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Sammanfattning: 
Denna uppsats handlar om hur det går att förstå olika målgrupper av följare på Instagram, 

både när det kommer till hur de använder sig av plattformen och vad för typ av visuellt 

innehåll de vill se hos de konton som de följer. I detta fall fokuseras det på en målgrupp som 

är begränsad till tjejer i åldern 15-20 år i Sverige.  

Problemformuleringen för uppsatsen grundar sig i hur viktigt det är att på olika sätt förstå sin 

målgrupp som influencer på Instagram, för att kunna anpassa det innehåll som de publicerar 

till det typ av innehåll som sina följare vill se. Får de en större förståelse för sin målgrupp blir 

det enklare att förstå vad för typ av visuellt innehåll som skulle kunna generera mer 

engagemang i form av bland annat gillningar och kommentarer. Studien kopplas också till 

“community of practice” som handlar om att personer vill känna en gemenskap i en grupp av 

flera personer och hur det sociala i sociala medier påverkar målgruppens användning av 

Instagram.  

I studien genomfördes en enkätundersökning för att få en förståelse för målgruppens 

användning av Instagram. Det genomfördes också en analys av konton som dessa personer 

följer för att kunna se vad för typ av konton dessa personer följer. Ett verktyg skapades för att 

testa vad för visuellt innehåll som målgruppen vill se hos de konton dem följer inom 

kategorierna “kläder” och resor”. Avslutningsvis genomfördes intervjuer på testpersonerna av 

verktyget och frågor om verktyget skickades också till några influencers för att ta reda på vad 

de tycker.  
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Summary: 
This essay is about how to understand different target groups with followers on Instagram, 

both when it comes to how they use the platform and what kind of visual content they want to 

see from the accounts they are following. In this case it was focused on one target group 

limited to girls in the age between 15-20 years from Sweden. 

The problem for this essay is based on the importance of understanding target groups in 

different ways for influencers on Instagram, this to adjust the content that is published to 

make it fit what the followers wants to see. If influencers can understand their target group in 

a better way it will be easier to understand what sort of visual content that will generate more 

engagement such as likes and comments. The study also focuses on the term “community of 

practice” which is about people feeling unity in a group of people and how the social in social 

media affects the way the target groups use Instagram.  

In this study a survey was done to get a better understanding of the target group’s use of 

Instagram. An analysis was also done on the accounts that these persons were following to 

see what sort of accounts they are following. A tool was also created to be able to test 

different visual content on the target group to see what sort of content they want to see in the 

categories “clothes” and “travelling”. By the end interviews were made on some of the test 

persons to evaluate the tool and questions about it was also sent to some influencers to ask 

what they were thinking.  
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Abstract: 
Uppsatsen handlar om hur det går att förstå olika målgrupper på Instagram och hur 

influencers genom detta enklare kan anpassa sitt innehåll till det som sin målgrupp av följare 

vill se. Målgruppen som används i uppsatsen är tjejer i åldern 15-20 år från Sverige och 

genom en enkätundersökningen skapades en bättre förståelse i hur de använder sig av 

Instagram. Genom en analys av de konton personerna i enkätundersökningen följde på 

Instagram kunde en sammanställning på vad för typ av personer de följer är. Efter detta 

skapades ett verktyg för att kunna testa vilket visuellt innehåll målgruppen vill se och studien 

avslutades sedan med intervjuer både på målgruppen och några av de influencers som de 

följer.  

Nyckelord: Sociala medier, Instagram, användare, bildinnehåll, online/virtual community of 

practice, bildanalys.  
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1. Bakgrund
I denna del beskrivs bakgrunden till problemformuleringen och syftet till varför denna studie 

har genomförts. 

Denna studie handlar om hur influencers kan förstå sina följare när det kommer till hur de 

använder sig av Instagram och vad för visuellt innehåll de vill se hos de konton som de följer. 

Syftet grundar sig i hur viktigt det är att kunna förstå sin målgrupp som influencer och i 

studien skapades ett verktyg för att kunna testa vilket typ av visuellt innehåll en viss typ av 

målgrupp vill se. 

I och med den ökade användningen av Instagram finns det idag massvis av konton och det 

har blivit allt mer viktigt att synas på olika sociala plattformar, både för privatpersoner och 

företag för att kunna marknadsföra sig. Företag har strategier för hur de ska marknadsföra sig 

på olika sociala medier och det finns flera olika sätt för att lyckas med detta. Det är viktigt att 

vara medveten om målgruppen och att kunna målgruppsanpassa sitt innehåll, men det kan 

vara svårt att veta hur man ska göra detta. Det gäller att förstå olika målgruppers 

användarmönster och beteenden på sociala medier, i denna uppsats analyseras därför en 

grupp av användares beteende på Instagram för att se hur deras användarmönster ser ut. 

2. Problemformulering
I denna del beskrivs själva problemformuleringen som sedan leder in till den frågeställning 

som har använts i studien, samt vilka olika begränsningar som studien har haft. 

Problemformuleringen för denna undersökningen grundar sig i att kunna förstå vad personer 

från en viss typ av målgrupp vill se på Instagram. I denna undersökning analyseras en 

målgrupp som består av unga tjejer i åldern 15-20 år och denna grupps beteende och 

användarmönster på Instagram. Denna grupp valdes ut eftersom dessa personer tillhör den 

grupp som är mest aktiv på plattformen enligt Internetstiftelsen i Sverige (2018). Idén för 

undersökningen är att få en större förståelse för dessa personers användarmönster och se om 

det går att hitta ett mönster i vilka bilder som just den målgruppen gillar.  

I en tidigare studie av Hu, Manikonda och Kambhampati (2014a) undersöktes innehåll på 

Instagram, där de lyckades hitta kategorier av innehåll och olika typer av användare som 

finns på Instagram. Deras studie inspirerade denna undersökning till att gå mer på djupet i 

just en grupp av användare för att se hur tydligt det går att hitta ett specifikt användarmönster 

hos dessa personer, samt för att se om det går att sammanfatta vad för typ av visuellt innehåll 

denna målgrupp vill se. 

Syftet med undersökningen är att få en förståelse för olika användare och för att kunna förstå 

det krävs det kunskap om hur och varför de använder Instagram, samt varför ett visst typ av 

visuellt bildinnehåll ger ett större engagemang i form av bland annat fler gillningar. Därför 
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kommer studien kopplas till “Community of practice” som bland annat handlar om att känna 

gemenskap i en grupp och hur det sociala i sociala medier påverkar målgruppens användning 

av Instagram (Wenger-Trayner, 2015).  

2.1 Frågeställning 
Frågeställning för studien var: 

1. Hur kan en influencer förstå vad deras följare vill se för visuellt bildinnehåll på

Instagram?

2. Hur kan ett verktyg designas för att få fram vilket bildinnehåll en specifik målgrupp

vill se?

2.1.1 Influencers  
”Microcelebrities” är en term som först grundades av Theresa Senft, där det beskrivs som en 

ökad trend att personer får popularitet på sociala medier (Abidin, 2015). Dessa personer lever 

på den feedback och det engagemang som de får från deras följare och ordet ”influencer” 

härstammar ursprungligen från Katz & Lazarsfelds begrepp ”personal influence” (Abidin, 

2015). En influencer beskrivs som en vanlig internetanvändare som lyckats få en stor skara 

av följare på en blogg eller social medier plattformar (Abidin, 2015). Genom reklam och 

samarbeten av olika produkter kan influencers ta betalt från olika företag som vill 

marknadsföra sig (Abidin, 2015).  

