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Sammanfattning 
Det nya medielandskapet har medfört att fotografer behöver anpassa sig. Sociala medier har orsakat 

att pressorganisationerna enklare kan få tillgång till allmänhetens bilder, till följd av det minskar 

andelen heltidsanställda fotografer. Många fotografer använder Instagram, en populär social 

applikation som används av 500 miljoner aktiva användare dagligen. Applikationen används av 

fotografer för att de vill dela med sig av sitt arbete och expandera kontaktnätet, för att det eventuellt 

bidrar till nya jobb. På Instagram kan hashtags användas för att placera bilder i kategorier, vilket gör 

det enkelt för användarna att hitta vad de söker. Användningen av hashtags skiljer sig mellan 

fotografer och övriga användare på två sätt, det första är att fotograferna visade en trend i att 

specificera hashtags utifrån bildens innehåll, den andra är att de i genomsnitt använder färre 

hashtags än den övriga användaren. Att övriga användare inte anpassar hashtags utefter bildens 

innehåll kan göra att hashtagens funktion som kategoriserings-verktyg försämras, vilket för 

fotografer innebär att möjligheten att marknadsföra sig minskar.

Nyckelord: Fotograf; Hashtag; Instagram; Sociala medier; 
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Abstract 
The new media landscape has meant that photographers need to adapt. Social media has made it 

easier for press organizations to access public images, as a result of which the proportion of full-

time photographers is reduced. Many photographers use Instagram, a popular social application 

used by 500 million active users daily. The application is used by photographers because they want 

to share their work and expand the contact network, so that it may contribute to new jobs. On 

Instagram, hashtags can be used to place images in categories, which makes it easy for users to find 

what they are looking for. The use of hashtags differs between photographers and other users in two 

ways, the first being that the photographers showed a trend in specifying hashtags based on the 

image content, the other being that they on average use less hashtags than the common user. The 

fact that other users do not customize the hashtags along the images content may cause the hashtags 

function as a categorization tool to deteriorate, which for photographers means that the possibility 

of marketing themselves decreases. 

Keywords: Photographer; Hashtag; Instagram; Social media; 
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1. Inledning 
I detta avsnitt presenteras uppsatsens syfte samt problemformulering. För att rama in och hålla 

uppsatsens område så smalt som möjligt redovisas en avgränsning för arbetet. I avsnitt nio i 

uppsatsen presenteras en lista med begrepp som förekommer i uppsatsen.  

I Sverige ökar antalet användare av sociala medier. Instagram är Sveriges näst största sociala 

nätverk, ca 60 procent av befolkningen använder applikationen (Svenskarna och Internet 2018). Det 

finns olika plattformar för sociala medier, exempelvis Facebook, Twitter och Instagram (Gruzd et 

al. 2011, s. 1296). Internet har förenklat för redaktörer att hitta frilansande fotografer och det har 

gjort det enklare för icke-traditionella fotografer att komma in i branschen. Detta beror på att 

internet tillåter redaktörerna att på nya sätt söka efter frilansande fotografer som har en webbplats. 

Användningen av internet öppnar också möjligheten för redaktörer att hitta fotografer via 

fotograferings-appar (Thomson 2018, s. 812).  

Instagram är ett socialt nätverk som lanserades 2010 (Hu et al. 2014, s. 595) och hade år 2018 över 

500 miljoner aktiva användare dagligen (Instagram 2018a). I applikationen har användarna 

möjligheten att producera, redigera, dela och kommentera bilder (Borges-Rey 2015, s. 589). Vid 

publicering kan användarna skriva en kort beskrivning, där går det även att använda hashtags (Hu et 

al. 2014, s. 596). 

Hashtagen (#), som från början var en siffersymbol, används i dag för att klassificera inlägg efter 

ämnen på sociala medier. Syftet med det är att användarna enkelt ska kunna söka efter visst innehåll 

och dela information som är relaterad till ämnet (Bisaillon och Crish 2015, s. 55). 

Eftersom internet har förenklat för nya fotografer att ta sig in i branschen är det intressant att se om, 

hur och varför nuvarande fotografer använder fotograferings-applikationen Instagram. Det är även 

intressant att se hur och varför fotografer använder hashtags, därför kommer denna uppsats 

behandla fotografers användning av hashtags på Instagram. 
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1.1 Syfte  

Uppsatsens syfte är att studera varför fotografer använder hashtags i det valda sociala mediet 

Instagram. Undersökningen kommer att ta upp varför fotografer publicerar bilder på Instagram, 

varför de använder hashtags samt vad de anser att dessa komponenter kan bidra till. Studien 

kommer också ta upp och jämföra professionella fotografers användande av hashtags med hur 

övriga användare använder hashtags på Instagram.  

För framtida forskning kan denna uppsats bidra till en grund att förstå varför fotografer använder 

Instagram, samt hur och varför de använder hashtags i den nämnda applikationen.  

1.2 Frågeställning 

Frågeställningen som ska besvaras genom uppsatsen arbete lyder:  

  Hur och varför använder fotografer hashtags på Instagram? 

För att förenkla processen att besvara frågeställningen bryts den ner i delfrågeställningar; 

- Varför väljer fotografer Instagram som plattform?  

- Hur skiljer sig fotografers användning av hashtags mot övriga användare?  

- Är fotografer fria att publicera vad de vill på sina Instagram-konton eller finns det riktlinjer från 

arbetsgivaren? 

1.3 Avgränsning 

Studien kommer att förhålla sig till hur hashtags används på det valda sociala mediet Instagram, 

primärt av fotografer och sekundärt av övriga användare. Studien kommer förhålla sig till fotografer 

som är bosatta i Sverige, eftersom användningen av sociala medier kan variera mellan olika länder 

på grund av bland annat kulturella normer (Berthon et al. 2012, s. 265). 
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2. Bakgrund 
Detta avsnitt redovisar en teoretisk bakgrund som kommer att vara en grund till analysen och 

diskussionen som redovisas senare i uppsatsen. Ämnet har visat sig vara relativt outforskat, därför 

presenteras endast information som anses relevant för att kunna bidra till ett svar på hur och varför  

fotografer använder hashtags på Instagram. Denna del bidrar till att förklara och skapa tydlighet 

kring de ämnen som uppsatsen behandlar.  

2.1 Användning av sociala medier 

Idag finns det många olika plattformar för sociala medier som exempelvis Facebook, Twitter, 

Snapchat och Instagram. Sociala medier är uppbyggda och strukturerade för att människor som 

känner varandra ska kunna hålla kontakten, oavsett om de lärt känna varandra nu eller tidigare i 

livet (Gruzd et al. 2011, s. 1296). Uppkomsten av sociala medier har medfört att användarna av 

dessa plattformar enkelt kan dela och få tillgång till information (Hajli 2014, s. 387). Sociala medier 

kan också beskrivas som ett sätt för användarna att bland annat dela och sprida information på olika 

sociala plattformar (Shwartz-Asher et al. 2017, s. 590). Hajli (2014, s. 387) menar att användare 

lockas ut på sociala medier för att utbyta information med andra användare men också för att få, och 

ge, socialt stöd till andra användare. 

På sociala medier som Instagram får användaren själv välja vad som ska presenteras och hur 

personen vill presentera sin identitet. Detta ger möjligheten att på ett effektivt sätt bygga upp en 

varumärkesbild genom själv-presentation. Genom att använda sociala medier kan användare 

interagera med andra användare och på så vis skapa relationer till varandra, och det kan fungera 

som ett verktyg att bygga upp ett eget varumärke (Geurin-Eagleman och Burch 2016, s. 136). 

I Sverige är det fler och fler som använder sociala medier. Facebook är det sociala nätverk som är 

störst i Sverige men Instagram och Snapchat växer snabbare än Facebook. Av alla internetanvändare 

2018 besökte 83 procent sociala plattformar. I jämförelse med 2017 är det en ökning med två 

procentenheter. Det är 63 procent av internetanvändarna som menar att de besöker sociala medier 

varje dag, men det är de som besöker sociala medier flera gånger dagligen som ökar mest. Denna 

grupp har ökat från 24 procent 2017 till 30 procent under 2018 (Svenskarna och Internet 2018). 
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2.2 Hashtags 

Från början var hashtagen en siffersymbol, men dagens användning för hashtagen föddes på Twitter. 

Där används hashtagen för att klassificera tweets efter ämnen. Det bidrar till att användarna enkelt 

kan söka efter visst innehåll och dela information som är relaterad till ämnet (Bisaillon och Crish 

2015, s. 55). Idag används det även på andra sociala medier som exempelvis Instagram, men även 

Facebook som är ett stort socialt nätverk (Caleffi 2015, s. 46). Användning av hashtagen ska 

förenkla processen för användarna att söka efter innehåll de är intresserade av (Tran et al. 2018, s. 

14). Det skulle kunna förklaras som att inlägg med samma hashtag placeras i en box. Med hjälp av 

hashtags kan ett inlägg spridas till en större publik och därmed ses av fler människor (Bisaillon och 

Crish 2015, s. 55). 

Oxford Dictionary beskriver hashtagen på ett kort och enkelt sätt: ”A word or phrase preceded by a 

hash sign (#), used on social media websites and applications, especially Twitter, to identify 

messages on a specific topic.” (Oxford Dictionary 2018). 

Hashtagen har en betydande roll på sociala medier och inte minst på Instagram, eftersom det tillåter 

användarna att beskriva sina bilder och länkas samman med användare som har liknande intressen, 

samt att det hjälper användarna att uttrycka sina känslor. Ye et al. (2017, s. 386-387) hävdar att det 

finns positiva samband mellan hashtags och antalet följare, genom att användare som använder 

hashtags vanligtvis har fler följare än de som inte använder hashtags. Det kan bero på att hashtags 

bidrar till att ett inlägg kan få mer uppmärksamhet. 

2.3 Instagram 

Instagram är ett socialt medium som lanserades 2010 (Hu et al. 2014, s. 595) och i applikationen 

kan användarna producera, redigera, dela och kommentera foton i nätverket. Det finns som både 

mobil och stationär version, men den allmänna och populära användningen sker via mobila enheter 

(Borges-Rey 2015, s. 589). I applikationen finns det möjlighet att manipulera bilder och videos 

innan de delas och det sker med hjälp av filter som är installerade i applikationen (Hu et al. 2014, s. 

596). Dessa filter innefattar bland annat att kontrast och nyans förändras för bilden ska ge en känsla 

(Hochman och Manovich 2013). Borges-Rey (2015, s. 588) menar att professionella fotografer 

använder olika filter på Instagram olika mycket. Några av de filter han hävdar används av den 
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nämnda gruppen beskrivs på följande sätt; Lo-Fi - ett filter med rika färger, mättnad, starka skuggor 

och en varm temperatur. Earlybird - ett filter med äldre utseende, sepiafärgat och en varm 

temperatur. Mayfair - en varm rosa ton med en fin vinjett och en tunn svart kant.  

Det finns också möjlighet att skriva en beskrivning till sin bild, och att använda hashtags i 

beskrivningen. Det är även möjligt att lägga till en plats där bilden är tagen samt att användaren kan 

dela inlägget på andra sociala medier som exempelvis Twitter, samtidigt som det publiceras på 

Instagram (Hu et al. 2014, s. 596).  

Hu et al. (2014, s. 595) påstår att det finns åtta olika typer av fotokategorier på Instagram. Dessa 

åtta kategorier är foton av vänner, mat, prylar, bilder med text i, djur, evenemang, självporträtt och 

mode. Enligt Lee et al. (2015, s. 555) har Instagrams användare fem primära sociala och 

psykologiska anledningar till att använda plattformen. Dessa fem är social interaktion, arkivering, 

självuttryck, verklighetsflykt och att titta på andra användares flöden. Den sociala interaktionen är 

en stark faktor till att Instagrams användare motiveras till att bevara sociala relationer till andra som 

använder Instagram. Instagram kan även användas för att minska ensamheten och träffa andra 

användare med liknande intressen. Arkivering på Instagram innebär att användarna publicerar 

dagliga händelser med olika foton. Att uttrycka sig själv på Instagram handlar om att presentera sin 

personlighet eller livsstil. Instagrams användare menar att det är bättre att använda fotografier än 

texter för självuttryck. Detta visar också att användarna publicerar bilder på olika saker för att 

presentera sig själva (Lee et al. 2015, s. 555). 

Under årens lopp har Instagram utvecklat olika funktioner i applikationen som exempelvis 

möjligheten att ha en företagsprofil. Detta lanserades 2016 och det innebär att användaren av en 

sådan profil ska kunna se statistik om sina inlägg, för att se vilka inlägg som fungerar bäst på sina 

följare, men också vilka tider och veckodagar inläggen har bäst slagkraftighet. Att ha en 

företagsprofil innebär att kunderna ska kunna se information om företaget i profilen, exempelvis 

kontaktinformation. Alla användare på Instagram har möjlighet att växla till en sådan profil oavsett 

hur stort eller litet ett företag är (Instagram Business Team 2016). Instagram lanserade en funktion 

som kallas Instagram Stories år 2016. Det är en funktion som innebär att användarna kan dela med 

sig av alla stunder under sin dag, och inte bara det som de vill behålla på sin profil. När en 
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användare delar flera bilder och videoklipp i sin story spelas de upp som ett bildspel. Efter ett dygn 

försvinner det som laddats upp i storyn och kommer inte längre att vara tillgänglig att se (Instagram 

2016). De Instagram Stories som delas av de användare en person följer visas högst upp i flödet, när 

det finns något att se är deras profilbild omgiven av en färgstark ring (Instagram 2016). Instagram 

Stories används dagligen av mer än 400 miljoner användare. Det är en funktion som utvecklats 

mycket seden den lanserades, exempelvis har nya typsnitt installerats, det har även implementerats 

funktioner som gör det möjligt att lägga in musik i sina Stories. Även ett frågeformulär har 

installerats och det betyder att andra användare kan ställa frågor till upphovspersonen (Instagram 

2018b). 

I slutet av 2017 skapades en funktion som gjorde det möjligt för användarna på Instagram att följa 

hashtags. Denna funktion bidrog till att användarna av applikationen på nya sätt kunde upptäcka 

nya bilder, videoklipp och användare. Denna funktion har också bidragit till att det blir enklare för 

användarna att hitta innehåll som motsvarar deras intressen. Att följa en hashtag innebär samma 

principer som att följa en användare, vissa av de inlägg som publiceras med en specifik hashtag 

hamnar i användarens flöde (Instagram 2017). 

Enligt Instagrams community-regler är användarna endast tillåtna att dela foton och videoklipp de 

själva tagit eller har rätt till att dela. Instagram formulerar det på följande sätt: ”Publicera enbart 

dina egna foton och videoklipp […]” (Instagram 2018c). Detta betyder att användaren själv måste 

äga innehållet som publiceras i dennes flöde på Instagram, därför är det inte är tillåtet att publicera 

material som är hämtat eller kopierat från internet om användaren inte har rättigheter att publicera 

det (Instagram 2018c). Instagram har en gräns på antalet hashtags som en användare kan använda i 

ett inlägg, gränsen är 30 hashtags och om denna gräns skulle överstigas publiceras inte bildens 

kommentar (Instagram 2019b). 

För närvarande har Instagram över 500 miljoner aktiva användare varje dag (Instagram 2018a). Det 

är 60 procent av befolkningen som använder Instagram i Sverige. Mellan 2017 och 2018 ökade  

användningen av Instagram med sju procentenheter (Svenskarna och Internet 2018). Instagram har 

ökat i alla åldrar under 2018, även om det är vanligare bland yngre människor att använda 

applikationen. Användandet av Instagram är väldigt brett och fler än varannan person upp till 55 år 
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använder Instagram. Mätningen som utfördes 2013 visade att 16 procent av internetanvändarna 

använde applikationen, 2018 användes Instagram av 60 procent och det innebär en ökning med 44 

procentenheter under denna period (Svenskarna och Internet 2018). 

2.4 Fotografer  

Att arbeta som fotograf innebär att fota händelser och personer, vanligtvis till tidningar, tidskrifter, 

förlagshus, TV-företag och fotobyråer. Efter att foto-sessionen är slutförd tittar fotografen igenom 

bildmaterialet och bearbetar samt redigerar bilderna innan de sänds till arbetsgivaren. Det är vanligt 

att fotografer arbetar som frilansfotografer och säljer foton via fotobyråer eller direkt till en 

pressorganisation (Target Jobs 2018). Thomson (2018, s. 812) beskriver fotojournalister i allmänhet 

som vita människor från rika länder som USA och västra Europa. Han hävdar att internet har 

förenklat för redaktörer att hitta frilansande fotografer och att det har gjort det enklare för icke-

traditionella fotografer att komma in i branschen. Detta beror på att internet tillåter redaktörerna att 

på nya sätt söka efter frilansande fotografer som har en webbplats, eftersom det förenklar processen 

att bli upptäckt och visa sina kunskaper. Thomson (2018, s. 812) menar även att internet öppnade 

möjligheten för redaktörer att hitta fotografer via fotograferings-appar.  

Caple (2014, s. 356) hävdar att vem som helst kan ta ett foto, oavsett om det är ett familjefoto, på en 

känd person eller på en olycksplats, för att sedan dela det med resten av världen med hjälp av 

sociala medier. Caple (2014, s. 357) menar att detta gör att pressorganisationer får mer och mer 

tillgång till dessa offentliga bilder vilket blir en extrem konsekvens för professionella fotografer, 

eftersom pressorganisationer inte utvecklat affärsmodeller för online-miljön. Anderson (2013) 

menar att mellan 2010-2012 registrerade American Society News Editors (ASNE) en minskning på 

18 procent av heltidsfotografer, videofotografer och konstnärer. Det finns olika faktorer till detta, 

bland annat att nyhetsbudgeten krympte, men även att tillväxten av mobilteknik och sociala medier 

exploderade. Det gjorde det lättare för allmänheten att ta och dela bilder (Anderson 2013). 

3. Metod 
I denna del redogörs vilka vetenskapliga metoder som använts för att besvara frågeställningen och 

delfrågeställningarna, varför dessa metoder har valts, och vad det var dessa bidragit med i 

uppsatsens arbete. I uppsatsen används två metoder för att nå ett svar på forskningsfrågan. De 
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metoder som används är intervjuer som är den primära delen i uppsatsen. Sedan utfördes en 

observation av hashtags, som en sekundär del i uppsatsens arbete. 

3.1 Intervju 

Fotografer från olika bildbyråer intervjuades, exempelvis TT Nyhetsbyrån, Aftonbladet och 

Bildbyrån, men även med frilansande fotografer. En anledning till att det genomfördes intervjuer 

med fotografer från olika byråer var för att se om olika bildbyråer hade skillnader i sin policy för 

hur fotograferna får använda bilderna från ett jobb på Instagram. En annan anledning var att se om 

denna policy skilde sig mellan de som arbetar för en bildbyrå och de som arbetar som 

frilansfotografer. 

3.1.1 Genomförande  

Inför intervjuerna skapades intervjufrågor utifrån uppsatsens frågeställning för att informanternas 

svar skulle bidra till att besvara frågeställningen. Informanterna kontaktades via direkt-meddelande 

på Facebook som är ett socialt nätverk (Josefsson 2017, s. 10). I meddelandet som skickades till 

informanterna beskrevs syftet med intervjun samt att de informerades om ett avtal (se bilaga 10.2). I 

avtalet upplystes informanterna bland annat om hur och var informationen skulle användas samt när 

informationen kommer att raderas. 

