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Hur du skriver effektiva och 
engagerande statusuppdateringar 
på Facebook
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ålgruppen. Om du publ

Vilken är din status?.............. s. 

Engagera.................................. s. 

Var tydlig................................. s. 

Anpassa................................... s. 

Undvik över 400 tecken...... s. 

Länkar och bilder................... s. 

Hur du skriver status-
uppdateringar som engagerar.

Testa om din statusuppdatering 
är läsbar och läsvärd.

Hur du skriver 
förståeligt och läsbart.

Hur du anpassar innehållet i 
uppdateringen för Facebook.

Vad du bör tänka på om tecken-
mängden överstiger 400 tecken.

Hur du ska använda dig av länkar 
och bilder i statusuppdateringen.
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ålgruppen. Om du publ

Försök ge målgruppen ny och oväntad 
information om företeelsen. Engagera 
målgruppen och gör det tydligt varför 
detta redan bekanta fenomen är rele-
vant för dem just nu. 

Statusuppdateringen bör hålla sig 
inom 50-250 tecken. Skriv inte för 
mycket eftersom du inte använder dig 
av en bild eller länk som lättar upp 
textmassan.

Försök ge målgruppen ny och oväntad 
information om företeelsen. Engagera 
målgruppen och gör det tydligt varför 
detta redan bekanta fenomen är rele-
vant för dem just nu. 

Om du publicerar en länk, så förklara 
vart den leder och vad användaren 
kan göra där. Statusuppdateringen bör 
hålla sig inom 50-250 tecken. Fatta dig 
kort så att målgruppen inte förlorar 
intresset utan tar sig tid att se på den 
bifogade länken eller bilden.

Är innehållet relevant och intressant för målgruppen?
Ger det läsaren ett mervärde?

Är statusuppdateringen 
kortare än 400 tecken?

Ska du bifoga en bild eller 
dela en länk i uppdateringen?

Hänger bilden eller länken
tydligt ihop med texten?

bekant ämne & bild eller länk bekant ämne, bara text
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börja här!

vilken är din status?

Ge ämnet en tydlig introduktion i 
statusuppdateringen eftersom det är 
obekant för målgruppen. Förklara hur 
det du berättar om är relevant och 
intressant för målgruppen. 

Statusuppdateringen bör vara 50-250 
tecken lång, men får innehålla upp till 
400 tecken om det krävs. Skriv inte 
för mycket eftersom du inte använder 
dig av en bild eller länk som lättar upp 
textmassan.

Ge ämnet en tydlig introduktion i 
statusuppdateringen eftersom det 
är obekant för målgruppen. Förklara 
hur det du berättar om är relevant 
och intressant för målgruppen. Om 
du publicerar en länk, så förklara vart 
den leder och vad användaren kan 
göra där. 

Statusuppdateringen bör vara 50-250 
tecken lång, men får innehålla upp till 
400 tecken om det krävs. Försök att 
fatta dig kort så att målgruppen orkar 
ta del av länken eller bilden också.

Har du anpassat innehållet för Facebook?

Är språket enkelt och vardagligt?

Är ämnet bekant för målgruppen sedan tidigare?

Ska du bifoga en bild eller 
dela en länk i uppdateringen?

Hänger bilden eller länken
tydligt ihop med texten?

obekant ämne & bild eller länk obekant ämne, bara text
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ålgruppen. Om du publ

Uppmana folk att tagga sig 
på Facebook när de besöker 
ditt företags evenemang. Mål-
gruppen påverkas nämligen 
av det deras vänner delar 
med sig av på Facebook. 
Om ditt företags besökare 
checkar in på era tillställ-
ningar sprids nyheterna om 
de saker ni har att erbjuda 
till besökarnas vänner.

Ut med taggarna!

Skriv statusuppdateringar som 
är informativa, aktuella och rele-
vanta för målgruppen. På Face-
book väljer användarna själva vad de 
vill läsa. Därför måste du skriva sådana 
statusuppdateringar som målgruppen 
vill läsa. 