2.2 Avgränsningar 
För att inte få en för bred problemformulering innehöll studien vissa avgränsningar. Den 

undersökte enbart konton från Sverige, därför kommer resultatet inte visa hur det ser ut i hela 

världen. Studien fokuserade inte heller på konsekvenserna av den visuella normen, istället 

fokuserade studien på att få fram ett användarmönster hos en typ av målgrupp och få en 

förståelse i vad för typ av bilder de vill se på Instagram.  
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3. Metod
I denna del presenteras de metoder som har använts i studien och varför just dessa metoder 

valdes, samt en förklaring vad de olika metoderna innebär. I alla undersökningsmetoderna 

användes personer från målgruppen. Kriterierna för dessa personer var att de var tjejer som 

var inom åldern 15-20 år och att de var aktiva dagligen på Instagram. Med hjälp av 

metoderna kom det fram både kvalitativ och kvantitativ data då studien använde sig av en 

“mixed method design”, som innebär att man använder sig av mer än en typ av metod för att 

samla in data (Robson, McCartan, 2016).  

3.1 Enkätundersökning  
Den första metoden som användes var en enkät som skickades ut. Enkäter används ofta för att 

samla in information om personers attityder och är ett enkelt sätt att nå ut till flera personer 

(Robson, McCartan, 2016). I enkäten fick frivilliga individer från målgruppen som dagligen 

använder Instagram svara på enklare frågor gällande deras användning av Instagram. 

Enkätundersökningen hjälpte till att få en bättre första förståelse för målgruppens 

användarmönster och deras sätt att använda Instagram på. Se bilaga 9.1 för svaren på 

enkätundersökningen.  

De frågor som användes i enkätundersökningen var: 

1. Hur skulle du kategorisera det innehåll du vill se hos de konton du följer?

2. Vad får dig att gilla eller kommentera en specifik bild på Instagram?

3. Spelar antalet följare någon roll när du väljer att följa ett konto?

4. Brukar du gilla eller kommentera en bild eftersom den personen ofta gillar eller

kommenterar dina bilder? 

5. Brukar du oftast följa personer du känner eller personer du inte känner på Instagram?

Motivera varför/varför inte. 

6. Spelar kön och ålder någon roll när du följer en annan person? Dvs vill du känna

gemenskap i form av detta med personen du följer? Varför/varför inte? 

7. Ange tre ord som bäst beskriver det typ av innehåll du vill se hos de konton du följer

på Instagram. 

Totalt medverkade 30 personer i enkätundersökningen. Urvalet av dessa personerna var 

begränsad då enkäten skickades ut via Facebook och då det inte fanns en stor mängd personer 

att göra ett slumpmässigt urval på. De personer som deltog i enkätundersökningen var 

personer som frivilligt ställde upp. Det kan förekomma en viss problematik och eventuellt 

missvisande resultat i att det inte gick att göra ett urval från en större mängd personer. Det 

kan även förekomma att personer utanför målgruppen valde att delta i enkätundersökningen, 

trots att det specificerades att personerna enbart ska vara tjejer i åldern 15-20 år. Detta kan 

därför ha en viss påverkan på resultatet och det var ingenting som kontrollerades, utan det 

kan finnas personer som utan tillstånd svarade på enkätundersökningen. Det resultat som 

finns gäller de personer som frivilligt ställde upp i enkäten och som antogs befinna sig inom 
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målgruppen. Resultatet kan även variera om andra personer hade deltagit istället, men 

resultatet kan dock ge en viss förklaring hur målgruppen använder sig av Instagram.  

Enkäten skapades i google forms och frågorna designades så att de flesta frågor var öppna, 

det vill säga det fanns inte olika svarsalternativ att välja mellan. Anledningen till detta var för 

att svaren inte skulle baseras på förutbestämda alternativ, utan istället fick personerna själva 

komma fram till svaren utan att vara påverkade av olika förutbestämda svarsalternativ. I 

enkätundersökningen fick personer från målgruppen dela med sig av vilka kategorier av 

innehåll de gärna följer på Instagram och beskrivande ord gällande det innehåll de vill se. 

Dessa kategorier och ord användes i skapandet av verktyget. 

Personerna fick också dela med sig av sina egna användarnamn på Instagram, detta för att 

kunna gå igenom de konton som de följer efteråt i en analys för att se vad för kontot de följer. 

De fick också dela med sig av tre konton som de följer och tycker extra mycket om, med en 

motivation till varför de följer just dem för att kunna se vilka typer av konton de tycker extra 

mycket om på Instagram. 

3.2 Analys av konton på Instagram  
Utifrån det resultat som kom fram i enkätundersökningen och de konton som testpersonerna 

följde utfördes en analys av totalt 610 konton från Instagram. Var tjugonde konto som de 30 

testpersonerna följde analyserades utifrån kön, ålder, land och antal följare. Detta för att 

kunna sammanfatta vad för typ av person målgruppen följer.  

Analysen genomfördes manuellt. Analysen genomfördes för att se vad för typ av konton som 

målgruppen följer och om det finns några tydliga kännetecken hos dessa konton framförallt 

när det kommer till kön och ålder. Det mest intressanta som skulle komma fram genom detta 

var att se om de gärna följer konton som är lika dem själva i kön och ålder, eller om de 

istället följer personer som inte är det. Genom analysen gick det att sammanfatta en 

beskrivning gällande vad för typ av personer målgruppen gärna följer på Instagram.  

3.3 Verktyg för att testa visuellt innehåll 
Ett verktyg skapades för att kunna förstå vad för visuellt innehåll som målgruppen vill se hos 

de konton som de följer och för att då kunna testa olika bilder och visuella ord på 

målgruppen. Syftet med verktyget var att jämföra olika bilder och beskrivande visuella ord 

med varandra på den utvalda målgruppen.  

Totalt testades verktyget på 70 personer och det var frivilligt att delta i testet. Urvalet av 

dessa personerna var begränsad då verktyget skickades ut via Facebook och då det inte fanns 

en stor mängd personer att göra ett slumpmässigt urval på. Precis som i enkätundersökningen 

var det frivilligt att delta i testet och det kan därför vara ett delvis missvisande resultat i och 

med att det inte fanns en stor mängd testpersoner att göra ett urval på.  Det kan även här 

förekomma att personer utanför målgruppen valde att delta i enkätundersökningen, trots att 
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det specificerades att personerna enbart ska vara tjejer i åldern 15-20 år. Detta kan därför ha 

en viss påverkan på resultatet som kom fram i  testet i och med att det inte genomfördes 

någon kontroll om personerna verkligen befann sig inom målgruppen eller inte. Det resultat 

som finns gäller de personer som frivilligt ställde upp i testet och resultatet kan därför variera 

om andra personer hade deltagit istället, det kan dock ge en viss visning för vad för visuellt 

innehåll denna målgrupp vill se.  

