
Materialet tillhör Idenfors & Idenfors AB och får användas av dig som kursdeltagare eller prenumerant 
av vårt nyhetsbrev, men inte kopieras, säljas eller användas i andra utbildningar än våra egna. 

Text, bild & film för 
sociala medier?



I det föregående materialet gjorde vi en grundlig genomgång av din situation, dina förutsätt-
ningar, dina tillgångar i form av befintligt material, resurser i företaget, i din bekantskapskrets 
och i din familj. Vi gjorde också en analys av vad du själv skulle kunna göra och vad som är 
rimligt att tänka sig att du skulle ha tid och energi för. 
I slutet av förra kursen gjorde du en plan, för vilket eller vilka sociala medier du ska börja 
använda för att marknadsföra din verksamhet. 
 
 
  

Repetition

I det här blocket ska vi:  

* Gå igenom hur man skriver för sociala medier 

* SMO Social Media Optimization

* Hur man tar reda på vad kunderna söker efter

* 10-20-70-regeln, den perfekta mixen

* Bilder till sociala medier

* Film för sociala medier
 
 
 
 



Texter i sociala medier 

Att skriva bra texter för sociala medier kräver lite övning, och det enda sättet att få denna 
övning är just att öva. Att komma igång och börja skriva är faktiskt det bästa sättet att bli 
riktigt vass. Men visst finns det lite skrivregler och tips att ta hänsyn till.

1. Försök att stava rätt och ha en korrekt meningsbyggnad, MEN skulle det bli fel så finns det några förde-
lar med det också hur konstigt det än kan låta. Folk älskar att rätta! Skulle du publicera ett inlägg med ett 
stavfel är chanserna goda att någon eller några kommenterar detta och rättar - det bemöter du bara med 
ett artigt tack och så rättar du. Ditt stavfel har nu genererat flera kommentarer och aktivitet på sidan vilket 
premieras av algoritmen. 

Kanske ser du matvaruaffärers felstavade skyltar swisha förbi i ditt flöde?
Det är ofta så att dessa skyltar skapats felstavade just för att de ska bli virala - spridas i hög fart i sociala 
medier. Den andra fördelen är att det alltid går att rätta till, det är inte som gamla tiders tryckfel.

Tips: Skriv din text i t ex word först där det finns ett rättstavningsprogram. Kopiera och klistra sedan in på 
sociala medier. 

Snabbkomando för kopiera: Markera all text, tryck: Ctrl + A. Tryck sedan: Ctrl + C för att kopiera. Väl inne 
på plattformen trycker du: Ctrl + V för att klistra in.
 

 



2. Var trevlig, nästan lite överdrivet trevlig. Kontrollera din text så att den inte kan upplevas som otrevlig, 
hånfull eller vass i sin ton. Ska, måste, lyssna nu, hör på här... är exempel på formuleringar och ord som 
kan uppfatttas som otrevliga. 

* Önskar en trevlig helg

* Önskar God Jul, Glad påsk, Trevlig Midsommar

* Tack för att

* Vår fantastiska personal 

* Våra fina kunder ....

* I Coronatider: håll avstånd, håll dig frisk, ta hand om varandra ...

3. Uppmana till interaktion. Tänk igenom dina inlägg, uppmuntrar de läsaren att göra något? 
Att få kommentarer, likes eller det att någon delar ditt inlägg är mycket bra för synlighet och spridning. 
Tänk på att på facebook får du inte ställa krav på att man ska gilla eller dela för att tex delta i en tävling. 
Däremot kan man skriva sådant som: dela gärna om du håller med.

4. Ställ frågor. Enkla frågor som: ”Hur är vädret hos dig?” kan generera en flod av kommentarer, likes och 
till och med bilder från dina följare. Hur långt har våren hunnit hos dig?
Tänk på att om du får svar på en sådan fråga bör du ”svara gillande”, en trevlig kommentar gör följaren 
glad och mer lojal, samtidigt som det är mer troligt att hen kommer att kommentera dina inlägg fler 
gånger.