Intervjuerna följde strukturen för en semi-strukturerad intervju, eftersom det öppnar för att ställa 

följdfrågor baserat på vad informanten svarar. Det skapar en möjlighet för informanten att välja 

vilken väg intervjun ska ta (Alvehus 2013, s. 83). Sammanlagt utfördes åtta intervjuer där en 

informant blev intervjuad åt gången. En av intervjuerna genomfördes via en telefonintervju för att 

informanten inte hade tid att mötas fysiskt, och en intervju utfördes via ett videosamtal på Skype för 

att informanten befann sig i en annan del av landet under den period intervjuerna utfördes. 

Resterande sex intervjuer genomfördes vid fysiska möten på platser som passade informanterna. 

Samtliga intervjuer spelades in eftersom det medför att mer uppmärksamhet kan ägnas åt 

informanten (Bell 2015, s. 196). Intervjuerna spelades in på en Iphone 8 i applikationen 

Röstmemon. Röstmemon använder enhetens inbyggda mikrofon (Apple 2018). Efter intervjuerna 

utfördes en transkribering per intervju, utifrån det jämfördes informanternas svar för att sedan 

komma fram till insikter. 
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3.2 Observation 

En observation utfördes som en andra metod för uppsatsens arbete. Denna metod utfördes för att 

undersöka hur två utvalda hashtags används på Instagram. Det primära syftet med observationen var 

att se hur hashtags används av Instagrams övriga användare, för att jämföra resultatet med svaren 

från fotograferna som intervjuats. 

För att kunna ta reda på hur hashtaggarna används var det dessa frågor som observationen skulle 

besvara: 

- Vad innehåller bilderna där hashtaggarna förekommer?  

- Är hashtaggarna som används specificerade med innehållet på bilden? 

- Vad är medelvärdet för antal använda hashtags? 

- Hur många inlägg finns med hashtagen när observationen börjar? 

- Hur många inlägg finns med hashtagen när observationen slutar?  

- Har antalet hashtags påverkat antalet gilla-markeringar?  

3.2.1 Genomförande 

Observationen följde en strukturerad, systematisk form. Det innebär att observatören agerar passivt 

och endast noterar insikter om det som studeras. Insikterna dokumenteras sedan i ett 

observationsschema (se bilaga 10.1) (Cohen et al. 2007, s. 398). Observationen ägde rum på 

Instagram och utfördes genom att de två valda hashtaggarna stämdes av på två förvalda tider, två 

gånger om dagen, under en veckas tid. De förvalda hashtaggarna var #photographer och #fotograf, 

dessa två valdes för att representera en internationell och en nationell term. Den vecka som 

observationen utfördes på var vecka 49, år 2018. De förvalda tiderna var klockan 12.00 och 17.00 

för att se om det fanns några övergripande skillnader på användandet utefter tid. Vid varje tillfälle 

samlades de två senast publicerade bilderna in för varje hashtag, det gav ett resultat på 28 bilder per 

hashtag och 56 bilder sammanlagt. Vid varje tillfälle räknades antalet hashtags för att sedan noteras 

i ett observationsschema, där noterades även en kort beskrivning av bildens innehåll. Efter att alla 

data samlats räknades medelvärden ut på olika sätt, dels alla bilder tillsammans, dels per klockslag 

och dels per hashtag. Detta genomfördes för att kunna utföra en jämförelse mellan informanternas 

användning av hashtags med de övriga användarnas användning.  
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Innan observationens start undersöktes det hur många inlägg som hashtaggats med vardera hashtag, 

för att efter observationsveckan kunna följa upp dessa siffror. Detta utfördes för att får en ungefärlig 

överblick för hur många inlägg som postats under den vecka som observationen pågick.  

Efter fyra veckor utfördes en uppföljning av de observerade bilderna för att se hur många följare 

varje användare har, samt hur många gilla-markeringar de observerade bilderna fått under de fyra 

veckorna efter att observationen avslutats. Detta utfördes för att se om det fanns ett samband mellan 

antalet hashtags och antalet gilla-markeringar. Bilderna som ingått i observationen söktes upp 

genom användarnamn och sedan noterades antalet gilla-markeringar och antalet följare i samma 

observationsschema som antalet hashtags tidigare noterats. Detta genomfördes för att på ett enkelt 

sätt få en överblick över observationen för att förenkla processen att skriva resultat och analys.  

3.3 Metodetik 

Innan intervjuerna ägde rum fick alla informanter skriva på ett avtal (se bilaga 10.2) som behandlar 

deras rättigheter om hur informationen skulle användas i uppsatsens arbete. I avtalet redovisas 

information om när alla insamlade data kommer att raderas, var det kommer att användas, samt om 

informanten vill vara anonym eller om det finns samtycke till att skriva ut namn och titel vid 

eventuella behov i uppsatsen. Informanterna fick noggrant läsa igenom och skriva på avtalet innan 

intervjun startade. 

3.4 Metodkritik  

Här riktas kritik till de utförda metoderna, om det fanns något som kunde eller borde gjorts 

annorlunda samt om metoderna bidrog som det var tänkt.  

Intervjuerna utfördes genom fysiska möten, videosamtal på Skype och via telefon. De intervjuer 

som utfördes vid fysiska möten och Skype var de som resulterade i mest information till uppsatsens 

arbete, då det gick att se och höra informanten samtidigt. Detta underlättade möjligheten att 

observera kroppsspråket, vilket kan vara en fördel för resultatet eftersom det ger möjligheten att se 

hur informanten reagerar när frågorna ställs. 
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På grund av att tidsramen för uppsatsens arbete varit begränsad har observationen inte kunnat 

utföras under en längre period vilket kan innebära skevheter i resultatdelen. Det kan även finnas 

skevhet i resultatet eftersom observationen utfördes av en ensam observatör (Bell 2015, s. 224). När 

bilderna skulle uppföljas fyra veckor efter att observationen avslutats var det vissa bilder som inte 

hittades. Detta kan ha påverkat resultatet angående de bilder som har flest respektive minst antal 

gilla-markeringar samt hur många följare dessa användare har.  

4. Resultat  

I denna del av uppsatsen presenteras de resultat som framkommit under arbetet med de valda 

metoderna, intervju och observation. 

4.1 Resultat av intervju 

I denna del beskrivs de resultat som framkommit ur intervjuerna som ägde rum samt vad 

intervjuerna bidrog med. Sammanlagt genomfördes åtta intervjuer med en informant per intervju. 

Av de åtta som intervjuats svarade sju att de arbetar som frilansfotografer, medan en arbetar som 

anställd. Det innebär att en majoritet av fotograferna som intervjuades jobbar som frilansfotografer. 

Fotograferna som intervjuats fotar diverse motiv, exempelvis politiker, sportevenemang, konserter 

och porträtt.  

Under intervjun frågades bland annat vad de anser att hashtagens uppgift är på det valda sociala 

mediet Instagram. Samtliga informanter framförde att hashtagens roll är att fungera som en söklänk 

till publicerade inlägg på Instagram. Syftet med det är att användare med likasinnade intressen 

enkelt ska kunna hitta de publicerade bilderna genom att söka på en specifik hashtag. Samtliga 

informanter antyder att andra användare på Instagram missbrukar hashtagens funktion. 

Informanterna säger att det gör att hashtagen därför inte längre fungerar som det är tänkt. 

Exempelvis säger informant 2 att ”den lite har spelat ut sin roll” på grund av att användare på 

Instagram använder så många hashtags att bilderna inte hinner synas i flödet. Alla informanter 

medger också att de tycker att det är synd att hashtagen används så mycket eftersom det leder till att 

hashtagens funktion försämras.  
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Sex av de åtta informanterna svarade att de använder hashtags för att det kan bidra till att bilderna 

de publicerar på Instagram kan få en större spridning. Dessa sex informanter sa också att hashtagen 

kan fungera som marknadsföring för deras arbete, resterande två informanter menar att de inte 

använder hashtags för att det bland annat är fult och ger ett oprofessionellt intryck. Av de åtta 

tillfrågade svarade sex att ett inlägg som publicerats med hashtags kan få fler gilla-markeringar. 

Dessa sex informanter menar även att de brukar använda 2-10 hashtags per inlägg de publicerar, 

detta kollades upp genom att följa upp hur många hashtaggar varje informant hade använt på de 

senaste tio inläggen. Det visade sig att informanterna använde 1-14 hashtaggar på de inlägg som 

kollades upp. De resterande två svarade att de inte tycker att hashtagen kan bidra eftersom de vill 

använda en personlig ton och att hashtagen då skräpar ner deras flöde. 

Om användare på Instagram använder en företagsprofil kan användaren se statistik för enskilda 

inlägg (se figur 1), i statistiken visas hur många gilla-markeringar inlägget fått samt antalet 

kommentarer. I statistiken syns även inläggets räckvidd, hur många exponeringar inlägget har samt 

varifrån exponeringarna kommer, exempelvis om de är från hashtags eller från startsidan (Instagram 

Business Team 2016). 

Tre av de intervjuade fotograferna sa att de brukar 

använda en hashtag för att namnge sin arbetsgivare i 

inlägget när de publicerar jobbrelaterade bilder. Dessa 

tre sa att de använder denna som en allmän hashtag, 

utöver det används specifika hashtags som passar 

bildens innehåll. Informant 5 sa:”Det beror ju på om 

du fotar en match tar du ju dom lagen som är liksom, 

och om du har uppdrag av bildbyrån så taggar man 

dom också”. Informant 5 menar att de hashtags som 

används skiljer sig från bild till bild utifrån lagen som 

spelade den match som fotades, var bilden togs och 

att uppdragsgivaren taggades eftersom informanten 

menar att det är en del av arbetet.  
FIGUR 1, SKÄRMDUMP FRÅN INFORMANT 5. 
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Han poängterade även att hashtaggarna som han använde skapade flöden där Instagrams användare 

kunde hitta hans bilder. Detta gör han eftersom det kan bidra till att supportrar till lagen går in på 

Instagram och söker på dessa hashtags efter att en match har spelats. Han säger också att det kan 

vara en bidragande faktor till att fler användare på Instagram hittar till fotografernas bilder och 

deras personliga flöden. Av de åtta informanterna sa fem att hashtagens kraft kan bidra till att de kan 

få fler följare. Alla de fem menar att det främst beror på att hashtagen kan bidra till att de syns i fler 

flöden. De fem informanterna sa att om användarna ser bilden och gillar vad de ser, kan det 

medverka till att de går in på fotografens profil för att sedan följa, eftersom det gör att bilderna 

kommer upp i flödet. De resterande tre informanterna sa att det kan bidra men att dessa följare är 

poänglösa och onödiga för att det inte ger ett värde, därför svarade de nej på frågan om hashtagens 

kraft kan bidra till att de kan få fler följare. 

Under intervjun tillfrågades samtliga informanter om de har några riktlinjer eller regler från 

arbetsgivaren om hur de är tillåtna att handskas med bilderna de tar under arbetspass på sociala 

medier, med Instagram i primärt fokus. Samtliga informanter sa att de inte vet eller att de inte hört 

någonting om det och därför svarade de nej på frågan. Informant 5 svarade: 

  

”[…] om många lägger ut massa bilder så blir det ju en enormt stor  

mängd bilder som cirkulerar liksom, från deras arkiv egentligen.  

Så jag har också tänkt på det faktiskt, att det borde finnas […] något 

 förhållningssätt på något sätt men jag har aldrig hört det […]” 
    

                   - Informant 5. 

Informant 5 sa också att det kan bidra till att stora delar av bildbyråernas arkiv cirkulerar på sociala 

medier vilket han antyder inte är så bra. Dock svarade sex av de åtta som intervjuats att de 

namntaggar den byrå de jobbar för i den delade posten, för att det kan fungera som reklam för 

arbetsgivaren. Två av informanterna sa att de skulle att bli upplysta om hur hanteringen ska gå till 

om de skulle göra något fel, eftersom informanternas arbetsgivare följer dem på Instagram och att 

arbetsgivaren därför vet vad de publicerar.  
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Sju av informanterna sa att det finns negativa effekter av att använda hashtags på Instagram, men av 

olika anledningar. Tre av dessa sa att det är fult, ger ett opersonligt uttryck och att det ger ett 

säljande intryck. De menade även att det ger ett oprofessionellt intryck samt att det tar bort 

trovärdigheten i inlägget. En annan anledning som togs upp av två informanter var att det finns 

användare på Instagram som tar bilder utan att fråga, eller anger var de fått bilden ifrån. Detta 

ansågs negativt på grund av att fotograferna då inte har någon kontroll över var eller hur deras 

bilder används. Dessa två informanter gav ett exempel, om de fotat en populär artist och sedan 

publicerat en bild på Instagram från konserten, hamnar deras bilder ofta på olika fan-konton på 

Instagram. Detta anser de negativt eftersom de menar att det är vanligt att dessa konton använder 

bilderna som om de vore deras egna. De sa också att bildstölden inte skulle skett om de inte använt 

hashtags, eftersom de antyder att användarna då inte skulle hittat till deras konton. Resterande två 

informanter sa att hashtagen kan användas för mycket av övriga användare, och att det förstör 

användandet för andra. En informant sa att det bara är positivt med hashtags eftersom han utgår från 

sitt syfte med användningen.  

  

Av de åtta informanterna tillfrågades sex om Instagram som socialt medium kan påverka att 

allmänheten kan känna till fler fotografer nu än innan Instagram fanns. Fem av dessa svarade ja på 

frågan. Av de fem menar tre att Instagram har förenklat processen att hitta fotografer eftersom det 

enkelt går att söka via hashtags. Hashtags är även en bidragande faktor i detta eftersom det går att 

söka rätt på det användaren vill hitta. Informant 5 sa ”[…]gillar man Stockholm så kan man ju söka 

på Stockholm så kan man få upp hashtags. Instagram har ju en funktion nu också att man kan följa 

hashtags[…]”. Instagram startade funktionen att följa hashtags 2017 och det gör att om en 

användare följer en specifik hashtag får den upp några inlägg per vecka som innehåller den 

specifika hashtagen som följs (Instagram 2017). En av informanterna menar att resultatet av sociala 

medier är att det är enklare att komma ut och visa upp vad man kan. Informant 8 sa att ”[…]om du 

har ett starkt intresse för någonting så blir det väldigt enkelt att komma in i den där social 

cirkel[…]”. Detta innebär att med hjälp av Instagram och hashtags menar fem av de åtta som 

intervjuats att Instagram hjälper allmänheten att känna till fler fotografer, eftersom det förenklar 

processen att söka och hitta det som eftersökts. 
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”[…]jag tycker att Instagram bidrar till att man kan börja publicera även om 

man inte har hunnit så långt i sin karriär än, att man kanske börjar plåta och  

man kanske har en jävla talang fast man inte har bra utrustning eller att man  

kanske inte har tagit sig till de stora arenorna än men då har man plötsligt  

en egen plattform att börja publicera och så kan man komma ut och visa vad 

man kan mer än det traditionella att gå ut och visa upp sitt portfolio[…]”  

          - Informant 2. 

Utifrån det informant 2 sa kan Instagram fungera som ett nytt sätt att skapa en portfolio på, som en 

digital portfolio. Hon menar att detta underlättar för nya fotografer att komma in i branschen 

eftersom det ger en möjlighet att börja publicera sina bilder på en plattform med mer än 500 

miljoner aktiva användare varje dag (Instagram 2018a). En av informanterna menar att Instagram 

som socialt medium är ett hot mot fotograferna, eftersom vem som helst kan börja publicera bilder. 

Sex av informanterna nämnde under intervjuerna att de tror att Instagram kan bidra till att fotografer 

i allmänhet kan interagera med varandra men också att de kan skapa ett kontaktnät, vilket de anser 

positivt med applikationen. 

4.2 Resultat observation av hashtags  

I detta avsnitt redovisas och beskrivs de resultat och insikter som observationen av de valda 

hashtaggarna #fotograf och #photographer bidragit till. 

Under observationen fanns det 14 observationstillfällen, det innebär att 28 bilder slumpmässigt 

tagits från varje hashtag vilket resulterat i 56 bilder sammanlagt. Syftet var att se vad varje 

observerad bild innehåller, samt hur många hashtags varje inlägg innehåller. Detta har resulterat i 

vissa insikter samt att några uträkningar har utförts. Den första insikten var att #fotograf som valdes 

som nationell hashtag även används utanför Sverige, vilket innebär att den också kan tolkas som en 

internationell hashtag. Observationen har visat att #fotograf bland annat använts i både Turkiet och 

Tyskland, därför översattes termen till dessa språk, på tyska heter fotograf samma som på svenska 

och på turkiska heter det fotoğrafçı. För att styrka att fotograf används på fler språk än svenska 

utfördes en undersökning på Google Translate, för att översätta det utvalda ordet. Utifrån detta kan 

det konstateras att fotograf betyder samma på exempelvis slovakiska, kroatiska, danska, tjeckiska, 
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polska och rumänska. Av alla inlägg som ingått i observationen var det enbart ett inlägg som hade 

en beskrivning på svenska, den bilden observerades under #fotograf. 

 Tretton av de 56 inlägg som ingick i observationen inkluderar hashtags som 

#weddingphotographer och #streetphotographer. Detta är exempel som i uppsatsen tolkas som 

olika områdes-hashtags. En av bilderna (se 

figur 2) som ingick i observationen 

inkluderade fem områdes-hashtags som 

egentligen inte har ett samband med bildens 

innehåll, då innehållet inte fanns synligt på 

bilden. De hashtags som inte tycks 

överensstämma med innehållet är 

#blackandwhitephotography, 

#streetphotography, 

#architecturephotography, #filmphotography 

och #weddingphotography. 

FIGUR 2, SKÄRMDUMP FRÅN _MAKA_.ROON_   PÅ INSTAGRAM. 

Utöver detta är det två andra inlägg där områdes-hashtags förekommer utan samband med bildens 

innehåll. Det är stor variation på antalet hashtags på de bilder som ingick i observationen. Det 

inlägg som har flest i antal har 35 hashtags och det inlägg som har minst i antal har tre hashtags. 

Detta visade att antalet hashtags som används i samband med de valda hashtaggarna #fotograf och 

#photographer kan variera kraftigt. På grund av den insikten räknades medelvärden ut för att få ett 

resultat om hur många hashtags genomsnittet använder i samband med de observerade 

hashtaggarna. Syftet med detta var att sedan kunna utföra en jämförelse med resultatet som 

informanterna bidragit med från intervjuerna.  

Medelvärdet för alla 56 bilder som ingick i observationen räknades ut till 24,5 hashtags (se tabell 1). 

Medelvärdet för de inlägg som publicerats under #photographer blev 25,1 hashtags per inlägg och 

medelvärdet för de inlägg som publicerats under #fotograf räknades ut till 23,9 hashtags per inlägg. 
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TABELL 1, REDOVISAR MEDELVÄRDEN AV HASHTAGS-ANVÄNDNING. 

Dock får det inte glömmas bort att det var två olika klockslag samt två olika hashtags som 

observerades. På grund av detta räknades ett resultat ut per klockslag, men även ett resultat per 

hashtag. Medelvärdet för de 28 inlägg som ingick i observationen och publicerats klockan 12.00 

räknades ut till 23,4 hashtags. Detta kan jämföras med medelvärdet för de 28 inlägg som ingick i 

observationen och publicerats klockan 17.00, där resultatet räknades ut till 25,6 hashtags per inlägg. 