Genom detta verktyg testades personer från målgruppen för att se om det gick att hitta ett 

mönster i vad för bilder de tycker om att se på Instagram, de fick välja vilken bild utav två 

valbara som de tyckte mest om inom en specifik kategori av innehåll. Olika beskrivande och 

visuella ordpar jämfördes också för att få fram ord som passar in till de bilder som 

målgruppen tycker om. Innehållet i verktyget har baserats på det som kom fram i 

enkätundersökningen, det vill säga de olika kategorier som kan visualiseras med bilder och 

olika ordpar som kan jämföras med varandra.  

Vid analys av verktyget är det viktigt att vara medveten att kontexten har betydelse i hur 

testpersonerna svarar. Det vill säga vilken influencer som testet handlar om kan påverka hur 

testpersonerna svarar och enbart visa vad för visuellt innehåll de vill se hos just detta 

specifika konto. De svaren som kommer fram kommer enbart gälla det konto som testas, 

men kan även till viss del appliceras på liknande konton. Det kan alltså ge en viss förklaring 

eller en början på en förståelse för vad just dessa personer vill se hos ett specifikt konto eller 

inom en specifik kategori. De som följer en person har även sannolikt en relation eller 

kunskap om personen de följer sen tidigare, de vet vem personen är och vad den brukar lägga 

upp för bilder och varför de följer just det specifika kontot. Testpersonerna följer sannolikt 

olika konton av olika anledningar och vill därför se olika typer av visuellt innehåll hos olika 

konton.  

Tanken är att resultatet ska vara testpersonernas första intryck och vad de tycker om det 

visuella innehållet i bilden. “Denotation” och “konnotation” är två begrepp som används 

inom semiotik, det vill säga läran om tecken och som även kan användas i bilder (Bignell, 

2002). “Denotation” innebär det som man ser i en bild och “konnotation” är bildens tolkning, 

det vill säga personens associationer och bildens olika betydelser (Bignell, 2002). Det är 

därför viktigt att de bilder som publiceras i verktyget inte har några tydliga associationer som 

kan påverka testpersonernas val av bild, till exempel att de kopplar de bilderna som finns i 

testet till en viss kontext och inte koncentrerar sig på det faktiska visuella innehållet i bilden.  

Inom bildanalys finns det också olika modeller för att beskriva kommunikationsprocessen 

med sändare, mottagare och meddelande där sändaren är den som skickar ut ett meddelande 

och mottagaren är den som tar emot ett meddelande (Bildanalys, 1988).  I det här fallet på 

Instagram är sändaren personen som lägger ut en bild och mottagaren är följarna, eller 

testpersonerna i verktyget, som ser bilden. Själva bilden är meddelandet som skickas. Det 

finns inom bildanalys “intentionsanalysen” som innebär att man fokuserar på vad sändaren 
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vill nå ut med, det motiv och budskap som ligger bakom en bild (Bildanalys, 1988). Det finns 

också “receptionsanalysen” som istället koncentrerar sig på mottagaren och den kontext som 

mottagaren befinner sig i när den ser en bild (Bildanalys, 1988). “Näranalys” fokuserar 

enbart på meddelandet mellan sändare och mottagare, där det ingår “kanal” och 

“feedback” (Bildanalys, 1988). Kanal är det medium som används, i det här fallet Instagram, 

feedback är det som sändaren får tillbaka från mottagaren, i det här fallet i form av gillningar 

och kommentarer (Bildanalys, 1988).  

3.4 Intervjuer 
Den sista metoden var att göra intervjuer med några från målgruppen som ingått i testet med 

verktyget. Intervjuer genomförs ofta i kombination med andra metoder och kan vara ett sätt 

för att utvärdera och diskutera det som kommit fram genom tidigare metoder (Robson, 

McCartan, 2016). 

Totalt intervjuades fem personer från målgruppen. Detta för att få en bättre förståelse och 

kunna ställa frågor som uppkommit under testen med verktyget. Det fanns även möjlighet att 

ställa följdfrågor för att förtydliga frågorna och svaren. Det skickades också ut frågor om 

verktyget och dess användning till influencers, där kravet var att de hade minst 10.000 

följare. Frågorna skickades ut till de konton som blev rekommenderade i 

enkätundersökningen av målgruppen och totalt svarade åtta personer/influencers.  

Intervjuerna var semi-strukturerade, vilket innebär att fanns förberedda frågor som var lika 

för alla intervjupersoner men det fanns också en möjlighet att ställa följdfrågor för att 

förtydliga frågorna och svaren (Robson, McCartan, 2016). Att ha en så strukturerad intervju 

som möjligt gör det enklare att göra en analys av resultatet från intervjuerna då det blir 

enklare att kunna jämföra svar mellan de olika svaren från intervjupersonerna med varandra 

(Robson, McCartan, 2016). Frågorna togs fram för att kunna utvärdera verktyget och därför 

ställdes frågor om hur de upplevde den, samt om det fanns någonting som de tyckte kunde 

gjorts bättre för att göra den enklare och tydligare.  
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4. Teori
I denna del beskrivs de olika teorier och tidigare forskning inom ämnet som denna studien 

handlar om. 

4.1 Instagram 
Instagram är en fotodelningsapplikation som lanserades år 2010 och som år 2018 nådde en 

miljard användare, med dessa siffror är de den sociala medie-plattform som ökat mest det 

senaste året (Dagens analys, 2018). På Instagram har användare möjlighet att dela bilder som 

de redigerar med olika verktyg, samt lägga till en beskrivande text för sina följare och även 

följa andra konton. Användare kan också ”gilla” och ”kommentera” innehåll som publiceras. 

”Svenskarna och internet” (2018) har fått fram att användningen av Instagram ökar i Sverige, 

i dagsläget använder 60% av internetanvändarna i alla åldersgrupper i Sverige Instagram och 

38% använder Instagram dagligen. Jämfört med 2017 har den totala användningen ökat med 7 

procentenheter under 2018, ökningen gäller alla åldersgrupper men det är fortfarande flest 

unga personer som använder sig av plattformen (Svenskarna och internet, 2018). I åldrarna 

12-15 år använder sig 87% av Instagram, samt 86% för åldersgruppen 16-25 år (Svenskarna 
och internet, 2018).

4.2 Delning av bilder 
Att dela bilder med varandra är någonting som är mer lättillgängligt idag än tidigare i och 

med det digitala fotograferandet, samt tillgången till sociala medier. Flickr är en 

fotodelningsplattform som funnits ända sedan 2004 och det finns en del likheter med 

Instagram, det är en plattform som tidigt gjorde det möjligt för användare att dela sina bilder 

offentligt med varandra.  

I en artikel av Van House (2007) beskrivs själva delningen av bilder på plattformen Flickr. 

Genom denna plattform såg de att delningen av bilder mellan olika användare ökade och att 

Flickr inte bara blev ett ställe som användare förvarade sina bilder på (House, 2007). Det blev 

också ett sätt att dela sina bilder med andra och omvärlden, på liknande sätt som användare 

idag publicerar bilder på Instagram (House, 2007).  

