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Inledning 
En innehållsstrategi handlar om vad ett företag ska kommunicera, var och hur. Det är 
generellt sett en övergripande strategi och att finnas på Instagram kan vara en liten del 
av strategin. 

Innehåll på Instagram
Fundera på vilken typ av innehåll som just ditt företag bör publicera. Olika företag kan 
ha olika syften med sin närvaro på Instagram, exempelvis kan syftet vara att bygga 
varumärkeskännedom, få fler kunder eller behålla existerande kunder. 

Vad är då bra innehåll? 
Det finns flera faktorer som gör innehåll riktigt bra. Innehållet bör
 
 Tjäna syftet 
 Vad som är bra innehåll beror alltså bland annat på vad syftet med innehållet är. 

 Exempel 
 Det övergripande syftet med din närvaro på Instagram är att skapa 
 varumärkeskännedom. Om din verksamhet är ett kafé som erbjuder många 
 ekologiska alternativ kan det specifika syftet med ett visst inlägg vara att visa upp 
 delar av ditt ekologiska utbud. Då kan en fin bild på ett bakverk tillsammans med 
 en beskrivande och säljande text vara ett jättebra innehåll som informerar 
 mottagarna om att du finns och vad du erbjuder. 

 Skapa värde för mottagarna
 Innehåll bör skapa värde för mottagaren, antingen i form av information, kunskap, 
 motivation, inspiration eller ett erbjudande. Har du inget av värde att förmedla, 
 är det bättre att vara tyst.  

 Vara anpassat till målgruppen
 Vilken målgrupp du har avgör också vad du ska publicera. Vad har din målgrupp 
 för mål, problem eller behov? Ta även hänsyn till var i kundresan dina potentiella 
 kunder befinner sig. Vissa kanske inte alls är redo att köpa medan andra bara 
 behöver en liten knu�.

Sida 1 av 3



del 3
Innehållsstrategi 

 Vara originellt 
 Att kopiera andras innehåll är varken schysst eller klokt. Se till att skapa eget 
 innehåll som är originellt och präglat av den verksamhet du representerar. 

 Efterlikna en tvåvägskommunikation
 Bra innehåll ger mottagaren en känsla av att vara i dialog med dig. Att avsluta en 
 bildtext med Vilken av våra mackor skulle du helst vilja äta just nu? är ett bra sätt 
 att skapa en tvåvägskommunikation med mottagaren. 

 Hjälper mottagaren att agera 
 Bra innehåll ger mottagaren en idé om hur informationen i innehållet kan 
 användas. Du berättar inte bara att var du finns, du berättar även hur man tar sig 
 dit och du önskar personen välkommen. Eller så visar du hur något utförs – en så 
 kallad how-to. Kom ihåg! Innehållet ska vara kopplat till din verksamhet – även 
 om du har ett bra recept på chokladbollar så bör du inte publicera detta om du 
 driver en skobutik.  

 Ibland innehålla en CTA
 CTA står för Call To Action och översätts till svenska som Uppmana Till Handling. 
 Det kan exempelvis vara meningen Klicka på länken i vår profil för att ta del av 
 erbjudandet! eller Följ oss för att se fler nyheter framöver. En CTA bör föregås av 
 något som gör att steget som du ber mottagaren att ta blir naturligt. 

 Exempel 
 Du publicerar en bild på en fin sommartårta som ser god ut. Svajpar man finns  
 flera bilder som visar hur tårtan tillagas samt några bilder med recensioner på hur 
 tårtan smakar. I texten skriver du ut ingredienserna och tillvägagångssättet. Du 
 avslutar texten med Klicka på länken i vår profil för att få 10 % rabatt på alla 
 ingredienser till tårtan. Den sista uppmaningen är då en CTA som följer väldigt 
 naturligt – de som läst hela texten kommer troligtvis vilja baka tårtan. 
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 Bestå av en stark inledning 
 De flesta kommer kanske att läsa rubriken i ditt innehåll, men få kommer att läsa 
 eller ta del av resten. Se därför till att innehållet har en del som snabbt kan få 
 mottagaren motiverad till att utforska ditt innehåll vidare, exempelvis läsa hela 
 bildtexten, svajpa igenom alla bilder eller klicka in sig på din Instagramprofil. 
 
 Ge svar
 Bra innehåll ska hjälpa kunden framåt i kundresan, vilket innehållet gör genom att 
 besvara frågor åt mottagaren. Några exempel på frågor som mottagaren kan ha   
 och som innehållet bör besvara är: 

 Hur hittar man till din verksamhet?
 Vilka öppettider har verksamheten?
 Vilka produkter/tjänster erbjuder ni?
 Vilka är era priser?
 Vad skiljer er från era konkurrenter? 
 Vad kan man förvänta sig?

 Praktisk övning    
 Tagga finemangfeedback i ett eller flera inlägg där du haft något av ovanstående i 
 åtanke när du tagit fram ditt innehåll. Du kan också tagga oss i en kommentar på 
 ett befintligt inlägg så ser vi över innehållet och ger feedback! 

 Tagga gör du genom att antingen sätta ett snabel-a framför finemangetfeedback  
 – @finemangetfeedback – eller genom att trycka på ”Tagga personer” innan du 
 publicerar ditt inlägg och välja finemanget feedback. 
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