Det betyder att de inlägg som publicerades vid 17.00 under observationen innehåller i snitt fler 

hashtags än de inlägg som publicerats klockan 12.00. För att gräva djupare räknades medelvärden ut 

för antalet använda hashtags per vald hashtag, per klockslag, alltså #photographer respektive 

#fotograf klockan 12.00 och klockan 17.00. Detta utfördes för att få en överblick för hur de valda 

hashtaggarna används under olika tider. Det visade att medelvärdet för #photographer resulterade i 

att de inlägg som publiceras klockan 12.00 hade 24,1 hashtags i medelvärde, medan medelvärdet 

för de inlägg som publicerats vid 17.00 räknades ut till 26,1 hashtags per inlägg. För #fotograf 

klockan 12.00 blev medelvärdet 22,6 hashtags, medan resultatet klockan 17.00 räknades ut till 25,1 

hashtags per inlägg. Detta innebär att resultatet för observationen är att inläggen som publicerats 

17.00 i snitt innehåller fler hashtags än de inlägg som publicerats klockan 12.00. 

Eftersom observationen visade att det finns inlägg som använder fler hashtags än Instagrams gräns 

på 30 hashtaggar (se bilaga 10.1) undersöktes detta genom att testa hur många hashtaggar som kan 

publiceras i en kommentar. I testet användes 31 hashtaggar och kommentaren publicerades inte, 

vilket är vad Instagram beskriver ska hända (Instagram 2019b). 

Innan observationen startade granskades antalet inlägg som taggats vardera med de valda 

hashtaggarna, för att få insikter för hur många inlägg som publicerats med de valda hashtaggarna 

under den vecka som observationen ägde rum. Samma dag som observationen startade var det 110 
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Tabell 1

Hashtags Medelvärde Medelvärde 12.00 Medelvärde 17.00

Sammanlagt 24,5 23,4 25,6

#photographer 25,1 24,1 26,1

#fotograf 23,9 22,6 25,1
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miljoner inlägg som publicerats med hashtagen #photographer. Efter att observations-veckan var 

slut följdes siffran upp för antalet inlägg med hashtagen. Denna siffra hade ökat till över  

111 miljoner inlägg, det innebär att denna hashtag har använts drygt en miljon gånger under den 

vecka som observationen pågick. Hashtagen #fotograf undersöktes inför observationens start och 

denna hashtag hade då omkring 3,3 miljoner inlägg. Efter att observations-veckan slutförts hade den 

ökat till omkring 3,4 miljoner inlägg. Det betyder att denna hashtag användes ungefär 100 000 

gånger under den vecka som observationen ägde rum. För att få en närmre inblick i hur hashtags 

används utfördes uträkningar utifrån hashtagens ökning under observationen. Det räknades ut att 

#photographer användes ungefär 140 000 gånger per dygn medan #fotograf användes ungefär  

14 000 gånger per dygn under den vecka som observationen pågick. Det innebär att det laddas upp 

ungefär 6000 inlägg per timme med hashtagen #photographer. 

De inlägg som ingick i observationen visade att bilder som använts i samband med de valda 

hashtaggarna har stor variation på innehåll. Av de 56 bilder som observerats är det 22 av dessa som 

innehåller människor på varierande sätt, 

exempelvis porträtt eller selfie. På övriga 

bilder varierade innehållet mycket, men en 

kategori som innehöll många bilder var 

landskapsbilder. Av de 56 bilder som ingick i 

observationen var det arton som kan 

kategoriseras som landskapsbilder. Utöver 

dessa bilder är det sexton bilder kvar och de 

bilderna innehåller byggnader, växter eller djur 

(se tabell 2). Efter fyra veckor söktes de 

observerade bilderna upp igen för att se antalet 

gilla-markeringar de fått under denna fyra 

veckors period.  

TABELL 2, REDOVISAR INNEHÅLL AV BILDERNA I OBSERVATIONEN. 

Den första insikten var att vissa bilder inte längre gick att hitta. Den andra insikten var att antalet 

hashtags inte verkar ha påverkat antalet gilla-markeringar på de observerade bilderna. Bilden med 
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flest hashtags hade inte fått flest gilla-markeringar från någon av de två observerade hashtaggarna. 

Den bild med minst antal hashtags hade inte heller fått minst antal gilla-markeringar. Även antalet 

följare varje användare hade noterades i observationsschemat. Syftet med det var att följa upp 

resultatet av att använda hashtags, om många hashtags påverkat antalet gilla-markeringar. För 

#fotograf har en bild med 27 hashtags fått flest gilla-markeringar, 2935 användare har gillat bilden. 

Den bild med hashtagen #fotograf som fått minst gilla-markeringar har 20 hashtags och har fått 15 

gilla-markeringar. För hashtagen #photographer har en bild med 30 hashtags fått flest gilla-

markeringar, den bilden har gillats 1181 gånger. Även den bild med minst antal gilla-markeringar 

hade 30 hashtags, den bilden har 13 gilla-markeringar.  

I observationsschemat (se bilaga 10.1) har det gjorts försök att hitta samband mellan hashtags, gilla-

markeringar och följare med punktdiagram då de är lämpliga för att visualisera trender. Det gjordes 

korrelationsanalyser av sambanden i figur 3-5 med hjälp av observationsschemat (se figur 10.1). 

Det första diagrammet (se figur 3) visar att det finns en korrelation mellan antalet följare och antal 

gilla-markeringar. Korrelationen mellan antal följare och antal gilla-markeringar är 0.41 med p-

värdet 0.003. Inom statistisk hypotesprövning är p-värdet sannolikheten för att nollhypotesen är 

sann (Goodman 1999, s. 999). Detta betyder att det finns kraftfulla samband mellan antalet följare 

och antalet gilla-markeringar. Detta ter sig naturligt då ett högt antal följare innebär en större, aktiv 

målgrupp för kontots inlägg att få gilla-markeringar från. 

FIGUR 3, REDOVISAR ANTAL GILLA-MARKERINGAR OCH ANTAL FÖLJARE. 
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Diagrammet för antalet gilla-markeringar mot antalet hashtags (se figur 4) visar att ett starkt 

samband inte verkar finnas, eftersom antalet gilla-markeringar verkar vara oberoende av antalet 

använda hashtags. Bland de observerade inläggen är 20-30 hashtags vanligast. Korrelationen mellan 

antalet hashtaggar och antalet gilla-markeringar är 0.26 med ett p-värde på 0.07. Detta innebär att 

sambandet inte är statistiskt signifikant på 5 procents-nivån och hypotesen för ett tydligt samband 

kan förkastas. 

FIGUR 4, REDOVISAR ANTAL HASHTAGS OCH ANTAL GILLA-MARKERINGAR. 

Det tredje diagrammet visar antal hashtags plottade mot antal följare (se figur 5). Det visar att 

majoriteten av bilderna hade ungefär lika många hashtags och dessa användare har i regel ungefär 

lika många följare. Endast sex av de bilder som observerats har betydligt fler följare än vad 

majoriteten hade, men dessa bilder använder ungefär lika många hashtags som de andra bilderna. 

Korrelationen mellan antalet följare och antal hashtags är 0.32 med p-värdet 0.02, detta betyder att 

det finns ett svagt statistiskt samband mellan antalet följare och antalet hashtags. Det vill säga, 

konton med ett högre antal följare verkar i regel använda fler hashtags, men sambandet som har 

upptäckts är förhållandevis svagt. 
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FIGUR 5, REDOVISAR ANTAL HASHTAGS OCH ANTAL FÖLJARE. 

5. Analys 

I detta avsnitt redovisas en analys av det som intervjuerna och observationen bidragit med i 

kombination med bakgrunden för uppsatsen.  

5.1 Analys av intervjuer  

Uppkomsten av sociala medier har medfört att de som använder dessa plattformar enkelt kan dela 

och få tillgång till information (Hajli 2014, s. 387), detta kan vara både positivt och negativt ur  

fotografers perspektiv. En positiv aspekt är att det inte bara är rika vita människor från USA och 

västra Europa som har möjligheten att arbeta som fotografer, eftersom människor från andra länder 

kan ta sig in i branschen med hjälp av sociala medier. Exempelvis kan det ske genom att dela bilder 

på Instagram som sedan hittas av en redaktör (Thomson 2018, s. 812). Som informant 2 poängterar 

kan Instagram därför vara en applikation för fotografer i allmänhet att börja publicera bilder på, 

men också för att det ger en möjlighet att interagera med andra, bland annat de som redan arbetar 

som fotografer. Instagram har över 500 miljoner aktiva användare varje dag (Instagram 2018a) och 

det kan vara en anledning att börja publicera bilder på Instagram, om användarens syfte är att visa 

upp sina kunskaper för andra. Eftersom det är en stor mängd användare på Instagram kan det tolkas 

som att de bilder som delas där alltid ses av en hyfsat stor mängd andra användare. Användningen 

av hashtags i detta sammanhang kan öppna för att ännu fler användare hittar till ens bilder, eftersom 

hashtagen kan bidra till att inlägg får mer uppmärksamhet (Ye et al. 2017, s. 386-387).  
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En negativ aspekt med sociala medier ur fotografers perspektiv är som Caple (2014, s. 356) hävdar, 

att vem som helst kan ta ett foto för att sedan dela det på exempelvis Instagram med resten av 

världen. Detta gör att pressorganisationer får mer tillgång till offentliga bilder som delas på 

Instagram. Detta kan ha förödande konsekvenser för professionella fotografer eftersom 

pressorganisationerna kan välja att använda övriga användares bilder istället för fotografernas 

bilder, vilket kan leda till att andelen fotografer minskar. Mellan 2010-2012 framkom uppgifter att 

det skett en minskning på 18 procent av heltidsfotografer, videofotografer och konstnärer (Anderson 

2013). Anderson (2013) menar att det i första hand beror på att nyhetsbudgeten krympt, men också 

på att tillväxten av mobilteknik och sociala medier exploderade. I andra hand beror minskningen på 

att det är lättare för allmänheten att ta och dela bilder. Detta hävdade också en av informanterna, att 

Instagram är ett hot mot professionella fotografer. Det betyder att denna informant inte håller med 

Thomson (2018, s. 812) om att internet och sociala medier är bra för att hitta nya fotografer. Det 

kan bero på att informanten är orolig att yrket inte tas på allvar om redaktörerna hittar nya 

fotografer via bilddelnings-applikationen Instagram. Det kan även bero på att nyhetsbudgeten 

fortsätter minska (Anderson 2013), vilket kan göra att yrket fotograf kan försvinna i framtiden.  

En av delfrågeställningarna i uppsatsen var om fotografer har speciella riktlinjer från sina 

arbetsgivare eller om de är fria att publicera bilder som de vill på sina Instagram-konton. Samtliga 

fotografer som intervjuats svarade att de inte har några riktlinjer att förhålla sig till från deras 

arbetsgivare angående hur de får använda bilderna på Instagram. Detta är något som kan anses 

bekymmersamt eftersom delar av bildbyråernas bildarkiv hamnar på internet. Men eftersom 

Instagram har community-regler borde detta egentligen inte vara ett problem för bildbyråerna. 

Enligt community-regeln är det endast är lagligt att publicera innehåll som användaren själv äger 

eller har rätt att publicera (Instagram 2018c). Däremot kan det fortsatt anses problematiskt att delar 

av bildarkiven hamnar på internet eftersom det finns användare som bryter mot community-reglerna 

och publicerar bilder utan att de har ett godkännande från upphovspersonen. Det gör att andra 

användare kan fortsätta att publicera bilder vidare, vilket kan leda till att bilderna svävar runt på 

internet utan kontroll av fotograferna eller bildbyråerna. Att Instagrams community-regler inte följs 

skapar även en negativitet bland informanterna. Två av informanterna menar att det finns negativa 

effekter med att använda hashtags på Instagram på grund av att community-reglerna inte följs. 

Dessa informanter antyder också att om de inte använt sig av hashtags hade användarna som tar 
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bilder aldrig hittat till deras konton. Dock hade de inte mötts av en lika stor publik om de inte 

använt hashtags, eftersom det kan bidra till att länka användare med samma intressen (Bisaillon och 

Crish 2015, s. 55). Det kan finnas andra sätt att få uppmärksamhet på Instagram än att använda 

hashtags. Exemplevis kan användarna tagga med namntaggar alternativt tagga användare direkt i 

bilden, som några av informanterna sa att de gjorde. Ytterligare en anledning till att det inte finns 

några riktlinjer för hur fotograferna får eller ska handskas med jobbrelaterade bilder på Instagram 

kan vara för att Instagram lanserades 2010 (Hu et al. 2014, s. 595) och fortfarande är en modern 

bild-delningsplattform. Det kan också bero på att branschen inte hunnit med den stora tillväxten för 

applikationen. Användningen av Instagram i Sverige har ökat med 44 procentenheter mellan 

2013-2018 (Svenskarna och Internet 2018). På grund av den snabba ökningen kan det vara så att det 

inte funnits tid till att ge några riktlinjer för hur användandet borde fungera. Ännu en anledning kan 

vara som Anderson (2013) antyder, att antalet anställda fotografer minskar medan andelen 

frilansande fotografer ökar, det är också något som informanterna bekräftade under intervjuerna, 

eftersom sju av åtta informanter arbetar som frilansfotografer. Detta kan innebära att bildbyråerna 

inte brytt sig om att göra några riktlinjer eftersom majoriteten verkar arbeta som frilansfotografer. 

5.2 Analys av observation 

Tidigare forskning har visat att det finns positiva samband mellan hashtags och uppmärksamhet på 

Instagram (Ye et al. 2017, s. 386-387). Utifrån detta följdes de observerade inläggen upp efter fyra 

veckor för att se om det finns några samband. Resultatet visar att antalet hashtags inte behöver 

påverka antalet gilla-markeringar, eftersom de inlägg som har flest gilla-markeringar hade lika 

många hashtags som de inlägg som har minst antal gilla-markeringar under hashtagen 

#photographer. Det innebär att denna observation inte verkar påvisa ett positivt samband mellan 

antalet hashtags och antalet gilla-markeringar. Det skapades olika punktdiagram för att tydligare 

kunna se om det finns samband i resultatet. Ett av diagrammen visar att de som har fler följare får 

fler gilla-markeringar (se figur 4). Detta resultat kan jämföras med ett av de andra diagrammen (se 

figur 5) som visar antalet gilla-markeringar mot antalet hashtags. Det visar att det har varit vanligast 

att använda 20-30 hashtags för de bilder som ingått i observationen och att majoriteten av bilderna 

fått ungefär lika många gilla-markeringar. De bilder som sticker ut ur mängden är de som har fler 

följare. Detta kan tyda på att fler följare innebär fler gilla-markeringar, snarare än att hashtagen kan 

bidra till fler gilla-markeringar. Detta kan tolkas som att hashtags inte har den kraft som 
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informanterna från intervjuerna trodde att hashtagen har, eftersom majoriteten av bilderna som 

observerats i stort sett visar samma resultat.  

Oavsett hur medelvärdena från observationen räknades ut visar resultatet att de inlägg som 

observerades klockan 17.00 innehåller fler hashtags än de som observerades klockan 12.00. Det 

hade därför varit intressant att se om denna trend hållit i sig om ytterligare en förbestämd tid skulle 

observerats, exempelvis 20.00. Resultatet skulle kunna bero på att människor i Sverige slutar jobbet 

och har tid att gå in på sina sociala medier, men det kan även bero på att andra delar av världen 

vaknar, exempelvis USAs östra kust och New York som ligger 6 timmar efter Sverige (Tidszon 

2019). 

I snitt publiceras 100 000 inlägg per dag med hashtagen #photographer. Vid första påseende kan det 

tänkas vara många publiceringar per dag, men med tanke på att Instagram dagligen har över 500 

miljoner aktiva användare (Instagram 2018a) är antalet inlägg inte längre så stort. Det innebär att 

det laddas upp ungefär 6000 inlägg per timme med hashtagen #photographer. Detta kan vara 

anledningen till att informant 2 menar att hashtags används så mycket att bilderna inte hinner synas 

i flödet, eftersom det laddas upp väldigt många inlägg i timmen med den specifika hashtagen. Det 

innebär att det borde vara många av Instagrams användare som söker efter hashtags för att se andra 

inlägg då det är många som använder hashtags, eftersom det postades ungefär 6000 inlägg per 

timme med hashtagen #photographer. Instagrams funktion att följa en specifik hashtag (Instagram 

2017) kan vara en bidragande faktor till att användarna ser nya bilder, eftersom hashtagen tillåter 

användarna att länkas samman med användare som har liknande intressen (Bisaillon och Crish 

2015, s. 55) kan det vara en positiv del för de intervjuade fotograferna att kunna följa hashtags, då 

det kan bidra till att de kan hitta nya användare att interagera med, som är intresserade av samma 

område. 

Sex av informanterna menade att användningen av hashtags kan bidra till att de inlägg som 

publicerats på Instagram kan få en större spridning, samt att det kan fungera som marknadsföring 

för deras arbete. Detta kan tolkas som att syftet med att publicera bilder på Instagram ur en 

fotografs perspektiv är att synas. Informanterna menade också att de via hashtags kan sprida sitt 

arbete och interagera med nya människor. Det stärks av Geurin-Eagleman och Burch (2016, s. 136) 
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som menar att användningen av sociala medier kan bidra till att användare interagerar med andra 

användare och därför skapar relationer till varandra. Anledningen till att hashtagen är en bidragande 

faktor till att sprida inlägg och hitta nya användare att interagera med är för att hashtagen bildar en 

söklänk till de publicerade bilderna som innehåller hashtags (Bisaillon och Crish 2015, s. 55). Det 

gör att hashtagen kan tolkas som en viktig del av syftet med att använda Instagram för majoriteten 

av fotograferna som intervjuats, eftersom huvudsyftet med att publicera bilder i applikationen är att 

synas, och det hjälper hashtagen till med. 

Dessa sex informanter svarade att de använder 2-10 hashtaggar per inlägg, men egentligen använder 

de 1-14 hashtaggar per inlägg. Informanterna gjorde därför en underskattning i sitt användande av 

hashtags på sina inlägg. Detta resultat kan jämföras med de inlägg som observerats. Medelvärdet för 

#fotograf var 23,9 hashtags per inlägg, medan medelvärdet för #photographer var 25,1 hashtags per 

inlägg. Informanterna använder utifrån detta färre hashtags än de inlägg som ingick i observationen. 

Det skulle kunna bero på att informanterna sa att de använder hashtags för att klassificera sina 

inlägg på det sätt som Bisaillon och Crish (2015, s. 55) beskriver att symbolen ska fungera. 

Inläggen som observerats hade i snitt fler hashtags och det kan bero på att de vill försöka påverka 

antalet gilla-markeringar, och därför använder hashtags som egentligen inte representerar bildens 

innehåll. En av bilderna som ingick i observationen innehöll fem olika områdes-hashtags, vilket var 

utmärkande i jämförelse med de övriga bilderna. Anledningen till det kan vara att användaren vill 

att bilden ska synas mer, men det kan också bero på att användaren genom hashtags vill berätta 

vilka andra områden den fotar. Tidigare forskning har visat att det finns positiva samband mellan 

användningen av hashtags och hur mycket uppmärksamhet ett publicerat inlägg kan få (Ye et al. 