4.3 Sociala i sociala medier 
“Community of practice” (COP) är ett koncept som handlar om att känna gemenskap i en 

grupp av människor som delar samma hantverk eller yrke, denna gemenskap skapas genom 

att människorna i gruppen har ett gemensamt intresse och de utvecklas då tillsammans 

(Wenger-Trayner, 2015). Detta koncept kan förekomma i verkligheten, men det kan även 

finnas virtuellt, gruppen formar då ”virtual community of practice" (VCoP) när de 

kommunicerar med varandra genom olika forum (Dubé, Bourhis, Jacob, 2005). Det finns 

även ”mobile community of practice" (MCoP) när gruppen kommunicerar via sina 

mobiltelefoner (Kietzmann, 2013). 
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Genom sociala medier plattformar har det blivit enklare att skapa och upprätthålla en 

gemenskap med hjälp av “virtual community of practice” eller “online community of 

practice”, där deltagarna med olika gemensamma intressen kommunicerar med varandra i 

olika kontexter och inom dessa skapas olika sociala koder (Wenger-Trayner, 2015). Genom 

detta kan individer utvidga sina kontakter och det kan möjliggöra för en ökad gemensam 

identitet mellan personerna i de olika grupperna (Wenger-Trayner, 2015). Personer som 

normalt aldrig skulle träffas kan genom sociala medier skapa en gemenskap med varandra 

och med den tekniska utvecklingen blir det allt enklare att lära känna personer oavsett vart 

man bor eller vem man är (Wenger-Trayner, 2015).  

Att vara social i sociala medier kan bland annat innebära att gilla bilder, detta är ett koncept 

som förekommer på Instagram och refereras till som en enklare typ av interaktion, men som 

innehåller ett stort omfång av social praxis (Jungselius, 2018). Enligt Jungselius (2018) är 

gillningar ett komplext förekommande koncept och användarna försöker tolka de gillningar 

som de får och inte får utifrån olika sociala referenspunkter. Att gilla en bild behöver inte 

bara vara att man tycker om just den bilden, utan det kan finnas flera andra anledningar till 

varför man trycker på gilla-knappen (Jungselius, 2018).  

När användarna tolkar de gillningar de får baseras det på vilken relation de har till personen, 

de förväntar sig att vissa personer ska gilla och de värdesätter gillningar olika baserat på vem 

som gillat (Jungselius, 2018). Får användare gillningar av personer de inte känner tolkas det 

som att de tycker om själva bilden och inte trycker på gilla-knappen som en social praxis, till 

skillnad från om de har en relation med personen sen tidigare (Jungselius, 2018). Andra 

användares användning av gilla-knappen påverkar också ens egna användning, där man 

antingen kan känna att man vill ge tillbaka till de som brukar gilla sina egna bilder, men det 

finns också en medvetenhet att vissa användare kan gilla ens bilder enbart för att själv få fler 

gillningar (Jungselius, 2018).  

Manikonda, Hu, och Kambhampati (2014b) analyserar användarnas aktivitet på Instagram, 

deras analys visade att Instagram skiljer sig från andra sociala medier som till exempel 

Twitter och Flickr, samt att användarna i genomsnitt lägger upp en bild per vecka och att de 

brukar dela sin plats med sina vänner. Till skillnad från Flickr där användarna delar med sig 

av högkvalitativa bilder, så publicerar användarna inte av samma kvalité på Instagram, 

användarna på Instagram delar sin position i större utsträckning i jämförelse med 

Twitter-användarna (Hu, Manikonda och Kambhampati, 2014b).  

För att få fram om det går att förutse vilken bild som kommer bli extra populär hos en 

användare så genomförde Khosla, Sarma och Hamid (2014) en undersökning där de 

analyserade 2,3 miljoner bilder på Flickr, de tog hänsyn till både bildens innehåll och den 

sociala kontexten. De kom fram till att bildens innehåll när det gäller till exempel färg är en 

viktig del i hur populär en specifik bild kommer att bli, men det sociala så som antal vänner 
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och antal uppladdade bilder påverkar hur pass populär en bild blir i antal visningar (Khosla, 

Sarma, Hamid, 2014).  

De bilder som läggs upp på sociala medier har en interpersonell mening, det vill säga de olika 

visuella val som görs för att representera förhållandet mellan deltagarna, fotografen och 

följarna (Zappavigna, 2016). Zappavigna (2016) menar att subjektivitet behövs för att kunna 

redogöra för de olika förhållanden som finns mellan personen som postar en bild och de 

personer som kommer att ta del av bilden, detta förhållande är en del av sociala fotografier. 

Självporträtt, så kallade “selfies”, har blivit en populär kategori av bilder som läggs upp på 

sociala medier, Zhao och Zappavigna (2017) menar att det unika med just “selfies” är att den 

kategorin är intersubjektiv, det vill säga att dessa bilder innehåller en subjektiv förståelse 

inom en grupp av personer, alltså att dessa personer har en intersubjektiv förståelse för ett 

fenomen. När det kommer till “selfies” så finns det en förståelse mellan bildskaparen och 

dess följare och det finns varianter inom kategorin “selfies” som alla baseras på olika 

intersubjektiva uppfattningar mellan bildskapare och följare (Zhao, Zappavigna, 2017). 

“Selfies” som genre innehåller potentionell egenmakt och är öppen för rekontextualisering 

över olika kontexter och sociala medier plattformar (Zhao, Zappavigna, 2017).  

4.4 Innehåll på sociala medier  
Hu, Manikonda och Kambhampati (2014a) presenterar en första analys av bildinnehåll och 

användartyper på Instagram, målet för undersökningen var att få fram vad som postas och 

vilka kategorier av användare det finns. I undersökningen kom de fram till att det finns åtta 

populära bildkategorier som var:  

1. självporträtt

2. vänner

3. aktiviteter

4. bilder med inlagd text

5. mat

6. gadgets

7. mode

8. djur

Inom dessa kategorier identifierades fem typer av användare, där de skapade grupper av 

användare baserat på vilka av kategorierna de laddar upp mest av (Hu, Manikonda och 

Kambhampati, 2014a). Det fanns en grupp av användare som nästan enbart lägger ut 

självporträtt, en annan grupp som lägger ut mer bilder med olika inlagda texter som 

inspiration (Hu, Manikonda och Kambhampati, 2014a). Den största gruppen som 

identifierades var de som lägger ut en stor del matbilder, men som också använder sig av 

flera olika kategorier av bilder (Hu, Manikonda och Kambhampati, 2014a).  

De hittade användarna på Instagrams samling av de populäraste bilderna just då och genom 

att gå igenom dessa personers följare, som ofta var kända personer, sammanfattade dem 
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begreppet ”vanliga användare” till användare som inte är organisationer eller företag och 

hade minst 30 följare med minst 60 inlägg (Hu, Manikonda och Kambhampati, 2014a). De 

kom också fram till att användarnas antal följare är oberoende de bilder som användaren 

delar, de lyckades inte hitta något samband mellan antal följare och vilket typ av innehåll de 

postar (Hu, Manikonda och Kambhampati, 2014a).  

Användares engagemang med innehållet kopplat till marknadsföring i sociala medier beskrivs 

av Jaakonmäki, Müller och Brocke (2017), där de diskuterar innehåll på sociala medier och 

relationen mellan företag och kunder, eftersom företag har svårt att förstå vad som lockar 

användares engagemang på sociala medier. Syftet var att hitta relationen mellan innehåll på 

Instagram och vad som ger engagemang hos användare, för att enklare kunna förstå hur man 

kan kommunicera med innehåll på sociala medier (Jaakonmäki, Müller, Brocke, 2017). Att 

välja rätt influencers för marknadsföring har stor påverkan på användares engagemang, antal 

följare och kön samt ålder på influencern har störst betydelse (Jaakonmäki, Müller, Brocke, 

2017). Det finns även vissa tider på dygnet och vissa dagar som ger ett större engagemang 

hos användare, det lockar också mer engagemang om man använder sig av bilder på 

människor och med ett positivt budskap bland annat med hjälp av glada emojis (Jaakonmäki, 

Müller, Brocke, 2017).  