Skriv statusuppdateringar om 
kommande evenemang och an-
dra aktuella händelser som kan 
tänkas intressera målgruppen. 
Målgruppen följer främst företag för 
att få nyheter och hålla sig uppdatera-
de. Ge dem därför sådan information 
som de förväntar sig få av ditt företag.

Engagera användarna genom att 
låta dem vara med och forma 
innehållet på företagets Face-
book-sida. Ställ frågor i statusuppda-
teringen, besvara de frågor som ställs 
och för en dialog. På så vis får du koll 

på målgruppens verkliga behov och 
intressen.

Det är viktigare att ha ett ge-
nomtänkt innehåll än att göra 
statusuppdateringar dagligen.
Målgruppen är väldigt aktiv på Face-
book. Därför är det bra om du gör 
statusuppdateringar ofta. Men gör 
bara statusuppdateringar när du har 
ett bra och engagerande innehåll till 
en uppdatering. Målgruppen tycker 
inte om oseriösa uppdateringar eller 
om att bli överrösta med information. 

Skriv statusuppdateringar som 
ger läsaren ett mervärde. Se till 
att läsaren får ut något mer än bara 
information av statusuppdateringen. 
Mervärdet kan bestå i en känsla av 
tillhörighet, ett specialerbjudande för 
Facebook-följarna eller ett bra sam-
vete av att göra en insats.

Skriv enkelt och tydligt. Läsaren 
ska snabbt kunna förstå meddelandets 
innebörd. Det är också viktigt att 
skriva enkelt eftersom målgruppen 
har en varierande läsvana. 

Skriv med ett informellt språk. 
Ett mer ledigt språk tilltalar målgrup-
pen. Men se upp med att bli allt för 
ledig! Om läsaren uppfattar statusupp-
dateringen som oseriös påverkar det 
företagets trovärdighet. 

Skriv koncisa och förståeliga sta-
tusuppdateringar.  Lässituationen 
är varierande eftersom målgruppen 
loggar in olika tider på olika platser. 
Gemensamt för dem alla är dock att 
konkurrensen om deras uppmärksam-
het är hård och att de dessutom ofta 
har begränsat med tid då de besöker 
Facebook. Därför behöver läsaren 
snabbt skaffa sig en uppfattning om 
statusuppdateringen. Skriv kort och 
tydligt, så fångar du både ointresse-
rade läsare och dem som har bråttom. 

Västerås & Co

Västerås & Co

Västerås & Co

Västerås & Co

Västerås & Co

Checka in på Västerås Skärgårdsdagar via Facebook och få en gratis 
mjukglass när du besöker oss!

Vad tyckte ni var roligast på Västerås Skärgårdsdagar förra året? 

Är du båtintresserad? Eller vill du kanske rida på en ponny? 
Kom till gästhamnen 26-27 maj 10:00-16:00 och besök Västerås 
Skärgårdsdagar!

Förra året hade vi 5000 besökare på Västerås Skärgårdsdagar! Visst 
blir vi fler i år? Vi ses i gästhamnen 26-27 maj 10:00-16:00.

Västerås Skärgårdsdagar är en upplevelse för hela familjen. Paddla 
kanot, prata med sjöräddningen, titta på dykuppvisning med mera - 
alldeles gratis! Välkomna 26-27 maj 10:00-16:00!
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ålgruppen. Om du publ

Utgå inte ifrån att alla har Face-
book. Den information du pu-
blicerar på Facebook ska också 
finnas på ditt företags hemsida.  
Använd Facebook som en kom-
munikationskanal, och hemsidan 
som ett skafferi där du förvarar 
all information.

Facebook är inte enväldigt!

Gör inte statusuppdateringen 
för informationstät eller uttöm-
mande. En för utförlig statusuppdate-
ring engagerar inte eller bjuder in till 
interaktion, utan blir ointressant för 
mottagaren. 

Klipp-och-klistra inte! Publicera 
bara sådana texter på Facebook som 
du skrivit och anpassat för Facebook. 

