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Vad är en hashtag?
Hashtags används ofta på Instagram – på svenska heter det tagg. En tagg hjälper till att 
organisera och kategorisera inlägg och göra dessa sökbara. Om ett inlägg består av en bild på en 
paj och receptet beskrivs i texten kan taggen #pajrecept vara en bra idé. Personer som söker på 
taggen #pajrecept får då upp ditt inlägg i sin sökning. 
 
Vilka taggar finns?
Alla kan hitta på en tagg. Det räcker med att sätta symbolen # före ordet och vips har du en tagg. 
De vanligaste taggarna på är bara enkla ord, exempelvis #love #happy och #hund. 
 
Söka på taggar
Skriv in ett ord i sökrutan, exempelvis happy (ha inte med #) och välj sedan Taggar. Då kan du se 
att just taggen #happy används på över 576 miljoner inlägg. Du kan välja om du vill se de mest 
populära eller de senaste inläggen med den taggen.

Taggar är klickbara och när du klickar på en tagg får du upp information om hur många gånger 
den använts, möjlighet att följa taggen samt ett flöde med inlägg som alla har taggats med den 
taggen. 

Om du följer en tagg kommer inlägg med den taggen att dyka upp i ditt nyhetsflöde – vare sig 
du följer kontot det kontot eller inte. Inför juletider kan man som privatperson exempelvis följa 
taggen #julklappstips och då få upp idéer på vad man kan köpa i present. Som företagare kan 
man använda taggen för att märka sina inlägg där man visar upp en produkt man anser skulle 
kunna vara ett bra julklappstips för någon. 
 
Det går bra att använda å, ä och ö i taggarna och observera att orden som följer efter #-symbolen 
måste sitta ihop. Skriver du “#äta gott” finns där egentligen bara en tagg och den är #äta.
 
Använda taggar
Taggar bör alltid vara relevanta för bilden och valda med omsorg. Har du en lunchrestaurang 
i Malmö kan du kan förstås publicera en bild på en nöjd kund och hitta på en egen tagg, 
exempelvis #gladmenintehungrigkund, men det finns absolut ingen mening med att göra det 
– ingen kommer att söka på den taggen och den tillför ingen ny information. Däremot bör 
du om lägga till taggarna #lunchmalmö #malmömat #restaurangmalmö och #malmöfood. Du 
skulle också kunna använda taggen #lunchtips men då den inte specificerar ort eller område är 
sannolikheten att någon i närheten av dig söker på den taggen och finner just din restaurang är 
väldigt liten. Har du veganska alternativ är taggen #veganmalmö ett måste! 
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Taggar som används ofta och av många innebär en enorm konkurrens, exempelvis #food – använd 
inte denna. Den ger absolut ingenting. Taggar som är alldeles för nischade och används sällan är 
heller inte ett alternativ, utan försök att hitta tagg som människor faktiskt kan tänkas söka på. 
Blanda några “stora” taggar med några mindre, mer specifika, för att nå en bred publik!  

Var ska taggarna placeras?
Dina taggar kan placeras antingen i bildtexten eller som en kommentar. På senare år har det 
kommit att ses som lite “fult” att skriva många taggar i bildtexten, därför väljer många att lägga 
alla taggar i en kommentar i stället. Var inte rädd för att använda många taggar!  

Genom verktyget Later kan du enkelt ta fram en uppsättning taggar som automatiskt publiceras 
som en första kommentar på dina inlägg. 

Praktisk övning    
Testa att publicera ett inlägg med ett gäng olika taggar. Har du svårt att komma på taggar så 
sök på en tagg som du vet att du vill ha med, gå till valfritt inlägg och se vilka andra taggar som 
använts till det inlägget. Troligtvis kommer flera av dem vara relevanta även för dig. Kopiera!

Om du redan har inlägg som du tycker är bra och som fortfarande är relevanta, publicera 
kommentaren med hashtagsen under dessa.
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