
Syns du inte finns du inte!



Idag är Instagram och Facebook en av de viktigaste platserna att
marknadsföra din verksamhet på. Det är snabbt, relativt enkelt och 
”gratis”. Här har det lilla företaget lika stor möjlighet som det stora att få 
ut sitt budskap och spegla sin verksamhet på ett proffsigt och fräscht sätt. 
Det gäller bara att hitta de enkla verktygen för att lyckas.

Strategi:

Försök få ett intressant flöde, tänk Facebook minst två gånger i veckan 
och Instagram minst varannan dag. Använda ljusa, fräscha, färglada 
bilder och så kort och konkret text som möjligt. Lyft allt positivt med 
din verksamhet, aktivera följarna med en tävling då och då och skapa 
tvåvägskommunikation.



1. Ett positivt flöde!

Genom ljusa, fräscha, färglada bilder lockar man fler att utforska kontot. 
Självklart tillsammans med riktigt bra texter och intressant innehåll. När du 
väljer en bild eller fotar en bild, tänk helhet i nyhetsflödet. Passar den in? 
Bidrar den till ett possitivt flöde?

Tips! 
Tänk alltid att de 6 fösta 

bilderna i flödet ska representera 
hela kontot i känsla och profil. 

Ska du lägga till en bild, känn av 
vilken färg eller bild som skulle 

bidra till samma känsla.



2. Enkel retuschering!

Bästa sättet för att få ljusa, fräscha färglada bilder är att skippa färdiga filter 
och i stället jobba med inställningar. Följ dessa steg i redigerarläget när du 
laddar upp en bild på instagram:

Ljusstyrka Kontrast Mättnad Skärpa

Tips! 
Alla bilder är olika, här får du som 

administratör känna av hur mycket du 
ska reglera för att få den bästa känslan i 
bilden. En bra tumregel är att vitt ska va 
vitt, svart ska va svart och färgerna ska 
vara rätt återspeglade av verkligheten. 

Ofta blir en fotad bild mattare och något 
mörkare än vad ögat hade upplevt 

den i verkligheten.

Photoshop 
express App 

En enkel app för retuschering av 
bilder. Gratis att ladda ner.
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3. Jobba med din grafiska profil!

De flesta företag och föreningar har en grafisk profil. Den kan vara utförlig 
med logotyp, färg, typsnitt och grafiska element, eller bara en logotyp. I 
vilket fall bör Instagramflödet spegla din verksamhet och följa din grafiska 
profil. Flödet ska andas din verksamhet.
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Tips! 
Ibland kan en illustration, en siffra 

eller en kort text vara effektfullare än 
ett foto. Speciellt om du ska fota och 
det tex är dåligt väder eller dåligt ljus 
så du inte får till en bra bild. Ungefär 

var 12:e bild i flödet skulle kunna 
vara ett grafiskt element.



4. Var nyfiken och sök inspiration!

Lättaste sättet för att komma in i tänket är att inspireras av andra konton. 
Kolla dina konkurrenter och se va de gjort bra och gör det själv fast 
snäppet bättre. Här kommer några tips på både stora och små företag 
med intressanta konton:



#viärtibro