2017, s. 387). Om hashtags kan bidra till mer uppmärksamhet kan det vara en anledning till att de 

bilder som ingick i observationen använder fler hashtags än vad informanterna gjorde. Det är 

rimligt att hashtags kan bidra till mer uppmärksamhet, eftersom det kan bidra till att sprida inläggen 

(Bisaillon och Crish 2015, s. 55). Detta öppnar möjligheter för andra användare att hitta till bilden 

genom användningen av hashtags. Informanterna sa att de genom hashtags vill interagera med 

personer som har lika intressen på plattformen eftersom det kan bidra till nya jobbmöjligheter.  

Observationen visar att hashtagen #photographer användes en miljon gånger under den vecka 

observationen utfördes, medan #fotograf användes 100 000 gånger under samma period. Det gör att 
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#photographer är den största av dessa två. Det kan vara rimligt eftersom den är baserad på engelska 

som är ett internationellt språk som fler människor i världen pratar, i jämförelse med svenska. Det 

kan vara anledningen till att det är en mer framstående hashtag och därför används av fler 

användare. Dock visade observationen att fotograf, som troddes vara en nationell term också 

användes utanför Sverige. Det innebär att det till viss del kan benämnas som en internationell 

hashtag, om än inte lika stor. Denna term visade sig användas i bland annat Tyskland, Slovakien, 

Rumänien och Danmark utöver Sverige. Alla de nämnda länderna ligger hyfsat nära Sverige, 

geografiskt.  

6. Diskussion 
Observationen visade att de övriga användarna i snitt använder 24,5 hashtags per inlägg medan 

informanterna använder 1-14 per inlägg. Det innebär att övriga användare använder fler hashtags i 

snitt än vad informanterna i intervjuerna hade. En anledning till att det skiljer sig kan bero på att 

informanterna menade att de var mer specifika i sitt användande av hashtags, eftersom 

informanternas syfte med Instagram var att dela sitt arbete och expandera kontaktnätet inom 

branschen. Det kan tolkas som att syftet för de observerade bilderna var att synas och få så många 

gilla-markeringar som möjligt, eftersom de observerade bilderna överlag hade fler hashtags. 

Informanterna poängterade att om de övriga användarna på Instagram fortsätter att utnyttja 

hashtagens funktion, för att det kan bidra till mer uppmärksamhet (Ye et al. 2017, s. 386-387), 

kommer den inte längre ha något syfte. Om hashtagen går miste om sitt syfte kan det leda till 

användare med liknande intressen inte längre kopplas samman. För att i framtiden kunna 

kategorisera inlägg med hjälp av hashtags skulle en implementering som gör det möjligt att söka på 

två eller tre specifika hashtags på samma gång kunna vara en lösning, istället för att enbart kunna 

söka på en specifik hashtag. Detta skulle kunna generera möjligheten att koncentrera sin sökning 

ytterligare och därför få se mer av den typ av bilder användaren är intresserad av. Instagrams 

maxgräns är 30 hashtags per inlägg (Instagram 2019b), och utifrån resultaten från observationen 

använder många användare maxantalet hashtags. För att hashtagen inte ska tappa sitt syfte, skulle 

denna gräns kunna sänkas till exempelvis 10 hashtags istället, då det skulle leda till att användarna 

inte kan använda lika många hashtags som informanterna från intervjuerna menar att de gör idag. 

Det skulle även kunna göra att de hashtags som används i ett inlägg är mer specificerade till bildens 

faktiska innehåll. Dock visade observationen att det finns inlägg som innehåller över 30 hashtaggar, 
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som är den gräns som Instagram menar att de har. Ett test utfördes för att se hur många hashtags 

som går att publicera i en kommentar. Kommentaren innehöll 31 hashtaggar och den publicerades 

inte. Detta är intressant eftersom Instagrams gräns stämmer för den testade kommentaren, men inte 

för vissa av de inlägg som observerades, det beror på att det går att manipulera maxgränsen 

hashtags och på så sätt använda fler (Mangiaracina, 2017). 

De punktdiagram som skapats visar att hashtags nödvändigtvis inte har den positiva påverkan på 

antalet gilla-markeringar och antalet följare som tidigare forskning visat. Enligt diagrammen 

använder majoriteten av de observerade bilderna lika många hashtags och dessa bilder har ungefär 

lika många gilla-markeringar, samt lika många följare. Detta tyder på att hashtagen inte har den 

slagkraftighet som informanterna från intervjuerna trodde, eftersom det bara är ett fåtal bilder som 

sticker ut ur mängden gällande antal gilla-markeringar och följare. 

Det räknades ut att det i snitt publicerades ungefär 100 000 inlägg per dag med hashtagen 

#photographer under den vecka som observationen utfördes. Utifrån det räknades det ut att ungefär 

6000 inlägg per timme publiceras med hashtagen #photographer, utifrån de siffror som 

dokumenterats. Det kan verka vara många inlägg på en timme, men i perspektiv till antalet som 

använder Instagram varje dag blir denna siffra inte längre så stor. Instagram har omkring 500 

miljoner aktiva användare dagligen (Instagram 2018a), det innebär att de som använder 

#photographer inte längre presenterar en så stor grupp i jämförelse till alla aktiva användare. 

Eftersom det verkar vara många som använder hashtags borde det vara många som söker på 

hashtags för att se andra användares bilder, annars kan det anses onödigt att använda hashtagen om 

ingen undersöker dem. Om användarna på Instagram söker efter hashtags skulle konceptet att 

använda hashtags som marknadsföring kunna fungera, eftersom hashtags kan bidra till att inlägg 

kan få mer uppmärksamhet (Ye et al. 2017, s. 386-387). Det borde göra att hashtagen därför med sin 

kraft kan marknadsföra inlägg, eftersom marknadsföring handlar om att synas, vilket var ett av 

informanternas syften med att använda hashtags.   

Två av informanterna poängterade att de inte använder hashtags för att det ser fult ut, att det ger ett 

oprofessionellt intryck samt att de vill använda en personlig ton. Det kan tolkas som att dessa två 

informanter använder Instagram för att kunna interagera med andra fotografer. Det är intressant 
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eftersom deras huvudsyfte därför inte verkar vara detsamma som de andra sex informanterna, att 

sprida sitt arbete. Alternativt så vill de inte sprida sitt arbete till helt okända användare utan 

koncentrerar sig mer på att försöka synas hos användare som kan hjälpa dem framåt i karriären 

genom att använda namntaggar. Eftersom det laddas upp ungefär 6000 bilder per timme under 

hashtagen #photographer skapas en konkurrens om att hinna synas i flödet. På grund av det kan det 

finnas användare som går in och gillar bilder från en specifik hashtag för att öka möjligheten att 

synas bland andra Instagram-användare och dessa två informanter kan tolkas som att dessa gilla-

markeringar inte är bidragande för deras karriär.  

De fotografer som intervjuats säger att det inte finns några regler att förhålla sig till när de 

publicerar bilder på Instagram. Det kan innebära både fördelar och nackdelar att införa regler. En 

fördel hade varit att bildbyråernas bilder troligtvis inte cirkulerat på internet i samma utsträckning 

om det funnits en regel som sagt att fotograferna inte får publicera samma bilder på Instagram som 

de skickar till arbetsgivaren. En annan regel skulle kunna vara att de behöver en vattenstämpel på 

bilderna de publicerar på Instagram. Ingen av dessa regler hade antagligen minskat risken för 

bildstölder, men det skulle kunna bidra med att övriga användare på Instagram inte kan ta och 

publicera vidare bilder som är till försäljning. Det hade också kunnat bidra med att de övriga 

användarna som publicerar vidare bilder får med vattenstämpeln som informerar om vem som äger 

bilden. Det skulle kunna bidra till att fotograferna inte behöver bry sig om var bilderna publiceras.  

En lösning till att få bukt med bildtjuvar skulle kunna vara att användarna på Instagram blir 

upplysta om community-reglerna. Enligt dessa regler är det inte lagligt att publicera material som 

ägs av en annan användare utan att denna gett klartecken kring detta (Instagram 2018c). Utifrån den 

regeln borde det inte ske att användare publicerar material de inte äger, och det kan anses 

oroväckande att folk inte följer regeln. Det finns olika anledningar till det, en anledning kan vara att 

Instagrams användare är dåligt informerade. Detta skulle kunna undersökas i framtiden, att granska 

Instagrams användares kunskaper om vad som är lagligt och inte. Om det är så att användarna vet 

om reglerna men trots det publicerar andras material utan godkännande kan det tolkas som att 

reglerna inte tas på allvar. 
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Det skulle kunna vara så att yrket fotograf idag inte anses vara ett yrke, eftersom alla kan ta en bild 

och dela med världen via sociala medier (Caple 2014, s. 356). Anderson (2013) menar att andelen 

heltidsfotografer, videofotografer och konstnärer minskade med 18 procent mellan 2010-2012, hon 

menar även att en av anledningarna till detta är att tillväxten av sociala medier exploderade, vilket 

resulterade i att det blev lättare för allmänheten att dela sina bilder. Detta kan göra att 

pressorganisationer öppnar ögonen för de bilder som tas och postas av allmänheten och väljer att 

använda dessa bilder istället för fotografernas. I längden kan det göra att andelen fotografer 

fortsätter att minska, för att undvika minskningen i framtiden kan redaktörerna ta mer hänsyn till 

Instagrams community-regler, och inte publicera bilder de inte har äganderätt till.  

7. Slutsatser 

För att kunna redovisa slutsatserna kommer frågeställningen som ställdes i början av uppsatsen att 

besvaras. Frågeställningen som ställdes var ”Hur och varför använder fotografer hashtags på 

Instagram?”. Det skapades delfrågeställningar som skulle förenkla processen att hitta väl 

argumenterade svar på frågeställningen.  

Den första av delfrågeställningarna löd ”Varför väljer fotografer Instagram som plattform?”. 

Fotografer väljer att använda Instagram för att de vill dela med sig av sitt arbete samt att de vill visa 

sina kunskaper. Instagram används som ett digitalt portfolio av fotograferna som intervjuats 

eftersom det anses vara ett enkelt sätt att dela med sig till andra. I andra hand används Instagram för 

att interagera med andra fotografer och expandera kontaktnätet för att det kan bidra till nya jobb. 

Den andra delfrågeställningen blev ”Hur skiljer sig fotografers användning av hashtags mot övriga 

användare?”. Efter att ha utfört en jämförelse mellan resultatet från observationen och intervjuerna 

visade det sig att informanterna i snitt använder färre antal hashtags. Det visade också att 

informanterna specificerar sina hashtags efter innehållet på bilden, vilket majoriteten av de 

observerade bilderna inte gjorde. De punktdiagram som redovisats visar att hashtagen inte är så 

slagkraftig som den tidigare beskrivits, eftersom majoriteten av de observerade bilderna hamnade 

på samma nivå av gilla-markeringar och följare. Detta betyder att hashtagen därför inte fungerar 

som fotograferna tror. Det betyder att användandet skiljer sig genom att fotografernas användning 

av hashtags är specificerat utifrån bildens innehåll, samt att de inte använder lika många hashtags i 
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snitt som de övriga användarna gör, men att hashtagen kanske inte bidrar i samma utsträckning som 

de beskrev i intervjuerna. 

Den tredje delfrågeställningen var ”Är fotografer fria att publicera vad de vill på sina Instagram-

konton eller finns det riktlinjer från arbetsgivaren?”. Enligt resultatet är fotografer fria att publicera 

vad de vill på sina Instagram konton eftersom det ännu inte finns några riktlinjer från arbetsgivarna. 

Informanterna poängterade dock att bilder som publiceras på Instagram tas och används av andra 

användare. Utifrån detta kan slutsatsen dras att det kan vara positivt att införa riktlinjer, dels för att 

minska risken för bildstölder och dels för att det kan bidra till att fotograferna inte delar samma 

bilder på Instagram som de skickar till sin arbetsgivare.  

Detta innebär att svaret på frågeställningen ”Hur och varför använder fotografer hashtags på 

Instagram?” är att fotografer väljer att använda hashtags på Instagram för att de tror att hashtagen 

bidrar till mer uppmärksamhet och att de med hjälp av hashtags kan marknadsföra sig själva, 

eftersom Instagram fungerar som en digital portfolio. Fotograferna som intervjuats menade också 

att de genom att använda hashtags kan expandera kontaktnätet och att detta senare kan leda till att 

de får nya jobbmöjligheter genom uppmärksamhet på applikationen, men eftersom observationen 

visade att hashtagen nödvändigtvis inte bidrar till denna uppmärksamhet, bidrar inte hashtagen i den 

utsträckning de tror. 
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9. Begreppslista    
Användare identifieras som de människor som använder sig av det sociala mediet Instagram i 

denna uppsats. 

Flöde på Instagram innebär att när en användare öppnar applikationen eller uppdaterar, visas först 

de foton och videor som Instagram tror att användaren mest uppskattar (Instagram 2019a). 

Hashtag är ett ord eller ett uttryck som har ett hash-tecken (#) framför. Hashtags används på 

webbplatser för sociala medier och applikationer som exempelvis Twitter, för att identifiera 

meddelanden med ett visst ämne (Oxford Dictionary 2018), exempelvis #hashtag. 

Inlägg i denna uppsats identifieras som en delad publicering på ett socialt medium, som exempelvis 

på Instagram. 

Like / Gilla-markering är ett sätt att visa sin uppskattning för en användares uppdatering på 

sociala medier (Josefsson 2017, s. 11).  

Områdes-hashtag i denna uppsats identifieras som hashtags som specificerar en viss typ av genre, 

exempelvis #bröllopsfotograf eller #sportfotograf.  

Selfie är när en person tar en bild på sig själv med en kamera eller mobilkamera (Sorokowska et al. 

2016, s. 119).  

Sociala medier är plattformar som innehåller text, bilder, videor och nätverk som skapar möjlighet 

för användarna att skapa personliga profiler, lägga till vänner och skicka meddelanden till varandra 

(Berthon et al. 2012, s. 263). Exempel på detta är Instagram, Twitter och Facebook. Det är också 

viktigt att veta att sociala medier snabbt förändras (Derby 2013, s.160).  

Tweet är ett publicerat inlägg på Twitter (Josefsson 2017, s. 13). 
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10. Bilagor 
Här redovisas bilagor och transkriberingarna från intervjuerna. 

10.1 Observationsschema 
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Observation för #photographer
Klockan: Vad innehåller bilden? Hur många hashtags 

förekommer i inlägget?
Gilla markeringar Kommentarer Följare

17 Porträtt på en kille 19 36 0 27

17 Blomma 21 237 9 57

12 Julgran i glas 13 20 0 105

17 Porträtt på en kille, 
grafisk 

30 13 1 165

17 Bild mot havet från en 
skog 

18 53 4 183

12 Porträtt på en kvinna 24 24 0 246

12 Bild på ihopsättning av 
blommor

12 54 5 265

12 Universitet 30 327 7 281

12 Kille som badar 31 320 12 304

17 Solnedgång 21 17 1 363

17 Porträtt  30 72 4 363

17 Fjäril 26 25 2 364

12 Selfie 20 38 1 438

12 Bil 29 40 4 444

17 Spåkula 27 40 0 444

12 Solnedgång 11 18 0 505

12 Typ värmeverk 28 35 1 570

17 Pengar 29 658 24 814

17 Köpcentrum och bilar 30 26 0 821

17 Flicka som sitter framför 
en julgran

29 41 0 1441

17 Solnedgång 30 387 11 1703

12 Svamp 31 1050 35 1973

12 Porträtt 29 191 5 3406

17 Japansk kvinna i 
julkläder

30 1181 13 8298

12 Kvinna med 
examenshatt i händerna  

35 103 1 15300

12 En person med maskerat 
ansikte med pyroteknik

19 ? ? ?

12 Blommor runt ett isberg 26 ? ? ?

17 Träd i Ukraina 26 ? ? ?
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Observation för #fotograf
Klockan: Vad innehåller bilden? Hur många hashtags 

förekommer i inlägget?
Gilla markeringar Kommentar Följare

12 Fågel 19 16 1 54

12 Soluppgång 5 76 4 247

12 En kille som spelar 
trummor

28 37 0 284

12 Ett bröllopspar 3 30 1 474

12 Person som döljer 
ögonen

29 149 3 624

12 Blomma med blad 30 38 0 677

12 Selfie 22 300 8 730

12 Porträtt 27 66 0 1090

12 Kvinna som tar selfie i 
spegeln 

22 200 11 1186

12 Stranden 30 1993 51 1967

12 Ett landskap 30 163 3 1969

12 Hotell 32 143 10 12900

12 Porträtt 27 319 19 13400

12 Solnedgång 12 ? ?  ?

17 Båtar i havet vid land 23 105 0 46

17 Himlen 20 15 0 54

17 Himlen, moln och 
trädtoppar

12 58 0 462

17 Hustak med staty 30 258 13 730

17 Landskap 30 510 82 939

17 3 personer vid en bar 29 220 3 1089

17 Tågstation i tyskland 28 28 0 1230

17 Solnedgång vid havet 29 1866 47 1967

17 Porträtt 30 844 0 2531

17 Porträtt 30 217 16 2972

17 Parkering 29 69 6 12900

17 Ett slott 27 2935 37 17600

17 En man som går i en 
gränd, ish

14 ? ? ?

17 Månen 21 ? ? ?
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10.2 Avtal för att delta i intervju 
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Avtal för att delta i intervju för C-uppsats 

Syftet med informationen från intervjun är att det kommer att användas i ett C-uppsats arbete som hålls av en 
student från Södertörns Högskola. Det ger också rättighet i att publicera arbetet i elektronisk form på skolans 
portal, vilket innebär att uppsatsen kommer att finns tillgänglig på Internet.  

§1. Röstinspelning 
Genom att skriva på detta avtal godkänner respondenten att det är okej att göra en röstinspelning vid 
intervjun. Inspelningen kommer att användas i arbetet av C-uppsatsen och det är endast författaren, 
handledaren och examinatorn som kommer att ha tillgång till röstinspelningen. En transkribering (intervjun 
kommer att skrivas av i text-form) av intervjun kommer att finnas i uppsatsen som bilaga. 
Röstinspelningarna kommer att raderas när studenten fått ett slutbetyg på kursen. 

§2. Studenten ansvar 
Studenten ansvarar för att röstinspelningen inte sprids samt att informationen endast kommer att förekomma 
i samband med arbetet av uppsatsen. Röstinspelningen kommer endast att lagras lokalt på studenten enheter. 

§3. Ersättning 
Ingen ersättning kommer att utgå till respondenten.  

§4. Ikraftträdande  
Genom att skriva på avtalet är respondenten överens med studenten om ovanstående punkter, avtalet börjar 
gälla omedelbart när namnteckningen är påskriven. Om respondenten vill kan ett utkast av intervjun skickas 
ut och om respondenten drar sig ur ska detta ske innan. Det innebär att all data kommer att raderas från 
uppsatsen.  

Namnteckning och förtydligande: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Jag vill vara anonym:       Ort & datum: 
    

Ja     ____________________________________  

Nej 

Version 2018-11-13
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10.3 Transkribering av intervjuer 

10.3.1 Informant 1 

Publicerar du bilder på Instagram för de bilder du tar i jobbsyfte? 
Ja. 