I en studie av Bakhshi, Shamma och Gilbert (2014) visar de att bilder som får mest 

uppmärksamhet i form av gillningar och kommentarer är bilder på ansikten. Denna 

undersökning fokuserade på hur användare förhåller sig till innehåll på Instagram, vad för typ 

av innehåll som användare interagerar med (Bakhshi, Shamma, Gilbert, 2014). Resultatet 

visar att de bilder som publiceras på Instagram ofta innehåller människor och att det även är 

detta som ger mest feedback från användare (Bakhshi, Shamma, Gilbert, 2014). De 

undersökte hur människors ansikte, ålder och kön inverkar på hur användare interagerar med 

en bild, de använde sig av en miljon bilder från Instagram i undersökningen och fokuserade 

på gillningar och kommentarer till dessa bilder (Bakhshi, Shamma, Gilbert, 2014). Deras 

resultat visade att bilder på ansikten har 38% mer gillningar och 32% mer kommentarer, de 

kunde inte hitta något samband mellan ålder och kön i bilderna och de använde sig av visuell 

analys för att få fram sitt resultat och studien visade på hur bilder på människor ger ett större 

engagemang på sociala medier (Bakhshi, Shamma, Gilbert, 2014).  

I en undersökningen av Hochman och Schwartz fokuserade dem på olika sociokulturella 

egenskaper och trender, för att se skillnader och likheter på lokal och global nivå. De använde 

analyserade cirka 550.000 bilder tagna från New York och Tokyo, med hjälp av Instagrams 

API kunde de analysera metadatan från användare baserat på positioner (Hochman, Schwartz, 

2012). Bilderna som analyserades var tagna under en period av två månader, resultatet visar 

på skillnader hur bilderna ser ut, där bland annat färgerna skiljer sig åt (Hochman, Schwartz, 

2012). Genom detta kunde de skapa olika “visuella rytmer” som förklarar de olika 

skillnaderna i bilderna som är unika och lokala för de två platser som användes, i 

undersökningen kunde de också få fram att de bilder som publicerades under helgerna oftare 
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var mörkare och tagna på kvällen eller natten, detta visade att bilderna skiljer sig inte bara åt 

på lokal nivå, utan även i tid (Hochman, Schwartz, 2012).  

För att förstå användare och deras användarmönster gjordes en studie av Han, Jean, Song, Jo 

och Kim (2018), där dem utgick från ålder och kön när dem analyserade olika typer av 

användare baserat på deras aktivitet, typ av bilder och taggar. Resultatet visade att det gick att 

hitta specifika karaktärsdrag hos de olika grupperna uppdelade i kön och åldersgrupper, något 

som kan användas för att klassificera olika typer av användare (Han, Jean, Song, Jo, Kim, 

2018).  
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5. Genomförande
I denna del förklaras genomförandet av de olika metoderna som använts i studien. 

Huvudsakligen beskrivs skapandet av verktyget som användes för att testa visuellt innehåll på 

målgruppen. Det resultat som kom fram genom metoderna presenteras i delen “resultat och 

analys”.  

5.1 Genomförandet av enkätundersökning, analys och avslutande intervjuer 
Genomförandet av studien började med en enkätundersökning som gav en större förståelse 

för hur målgruppen använder sig av Instagram och en viss förståelse över vad för visuellt 

innehåll dessa personer vill se hos dem konton de följer. Enkätundersökningen beskrivs mer i 

del 3.1 “Enkätundersökning ” och resultatet från den beskrivs i 6.1 “Resultat 

enkätundersökning och analys ”. Genomförandet av enkätundersökningen gick som planerat 

och det kom in totalt 30 svar. Efter att enkätundersökningen genomförts gjordes analysen av 

konton som gav en kunskap kring vad för typ av konton målgruppen följer, totalt 

analyserades 610 konton. Resultatet från denna analys presenteras också i 6.1 “Resultat 

enkätundersökning och analys ”. 

I slutet av hela studien genomfördes det avslutande intervjuer som planerat. Denna metod 

beskrivs mer i del 3.3 “Intervjuer ” och resultatet finns presenteras i del 6.1 “Resultat 

intervjuer ”. I intervjuerna fick testpersonerna frågor om verktyget och hur de upplevde den. 
Dessa intervjuer fungerade som ett sätt för att utvärdera verktygets användningsområde. Som 

planerat genomfördes också intervjuer på olika influencers, även detta finns mer detaljerat 

beskriver i del 3.3 “Intervjuer ” och resultatet går att ta del av i 6.1 “Resultat intervjuer ”. Även 

dessa personer fick frågor om verktyget och dess användningsområde.  

5.2 Skapandet och genomförandet av verktyget 
Syftet med verktyget som skapades i denna undersökning var att kunna jämföra olika typer av 

visuellt innehåll på personer och för att se om det går att hitta ett mönster i vad för typ av 

visuellt innehåll en viss målgrupp vill se. Verktyget designades som en enkät där 

testpersonerna får välja mellan olika typer av bilder och jämföra ordpar med varandra. Idén 

var att få fram vad för bilder som en viss grupp av personer tycker om på Instagram och 

tanken var att detta går att få fram på ett enkelt sätt genom att skapa en typ av enkät. Se bilaga 

9.2 för att se bilder på hur verktyget såg ut och med exempel på bilder som använts vid testet.  

Verktyget testades till en början på fyra personer för att se hur funktionaliteten fungerar och 

om de förstår hur den ska användas innan testet skickades ut. Personerna fick själva kolla 

igenom verktyget och fick efteråt komma med feedback om hur de upplevde den samt om de 

förstod syftet med den. Dessa personer upplevde att den var enkel att använda, men att de inte 

direkt förstod syftet med den, samt att de blev förvirrade när ordparen presenterades innan 

bildparen. En person upplevde också att verktyget var otydlig när det kom till om man skulle 

klicka på bilderna och orden för att ta sig vidare i testet eller inte. Efter detta genomgick 
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verktyget några förbättringar för att förtydliga den ännu mer och göra den mer användbar 

för testpersonerna.  

Dessa ändringar var: 

1. att ha med en beskrivning över vad verktyget hade för syfte

2. att börja med bilderna istället för ordparen

3. ha med förtydligande text över att de ska klicka på bilderna eller orden för att kunna 
gå vidare i testet

Själva designen på verktyget har varit enkel redan från början och den har inte genomgått en 

så stor förändring från hur den såg ut från början till den slutgiltiga versionen. Målet var inte 

att skapa ett avancerat verktyg, utan verktyget skulle vara en hjälp och metod för att få en 

förståelse för vad målgruppen vill se för visuellt innehåll. För att få fram detta krävdes inte ett 

avancerat verktyg och målet var därför att hålla designen enkel för att låta testpersonerna 

kunna fokusera på det visuella innehållet som testas. Då minskas risken att de istället lägger 

uppmärksamhet på till exempel färg eller andra grafiska element som kan störa 

testpersonerna från syftet med verktyget. Färgerna på verktyget valdes därför för att den ska 

kännas stilren och enkel, alltså inte ha så starka färger som tar över från fokuset av verktyget. 