5. Bjud på dig själv.  Var ”bjussig” med det ”personliga”. Ju mer personligt du kan dela med dig av, desto 
närmare blir din relation till kunden. Med personligt menas allt som har med dig, företaget/verksamheten 
att göra, det behöver nödvändigtvis inte vara utlämnande. En sådan sak som att: ”Äntligen är det dags för 
sommardäck i Arvidsjaur” - följt av en bild på när däcken byts, uppfattas som personligt och ”bjussigt”. 
Det vill säga raka motsatsen till ”säljigt”.  

6. Bidra med något. Skapa innehåll med värde, sådan som följaren upplever som ett mervärde, något 
extra. Ett tips, t ex: så här gör du den godaste smörkrämen eller: Så tar du hand om din bänkskiva i ek. 
Kuriosa, fantastiska fakta och så vidare. 

Texter i sociala medier 



SMO Social Media Optimization 

Det blir allt vanligare att folk använder sociala medier för att söka information. Ett bra exempel på detta är 
att Youtube blivit världens näst största sökmotor. 

Hur använder du själv sociala medier?
Har du t.ex. sökt efter öppettider på facebook, recensioner för restauranger när du varit ute på ”road-
trip”? Har du sökt på ”platstaggar”, till exempel skrivit in Härnösand på instagram när du börjat närma dig 
staden?

Hur gör man för att bli funnen när folk 
söker i sociala medier?

1. Se till att din profil (oavsett plattform) är fullständig, det vill säga att du fyllt i alla fält, adress, telefon-
nummer, e-post, öppettider m.m.

2. Var relevant. Skriv om relevanta ämnen som har med dig att göra. Hitta anknytning till din bransch men 
också ort. 

3. Använd relevanta taggar. Facebook: 3-4 taggar. En av dem kan gärna vara din ort. Instagram - ej fler än 
28. Försök att tänka dig in i kundens situation, vad skulle din kund skriva in för sökord/tagg?

4. Utgå från din egen expertis. Använd dina kunskaper inom ditt område. 

5. Gör en plan och följ den! Ta fram papper och penna nu och gör en lista med ämnen och sökord som 
dina kunder sökt/söker på och se till att du har minst ett inlägg som svarar på just den frågan.



Hur vet man vad folk söker efter?
1. Googla sökordet och scrolla längst ner på sidan. 
Tillverkar du till exempel snöskor, så skriver du in snöskor i sökfältet. Klicka på sök och scrolla längst ner på 
sidan. Här hittar du blå text med ett litet förstoringsglas intill. Rubriken för det här avsnittet är: Sökningar 
relaterade till ...... 
Det här är det enklaste sättet att få en idé om vad andra sökt på. 
Du får troligtvis upp åtta stycken relaterade sökningar. De här sökningarna kan vara lite ”knasiga” vid en 
första anblick, MEN det är faktiskt vad andra sökt på. 
Vid exemplet snöskor - kommer ”snöskor trä” upp som ett första förslag. Du tillverkar snöskor i aluminium 
och tycker att det här inte är något att bry sig om .... MEN det du kan göra är att skriva ett inlägg som bör-
jar med Snöskor i trä ... där du sedan förklarar skillnaden mellan snöskor i trä och dina i aluminium. 
På så sätt får du de som söker efter snöskor i trä ändå att nå dig och dina inlägg och därmed en chans att 
förklara fördelen med aluminium för kunden. 
Nu tänker du att det här gäller ju Google och inte Facebook / instagram / Youtube MEN chanserna är ändå 
goda att kunden har samma beteende, använder samma sökord i sociala medier som i sökmotorn. Dessa 
åtta förslag från Google är alltså värda att titta närmare på. 

* Skriv ner dessa åtta relaterade sökningar ordagrant i din lista med inlägg att göra. 
 