Varför gör du det?  
För att visa vad man gör på dagarna och för att kanske kunna locka till sig nya arbetsmöjligheter.  

Använder du hashtags? 
Eeh lite för mycket.  

Varför använder du hashtags?  
För att synas mer, få ett större nätverk, kanske synas hos de man vill jobba för. Ja men mest för att 
synas och så.  

Menar du typ som marknadsföring då? 
Ja men typ, lite som gratis marknadsföring.  

I snitt, hur många hashtags använder du på de bilder du laddar upp i jobbsyfte, skulle du 
säga?  
10 kanske max.  

10? Men det känns ändå lagom? Asså jag menar, de finns ju ändå dom som använder liksom 
typ 100.  
Ja asså de finns ju dom, men 10, för då kan man ju ta me någon namntagg om det var på vissa 
personer eller så eller vissa grejer.  
 
Använder du samma hashtags för alla inlägg du lägger ut eller är det olika beroende på vad 
bilden innehåller?  
Det finns ju vissa som man alltid använder, som typ #photooftheday eller så och sen var det typ som 
de va i fotboll, man taggar ju oftast motståndaren också med. Det fanns ju typ 5 vanliga och sen då 
lite andra extra typ.  

Vilken är den vanligaste hashtagen du använder på Instagram i jobbsyfte?  
Det är nog typ #photooftheday eller någon annan sådär riktigt klichigt.  

Vad tror du att den kan bidra till? 
Det är nog att det är den mest använda och den folk söker mest på, visst är den så populär så man 
syns ju inte så mycket men den är så vanlig att den används och den brukar poppa upp i mitt 
Instagram-flöde. Eller den gjorde då. Ju fler som använder den, ju fler ser ju den. Typ så tänkte jag.  

Vad skulle kunna vara positivt med att använda hashtags för de bilder du publicerar på 
Instagram i jobbsyfte?  
Det var nog att man kom i kontakt med många som var helt random. Asså folk som är baserade i 
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USA fick jag lite kontakt och nätverk. Asså man börjar ju prata med folk man inte alls vet vilka det 
är. Och jag hade ju, eller har fortfarande mycket kontakt med folk utomlands ju på grund av att man 
såg hashtags på varandra.  

Okej, jag förstår. Vad skulle kunna vara negativt med att använda hashtags för de bilder du 
publicerar på Instagram i jobbsyfte? Eller ser du några negativa effekter över huvud taget?  
Nej eller det enda jag ser är ju när man tittar på någons bilder, asså jag hatar ju folk som har en sån 
här kladda med hashtags eh, men jag ser inget negativt med det.  
Det är väll mer att, eller det enda negativa med det är att ju att man kan ”överanvända” hashtags, 
asså fotar man fotboll behöver man ju inte tagga #gräs #målarfärg #stadion för jag tycker det blir 
för mycket, men det är ju mer personligt.  

Anser du att hashtags och Instagram kan bidra till att du blir mött av en större publik?  
Ja. 

Varför?  
Asså det är ju gratis marknadsföring. Asså så, om man är duktig. Det var ju lite så jag fick jobbet på 
Bildbyrån och så. Asså man taggar ju rätt och följde och så, och även i Jönköping så märkte jag ju 
att folk kände till mitt Instagram namn. För att man hashtaggade rätt och lyckades synas på rätt 
ställen.  

Tror du att hashtags kan bidra till att du får fler följare på Instagram?  
Ja det tror jag.  

På vilket sätt kan det påverka?  
Eller hur skulle folk annars sen en, jag tänker att ju mer man hashtaggar ju mer syns man och då blir 
man mer intressant och då vill folk följa, tänker jag oftast.  

Antagligen så är det ju folk som är intresserade av det du lägger ut som söker på de hashtags 
som du använder, tror du att det också kan vara en bidragande faktor till dom börjar följa 
dig för att dom mer att ”det här är intressant för mig”? 
Ja men det är jag hundra på, för så var det när jag började följa massa, då sökte jag på #fotboll och 
#sport och #sportshooterfootball. Dom man tycker har ett intressant flöde eller ett intressant bildspel 
förlora man ju gärna för att bli inspirerad av. Det fungera ju åt båda håll.  

Anser du att hashtag och Instagram kan göra att fotografer syns mer?  
Ja men det tror jag, samt också att de kan bli mer inspirerade också.  
Varför tror du at fotografer syns mer? 
Just Instagram eller på grund av hashtag?  
Nej asså, vad tror du, varför syns fotografer mer på Instagram?  
Jag tror att de ofta levererar den bildkvalitet man vill ha, asså dom har oftast bättre stil än de flesta 
snapshots. Plus att jag tror att dom vill ha mer än en vardagsbild, och taggar du rätt så syns du ju på 
rätt ställen.   

Anser du att Instagram kan påverka allmänheten att känna till fotografer nu än innan 
Instagram fanns?  
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Ja men det tror jag för det är många som jag känner som man följer deras liv via Instagram, som 
exempel Joel Marklund, bara för att ta ett känt namn. Han är liksom, inte för att jag känner honom 
så men jag vet ju mer om honom för att jag följer honom på sociala medier som Instagram. Att nu är 
han där och så ditt och datt typ, Kenta som är överallt och dricker kaffe. Asså man lär ju känna dom 
bättre.  

Ja men precis. Vad anser du att hashtagens roll är på Instagram?  
Asså det är ju att få saker att spridas, få en större community asså och få saker publicerat så det får 
en större spridning att då bildar omlopp för att sprida ett syfte eller ett intresse.  

Anser du att hashtags kan bidra till marknadsföring av dina bilder?  
Ja asså de är ju typ att man vill bli duktig på en viss fotostil och då taggar man ju mycket i den 
bildstilen och det är ju lite marknadsföring för då syns man ju mycket i den stilen. Typ #barnfoto 
eller så.  

Har du några riktlinjer från din arbetsgivare/bildbyrå om hur du får använda dina bilder på 
Instagram?  
Jag vet ju att när jag jobbade på Getty, eller Ombrello, då var det ju att man va tvungen att tagga 
först Ombrello och sen Getty minns jag. Men Bildbyrån, dom hade inget krav men ”lägger du ut 
något du tagit hos oss eller för oss så tagga gärna med våra taggar då”. Jag vet ju att Ombrello var ju 
så att om man fotade något för just dom och inte för Getty så skulle bilden gärna ha deras 
vattenstämpel med sig. Så var det också på en tidning jag jobbade på, tagga gärna. Det har inte varit 
något direkt krav men kanske mer riktlinjer. 

10.3.2 Informant 2 

Vad anser du att hashtagens roll är på Instagram? 
Jag tror att den lite har spelat ut sin roll lite dels, men från början var det väll att man skulle kunna 
samla allt inom ett intresseområde på ett ställe och att det är det det har använts till och så tror jag 
väll att det var så grundtanken var me sen vet jag väll inte om det funkar så bra, längre.  
 
Asså nja, det finns ju, asså jag har läst lite och just den artikeln handlade om asiatisk mat, 
eller något men i de här bilderna med asiatisk mat fanns det hashtags som var såhär 
#instadayily, så det inte finns någon koppling. Så jag ska faktisk göra en observation sen på 
två hashtags och se hur de används.  
Ja med det är det jag känner när jag ser att folk använder hashtags också, för jag tycker är lite 
fascinerande. Vi brukar skämta om det här hemma, just för att folk på mitt jobb har en jävla speciell 
förbless för att använda sjukt mycket hashtags. Och då blir jag såhär, om man går in på som du 
säger #instadaily så kommer ju ingen hinna se dig i flödet ändå för det taggas så jävla mycket. Det 
enda man använder, asså folk som använder just #instadaily, det är folk som går in och likear då. 
För det känns som vissa har så får du eller, när jag ser att vissa taggar med vissa grejer så kommer 
de sånna här standard kommentarer som ”Great pic!” ”check out my page”.  

Du använde inte hashtags va?  
Nej.  
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Varför inte?  
Nej men jag har faktiskt bestämt mig för att inte göra det för att jag tror att, dels är det svårt att 
komma ut asså om man vill använda, jag har ju ett jobb konto och ett privatkonto och mitt 
jobbkonto ska jag väll använda som någon slags marknadsföring för mig och mitt fotograferande. 
Och det är ju en plattform med sjukt mycket användare och för att synas där och komma ut så tror 
jag att du måste vara bäst bäst i hela världen och vara helt outstanding eller så måste du ha någon 
personlig vinkel. Och då tycker jag att för min del så vill jag hellre ha en personlig ton i det jag gör, 
det vill jag ju ha i mitt fotograferande också. Jag vill ju ha min egen ton och mitt eget språk i 
fotograferandet och då vill jag även ha det i skrift och det jag försöker göra är att kanske presentera 
det lite lättsamt, berätta någon historia bakom liksom, kul är väll lite att ta i men att skriva så att det 
är lite lättsamt jag men så det känns personligt för annars kan jag sitta och kolla på bildspel på nätet 
eller på jag vet inte. Att man ska få en relation till mig som person också för att det ska bli mer 
personligt och då tycker jag att hashtags dels är fult och det bara skräpar ner, och det kommer massa 
taggar som inte har med saken att göra och då känner jag att jag inte får ut något av att hashtagga 
för ingen kollar hashtags längre, eller det är iallafall min teori. Jag upplever inte att folk går in och 
kollar på typ #football och går in och klickar för att se lite schyssta fotbollsbilder, då kommer mitt 
ändå bara försvinna i flödet och då är det inte värt för att det känns opersonligt för att kanske få en 
extra like, och det är synd att jag inte kommer ut i flödet alls då.  

Vad skulle kunna se något positivt med att använda hashtags, eller är det bara negativt? 
Asså möjligt om man typ smalnar ner det om man skulle ha som en tagg som typ #svensksportfoto 
om vi då skulle enas om en tagg för att hitta varandra och hitta varandras bilder i flödet, då skulle 
jag kunna tänka mig göra det för att få in den där så man ser och kan interagera med varandra som 
är intresserade av just den grejen men det skulle bara vara så för just den målgrupp och att den är 
mycket smalare och inte att den används av en miljon användare under den hashtagen och folk bara 
göra det för att få likes.  

Tror du att hashtags kan bidra till att du får fler följare på Instagram?  
Nej det tor jag inte, eller möjligtvis kortsiktigt men vad är dom följarna värda, asså om det sånna 
här ”likes 4 likes” så är det helt irrelevant för mig. För mig spelar det ingen roll om jag får 500 likes 
eller om jag får 50 likes, om jag vet att det är folk som bara likear allt de ser, asså då är det 
poänglöst. Då är det inget betyg för att den bilden är bra eller dålig. Så att följar-antalet är ju bara 
viktigt om det är följare som jag får ut något av. 

Du sa att dina kollegor använder som typ en standard när de publicerar bilder på Instagram, 
tror du att hashtagen kan bidra till någon slags marknadsföring för Bildbyrån?  
Personligen tror jag inte det, men det man kan göra isåfall är att tagga användare men jag tror inte 
att vi på Bildbyrån taggar en post med #football. Vänta jag ska bara hämta min telefon, får jag göra 
det?  

Ja, absolut! 
Nu ska jag gå in på på Bildbyrån bara för att kolla här, de min arbetsgivare men, men om vi kollar 
här, så är det en bild från AIKs SM-guld, då har dom taggat det med fotboll, soccer, football, AIK, 
Kalmar, allsvenskan, win, celebration, sprotsphotography. Visst AIK och Kalmar kan det säkert 
finnas någon nytta i att folk går in och kolla efter ett SM-guld går in och kollar vad det finns för 
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bilder men om jag går in på win, eller celebration hamnade jag på nu, så är det 16,1 miljon inlägg 
och då är det en tårta, en festbild, asså det försvinner ju i flödet.  

Publicerar du bilder på Instagram för de bilder du tar i jobbsyfte? 
Ja det gör jag.  

Varför gör du det?  
Det är för att dels för att visa vem jag är och vad jag gör men också dels för att knyta kontakter med 
folk, jag tror att min Internet person, om man kan säga så. Att det bidrar till att jag får en del jobb att 
folk tycker att jag gör gör bra grejer, att jag är lite kul, att jag är en bra person och att det är ett sätt 
att marknadsför mig. För att då ser dom ju vad jag gör i ett större flöde än att folk går in på en 
hemsida, jag tor att det är lättare för folk, för redaktörer och journalister att hitta någons Instagram 
konto idag än att surfa på hemsidor. Det är ju alltid bra att kunna skicka min hemsida för att visa 
vad jag har gjort och ett urval av det bästa. Men att bli upptäckt tror jag är lättare på Instagram men 
sen också gör jag det också för att, när man gjort en match så ser man flödet i tidningen och det är 
en miljard bilder och dom väljer inte alltid dom bilder man är själv mest nöjd med så att det blir ju 
ett sätt att få publicera och få känna att man har gjort något också för annars så försvinner ju bara de 
där bilderna på vår site, då är det ju roligare att göra ett urval på de fem bästa bilderna från dagen. 

Skulle man då kunna säga att din Instagram sida är ett komplement till din hemsida?  
Ja, det kan man absolut.  

Ser du några positiva effekter av att ha ett eget konto för dina jobbilder, vilka? 
Ja det gör jag ju, eller asså för min del är det ju att också kunna separera det privata från jobbet. 
Men sen är det ju så att många följer ju mig på grund av mitt jobb och då vill jag ju kanske inte 
blanda in det med det privat asså det är ju skit tråkigt att kolla på barnbilder, haha du vet, det blir ett 
sätt att kunna vara professionell och ha en professionell ton och sen kunna ha en privat och kul ton 
sen i övrig också. Men också ett sätt att kunna kommunicera med andra fotografer och redaktörer 
som inte är min privatperson och jag kollar ju själv, ibland hjälper jag ju till att leta efter nya 
frilansare runt om i landet och då kollar man ju in folks Instagram-konton, ofta så uppdaterar ju folk 
inte sina hemsidor lika mycket och så ser man ju lite aktuella jobb och lite så.  

Tror du att Instagram kan påverka att allmänheten att känna till fler fotografer nu än innan 
Instagram fanns?  
Verkligen! Och vet du var jag mer tycker är jättebra? Tidigare, och det kan man ju verkligen se 
inom sport fotografin, så det är ganska tydligt att det är, det är ett ganska privilegierat yrke på det 
sättet att tidigare har man gått en utbildning, man har varit lärling, man har varit på tidning och det 
har alltid varit det traditionella, och det är liksom det är ganska svårt att ta sig in. Och det är väldigt 
väldigt manligt, asså det är väldigt mycket män och jag tycker att Instagram bidrar till att man kan 
börja publicera även om man inte har hunnit så långt i sin karriär än, att man kanske börjar plåta och 
man kanske har en jävla talang fast man inte har bra utrustning eller att man kanske inte har tagit sig 
till de stora arenorna än men då har man plötsligt en egen plattform att börja publicera och så kan 
man komma ut och visa vad man kan mer än det traditionella att gå ut och visa upp sitt portfolio och 
att fler, det blir mer lättillgänglig att komma ut och visa vad man kan och att det inte behöver vara 
just killar med dyra kameror som söker sig in på redaktionerna.  
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Ja, jag kan hålla med där med manligheten, det kan jag verkligen.  
Haha! Ja men det är ju det som är skitkul nu när man ser att det kommer mycket nya tjejer, det är ju 
fortfarande fascinerande att se hur mycket snubbar det kan va. 

Speciellt landskamper kan jag ju tycka att det är mycket mycket mycket, män.  
Ja, det är nästan bara du och jag som brukar vara där. Ibland någon från TT.  
Ja, Linnea va ju ett tag också och sen Maja.  
Ja Maja brukar ju vara där, precis. Och Jessica på TT också, hon gör ju mycket sport.  
Ja vi är ju ett lite gäng, men inte så många.  
Nej och jag kommer ihåg när jag gjorde EM-finalen i fotboll, då var det.. Jag tänkte wow! Vad 
mycket tjejer det är så började jag räkna, så bara okej vi är fortfarande 10 tjejer av 180 fotografer 
och det tycker man är mycket, men jag menar det händer ju saker, det är ju mer skrivande börjar ju 
komma nu. Men jag ska faktiskt ha i vår, så ska jag ha en workshop bara för tjejer som inte varit på 
arenor som mycket och vill börja plåta.  

Det låter ju jättebra!  
Så jag hoppas att det ändras snart, för jag vet inte om det är så att tjejer är lite rädda för miljön och 
tänker att ”inte ska väll jag” du vet, att man tror att man inte får vara i ett pressrum bara för att det 
bara är killar och man tror att i ett pressrum är det bara de som jobbar på tidningen och liknande 
men det stämmer ju inte.  

Har du några riktlinjer från din arbetsgivare/bildbyrå om hur du får använda dina bilder på 
Instagram?  
Nej.  
Inte alls?  
Nä, eller det kan vi har, men inte som jag vet om i så fall. Men vi är så få på det sättet, så jag tror att 
om man skulle göra någon man inte får så skulle vi ta det utifrån det liksom men vi har inte liksom 
såhär måste du göra eller såhär ska vi göra liksom det uppmuntras väll om vi lägger ut bilder och 
typ taggar bildbyrån men det gör jag ju inte heller, men vi har inget ”du får inte lägga ut det här 
eller vi äger de här bilderna”. Men jag tror att just när man är anställd så folk följer ju en fotograf 
och inte ett företag så det är bra om man bygger en person också.  

Ja precis. Om du inte har något att tillägga så är jag klar nu.  
Nä, jag hoppas bara att folk slutar använda hashtags.  

10.3.3 Informant 3 

Vad anser du att hashtagens roll är på Instagram? 
Nej men det är ju sprida, att sprida utanför den vanliga liksom följar-skaran. 
 
Använder du hashtags?  
Ja ibland, asså det är inte alls på alla inlägg, utan på vissa inlägg när jag orkar och hinner.  

Varför använder du hashtags?  
För att sprida, sprida inom en viss grupp, till exempel AIK, så kan man ju, sprida. Då märker man ju 
att den får en annan träffbild på det.  
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I snitt, hur många hashtags använder du på de bilder du laddar upp i jobbsyfte, skulle du 
säga?  
Nej det är, dom gånger jag använder så är det nog runt 2 skulle jag säga.  

Använder du samma hashtags för alla inlägg du lägger ut eller är det olika beroende på vad  
bilden innehåller?  
Det är olika beroende på vad bilden innehåller.  

Okej för jag har sett när jag har sökt runt så finns det dom som använder typ såhär 30 
hashtags och alla standard hashtags som #instadaily, #photooftheday massa så för det är lite 
intressant för en annan som jag pratat med menar att hashtagens roll har typ förändrats, 
eftersom den överanvänds. Så om du använder dom här standard så syns det inte iallafall.  
Jaha är det så? Är det för att Instagram filtrerar bort det då eller?  

Nej det är mer för att i Instagram så hinner alla se den bilden iallafall för den används så 
mycket, eftersom det löper på så mycket i det flödet så att du får inte lika många som hinner 
se den bilden om du använder massa standard. Så är det massa som använder den. Vi var in 
och kollade på en hashtag, #celebration eller något och då va det 16,1 miljoner inlägg på den 
och det är ganska mycket.  
Haha oj! 

Det är ju ganska mycket. 
Ja det är ju väldigt mycket.  