Den grafiska designen har inte varit i fokus utan fokuset har istället legat på att se om ett 

verktyg likt detta kan användas för att testa visuellt innehåll och för att se vad just den 

utvalda målgruppen vill se.  

När verktyget genomgått en iteration skickades den ut till personer från målgruppen och 

målet var att se om det gick att hitta ett mönster i vad för typ av innehåll de vill se, både när 

det kommer till de bilder som visualiseras och de beskrivande ordpar som de fick jämföra 

med varandra. I slutet av testet fick de svara på frågor om de förstod syftet med verktyget och 

om de tyckte den var enkel att använda. Syftet med verktyget presenterades och det ingick en 

beskrivning om vad verktygets mål var, de var alltså medvetna om detta när de använde sig 

av verktyget. För att få fram en tydligare kontext och verklighetskänsla i verktyget användes 

en påhittad influencer, med en bild och beskrivning av personen.  

I den slutgiltiga versionen av verktyget användes en bild på en påhittad influencer som var 

inlagd under hela testet för att ge testpersonerna en kontext och förståelse för vem testet 

handlade om. Det var då inlagda ordpar och olika bilder som representerade kategorier som 

denna påhittade influencern lägger upp. I verktyget testades de två kategorierna “kläder” och 

“resor”, anledningen till att två kategorier användes var för att inte göra testet för långt utan 

att det skulle gå snabbt för testpersonerna att delta utan att de skulle behöva lägga för mycket 

tid på att genomföra det.  

På första sidan i testet presenterades den påhittade influencern med en beskrivning och bild 

av personen. Testpersonerna fick på första sidan fylla i kort information om sig själva innan 

de kunde klicka sig vidare och det gick även att läsa mer om verktyget och i vilket syfte den 
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har skapats. För att få in kontext i verktyget kunde testpersonerna se en bild av influencern 

under hela testet och den har designat på ett personligt sätt, för att det skulle kännas som en 

verklig person som ville testa sitt innehåll på sina följare. Målet var att göra testet så 

verklighetstroget som möjligt för att få ett så bra resultat som möjligt. Men vid analysen av 

resultatet bör det trots allt tas hänsyn till att det användes en påhittad influencer under testet 

och att resultatet i ett sådant test kan variera baserat på vilken influencer som används i ett 

sådant test.  
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6. Resultat och analys
I denna del presenteras resultat från de olika metoderna som använts vid undersökningen och 

även en analys av det resultat som kommit in, samt en koppling till tidigare teori inom ämnet. 

6.1 Resultat enkätundersökning och analys  
Enkätundersökningen med frågor skickades ut till tjejer som befann sig mellan 15-20 år (se 

bilaga 9.1). Genom enkätundersökningen kom det fram olika typer av kategorier baserat på 

vad för innehåll användarna vill se. De fick själva skriva in de kategorier av innehåll som de 

anser att dem vill se, de blev inte begränsade att skriva in ett visst antal kategorier och de 

behövde heller inte välja mellan redan förvalda kategorier. Målet var att få en inblick i vilka 

typer av kontot och innehåll målgruppen gillar. Dessa olika kategorier var sen en grund för 

skapandet av verktyget som skapades i nästkommande metod och hjälpte till vid valet de 

olika bilder som användes. De kategorier av bilder som kom fram genom 

enkätundersökningen och som kan visualiseras i verktyget summerades till följande:  

Natur / resor 

Personer / människor 

Kläder 

Smink / hår 

Tatueringar 

Mat 

Inredning 

Musik / konserter 

Konst / poesi 

Djur 

Tabell 1: Visar de kategorier av innehåll som kom fram i enkätundersökningen. 

I enkätundersökningen fick målgruppen ställa flera olika frågor, de fick förklara vad som 

brukar få dem att gilla eller kommentera en specifik bild på Instagram. Det som kom fram 

genom dessa svar var att det oftast skiljer sig baserat på vem som postar bilden, detta 

eftersom de använder sig av dessa funktioner oftare med vänner eller andra personer de 

känner på något sätt. Detta visar på att de använder sig av dessa funktioner för att upprätthålla 

en social kommunikation och att det sociala har en viss inverkan på hur de använder sig av 

olika funktioner, precis som tidigare undersökningar som handlar om att personer skapar en 

slags gemenskap mellan varandra på sociala plattformar (Wenger-Trayner, 2015). Att gilla 

eller kommentera varandras bilder är en form av social kommunikation och att upprätthålla 
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en kontakt mellan varandra, en social praxis har tidigare identifierats inom olika sociala 

plattformar och att gilla en bild på Instagram behöver nödvändigtvis inte enbart mena att 

personen tycker om själva bilden utan det finns mycket annat runt omkring som kan påverka 

(Jungselius, 2018).  

Enkäten visar att deras användning av gilla-funktionen och kommentera-funktionen är olika 

och skiljer sig åt till viss del, det kom fram att de oftare använder gilla-funktionen eftersom 

det går snabbare och kommenterar gör dem vid mer speciella tillfällen. Det finns en högre 

chans att de kommer gilla eller kommentera en bild om bilden sticker ut från vad personen 

vanligtvis lägger ut eller har ett speciellt budskap som förmedlas. Det är en större chans att de 

kommer interagera med en bild om den inte är “som alla andra” bilder. De lägger också 

uppmärksamhet på vad som står i bildtexten och innehållet i det påverkar deras val av 

interaktion, det handlar inte enbart om vad som finns i det visuella innehållet när det väljer att 

interagera med en bild de ser.  

Vid frågan om antalet följare ett konto har påverkar dem när de väljer att följa ett konto så 

menar alla att det inte är det mest avgörande. De allra flesta svarade att det inte är någonting 

de tänker på alls. Några personer menar att det kan ge en indikation på om kontot är bra eller 

inte, det kan göra att de blir nyfiken på att kolla igenom ett konto för att se varför den har så 

mycket följare. Men ingen person menar att det är något som är helt avgörande, utan de 

menar att de istället fokuserar på vad för bilder som läggs upp och att dessa bilder matchar 

det typ av innehåll som de vill se.  

De fick också en fråga om deras användning av funktionerna för att gilla och kommentera 

påverkas av att andra personer/konton brukar gilla eller kommentera deras bilder. Resultatet 

från denna fråga visar att detta kan skilja sig baserat på hur väl de känner personen, att detta 

beteende är vanligt bland kompisar eller andra personer de känner bra. De flesta visar att de 

är medvetna om detta och att det är någonting som de gör antingen alltid eller ibland. De 

menar att de gör det för att hålla kontakten och att det är ett sätt att kommunicera med 

varandra genom att antingen gilla eller kommentera personers bilder. Även detta bevisar att 

det finns tydliga sociala koder inom olika grupper och på olika sociala plattformar, att de 

tänker på den sociala kommunikationen som sker genom dessa olika funktioner. Tidigare 

teori menar bland annat att personer tolkar gillningar de får olika baserat på vem som har 

gillat och att de kan förvänta sig att vissa personer ska gilla en bild, de tolkar gillningarna 

olika baserat på om de sen tidigare känner personen eller inte. Enkätresultatet visar ytterligare 

att personer tänker och reflekterar kring olika gillningar de får och att de olika sociala 

koderna påverkar och är någonting målgruppen tänker på.  

