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10 steg mot ett proffsigare 
Instagramkonto 

1. Bestäm ett tema 
Välj ett tema för ditt konto och håll dig till den röda tråden i alla lägen. Dina följare vill veta 
ungefär vilket innehåll de kan förvänta sig. 

Du kan vara en del av temat, men se till att konto inte bara handlar om ”ditt liv”. 

2. Rensa ditt konto eller starta ett nytt 
Om du idag har ett konto med blandade bilder bör du radera allt som 
inte ansluter till temat, alternativt starta ett helt nytt. 

3. Trimma din profil 
Din profil är ofta det första stället som besöks av potentiella följare. Se till att du har en profil som 
signalerar rätt saker. 

Tips! Använd Stories för 
att lyfta fram din 
personlighet, istället för att 
blanda upp ditt galleri med 
vardagsbilder.
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Profilbild
Välj en profilbild som visar vem du är. En närbild på ditt ansikte, gärna med ren bakgrund, 
brukar fungera bäst. Bonuspoäng om du även kan signalera temat i profilbilden. 

Namn
Ange alltid ditt riktiga namn. Folk som känner dig vill verifiera att det verkligen är du. 

Användarnamn
Byt användarnamn om ditt nuvarande är intetsägande, men var sedan väldigt sparsam med 
byten. Välj ett användarnamn som är lätt att stava och lätt att komma ihåg för personer du 
nämner det för. 

Webbplats
Din personliga sida, din facebookprofil eller något annat relevant. 

Biografitext
Om det inte är helt uppenbart bör du berätta vilket tema ditt konto har. Fyll sedan på med 
information om dig själv som du tycker är relevant. 

4. Utnyttja ditt arkiv 
Instagram handlar inte bara nuet. Blanda nytagna bilder med det bästa ur 
ditt arkiv. Du behöver inte vara nervös över bildrepriser - få följare ser 
allt du postar.    

5. Skriv bra bildtexter 
Lägg tid och omsorg på dina bildtexter. Bra bildtexter är längre än en 
enstaka mening och innehåller information som är värdefull för läsaren. 
Var personlig och fundera ut vad just du kan bidra med. Uppmuntra gärna till kommentarer.     

6. Posta dina bästa bilder 
Lär dig hur du för över bilder från systemkameran så du alltid kan posta 
ditt bästa material. Mobilbilder är inte fel, men du vill inte vara 
begränsad till dem.  

7. Kartlägg hashtaggar 
Hashtaggar är din största chans att nå ut till personer som inte redan känner dig. Taggar bör alltid 
vara relevanta för bilden och valda med omsorg. Undvik repriser, men var inte onödigt rädd för 
många hashtaggar. Om du postar dem i bildtexten eller i en egen kommentar spelar ingen roll. 

Tips! Se till att välja den 
intressantaste filmrutan 
som omslagsbild när du 
postar videoklipp

Tips! Stående bilder 
som upptar mer bildyta 
blir rent statistiskt mer 
populära.

Tips! Posta bilder som 
är iögonfallande i litet 
format. Starka 
kompositioner är ofta 
effektiva.
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Några andra saker som är värt att kartlägga: 

Taggar som folk söker på
Finns det taggar du kan använda som det är rimligt att folk söker på?  

Taggar i mellanskiktet
Taggar som används för ofta innebär skyhög konkurrens. Taggar som används för sällan är för 
obskyra för att hittas. Sikta in dig på mellansiktet, dvs taggar som använts 100-100.000 gånger. 

Taggar för stora samlingskonton
Finns det samlingskonton som postar bilder inom ditt tema? Vilken tagg behöver du använda 
för att ha chans att delas på deras konto? 

Taggar som en målgrupp använder
Finns det en specifik målgrupp som kan vara intresserad av det du postar? Vilken tagg brukar 
de använda? 

8. Interagera med andra så mycket du 
orkar 
Genom att gilla, följa och kommentera andra skaffar du dig själv 
uppmärksamhet. Se bara upp så du inte framstår som en robot. 

9. Använd Instagrams funktioner 
Instagrams algoritmer att du är med och bidrar till communityn. Genom 
att utnyttja allt som Instagram har att erbjuda, exempelvis ”stories” så 
maximerar du dina chanser till ökad räckvidd.   

10. Inspireras av andra 
Så fort du står och stampar och klurar på hur du ska växa din följarskara ytterligare bör du söka 
upp större konton och undersöka vad de gör som tycks fungera. Undvik enorma konto eftersom 
de lyder under andra spelregler.        

Tips! Experimentera 
med postningstider för 
att maximera tidigt 
engagemang. Kvällstid är 
ofta bäst.

Tips! Använd 
bildkaruseller istället för 
att posta mer än ett fåtal 
inlägg per dag.
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