Två gratis verktyg
2. Google trends. https://trends.google.com/
Google trends låter dig jämföra olika söktermer mot varandra. Här kan du skriva in dina sökord eller sök-
termer som du tror att dina kunder använder och se vilket eller vilka som är störst och har flest sökningar 
över tid. 

* Navigera till https://trends.google.com/ 
* Byt land till Sverige 
* Sätt tidsintervallet till de senaste 12 månaderna. 

Skriv in minst två söktermer, och klicka på sök. Du får nu upp en kurva som visar sökvolymer för respektive 
term, de visas med olika färger. Du ser också hur sökningarna förändrats under de senaste 12 månaderna.
Lite längre ner ser du också sökningarna fördelade geografiskt.

Det här är värdefull information för dig när du planerar dina inlägg i sociala medier. 

3. Answer the public. https://answerthepublic.com/
Det här är en tjänst som har en gratisversion och en betald version. Gratis kan du göra ett fåtal analyser 
per månad. Du kommer att klara dig långt med gratisversionen.
Den här tjänsten svara på vilka frågor man har kring din produkt eller tjänst. Det presenteras i fina grafiska 
bilder där den mest sökta frågan har fetad stil. Du får också en lista i alfabetisk ordning där frågor kring ditt 
sökord listas alfabetiskt. 
 

 



Inlägg att göra - viktigaste först



10 - 20 - 70 regeln
10-20-70-regeln i korthet. För företag som vill marknadsföra sig i sociala medier finns en tumregel som 
vi kallar 10-20-70 eller Facebookreceptet. Den går ut på att hålla koll över sina inlägg och inte göra för 
många inlägg med säljande innehåll. 

10 - vart tionde inlägg kan syfta till att sälja en viss vara eller tjänst. Här kan du med fördel använda fa-
cebooks eget format Skapa erbjudande eftersom att facebook är känsligt för just ”sälj” i vanliga inlägg. 
Instagram har ingen sådan funktion. 

20 - Två av tio, delat material, dela relevanta inlägg. Det kan vara från en branschorganisation eller en 
”granne” – ett geografiskt relevant företag, förrättning eller person. 

70 - Sju av tio inlägg bör ha en personlig karaktär.
 
 

 
 



Arbetsblad för ditt innehåll 
 

Fyll i idéer om ditt ”personliga” innehåll, sådant som företaget ”bjuder in följarna till”.  
Skriv upp och notera när du ser något smart eller roligt som någon annan gjort eller delat. 

Var relevant men inte tråkig. Sök gärna reda på branschtidnigar och organisationer på Facebook.
Hitta samarbeten - fyll lådorna! 

Naturskyddsföreningen - Dela relevanta inlägg

Pinterest - Återbrukstips, roliga idéer att dela

Fotografera trädet utanför: årstider- snö, knoppar, höst osv

Kundbilder, fota ute hos kund när det är ok. 

Glöm inte att ställa frågor ibland! 
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Bilder till sociala medier
Bilder är viktigt i sociala medier. Dina egna bilder är förstås alltid de bästa men ibland behöver man en 
genrebild för att illustrera och då finns det lite olika bildbanker som erbjuder gratis material. Här nedan 
hittar du en lista över några som vi tycker är riktigt bra.

1. Pixabay - Gratisbilder med brett utbud. Du kan söka på svenska här. Behöver du t ex en bild av en kaffe-
kopp så finns den här.

2.  Kaboompics: https://kaboompics.com/ 
Kaboom har bra bilder av hög kvalitet och ett modernt snitt. Du måste söka på engelska.