När det kommer till vilka konton personerna i enkätundersökningen följer och om det är mest 

personer de känner eller inte känner så visar resultatet att det är en blandning av båda. De 

följer personer de känner för att hålla kontakten, samtidigt som de också följer andra större 

konton och kända personer. Innehållet är viktigare i de bilder som läggs upp av de personer 
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som de inte känner och när de följer sina vänner spelar relationen en större roll, då är 

innehållet i bilderna inte lika viktigt. Alltså krävs det mer i innehållet hos bilderna när det 

kommer till konton som har många följare som de inte har en personlig relation till, till 

exempel personer med en stor mängd följare.  

Vid frågan om de vill känna gemenskap med de konton dem följer, om kön och ålder spelar 

roll när de följer nya konton, så visar resultatet att de flesta anser att de följer flest tjejer i 

deras egna ålder eller något äldre. De anser inte att de tänker särskilt mycket på det, men att 

det är någonting som sker omedvetet ändå, eftersom de anser att dessa personer har ett 

innehåll som de tycker bättre om och enklare kan relatera till.  

De flesta tänker inte på att de vill känna gemenskap med personerna, men att de trots detta 

ändå följer flest konton som de har mycket gemensamt med. De menar att det sker utan att de 

tänker på det, att de följer personer de känner gemenskap med på olika sätt, både till 

ålder/kön men också till intressen och att de vill kunna relatera till dem i det liv de lever. 

Även detta bekräftar skapandet av olika grupper på sociala medier, och kan kopplas till 

“virtual community of practice” (Wenger-Trayner, 2015). Detta gäller både för personer som 

de känner och inte känner. Att de följer flest personer inom samma ålder och kön kan visa på 

att det finns en viss gruppering på Instagram, att det skapas olika grupper eller “virtual 

communities” där personerna hittar olika gemenskaper mellan varandra. Personerna i 

enkätundersökningen menar dock att det mest handlar om innehållet hos kontot som spelar 

roll, att de inte tänker så mycket på kön eller ålder, men att det blir så undermedvetet.  

Personerna fick i undersökningen ange tre ord var som bäst beskrev det innehåll som de ville 

se hos de konton dem följer. Dessa ord kommer användas som valbara ord i metoden med 

verktyget. De ord som kom fram summerades till följande, där vissa ord var lika varandra och 

därför fick slås ihop till ett ord. Det skapades sen olika ordpar de fick välja mellan i verktyget 

utifrån dessa ord. 

Inspirerande 

Vackert 

Vardagligt 

Mörka färger 

Svartvit 

Ljusa färger 

Lättsamt 

Rosa 
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Människor 

Gulligt 

Konstnärligt / poetiskt 

Roligt / Underhållande 

Djur 

Häftigt / coolt / annorlunda 

Behagliga färger 

Olika former 

Starka färger 

Skärpa 

Mysigt 

Tabell 2: Visar de beskrivande ord som kom fram i enkätundersökningen. 

Målgruppen fick i undersökningen också dela med sig av ett konto som de tycker om att följa 

på Instagram, samt en motivation till varför de tycker om just det kontot. Alla konton som 

rekommenderades var konton av unga tjejer. Motivationerna till varför de följde just dessa 

konton handlade om att de tycker om att få följa med i deras liv och att det fanns en variation 

av olika bilder. De tyckte om konton som lägger ut bilder på sig själva och där de delar med 

sig av sin vardag, de vill följa med i människors liv.  

Personerna i undersökningen fick också dela med sig av sina egna konton på Instagram. Detta 

för att kunna gå igenom vilka konton de följer och om det gick att hitta någon gemensam 

beskrivning över dessa konton. Metoden för att gå igenom de konton som de följer var att 

göra en analys där var tjugonde konto som dessa personer följde analyserades. Totalt 

analyserades 610 olika konton, utifrån vilket kön och ålder ägaren till kontot har, samt om de 

är svenska konton eller inte och hur många följare dem har. Detta för att se om det går att 

hitta ett mönster i vad för typ av konto dessa personer följer.  
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Tabell 3-6: visar resultatet från analys av totalt 610 utvalda konton som personer från målgruppen 

följer. 

Resultatet från analysen visar att de flesta personer som de följde var kvinnor, med 81% och 

under 30 år med 74%, alltså flest personer av samma kön och i en ungefär samma ålder som 

de själva. Ännu ett bevis på att de följer personer som är lika dem själva.  

Det visade också att 60% var svenska konton och att 56% var personer som hade under 

10.000 följare, detta kan tyda på att de ofta följer personer som de själva känner och inte 

enbart influencers eller andra större konton med fler följare. Det tyder dock igen på att de 

oftare följer personer som är lika dem själva när det kommer till ålder och kön, oavsett om 

det handlar om att hitta en medveten gemenskap hos dem eller inte.  

6.2 Resultat test med verktyget  
Totalt medverkade 70 personer från målgruppen i detta test med verktyget som skapades för 

att testa visuellt innehåll på målgruppen. De fick länken till verktyget skickade till sig och de 

genomförde sen testet på egen hand. Det var helt frivilligt att delta och testpersonerna 

hittades genom olika facebook-grupper. I slutet av testet fick personerna svara på om syftet 

med verktyget var enkelt att förstå och om den var enkel att använda. Resultatet visar att 80% 

tyckte att syftet var enkelt att förstå och 88% upplevde att den var enkel att använda sig av. 

Detta kan visa att verktyget var enkelt att använda för målgruppen och att de enkelt kunde 

genomföra testet utan distraktioner.  
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Resultatet från verktyget visade vilka bilder och ord som testpersonerna tyckte mest om, de 

fick olika bildpar och efterföljande ordpar att välja mellan inom kategori “kläder” och 

kategori “resor” (se bilaga 9.2). I just detta test användes en påhittad influencer och 

statistiken som kom fram visar att vissa bilder och ord var mer populära än andra. Detta kan 

ge en inblick i vad för innehåll just denna målgrupp vill se hos ett konto och det skulle även 

gå att dela in i fler åldersgrupper och kön för att se vad just en viss typ av följare vill se om 

man har flera olika målgrupper att testa. Resultatet kan också variera om en annan påhittad 

influencer hade använts eller om en verklig influencer hade använts, detta resultat visar vad 

målgruppen vill se hos en typ av konto. Detta kan variera inom andra typer av kontot och 

andra kategorier.  

Det som visar mest i resultatet var i detta test de olika ordpar som jämfördes då de är visuellt 

beskrivande ord och beskriver det visuella innehåll som målgruppen vill se inom ett specifikt 

konto och kategori. Bilderna i det här läget användes mest som ett sätt för att visualisera de 

olika kategorierna för testpersonerna och för att återigen ge mer kontext i testet, det antogs 

vara enklare för testpersonerna att veta vilka visuella ord de skulle välja om de innan fick 

hjälp att visualisera vad de olika kategorierna innebar med hjälp av bilderna.  