Vilken är den vanligaste hashtagen du använder på Instagram i jobbsyfte?  
Eehem det är är nog skulle jag säga under mästerskap tror så använder jag hashtagen under det 
mästerskapen skulle jag säga.  

Varför gör du det? 
Det är också lite för att visa vad jag fotar tror jag. Asså det fyller liksom två funktioner för mig 
ganska ofta. Eh kan man skriva liksom typ #HenokGoitom och #AIK så fattar man ju att det är AIK 
plus att det fyller ett syfte.  

Vad skulle kunna vara positivt med att använda hashtags för de bilder du publicerar på 
Instagram i jobbsyfte?  
Återigen spridning.  

Vad skulle kunna vara negativt med att använda hashtags? 
Asså jag tycker att den, för mig personligen när jag lägger upp en bild och bara skriver ett namn så 
tycker jag att själva publiceringen blir kaxigare skulle jag säga. Den liksom, lägger man upp en 
sportbild och man har en jävla radda med hashtags efter det så tycker jag att det tar bort, det blir så 
jäkla säljigt då.  

Ah, jag förstår vad du menar. Tror du att hashtags och Instagram kan bidra till att du blir 
mött av en större publik?  
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Ja om man använder det ordentligt tror jag det, om man använder det på det sättet som jag inte 
använder det så tror jag det. Asså mycket, då tror jag att det kan fylla en funktion.  

Tror du att hashtags kan bidra till att du får fler följare på Instagram? 
Ja absolut!  

På vilket sätt?  
Ja men att, asså riktigt nördiga människor som är nördiga om AIK liksom, dom går ju lätt in på 
#AIK efter ett SM-guld till exempel. Så på så sätt kan man ju få en annan följarbas liksom och 
sprida ut det lite.  

Anser du att hashtags kan bidra till marknadsföring av dina bilder?  
Ja.  

Ja det är ju desamma som spridning.  
Ja precis.  

På vilket sätt tror du att det fungerar?  
Jo men att folk gå in och klickar på ah, asså jag vet inte. Det kanske var ett dåligt svar? Ehm. Vad sa 
du nu igen?  

Haha, eh. På vilket sätt tror du att hashtags kan bidra eller påverka att du får fler följare på 
Instagram? 
Ja men att fler ser bilderna helt enkelt. Och blir liksom nyfikna när dom sett en bild och klikar sig 
vidare, ”vem är det här liksom” så klickar de sig vidare in på profilen och så söker man sig vidare 
tror jag.  

Har du två olika konton för jobb och privat på Instagram? 
Nej.  

Nej, varför har du inte det?  
Eh det är ju en bra fråga, för jag har ju faktiskt, min sambo har faktiskt två olika och hon jobbar 
också inom journalistik, ehm jag har valt att inte, asså jag publicerar ingenting om mitt privata 
någonstans. Jag har valt den vägen istället.  

Okej så du publicerar bara jobbilder på Instagram?  
Ja, precis och försöker hålla det till det liksom.  

Då ska vi se här, då får jag hoppa över några frågor, haha! Då frågar jag om du har du några 
riktlinjer från din arbetsgivare om hur du får använda dina bilder på Instagram?  
Ehm nej det tor jag inte nej. 

Ingenting alls?  
Nej, jag tror dom ser värdet i att vi publicerar saker.  
Ja för du jobbar väll för Sportbladet, eller hur? 
Ja precis. 
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Men du har inte fått att du måste tagga dom eller så? 
Nej nej ingenting sånt. Det finns ingenting sånt.  

10.3.4 Informant 4 

Vad anser du att hashtagens roll är på Instagram? 
Det skulle jag ju anse är den viktigaste rollen, förutom bilden så är det ju grunden, det är ju 
grundstenen.  
 
Använder du hashtags på Instagram? 
Ja. 

Varför gör du det?  
För att folk ska hitta mina bilder.  

Så det är alltså i spridningssyfte?  
Ja precis, asså det inte för att nått, inte för att hitta på roliga hashtags utan för att försöka hitta dom 
hashtags som folk ska hitta så att de hittar min bild, så det är endast i spridningssyfte.  
 
I snitt, hur många hashtags använder du på de bilder du laddar upp i jobbsyfte, skulle du 
säga? 
Vad kan det vara? 10 kanske. 

10? Det låter rimligt. Vad använder du för hashtags i dina inlägg, är det samma som du har 
som en standard eller är det beroende på vad bilden innehåller?  
I första hand så finns det en del standard hashtags, kanske hälften typ 5 stycken eller något sen 
beror det på vilken typ av bild, vad som händer i bilden.  

Brukar du tagga typ vilka lag och vem det är på bilden?  
Ja. precis. Eller inte så jättemycket vem det är med hashtags utan det är mer, men däremot lag och 
spelare eller vad det är för typ av situation, vad det är för sport.  

Vilken är den vanligaste hashtagen du använder på Instagram i jobbsyfte?  
Ehm det är nog #sportsphotography. 

Varför använder du den?  
För att andra sportfotografer ska få upp ögonen för mig och mina bilder.  

Vad tror du det kan påverka för något, om andra fotografer ser dig?  
Det är nog i första hand att kanske kunna få lite fler följare, det är ju inte något försäljningssyfte 
utan det är för att andra fotografer ska få upp ögonen för det man gör själv och sen att man själv 
kommer i kontakt med andra fotografer som man själv kanske annars inte hade hittat.  

Vad skulle kunna vara positivt med att använda hashtags för de bilder du använder i  
jobbsyfte?  
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Eftersom att jag inte säljer man bilder längre så är det ju enbart för att jag vill att andra ska få se de 
bilder man lägger upp, och för att andra ska få se vad man gör. Det positiva är väll att få fler följare 
kan jag tänka mig, views såklart, och likes och allt såklart men i första hand för att knyta till sig fler 
fotografer.  

Tror du det finns några negativa effekter med att använda hashtags?  
Nej, det beror ju på vad syftet är, i mitt fall så skulle jag använda alla möjliga konstiga hashtags så 
skulle jag nog, asså kanske få fler som gillar bilderna men ah men jag vet inte, jag kan inte se det. 
Men det jag tycker är dumt med Instagram är att det inte går att söka på fler hashtags samtidigt. 
Asså om man vill att tre hashtags ska finnas me, annars vill jag inte se bilden. Vilket gör att tar man 
fler hashtags som finns de folk som, man förstör lite för dom som söker om man skriver saker som 
inte riktigt stämmer.  

Det är lite kul för jag har läst en vetenskaplig artikel om det där, den handlade om asiatisk 
mat, eller koreansk mat eller något och då när dom sökte på en speciell hashtag så kom det 
upp bilder som inte alls hade med det att göra.  
Nej precis.  

Och det är ju lite intressant varför folk gör så att dom taggar så pass mycket.  
Ja det förstör ju hela upplägget liksom på Instagram, det är ju som hemsidor som lägger keywords 
på grejer som inte finns med där så när man Googlar så får man upp grejer som man inte vill ha.  

Tror du att hashtags och Instagram kan bidra till att du blir mött av en större publik?  
Ja men det tror jag ju definitivt.  

Hur då?  
Ja men det är ju fler som följer olika hashtags och så vidare får ju upp ögonen för, och därför gäller  
det ju att hitta de hashtags som man vill och tror att de man vill nå ut till använder.  

Tror du att hashtags kan bidra till att du får fler följare på Instagram?  
Absolut! 

På vilket sätt? 
Förhoppningsvis lägger man ju ut bilder på de som dom som följer vissa hashtags gillar och får dom 
upp en eller två i sitt flöde som de gillar kanske de börjar följa. Så det tror jag.  

Anser du att hashtags kan bidra till marknadsföring av dina bilder?  
Ja om jag hade behövt det, så absolut.  

På vilket sätt?  
Samma anledning, att folk gillar vad de ser.  

Publicerar du bara bilder på Instagram för de bilder du tar i jobbsyfte eller har du två olika 
konton för dina bilder? 
Nej jag har faktiskt bara i jobbsyfte.  
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Varför har du bara jobbilder?  
Dels så har jag bara jobbilder på det kontot för att jag inte vill blanda in mina privata bilder och sen 
så är inte jag så aktiv på sociala medier. Jag ser inte så stor nytta utav det. Jag delar mina bilder med 
de som jag vill dela med på annat sätt.  

Ja men det förstår jag.  
Så att därför har jag inte skaffat något men ingen annan anledning än att jag inte känner något  
större behov.  

Det här gå ju jättefort ju.  
Haha ja men va bra! 

Har du några riktlinjer från din arbetsgivare/bildbyrå om hur du får använda dina bilder på 
Instagram?  
Ehm nej inte mer än sunt förnuft skulle jag tro. Jag har inte fått några riktlinjer alls faktiskt. Så det 
har jag inte. 

10.3.5 Informant 5 

Vad anser du att hashtagens roll är på Instagram? 
Det är för att sprida bilderna, varje hashtag blir ju ett flöde så att säga där folk då som gillar de här, 
tillexempel om du hashtaggar en Hammarby bild så går ju många in där och kollar på just dom då 
liksom, det är ju för att sprida bilderna, så att någon annan ska hitta till en annans Instagram-konto 
och få lite fler följare och få en lite större kundkrets höll jag på att säga men lite större läsekrets så 
det är mycket därför man gör det liksom. Från början när man började med Instagram själv så hade 
man ju inte sådär jättemycket följare själv heller så särskilt i början är de ju bra så det är ju kanske 
bra, så det är mycket därför man gör det, för att sprida sitt jobb så att säga.  

Använder du hashtags 
Ja, jag använder det. 

Varför gör du det?  
Nej för det där. 

För att sprida?  
Ja det är mycket det liksom, ska man ha Instagram så handlar det ju mycket om att visa upp sitt 
arbete och vad man gör, en del utav det iallafall. På det sättet är det ju smidigt att sprida arbetet så 
det är väll därför man gör det.  

I snitt, hur många hashtags använder du på de bilder du laddar upp i jobbsyfte, skulle du 
säga? 
Oj det är svårt att säga. Det är ju inte super många men det finns ju några man tycker är rätt viktiga 
men jag vet inte hur många det blir. Upp mot 10 stycken kanske där om kring.  
Använder du samma hashtags för alla inlägg du lägger ut eller är det olika beroende på vad 
bilden innehåller?  
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Det är olika, är det ju. Det beror ju på om du fotar en match tar du ju dom lagen som är liksom och 
om du har uppdrag av bildbyrån så taggar man dom också så blir det ett flöde. Det är väl lite 
tillhörighet också kan man säga om man kanske lägger upp om du har ett uppdrag från någon så 
lägger du upp med det namnet som en hashtag, det blir som en tillhörighet också då blir det som ett 
eget flöde för uppdragsgivaren också där folk går in och kollar på oss där, så det skiljer. Beroende 
på vilka bilder så skiljer sig hashtaggarna. Beroende på vart bilden är tagen, vilket syfte och så där 
så det skiljer.  
 
Vilken är den vanligaste hashtagen du använder på Instagram i jobbsyfte?  
Den vanligaste? Oj, #sportsphotography hahaha, kanske, jag fotar ju mycket sport så det är nog den 
som är den vanligaste.  

Har du tänkt efter något varför du använder den?  
Jag kan nog inte påstå att jag tänkt efter sådär, jag är inte så strukturerad, jag har sett att andra har 
gjort det från början liksom så det blir en sån där identitets hashtag som sportfotografi handlar om 
liksom. Det är därför.  

Vad skulle kunna vara positivt med att använda hashtags för de bilder du publicerar på 
Instagram?  
Det positiva? Det skulle väll vara att fler se dem och det har hänt att man har blivit kontaktad också, 
det är inte så vanligt men det har hänt att man blir kontaktad då och att någon har varit intresserad 
av bilder och så, privatpersoner eller någon annan då så att på det sättet kan det vara en nytta också.  

Tror du att det finns några negativa effekter av att använda hashtags på Instagram?  
Nej det tror jag inte, inte negativt så, inte som jag kan se iallafall. Det är nog bara positivt, eller 
iallafall i de syften jag använder det. Det handlar ju om syftet.  

Ja precis.  
Varför tar du en bild? Och varför publiceras den, det är ju syftet det handlar om, är syftet gott så är 
ju hashtaggarna bra också liksom så jag tycker att det bara är positivt.  
  
Tror du att hashtags och Instagram tillsammans kan bidra till att du blir mött av en större 
publik? 
Att fler hittar bilderna?  

Ja precis.  
Ja de tror jag. Det tycker har man har sett också, nu har ju inte jag något jättefölje på min Instagram 
så men det har man ju sett som nu i helgen om jag lägger upp som #brynäs och #hockey och sådär 
och hashtaggar till och med #gävle asså staden, då så har jag sett att det är Brynäs supportrar som 
har varit inne som jag inte känner igen. Om man tittar på nån bild lite extra sådär så kan man ju se 
vilket följe man har så kan man se den effekten så där ser man ju att det finns en nytta med det, med 
hashtags.  

Har du mycket följare som är sådär, som alltid gillar dina bilder som du lägger ut? 
Ja det kan man nog märka, jag får en del ryggdunkningar. Det är väll inget negativt egentligen men 
det ger väll inte mig så mycket nytta egentligen att få massa ryggdunkningar men det är väll klart att 
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det blir en del snälla likes och kommentarer och så från folk som känner en och som känner igen en. 
Det blir lite partiskt också med sociala medier, det är ju inte bara Instagram utan så är det väll alltid. 
Det är ganska tacksamt att lägga ut en bild på sociala medier för man har ju ett antal följare som 
uppskattar det på ett annat sätt sådär som bara likear av bara farten och så. Det beror ju på då om 
man ser det som negativt så det ger väll inte så mycket men det är ju mer som uppmuntran och det 
är ju inte det jag är ute efter, utan det är ju för att sprida arbetet vilket man kan märka att man gör 
också.  

Tror du att hashtags kan bidra till att du får fler följare på Instagram?  
Ja det tror jag.  

På vilket sätt? 
Det är ju ett antal folk som håller koll på sina hashtags och så tycker dom att det är en bra bild och 
så antar jag att de går in och kollar på profilen och om dom gillar de dom ser så får man ju följare 
liksom, jag tror inte jag hade haft den mängden följare jag har, jag tror det är strax över 1 000, jag 
tror inte jag hade haft de om jag inte hade använt hashtags. Jag tror inte många hade hittat bilderna 
på samma sätt då om man inte är sådär superkända så att folk söker upp en ändå liksom så det tror 
jag absolut att jag har. Som jag ser det tror jag att det är en förutsättning när man börjar med 
Instagram att man använder hashtags.  

Anser du att hashtags kan bidra till marknadsföring av dina bilder? 
Ja, det blir det ju då.  

Det är alltså samma som ovan? 
Ja det kan man säga. Det är det ju definitivt.   

Har du två konton, ett privat och ett för jobb?  
Jag hade det förut. Men jag ändrade på det.  

Varför det?  
Jag är mer intresserad av att använda sociala medier över huvud taget som fotograf än privat. Som 
person är jag inte så intresserad av att lyfta ut så mycket av mig själv sådär liksom. Som fotograf är 
det en annan femma liksom, då vill man ju försöka att visa upp lite av det man gör i alla fall. Syns 
man inte så finns man kanske inte haha. Det är därför. Jag hade från början när jag började med 
Instagram för länge sen så var det mest bara bilder sen fick jag för mig att jag skulle skaffa ett privat 
också. Jag har aldrig haft det hemligt liksom, det har alltid varit öppet men jag tyckte det blev lite 
mycket med två konton, jag fattar inte riktigt syfte med det. När jag inte var så intresserad av att 
lyfta så mycket personliga grejer så slog jag ihop och fortsatte på mitt fotokonto istället. Det gav 
mig mest tyckte jag.  
Ser du några positiva effekter av att ha ett eget konto för dina jobbilder, eller asså tror du att 
du har gynnats av att liksom bara fokusera på jobbet? 
Istället för att bränna energi på ett personligt konto menar du?  

Ja.  
Ja det tror absolut att jag har, eller gynnats men det känns lättare iallafall att ha ett konto i alla fall. 
Det känns lite värdelöst att ha två konton tycker jag, det drar bara mer energi.  
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Tror du att Instagram kan påverka allmänheten att känna till fler fotografer nu än innan 
Instagram fanns? 
Ja det tror jag. 

På vilket sätt?  
Nej men är du intresserad av bilder så tror jag att man söker upp fotografer, det är ju lätt att hitta 
fotografer på hashtags, sen kan man ju söka på namn också men är man intresserad av bilder så tror 
jag att man följer. Man tar reda på vilka hashtags man kan se bilder på liksom, gillar man Bajen 
eller gillar man Stockholm så kan man ju söka på Stockholm så kan man söka hashtags. Instagram 
har ju en funktion nu också att man kan följa hashtags, det började dom väll med för ett år sen eller 
något sånt?  
Ja, något sånt.  
Det underlättar ju, det kan du ju ta upp. Att dom har underlättat för att kunna följa hashtags. Vilket 
underlättar då att kunna sprida bilder så om man vill de, för att sprida sitt jobb så.  

Har du några riktlinjer från din arbetsgivare/bildbyrå om hur du får använda dina bilder på 
Instagram?  
Inget.  
Ingenting?  
Jag har inte hört något. Jag har inga riktlinjer sådär över huvudtaget faktiskt.  

Det är ju ganska spännande egentligen för hur fria fotografer är att använda bilderna hur 
man vill för jag trodde att det var mycket hårdare.  
Ja det kan man tro faktiskt, jag har ju tänkt tanken, det har jag gjort. Tänkt att om man tittar, jag kan 
bli lite trött på det här med Instagram för att det blir lite för mycket bilder för jag följer mycket 
fotografer och då kan jag gå in såhär efter en match så är flödet helt full av bilder, ja den och den 
lägger upp och det blir liksom nästan lite överkonsumerat från vissa matcher såhär så kan jag känna 
att exempelvis Bildbyrån som har mycket Stringers ute i landet sådär om alla, eller alla gör ju inte 
det men om många lägger ut massa bilder så blir det ju en enormt stor mängd bilder som cirkulerar, 
från deras arkiv egentligen så jag har också tänkt på det faktiskt, att det borde finnas några 
recensioner eller något förhållningssätt på något sätt men jag har aldrig hört det, så det finns inte i 
någon nättidning eller manual heller så att det, än så länge verkar det ganska fritt.  

Ja, vi får väll vara tacksamma så länge det är fritt också. 
Jaa absolut så är det ju, det blir ju reklam för dom också. För en uppdragsgivare blir det ju det, sen 
om dom, dom får väll ta upp det isåfall. Men det tror jag inte, jag har inte hört något alls över 
huvudtaget. Jag tror dom uppskattar att man är fria och har det bra sådär.  
10.3.6 Informant 6 

Vad anser du att hashtagens roll är på Instagram? 
Ehm hashtagens roll på Instagram är väll att försöka eller liksom man kan använda den för att 
utvidga ehm spridningen på ens bilder till folk som är intresserade av ett ämne eller liksom som inte 
följer just mig men som kanske skulle vara intresserade av det som jag lägga upp så de kan hitta 
mina bilder. Det är ju syftet tänker jag.  
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Ja men det är ju jättebra. Använder du hashtags? 
Lite för sällan, eller jag borde ju använda det mer tycker jag själv och jag använder det ibland men 
jag är lite för lat haha. Men jag tycker att det ser fult ut.  

