 
på hur man inom din bransch kan presentera sig själv digital. Du kan få tips på nya sätt att binda 
blomsterarrangemang och kanske få veta att det om några månader kommer att hållas en stor 
Florist-konferens som skulle kunna vara ett perfekt forum för dig. Genom att se till att följa rätt 
konton kommer de sedan bara att få användbart innehåll levererat direkt i ditt nyhetsflöde. 

Om du exempelvis söker på taggen blomsterarrangemang kan du se att taggen finns på mer än 
tio tusen inlägg. Väljer du att visa de senaste inläggen, trycker på det senaste och sedan scrollar 
igenom flödet ser du att de senaste inläggen med taggen publicerades för bara 1-3 timmar sedan. 
Det betyder att det är en tagg som faktiskt används och som är värd att följa. Du hittar även 
relaterade taggar här, och då hittar vi bland annat trädgårdsliv som ju är namnet på en mycket 
populär serie på SVT som går just nu. Folk som söker på den taggen är högst troligen väldigt 
intresserade av blommor och växter, därför kan denna tagg vara värd att såväl följa som använda. 

Massfölj i syfte att öka ditt följarantal
Du kan massfölja i syfte att få in fler besökare på din profil och förhoppningsvis fler följare. Att 
massfölja betyder att du går igenom exempelvis en konkurrents följare och trycker följ på massor 
av konton. Dessa personer kommer då få en notis om att du följer dem eller begärt att få följa 
dem, vilket innebär att de kommer att lägga märke till dig. Fördelen är, som vi precis nämnde, att 
du blir uppmärksammad och i bästa fall får din profil besökt och kanske lyckas få en ny följare. 
Nackdelen med att massfölja är dock att ditt nyhetsflöde kommer fyllas av innehåll från dessa 
personer, vilket kanske gör att ditt nyhetsflöde blir helt orelevant för dig och du missar viktigt 
innehåll – för ju fler du följer, ju mindre blir sannolikheten att du kommer se värdefullt innehåll 
från de riktigt relevanta konton som du valt att följa. 
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Hitta rätt följare 
Du kan som vi tidigare nämnt massfölja för att få fler följare, men det är också viktigt att ha rätt 
följare. Därför bör du endast massfölja genom konkurrenters följarlistor. Om du massföljt många 
personer kan det vara bra att rensa bland vilka du följer då och då. 

Exempel
Du driver en sportbar i Örebro. Se då till att följa andra sportbarer och vanliga barer såväl i 
Örebro som i andra städer. De som kan ses som dina konkurrenter (alla uteställen i Örebro) 
är bra att följa för att veta vad som händer och hur dessa beter sig på Instagram för att locka 
kunder. De barer som har sin verksamhet i andra städer kan också ge dig idéer om hur din 
verksamhet kan använda Instagram för att locka fler kunder. Kanske har en sportbar i Umeå 
kommit på ett helt nytt koncept för att få fler kunder på måndagskvällar? Inspireras och kopiera! 

Exempel
Du driver en inredningsbutik i Göteborg. Vilka andra butiker kan din målgrupp tänkas följa? Du 
hittar enkelt din målgrupp genom att gå in på en populär konkurrents Instagramprofil, klicka på 
deras följare högst upp i mitten och sedan kan du bara börja följa dessa. Det innebär alltså att 
människor i din målgrupp får upp en notis om att du har börjat följa dem – förhoppningsvis väcks 
deras intresse så pass mycket att de följer dig tillbaka. 

Kommunicera med kunder i DM 
Genom direktmeddelanden kan du chatta i realtid med dina kunder. Detta blir en otrolig chans 
för dig att skapa en personlig marknadsföring och din verksamhet. Försök att återkoppla på 
frågor du fått via DM så snart du kan – användarna förväntar sig ofta det. 

Skapa snabbsvar 
I dina direktmeddelanden kan det hända att du som företagare ofta får samma frågor om och 
om igen. Då är det smidigt att ta fram snabbsvar. När du är inne på en konversation trycker du 
på pratbubblan med tre punkter för att välja ett snabbsvar eller skapa ett helt nytt. Du kan också 
välja att redigera ditt snabbsvar innan du skickar det, exempelvis lägga till namnet på den som 
skrivit till dig. Det gör du genom att svepa åt vänster på snabbsvaret. 
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