Skriv statusuppdateringar som 
omfattar cirka 50-250 tecken, 
beroende på målgruppens 
förkunskaper om fenomenet i 
fråga. Statusuppdateringen får vara 
längre än 250 tecken om ämnet är 
obekant för målgruppen sedan tidi-
gare. Statusuppdateringar bör dock 
inte övertstiga 400 tecken eftersom 
målgruppen förlorar intresset då. Om 
du i statusuppdateringen länkar till en 
annan webbplats eller publicerar en 
bild kan den tillhörande texten med 
fördel vara något kortare.  Annars blir 
intrycket rörigt för läsaren.

Statusuppdateringar bör inte 
överstiga 400 tecken eftersom lä-
saren förlorar intresset om upp-
dateringen är för lång.  Men om du 
har goda skäl att göra en uppdatering 
som är längre än 400 tecken, ska du 
ha följande saker i beaktande:

Se till att det viktigaste i status-
uppdateringen är sagt inom upp-
dateringens första 400 tecken. 
Om en statusuppdatering är längre än 
400 tecken visas nämligen inte resten 
av uppdateringen. Då måste använda-
ren klicka på “Läs mer” för att se hela 
meddelandet. 

Är statusuppdateringen längre 
än 400 tecken är det viktigt att 
meningen som blir avbruten 
tydligt visar att meddelandet 
fortsätter. Gör inte ett nytt stycke 
precis efter 400 tecken, eftersom 
läsaren då inte blir intresserad av att 
klicka på “Läs mer”. 

Västerås & Co

Västerås & Co

Västerås Skärgårdsdagar är två dagar fyllda med roliga och 
spännande uppelevser. Här kan du paddla kanot, prata med 
sjöräddningen eller få en ansiktsmålning. Evenemanget är gratis. 
Så ta med hela familjen till gästhamnen 26-27 maj 10:00-16:00! 
Välkomna!

Västerås Skärgårdsdagar går av stapeln 26-27 maj 10:00-16:00. 
Kom och upplev vad Mälaren har att erbjuda! På Västerås 
Skärgårdsdagar kan du delta i olika tävlingar, lära dig vad 
bäversafari är för något, paddla kanot med mera. Under 
skärgårdsdagarna pågår även Mälarens flytande båtmässa med nya 
och begagnade båtar. Utställare visar både segel- och motorbåtar i 
varierande storlekar. Tillställning...
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Läs mer

Gilla    Kommentera    Dela.                         .

Västerås & Co
I dag börjar Västerås Skärgårdsdagar! Kom till gästhamnen 10:00-
16:00.

Gilla    Kommentera    Dela.                         .

undvik över 400 teckenanpassa
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ålgruppen. Om du publ

Publicera bara bilder och dela 
länkar i statusuppdateringen om 
detta bidrar till meddelandets 
tydlighet.  Använd bara sådana bilder 
och länkar som har en tydlig koppling 
till ämnet. Förklara i texten vad för 
slags sida länken leder och vad använ-
daren kan göra där.

Se till att ditt företags profilbild 
är tydlig så att användarna kän-
ner igen ditt företag och kan 
urskilja era statusuppdateringar 
i sitt nyhetsflöde.

Hur ser er profilbild ut?

Västerås & Co

Västerås & Co

Drömmer du också om en båt? Under Västerås Skärgårdsdagar 
26-27 maj pågår även Mälarens flytande båtmässa! 10:00-16:00 
är gästhamnen full med utställare och snygga båtar. Läs mer om 
båtmässan på Västerås stads webbplats:

Drömmer du också om en båt? Under Västerås Skärgårdsdagar 
26-27 maj pågår även Mälarens flytande båtmässa! 10:00-16:00 är 
gästhamnen full med utställare och snygga båtar. 
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Skärgårdsdagar - Västerås stad
www.vasteras.se

I helgen arrangeras Skärgårdsdagar med flytande 
båtmässa på Färjkajen och i gästhamnen.

länkar och bilder



den lilla blå
 
                    innehåller riktlinjer för dig 
vars företag vill skriva läsbara och effek-
tiva statusuppdateringar på Facebook.

Den lilla blå besvarar frågor så som: 
•	 Vilken längd bör en status- 

uppdatering ha?
•	 Vad för slags statusuppdateringar 

engagerar?
•	 Hur ska jag skriva för Facebook?