Det tycker jag också faktiskt, men när du använder hashtags varför gör du det, vad är syftet 
då? 
Ja men lite som jag sa innan, just att sprida den till andra som inte skulle se den om jag inte använde 
hashtags. Asså att försöka skriva så relevanta och så nischade hashtags som möjligt så att bara de 
som skulle vara intresserade av det, ser det. Asså jag tänker att jag försöker att inte hashtagga, asså 
jag vet ju att vissa hashtags är såhär #photooftheday, #blackandwhitephotography #wcocamera asså 
du vet sånna allmänna, asså då känner jag såhär nej det vill jag inte göra för jag vill vara mer 
specifik.  

Ja men det är lite intressant för en annan som jag pratade med som inte använder hashtags 
dels för att det är fult men också för att de här standard hashtagsen, de allmänna hashtagsen 
används så mycket att om du använder dem så kommer du ändå inte få några extra likes 
iallafall för att flödet bara rullar på, det bara tickar och ehm, vi var in på en hashtag, 
#celebration, och då såg vi då en bild från AIKs SM-guld, sen såg vi en bild på en tårta och så 
var det några som skulle ut och festa och de så brett så det ger inget speciellt i den gruppen 
som man kanske vill åt.  

Nä men jag har hört också att dels om du använder samma hashtags för mycket så kommer det att 
försämra dina algoritmer, och om du använder liksom samma hashtags på alla dina bilder så 
kommer Instagram inte gilla de, och så kommer du synas för mindre, för färre och så var det någon 
som sa att man ska sikta på att ha hashtaggar som har runt 10 000 inlägg eller någonting för om det 
är för många, som du säger så kommer massa skit och om det är för få så hittar folk inte. Så någon 
medelstor hashtag.  

Ja, men det är nog svårt att hitta dom också.  
Ja, men sen så har jag hört något ehm, men det här är kanske inte den här frågan men att det är 
smart att hitta sina egna hashtags att försöka skapa ett, jag har en kompis som är en yoga-girl som 
bara ”min Instagram är helig” och hon har massa tips och vi har pratat om det och hon sa att man 
ska försöka hitta en hashtag som är som typ #tbt, det är liksom ett fenomen som andra kan anamma 
och hashtagga sina bilder men att man ”äger” den hashtagen, förstår du vad jag menar?  

Ja jag har en kompis i fitnessbranshen som körde #turmedvinklarna och det var verkligen så 
att folk började använda den och det är ju spännande, man borde ju ha något sånt i foto 
tycker jag.  
Ja, precis. Jag hade något för 2-3 år sen så hade jag hårddiskrensning, #hårddiskrensning som jag 
använde när jag ville lägga upp någonting gammalt som jag bara hade hittat som va från flera år sen 
och ville lägga upp men inte hade någon anledning, det började jag med, eller jag gjorde typ tre 
inlägg med det sen glömde jag bort det, men det kunde ju vara någon grej haha.  

Haha ja men absolut, men när du använder hashtags, använder du då samma hashtags eller 
är det olika beroende på vad bilden innehåller?  
Olika.  
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Det är faktiskt rätt spännande för det finns de som använder samma hashtags hela tiden, 
oberoende på vad bilden innehåller.  
Ja, jag fattar inte varför.  

Nej det gör inte jag heller, jag använder ju hashtags, och då har jag ju mina standards men 
det är ju får att jag bara lägger ut bilder på Hammarby på min fotosida för då har jag ju 
liksom en standard för det men jag tar ju alltid bort dom för att jag tycker att det är fult, så 
jag tar bort dom efter typ 12 timmar eller om det är 24 timmar så tar jag bort dom för att det 
är fult.  
Ja, för så har folk redan hittat dom.  

Ja, för då finns dom ju ändå inte med i de övre delarna där. Så ja, så jobbar jag.  
Spännande.  

Vilken är den vanligaste hashtagen du använder på Instagram i jobbsyfte?  
Eftersom jag inte använder hashtags så ofta, nä men den vanligaste är nog #ttnyhetsbyrån om jag 
ska hashtagga för att jag jobbar mest för dom men jag tror att jag taggar TT Nyhetsbyrån eftersom 
dom har en användare så brukar jag göra det.  

Ja det kanske ger dig mer?  
Ja, dels så hamnar det ju också på deras sida om man går in och koller på foton på TT så hamnar ju 
mina bilder där och det är skitbra. Och så här på artister eller vad man nu e på, personer som är 
stora på Instagram, då hamnar det på deras också och det tycker jag är mycket bättre sätt än 
hashtags, också för att jag söker aldrig på hashtags, jag använder inte Instagram på det sättet. Och 
där är det ju dumt att skita i det och tro att ingen annan gör det i för sig men ja.  

Men det är ju så att det man själv gör tänker man väll att andra gör också.  
Ja precis.  

Jag går ju in och söker på vissa hashtags ibland bara för att liksom, när man har mycket tid 
över eller så. Vad skulle kunna vara positivt med att använda hashtags? 
Ja men kanske för att få lite mera spridning, ja men lite mer spridning och om man hashtaggar rätt 
så tänker jag att i bästa fall så kan ju folk som inte vet vem man är upptäcka en och det är ju alltid 
roligt att ha fler followers haha! 

Tror du att det kan finnas några negativa effekter med att använda hashtags? 
Asså om man använder för mycket hashtags och liksom för allmänna hashtags så tycker jag att det 
ger ett oprofessionellt intryck. Att det tar bort trovärdighet, på ett sätt. Iallafall gör det, asså jag har 
ju kompisar som jag tycker jättemycket om, men som verkligen använder sig av #photooftheday, 
#blackandwhitephotography bla bla bla och allt de där, och jag tycker att det solkar ner 
presentationen av bilden så det är väll det. Men sen har jag lärt mig att man ska göra som en punkt 
enter, punkt enter, punkt enter typ och sen skriva för då blir det bara som tre punkter så det ser lite 
snyggare ut men jag har aldrig lyckats med det där.  

Sida !  av !59 69  

mailto:therese_back@live.se


Therese Back 
19940829 
therese_back@live.se 

Södertörns Högskola 
Medieteknik C 

Individuell inlämning 2019-01-20 

Nä jag har sätt att det är många som har börjat göra så. Men tror du att hashtags och 
Instagram kan bidra till att du blir mött av en större publik? 
Instagram definitivt, absolut asså jag skulle kunna säga att Instagram är jätteviktigt för mig som 
fotograf asså verkligen asså det är typ det första när jag är ute och träffar någon så ba ”jaha är du 
fotograf? Finns du på Instagram?” Det är första frågan liksom, det är inte såhär ”har du en 
hemsida?” det är kanske mer såhär för en arbetsgivare eller sådär vilket är viktigt, dom vill kolla på 
hemsidor men om man vill skapa bara ett litet buzz, ”ja men juste jag såg henne på Instagram”, ”ja 
men de hon på Instagram”, och liksom så, så jag tror att Instagram är väldigt viktigt.  

Skulle man kunna säga att din Instagram är ett smidigare komplement till din hemsida?  
Ja, absolut. Jag har sett också, vilket jag tycker är väldigt intressant, att de här Instastorys, jag har 
sett folk som använder det som väldigt snygga portfolion och gör det lite mer genomarbetat. Jag 
använder mina storys mest flams och trams och bara lite roligt. Jag har ju sett och blir lite sugen på 
att göra det ordentligt, men det ser ju väldigt snyggt ut. Och vad ville jag säga med det? Jo men det 
är ju ett enklare sätt eller ett lättsamt sätt att humble brag.  
  
Tror du att hashtags kan bidra till att du får fler följare på Instagram?  
Jag vet inte, asså bevisligen tror jag inte det så mycket, eftersom jag inte tycker att det är då viktigt 
att använda det. Asså skulle jag verkligen tro att det kunde få mig att få fler följare så hade jag nog 
använda det mer. Men det är möjligt att det kan vara så men då får man nog vara noga med vilka 
hashtags man använder och liksom tänka igenom vad man kan tänkas söka på, typ såhär hade jag 
varit bröllopsfotograf eller hade satsat mycket på det, då hade jag nog tyckt att det är viktigt för att 
där sitter man ju verkligen om man ska gifta sig och ha en fotograf till det så sitter man ju verkligen 
och söker, och då söker man ju kanske på hashtags och sådär så det kanske är viktigare. Men jag 
tror inte att bildchefen här på TT sitter och söker på hashtags för att hitta en fotograf liksom, det är 
inte så troligt.  

Den här frågan hänger ihop lite med det, anser du att hashtags kan bidra till marknadsföring 
av dina bilder? 
Ja, det kan det ju göra, asså jag menar att om hashtags får ens bilder att syans mer då är ju det bättre 
marknadsföring. Men det är ju också, det är ju bara bra marknadsföring om det är rätt personer som 
ser bilderna om det är relevant, så även där tycker jag att ja, det kan bidra men då får man vara 
noggrann.  

Jag vet att det är ganska vanligt att fotografer har två separata konton, ett för jobbilder och 
ett för privat, har du det?  
Nej.  
Så du publicerar mest bilder på jobb eller är det lite både och?  
Jag har så att i flödet, så har jag bestämt mig men ibland kan jag inte hålla mig men jag har bestämt 
nu att de ska var bara jobbilder och i Instastory så får det vara flams och trams och privat.  

Men det låter ju som ett bra upplägg tycker jag, det är kul att höra alla olika kan jag säga.  
Men gud va roligt! Jag skulle också vilja höra på alla andra haha!  
 
Ser du några positiva effekter av att använda Instagram till dina jobbilder?  
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Ja, asså framför allt så är det ju rent egoistisk en boost liksom att se att folk gillar ens bilder. Så 
ibland kan jag känna, speciellt här på TT där man liksom inte har en färdig form som det ska ut i, 
det trycks inte i någon tidning, speciell tidning, man bara skickar in och så vet man ibland inte, eller 
för det mesta så vet man inte vart det hamnar så ibland känns det som man jobbar och jobbar så 
skickar man ut det i cyberspace och så är det ingen som säger någonting om det liksom så då är det 
roligt tycker jag att om man är nöjd med något att lägga upp på Instagram så att folk ser det och så 
kanske man får några likes, så ba ”ja juste det va faktiskt bra!”. Så kan man känna de liksom, eh vad 
va frågan? Hahaha!  

Ehm om du känner några positiva effekter av att ha och lägga ut dina jobbilder på 
Instagram?  
Ah, jo men de och jag är helt övertygad om att jag har fått jobb på min Instagram, via min 
Instagram. Verkligen. Jag tror också att just att jag har det upplägget att jag har jobbilder i flödet 
och är mer privat på Instastorys tror jag faktiskt det är ett bra upplägg för att jag vill gärna att folk 
lär känna mig, jag vill liksom vara en person jag vill inte bara vara de här bilderna jag lägger upp, 
jag vill att folk ska vilja jobba med mig för att jag verkar vara en härlig typ liksom. Och då så tror 
jag att Instastorys hjälper till med det. 

Det är ju jätte, det är ju smart liksom för det kan jag känna att folk tror att jag är en robot 
som springer runt med en kamera verkligen, men det är för att jag är så stiff, kan man säga 
de? På mitt jobbkonto att det är verkligen den här matchen, den här spelaren de här datumet 
liksom. Det är verkligen, det är ingenting personligt, ingenting alls, så det kanske kan ska ta 
åt sig lite av och vara lite mänsklig. 
Ja man kan ju göra det på massa olika sätt, den här yoga kompisen har jag pratat mycket om de här 
och hon säger att ”du måste vara mer personlig i dina texter, dina bild texter, du kan ju skriva något 
om jobbet och lite mer så”. Och då tänkte jag att det är så jobbigt att skriva asså det tar så lång tid 
för mig att skriva för jag vill göra om, är alltid väldigt noggrann liksom med just vilka är det som 
kan se det här, asså man måste verkligen tänka igenom vad man kan skriva och inte och hur 
personlig man kan va, eh och jag är själv inte någon som läser texter så mycket på Instagram, utan 
jag tittar bara på bilderna men det är också ett sätt att så här att vara mer personlig i sina texter, man 
behöver ju inte flamsa och tramsa på Instastorys om man inte känner att ”det är jag” att göra det. 
Men ja, jag tror nog, jag tror nog att det hjälper. Man vill följa liksom en person men så är hela 
samhället tycker jag har blivit, att man följer personer, man följer liksom inte, om man gillar 
Centerpartiet då är det för att man gillar Annie Lööf, inte för att man gillar centern liksom vad dom, 
deras partiprogram. Det är ingen som hr koll på deras partiprogram utan man gillar Annie Lööf 
liksom. Och det är ju både sorgligt tycker jag och lite skrämmande men det är ju så det är och jag 
tror det är viktigt att bygga på sitt personliga varumärke, speciellt om man ska vara egen och jobba 
frilans där man är mycket sig själv liksom.  
Anser du att Instagram kan  påverka allmänheten att känna till fler fotografer nu än innan 
Instagram fanns? 
Ja.  

På vilket sätt?  
Hahaha. Hmm…. På vilket sätt? Jaa, men där är man ju sin egen publicist liksom, där kan ju 
bestämma vad som publiceras helt själv liksom, man kan ju lägga ut många fler bilder asså de finns 
plats för så mycket mer, än vad det fanns kanske innan, vad fanns det då? Facebook kanske. Nä men  
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kanske innan sociala medier så var det ju mycket tightare kanaler kanske, nu är ju bildflödet så här 
enormt och då kan man ju, ja, jag tror att det är ja på frågan.  

Har du några riktlinjer från din arbetsgivare/bildbyrå om hur du får använda dina bilder på 
Instagram?  
Nej inte formellt asså, men jag vet ju att bildchefen följer mig på Instagram och jag vet ju, jag 
taggar ju TT och jag tänker, och det är ju asså nej inga formella riktlinjer men jag tänker mycket på 
hur jag gör. Asså såhär, har dom redan publicerat bilden, hur lång tid har det gått, ja men finns det 
några nackdelar med att jag lägger ut den här bilden och taggar TT, eller asså jag tänker nog ganska 
mycket kring det men jag har inte fått några regler att förhålla mig till och jag bara litar på att om 
jag gör något fel så kommer någon att säga till mig.  

Typ sunt förnuft?  
Ja, typ så.  

Har du något du vill tillägga?  
Jag skulle kunna prata om Instagram hur länge som helst, haha!  

10.3.7 Informant 7 

Vad anser du att hashtagens roll är på Instagram? 
Asså jag tycker att den är till för att man ska få så många likes som möjligt på sina bilder. Folk, en 
del skriver ju en andra skriver 400 för att täcka allt. För att folk ska försöka se och för att bilden ska 
poppa upp i fler flöden för att första få fler likes så den tappar ju betydelse när folk överexponerar 
med hashtags och skriver för många. Själv använder jag 6-8 på mina bilder.  

Nu svarade du på nästa fråga.  
Mm.  

Använder du hashtags, varför?  
Jaha haha, ja exakt haha. Ja men jag använder 6-8, jag tar ju absolut mest bilder på kungafamiljen 
så jag använder då några som ehm inga svenska nästan utan alltid internationella eftersom min 
produkt är internationell produkt och majoriteten av tittarna finns ju utanför Sveriges gränser så då 
skriver jag, om jag har tagit en bild på kronprinsessan Viktoria så skriver jag ehm #royals, 
#crownprinsessviktora, #crownprincess, #viktoria, och sen skriver jag #familjen och #kungahuset. 
Familjen är ju sådär kul grej bara så då ah, det är dom.  

Vilken är den vanligaste hashtagen du använder på Instagram är?  
Royals, hahaha.  

Ja, jag tror det me. 
Ja men det är nog det för det är den jag använder ah #royals och #familjen också #sweden väldigt 
mycket bara för att koppla ihop kronprinsessan med Sverige och inte berätta att det här är det 
brittiska eller det danska kronprinsess paret utan ah. Det är nog dom, jag vet inte kan man se det?  

Sida !  av !62 69  

mailto:therese_back@live.se


Therese Back 
19940829 
therese_back@live.se 

Södertörns Högskola 
Medieteknik C 

Individuell inlämning 2019-01-20 

Nä det tro jag inte, inte vad jag vet så, jag tror inte att dom för någon speciell statistik så. Jag 
brukar få upp såhär när jag har gillat bilder inom samma hashtag, den här veckan har jag 
gillat såhär många bilder md den här hashtaggen.  

Men det borde ju finnas en app som kan räkna ut såhär hur många likes jag har, hur många hashtags 
jag har, ja, sen har jag en egen privat hashtag som heter #ptnmiddag där jag lägger upp all mat som 
jag har lagat själv och där finns det nog 112 bilder där tror jag. Jag tittade igår faktiskt men då 
använder jag bara en.  

Vad anser du skulle kunna vara positivt med att använda hashtags för de bilder du 
publicerar? 
Positivt? Vadå positivt? Jag fattar inte.  

Asså vad kan hashtagen bidra med?  
Bidra med? Ja men den bidrar ju bara med spridning av bilder och sen så lite humor ibland, asså det 
är klart att jag har skrivit jäkligt konstiga hashtags ibland. Jag skrev någon rolig här om dagen. Ja, 
tycker jag själv då. Ehm…. Ah jag men asså jag tyckte att det var kul bara för att det var en rolig 
bild liksom, jag var i en mattaffär så hittade jag en matta som såg ut som Sally, i Monsters INC och 
så använde jag såhär ganska konstiga hashtags liksom bara för att koppla till den lilla texten jag 
skrev så blev det ganska roligt tyckte jag liksom.  

Ser du om det skulle finnas några negativa effekter med att använda hashtags? 
Negativa? Ja asså negativa det är ju då idioter som börjar sprida felaktiga budskap eller 
kontroversiella bilder eller byter ja men det har ju hänt förut att folk har skapat konton fått 10 000 
följare och så plötsligt så byter man ut alla bilder mot något som inte är legalt liksom och ehm det är 
ju väldigt, nä men va fan folk har ju lärt sig att filtrera själva liksom, det finns ju gott om idioter så 
att. Ja nej jag vet inte negativt. Ja men det negativa för dig det är om man skriver fel hashtag så man 
hamnar i konstiga flöden själv liksom. Men återigen, folk vill ju bara ha likes på sina bilder så det 
finns ju folk som lägger ut vildmarksbilder och skriver #royals bara för att folk ska bli nyfikna och 
titta om det finns någon kunglighet på bilden liksom. Det finns också en annan kul grej. Det finns 
en tjej som har försökt att claima en hashtag. Kan man göra det?  

Det vet jag inte.  
Jag fick alltså ett mail från en super känd fotograf i Sverige som heter Emma Svensson när jag var 
på fotoresa, för vi har också gjort några fotoresor på mitt företag med Nikon, åkt till Island och 
sådär och då använde jag hashtaggen fotoresor men då har hon registrerat kontot foto minus resor 
som @fotoresor och då menade hon på fullt allvar i ett mail att jag inte fick använda hashtagen 
fotoresor för att det var hennes, hon bad mig använda något annat. Nämen hur tänker man då?  
Jag vet inte jag tror inte, asså man kan ju inte äga en hashtag.  
Nej exakt. Men vad har man för storhetsvansinne om man försöker få en annan fotograf att inte 
använda den här hashtagen för att det är ”min”. Förstår du?  