3.  Stocksnap: https://stocksnap.io/ 
Härliga och mycket användbara bilder, fina närbilder. Sök på engelska.

4. Unsplash: https://unsplash.com/ 
Konstnärliga bilder med fina färger. Sök på engelska. 

5. Gratisography. https://gratisography.com/ 
Helt galna bilder som garanterat skapar uppmärksamhet. Sök på engelska

 
 Branding
Vi behöver också skapa en ton och en igenkänningseffekt - Branding av vårt material. När det kommer till 
sociala medier så vill vi ändå höja ett varningens finger. För mycket branding kan skada dig i sociala me-
dier. Att sätta sin logotype på allt är inte ett vinnande koncept i sociala medier. Var varsam men se till att 
man ändå känner igen din stil i sociala medier. 

Ett tips på hur du gör det här enkelt är att använda en tjänst som heter Canva. https://www.canva.com/
Canva finns också som betald version med fler funktioner. Vi ska titta närmre på gratisversionen tillsam-
mans. 

Canva kan hjälpa dig med:

* Sätta din logotype på ditt material.
* Skapa inlägg, sidhuvud, stories i  
   rätt storlek.
* Gratisbilder.
* Många fina mallar för olika områden. 
* Spark erbjuder liknande funktioner.
 

 
 



Film för sociala medier
Film blir allt viktigare för sociala medier. Att producera film är tidskrävande och dyrt. Dyrt om du ska anlita 
ett bolag för att filma och klippa din film. Jobbar man på det sättet måste man vara mycket stor, ha en rejäl 
budget eller så nöja sig med en eller ett par enstaka filmer. Som vi prata om tidigare så är marknadsföring 
i sociala medier ”en uthållighetssport” vi brukar likna den vid skidskytte. Mycket träning, långa pass, aldrig 
missa en träning och när det väl gäller ska du också träffa rätt. 
För att du ska kunna producera bra filmer själv för socala medier ska vi gå igenom två tjänster som hjälper 
dig att göra ett snabbt men proffsigt jobb. 
Båda tjänsterna finns som gratisversioner men också som betalda versioner.

Adobe Spark: https://spark.adobe.com/
En tjänst från Adobe, i gratisversionen kan du skapa filmer, lägga på logotype, texta, kombinera bild och 
film i en film. I gratisversionen får du en liten ”vattenstämpel” från spark som kommer att vara synlig. 
Spark kan du använda som den begränsade gratisversionen. Som betalversion, två månader gratis och 
därefter 120kr/månad. 

Wave.video https://wave.video/videos - en videotjänst som liknar Spark men har lite andra funktioner. 
Här kan du göra kortare klipp i gratisversionen, lägga på både musik och logotype gratis. Det här fungerar 
fint för kortare marknadsföringsklipp, video-sidhuvuden för facebook går också bra att producera i gratis-
verisonen. Om du väljer att betala för Wave.video månadsvis kostar det ca 200kr/månad. 

 
 



Egna noteringar



Materialet tillhör Idenfors & Idenfors AB och får användas av dig som är kursdeltagare eller prenumerant av vårt nyhetsbrev. 
Material får inte kopieras, säljas eller användas i andra utbildningar än våra egna. 

Kom igång med din företagssida på Facebook 
Checklista

- Anpassa grafisk profil

- Fyll i sidinformation

- Skapa ”call to action”

- Bjud in vänner och kontakter

- Bestäm hur ofta och vilka slags inlägg du ska posta

- Formulera säljande inlägg som är återkommande

- Skapa variation i inläggen

- Schemalägg dina inlägg på Facebook

- Marknadsför dina inlägg

- Undersök och ladda ner verktyg för olika annonstyper

- Kontrollera regelbundet statistiken för Facebooksidan



Kontakta oss

Snigelpost

Volgsjövägen 31 
912 32 Vilhelmina

Telefon:  0940 - 36066

Epost
sara@idenfors.se

christopher@idenfors.se

Romeo: info@kodfem.se

Sociala medier
facebook.com/IdenforsIdenfors

twitter.com/IdenforsAB

instagram.com/idenforsab

http://idenforsab.tumblr.com

se.pinterest.com/idenfors