Ja, jag vet inte jag hade väll uppskattat om fler använde den för då hade ju fler blivit nyfikna 
på att kolla upp den.  
Exakt, exakt ja precis, och det hade ju gjort att fler kanske hade hittat till hennes foto minus resor 
konto, ja men det, den här Emma Svensson då som också har en bildbyrå som heter rockfoto, så om 
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jag tar en bild och kör #rockfoto vilket det är liksom eller #sportfoto. Ska jag inte få använda 
#rockfoto då för att ja, nä det var det sjukaste mail jag någonsin har fått att hon försökte claima och 
bad mig att byta hashtag liksom för den ville hon ha själv.  

Nä det låter…  
Då ba ja…Hahaha. 

Nä det är ju lite överdrift kan jag ju tycka.  
Ja! 

Tror du att hashtags och Instagram kan bidra till att du blir mött av en större publik? 
Absolut, ja ja ja! Det är därför folk skriver hashtags, för att folk ska hitta, det ska poppa upp i flera 
flöden. För precis som på Twitter så kan man ju prenumerera, du kan göra listor på hashtags som du  
följer. Som på min Twitter, då har jag ju liksom olika kända hashtag som har följer i listor så allting 
som hashtaggas med det får jag upp i speciella flöden i min läsare liksom och då får jag en sån bild 
eller en sån nyhet direkt i mitt flöde så ja absolut. Men man ska ju absolut inte, återigen missbruka 
det och ta för många liksom.  
  
Tror du att hashtags kan bidra till att du får fler följare på Instagram? Det var den jag tog 
eller?  
Nä det var den innan.  
Ja det var den innan.  
Ja absolut. Ja ja ja.  

Ehm, hur?  
Asså folk hittar ju mina biler och så får jag följare. Jag har ju ingen lavin av följare men jag kanske 
få två om dagen, tre om dagen och om jag håller på i 10 år till så kanske jag kommer upp i 20 000 
om jag får tre om dagen. Men det bästa är ju när folk frågar om de får låna en bild om man tar en 
bild på en person och så lägger dom upp den och så så gör dom mitt nickname istället att som 
skriver foto av Pelle T Nilsson eller Small media foto, då kan det ju bara rasa in tjugo följare för att 
den personen har extremt mycket följare ehm och då är det såhär att doktorn då som är polis och 
som har ett jättesort Instagram-konto, har över 40 000 följare som är stockholmspoliser. Han älskar 
ju, så fort jag får en chans så tar jag en bild på honom så lägger han upp den, han lägger alltid till att 
jag är fotografen och så bara rasslar det på med nya följare från hans flöde liksom men så får man se 
om dom är intresserade av mitt kungaflöde eftersom dom följer en polis, ah men det kommer många 
men så försvinner det många också för att det inte va riktigt deras grej liksom. Där är ju Influensers 
riktiga Influensers jävligt snåla med att dela med sig av den typen av delning av bild, en del är ju 
jätte generösa men vissa är det inte. 

Brukar du vara med om att folk tar bilder utan att ange liksom var de har fått det ifrån?  
Absolut. Och det kanske har varit min största inkomst under 2018, min högsta inkomst jämfört med 
alla andra bildjobb jag har gjort så har jag stämt så många på det primärt då stora företag, ehm i det 
här fallet väldigt mycket smyckes- och klädföretag som plötsligt bara tyckte att ”oj här kommer 
prinsessan Sofia i min klänning som jag har designat” och så var det olika klädmärken som har bara 
laddat ner bilden och lagt ut på sin Instagram och sin Facebook och när jag ser det så skickar jag en 
faktura direkt för dom har ingen rätt att bara ta min bild och publicera den liksom. Ja men dom är så 
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otroligt korkade för ett företag fick betala nästan 40 000 kronor på grund av en stämning för att de 
hade tagit fyra bilder från en fotografering och 10 000 per bild krävde jag då och så kompromissade 
vi lite så fick dom betala hälften typ ungefär och så tre veckor senare så snor som en ny bild. Nä 
men asså hur tänker dom då?  

Ja nä det undrar jag också. 
Jag men asså såhär, nä men då skickade vi en ny faktura, så det har ju blivit en av våra största 
inkomster, att vi skickar juristen på företag, inte privatpersoner. Ser vi privatpersoner, det är 
oundvikligt att privatpersoner som gillar att dela våra bilder delar våra bilder, det låter vi dom göra 
liksom. Många är ju, skriver ju faktiskt och frågar och många företag vill bara ladda hem en bild 
och lägga på sin egen hemsida, men då säger vi att ja det kan du få göra men då kostar det, en 
tusenlapp säger vi. Asså jag är inte omöjlig, en bild på Instagram kan man ju inte ta hur mycket 
pengar som helst för men om det är 40 företag som frågar så måste man ju ta betalt för den tjänsten, 
men man behöver inte vara orimlig heller. Så att vi jobbar hårt på att klämma åt folk som har våra 
bilder, framförallt företag, stora kända klädmärken. Men inte andra privatpersoner. Men det finns ju 
väldigt mycket kungliga konton på Instagram. Asså så jävla många som heter allt från royals in 
Europe, royals in Sweden, princess Estelle fanclub, kronprinsessans fanclub blabla blabla bla. Alla 
dom går ju in och bara rippar mina bilder, alla dom blockar jag så får dom inte se mina bilder mer, 
så jag har säkert 100 sånna konton på min blocklista för att jag inte vill att mina bilder ska få, för 
dom har ingen mercy, dom bara snor. Rakt av, som satt de vore deras egna bilder. Och som åker 
direkt på min blocklista.  

Har du ett konto för privat och ett för jobb eller ett för allt? 
Nej, jag är en och samma kille. Och jag fattar inte, för idag så finns det ju inget privat och det finns 
inget jobb för mig utan asså hela mitt liv är en gråzon och jag vet inte ibland jobbar jag hemma, 
ibland jobbar jag ute, ibland jobbar jag på kontor och vad tråkigt mitt privata konto skulle vara om 
jag bara la ut bilder på fru och barn och vad jag lagar för mat på kvällarna, men om jag varvar det 
med mitt jobb med mina bilder, då blir det mycket mer intressant. Men om jag är ett stort 
klädvarumärke till exempel dom som har snott våra bilder då blir det svårt för dom anställda att 
hålla på lägga ut sina privata partybilder när dom ska hålla på att marknadsföra klänningar, kjolar 
och nya skor så det förstår jag ju men jag är i den branschen att jag kan inte ha två liksom och jag 
har ju sett att det är många fotografer som har sitt ah namn och photography eller hmm. Men jag 
säger varför liksom? Om du är fotograf mixa istället mixa istället, du får en bättre mix. Titta nu är 
jag på fotboll liksom. Jag vet inte vad man ska visa i det privata Instagram kontot, asså det är ju inte 
så att det blir en portfolio det blir ju bara att ”titta jag gör två saker”, men vadå du gör en sak för 
mycket. Så kolla hur mycket tid man skulle spara på det på ett år på att bara ha ett konto så nä det 
där förstår jag inte. Det där fattar jag inte. Och folk vill väll vara privata också och kanske har låsta 
konton där man lägger ut barnbilder och så och det har jag upp respekt för men jag fattar inte att ha 
två konton. Då är det väll bara att skita i att lägga ut bilder på barnen liksom, då kan man maila dom 
till dom som ska ha dom istället. Så tycker jag!  
  
Anser du att Instagram kan påverka allmänheten att känna till fler fotografer nu än innan 
Instagram fanns? 
Nej.  

Inte det? 
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Nej. 

Varför?  
Nej jag tycker att alla är fotografer nu när dom liksom kamerorna i mobilerna liksom kan ta med 
skärpedjup och du vet porträttfoton och sådär, så visst alla kan få till ett porträttfoto med skärpedjup 
som är lite coola och då tycker ju alla att dom är fotografer. Det är snarare ett hot mot fotograferna, 
att alla tycker att dom är fotografer så lägger dom ut 20 bilder så kanske de får jättemycket beröm 
för dom bilderna ”åh vilka fina bilder”, blablabla. Så går dom och köper en ny kamera och säger att 
”nu ska jag bli fotograf” så vet dom inte hur dom ska ta sig in på marknaden så ringer dom till 
företag och säger att ”jag kan fota din grej här, gratis första gången så kan jag få betalt andra” men 
det är bara det att när man ger bort något gratis första gången så har man ju vant företaget att ”det 
här kan jag få gratis, varför ska jag betala nästa gång?” Tyvärr finns det för mycket sånt också så jag 
tror inte, nä, jag tror att alla tycker, alla är ju fotografer idag. Presstidningarna minskar ju sitt 
bildflöde, asså inköp av bilder och tar mer privatpersoners, framerar in Instakonton i artiklar istället 
för att köpa en riktig bild när det finns bilder så det är.. ja.  

Något som jag reagerat på, jag som fotar mycket sport är att ofta när man kollar sen om man 
har sålt någonting är att det ofta är print screen från tv-sändningar, istället för foton.  
Ja och det är ju Expressen, framför allt Expressen som har börjat med en riktig lågbudget grej, förut 
hade dom en heltidsfotograf som jobbade på Idol på fredagarna, nu har dom ingenting. Nu sitter 
dom och print screenar TV4 och då undrar jag TV4, hur ofta kan man göra det liksom.  

Nä precis. 
Och vill man ha den kvaliteten? Asså är inte läsaren värd en bättre bild, istället för en TV bild, asså 
om jag satt och kollade på Idol och sen ville läsa fördjupningen då vill jag ju ha en riktig bild på 
artisten eller jurymedlemmen eller vad det nu är, eller mamma och pappa och inte en jävla, som jag 
såg själv på TV liksom. Men det kanske är det nya, I don't know.  

Kanske, men det känns lite läskigt, asså lite hotande mot fotografer att allt ska gå så fort 
liksom. 
Ja absolut, absolut.  

Nu vet ju jag att du är din egen chef typ.  
Ja.  
Anser du att du har några riktlinjer om hur du ska förhålla dig till dina bilder på Instagram?  
Absolut, men det är för att inte lägga ut bilder som är taskiga mot några andra eller du vet. Annars 
är det inget speciellt.  
Så du använder dig typ av sunt förnuft?  
Ja, ja absolut.  

10.3.8 Informant 8 

Vad anser du att hashtagens roll är på Instagram? 
Hashtagens hahaha… Man använder dom för att lämna in en sökväg till bilden till exempel. Man 
taggar en bild med #fotboll så kan de som gillar fotboll söka på fotboll och så dyker bilden upp där. 
Det började ju mest så. Nu för tiden kan man ju även följa en hashtag som man tycker är intressant, 
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om man gillar svart vit fotografering kan man följa #svartvitfotografering så det är ju typ ett sätt att 
försöka få fler visningar på bilden.  

Använder du hashtags? 
Både ja och nej. Jag har perioder där tänker att jag ska vara lite bättre med hashtags och där jag 
försöker använda lite mer och försöker hitta på nya hashtags som kanske fungerar bra ehm… men 
sen ibland tycker jag att det blir för mycket, sen ofta asså, asså min första prioritet när jag 
fotograferar ett event är att få bilderna till bildagenturen och sen se till att jag får in ganska mycket 
bilder, tillexempel efter en fotbollsmatch, ta landslaget. I tisdags skickade jag in säkert 90 bilder 
från den kvällen på matchen och när man har gjort allt det där så känner man att man blir lite asså 
”nu ska jag gå och mecka med den här också”. Speciellt när det är sent på kvällen, så jag försöker 
bara va snabb och tänka ”okej nu vill jag bara lägga ut någonting” för att visa att jag var där. För 
mig själv borde jag vara bättre och kanske bygga upp någon strategi med det men det har jag inte 
gjort. 

När du använder hashtags, varför använder du dom?  
Det är som jag sa, mest för att försöka lämna någonting som ska driva in folk till bilden. Det finns 
folk som, ta dig som exempel, du plåtar väldigt mycket Hammarby, så du kanske har fått in väldigt 
mycket Hammarby älskare som följer dig och som följer dig mest för att dom vet att ”här kommer 
Bajen” och det, eftersom jag plåtar så mycket, asså så bred sak, asså jag kan plåta politiker, jag kan 
plåta musik och fotboll och blablabla, och så många lag så jag har inte byggt upp en sån följarbas så 
om jag har en jättebra bild på typ någon Bajen bild, en bra bild på Kennedy, då vill jag se till att jag 
har en hashtag så jag kan få in sånna Bajenfans som inte följer min konto så att dom kan se bilden 
och så. Men jag tycker också att det finns lite negativa saker med hashtag, säg att du plåtar en 
populär artist till exempel, så kan du lägga ut en hashtag för att få likes men så kommer det in sånna 
här typ fanatiker och har sånna här fan-konton så får dom för sig att dom ska sno den här bilden och 
lägga upp den på min Enrique Iglesias fan-konto och sen ska jag gå in på den hemsidan och kolla på 
bloggen och se om jag hittar fler bilder för att lägga ut på mitt Enrique Iglesias fan-konto. Så, det 
finns en negativ sak också och det tycker jag inte om så mycket, även om dom lägger credit tillbaka 
så och de händer med hashtags, om jag inte skulle hashtags den bilden asså jag tror aldrig att de 
skulle hitta in till mig och sno mina bilder.  
I snitt, hur många hashtags tror du att du använder när du laddar upp bilder? 
Jag skulle säga, det är inte mycket. Det kanske blir, på en fotbollsmatch kanske det blir 4 stycken. 
Någonting typ #fotboll, #canon #canonsweden eller någonting bara för att jag plåtar med Canon, 
och sen lagens namn, ehm… och sen asså sen ibland om man har en väldigt bra bild så kanske man 
lägger ut en svartvit bild och taggar typ #blackandwhite men jag skulle säga att det är 4-5 ungefär, 
det kan vara mindre.  

Använder du samma hashtags för alla inlägg du lägger ut eller tänker du på vad bilden 
innehåller och anpassar till bildens innehåll? 
För det mesta tycker jag att jag använder de efter innehållet av bilden. Det finns vissa folk som 
hashtaggar sitt namn, sitt kontonamn och så och det har jag aldrig tyckt om det för hur systemet 
fungerar när man gör en sökning, asså man söker både på namn och hashtags så lägger man in en 
hashtags om egentligen gör ingenting för om någon skulle söka på ditt namn så kommer ditt konto 
komma upp ändå. Så mest håller jag mig till innehållet och sen ibland kan jag lägga till sånna här 
#canon, #canonsweden men asså jag tycker att de här hashtags gör inte så mycket. Dom hashtags 
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som jag har hittat är ju typ ett lags namn asså ett lags fanclub som #bajenland tillexempel en 
hashtag som kan fungera väldigt bra eller #gnaget för AIK kan fungera väldigt bra men jag försöker 
hålla mig till någonting som kan relatera till bilden eller till marknaden kan man säga.  

Vad finns det för positiva saker med att använda hashtags? 
Att man får fler besökare, man kan få fler folk som gillar bilderna och sen följer kontot, och ibland 
kan en backfire att man kanske får in lite AIK folk men sen har en period när man bara plåtar Bajen 
och så kommer bara Bajen bilder så avföljer dom.  

Negativt har du ju redan tagit upp tänker jag så det behöver jag ju inte fråga om.  
Ja.  

Tror du att hashtags kan bidra till att du får en större publik på Instagram, att det är fler som 
besöker dig? 
Ja, asså både ja och nej. Ehm… Jag tror att det är ja att de kan göra det men jag tror att man måste 
jobba lite, lite närmare med dom och så på Instagram också en sak som hjälper väldigt mycket är 
om man bara gör en grej, då kan man verkligen bygga upp en mycket följarbas enkelt. Det är 
mycket svårare när an plåtar mycket olika saker för asså det är så lätt att lägga upp bilder som folk 
inte har intresse på du vet. 

Anser du att hashtags kan vara som en marknadsföring av dina bilder?  
Ja det är marknadsföring, hela Instagram är marknadsföring.  

På vilket sätt? 
Ja, som sagt det är ju en länk som leder tillbaka till bilderna som man vet, som Bajenfans asså om 
man taggar #bajenland så kanske de ser de bilderna. 

Har du ett kontot eller har du två separata konto för jobb och privat?  
Jag har två konton.  

Varför har du valt att göra så?  
Det är lite hur Instagram har ändrat sig, jag hoppade på Instagram när det var väldigt nytt och då var 
det ganska coolt för det var bra typ, det var som en polaroid, en digital polaroid asså man tog en 
liten snabb bild i sin telefon, man la på ett filter och man slängde ut den och dina vänner kunde se 
den och då tyckte jag, det var då jag gillade Instagram mest. För det var bara snabbt och roligt och 
inte så seriöst. Men asså någonstans får började det ändra saker och folk började använda den 
mycket mer som ett marknadsföringsverktyg och sånt och då upptäckte jag att mitt konto hade vuxit 
så mycket och det fanns så mycket folk som jag inte kände där som följde den så jag ville inte ha 
den så blandad med mina privata bilder på mina barn och så mina publika bilder på jobb så då valde 
jag att splitta upp dom och ha två konton och jag tycker det fingrarna väldigt bra.  
  
Anser du att Instagram kan påverka allmänheten att känna till fler fotografer nu än innan 
Instagram fanns? 
Absolut, absolut, det är ju lite, det är ju ett resultat av sociala medier, om du har ett starkt intresse 
för någonting så blir det väldigt enkelt att komma in i den där social cirkel och även om det inte 
tillhör det om man kan säga så kan man bara följa toppfotografer och man inte själv på den nivån 
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men kan man få en bra bild på branschen, vem är vem och så, så det tycker jag. Asså jag följer 
jättemycket fotografer som jobbar i England, Italien, Tyskland, och det är folk som jag aldrig skulle 
kunna ha följt annars asså. Jag har haft tur och rest en del när jag har jobbat, men där kanske man 
träffar en person eller två men med sociala medier kan man verkligen följa alla. Jag har plåtat 
italienska landslaget två gånger en gång i Norge och en gång i Italien och då träffade jag lite folk 
som jag sedan träffade igen när jag plåtade Champions League finalen när Juventus var med och så 
jag träffade kanske fem stycken fotografer och asså började följa dom på Instagram och så och från 
dom börjat följa jättemånga sportfotografer som jobbar i Italien som inte hade träffat, så det 
fungerar väldigt väldigt bra tycker jag.  

Du har en hemsida va? 
Ja.  
Anser du att du kan använda Instagram som ett komplement till hemsidan, i jobbsyfte?  
Ja, Instagram har på något sätt tagit över bloggens roll, de mesta fotograferna för 10 år sen bloggade 
för att få trafik på hemsidan och få besökare och sånt och Instagram har ju tagit över det när man 
egentligen inte blogga, man kan använda Instagram och bara göra ett inlägg eller flera inlägg efter 
ett evenemang och lägga ut bilder och sånt och det som är synd med det är ju att på hemsidan äger 
du ju allting och har full makt och kontroll medan på Instagram har du inte kontroll alls.  

Jobbar du som frilans eller jobbar du som anställd?  
Jag jobbar frilans.  

Har du några riktlinjer från din arbetsgivare/bildbyrå om hur du får använda dina bilder på 
Instagram?  
Nej.  

Ingenting alls?  
Nej.  

Du jobbar för Getty eller hur? 
Ja.  

I intervjun när jag skriver om det är något jag vill ha med som ett citat, ska jag skriva då att 
du är frilans eller att du jobbar för Getty?  
Frilans.
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