Resultatet från bildparen säger därför inte lika mycket i det här läget, utan det mest 

intressanta är det som kom fram genom ordparen, då de ger en bättre förklaring för vad för 

visuellt innehåll de vill se i testet med verktyget. Influencers kan dock genom ett sådant 

verktyg även analysera svaren från bilderna, i och med att de då kan testa vad för typ av 

bildkomposition med mera som personerna vill se. Det anses alltså vara mer intressant för en 

“verklig person” att ta del av resultatet inom bildparen och resultatet i denna studie fokuserar 

därför mer på ordparen, i och med att en påhittad influencer användes i detta test med 

verktyget. 

Inom kategori “kläder” (se bilaga 9.3) visar resultatet på hur målgruppen ställer sig till olika 

ordpar inom just den kategorin och hos den påhittade influencern. Det som går att visa som 

tydligast och som ger mest information inom denna kategori är att de gärna vill se innehåll 

som är “inspirerande”, med “behagliga färger” det ska vara “vardagligt” och “vackert”. Inom 

kategori “resor” skiljer sig svaren på ordparen en del, vilket bekräftar att det innehåll som 

målgruppen vill se varierar en del mellan olika kategorier. Det som kom fram tydligast och 

som ger mest information om denna kategori är att de gärna vill se innehåll som har “färg” 

och “starka färger”, det ska även här vara “inspirerande” och “häftigt”, det ska också inom 

denna kategori vara “vardagligt” och “mysigt”. 

6.3 Resultat intervjuer  
I denna del presenteras resultatet från kompletterande intervjuer som gjordes på fem 

personer utvalda från målgruppen och som också deltagit som testpersoner i testet med 

prototypen. Frågorna handlade om hur de upplevde testet med prototypen, för att se om de 

förstod hur 
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den skulle användas och vad de tycker om idén att skapa ett verktyg för att kunna testa 

visuellt innehåll. För att se svaren från intervjuerna se bilaga 9.3.  

6.3.1 Resultat intervjuer  - testpersoner 
De frågor som ställdes till testpersonerna var: 

1. Hur svår eller lätt upplevde du det var att använda sig av prototypen?

2. När tror du en sådan prototyp skulle vara användbar och vem skulle kunna använda 
sig av den?

3. Var det något du tyckte var oklart med prototypen?

4. Finns det några förbättringar i prototypen som skulle göra den bättre?

De upplevde att prototypen var enkel att använda sig av och att uppbyggnaden med bilder 

och ord var enkelt att förstå. Personerna menar att vem som helst skulle kunna använda sig av 

prototypen och att den skulle kunna användas på flera olika målgrupper med olika bilder och 

ord. I och med att den var enkel i uppbyggnaden krävs det inte stor kunskap i hur den ska 

användas, detta gör att vem som helst skulle kunna förstå hur den används oavsett 

förkunskaper. Det går att anpassa verktyget till olika grupper av personer och ha med olika 

kategorier som anpassats till just det konto som vill testa sina bilder.  

De upplevde också att syftet med verktyget kom fram och att det inte fanns någonting som de 

tyckte var svårt när de använde sig av verktyget, de förstod på en gång hur de skulle använda 

sig av den. En person kommenterade att syftet skulle bli ännu tydligare med en verklig 

influencer, det skulle ge testpersonerna ännu mer verklighetskänsla och mer kontext om en 

person de själva följer skulle använda sig av ett sådant verktyg. Det skulle skapa en större 

motivation till att använda sig av verktyget om det handlade om ett konto de själva följer eller 

har en personlig koppling till.  

De bilderna som användes i verktyget kan kopplas till “konnotation” och “denotation” och 

bildanalys (Bignell, 2002). Hur målgruppen tolkar bilderna kan ha påverkat deras val av bild 

och det bör därför reflekteras över nivån av konnotation och denotation i bilder som används 

i ett verktyg som testar bildinnehåll. När det kommer till nivån av detonation så användes det 

flest människor i de olika bildvalen som användes i verktyget, de flesta unga kvinnor för att 

kunna skapa en influencer som är så lik de konton som målgruppen oftast följde. Det var 

även viktigt att dessa bilder inte innehöll någon allmänt känd person, då detta skulle kunna ha 

påverkat målgruppens val av bild. Tanken var att bilderna skulle vara ganska anonyma och 

passa in till den påhittade influencer som användes. När det kommer till den konnotativa 

nivån i bilderna i verktyget så var de flesta bilderna utav estetisk karaktär, kompositionen av 

bilderna anpassades till de ord som personerna i enkätundersökning angav. Tanken var att 

målgruppen skulle kunna identifiera sig själva i bilderna som valdes.  

6.3.2 Resultat intervjuer  - influencers 
De frågorna som ställdes till dessa personer var: 

1. Vad tyckte du om prototypen och tror du att dina följare skulle förstå hur den
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fungerar? 

2. Skulle du själv använda dig av ett sådant verktyg med dina följare, varför/varför inte?

3. Finns det något du saknar i prototypen som skulle kunna göra den bättre?

Det skickades också ut frågor till olika influencers för att få fram vad de tycker om verktyget 

och om de själva skulle använda sig av ett sådant verktyg för att se vad deras följare vill se 

för innehåll (se bilaga 9.3). Kravet för dessa personer var att de hade minst 10.000 följare på 

Instagram och totalt svarade åtta personer. Dessa personer valdes ut utifrån de 

rekommenderade konton som personerna i enkäten angav. Frågor skickades till alla dessa 

personer men det var åtta stycken som svarade. Svaren visar på en positiv inställning till att 

kunna testa sitt innehåll på detta sätt och de också uppfattade syftet med verktyget. De höll 

med om att vem som helst skulle kunna förstå hur ett sådant verktyg skulle fungera och att 

det skulle kunna vidareutvecklas.  

De ansåg att ett sådant verktyg skulle vara användbart för dem, då de förstår att det är viktigt 

att förstå vad följarna vill se för bilder och att ha en kunskap vad sina följare vill ha. För dem 

blir det som ett ytterligare steg att förstå sina följare och vad dem vill se, om det är någonting 

de känner sig osäkra på gällande deras innehåll skulle ett verktyg vara användbart. De ansåg 

också att det är bra att det framgår tydligt vem som skapat testet, att det är viktigt att kunna 

göra den personlig och anpassa till sina egna bilder eller kategorier.  
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7. Diskussion och slutsats
I denna del diskuteras det resultat som kommit fram och kopplar det till tidigare teorier och 

forskning inom ämnet. Det presenteras också en slutsats på den frågeställning som använts i 

studien.  

7.1 Diskussion - enkätundersökningen 
Det som kom fram i enkätundersökningen visade på att målgruppen tänker på vem som 

postar bilden och att de gillar/kommenterar olika mycket baserat på om de känner till 

personen sen innan eller inte, alltså har relationen till personen de följer en betydelse när det 

kommer till hur de interagerar på Instagram. Innehållet i bilden är också en faktor som 

påverkar om de kommer gilla eller kommentera ett inlägg, om bilden sticker ut tillräckligt 

mycket från vad de annars brukar se hos ett specifikt konto när det kommer till hur bilden ser 

ut. Detta kan bland annat vara att bilden innehåller någonting speciellt, antingen visuellt eller 

med en speciell kontext. Också budskapet anses vara viktigt och bildtexten har en påverkan 

på om de kommer gilla/kommentera en bild. De tänker på vad för innehåll ett konto postar 

innan de väljer att följa det och om det matchar det innehåll som de vill se. Innehållet är 

viktigare när de följer personer de inte känner, i annat fall spelar relationen och 

kommunikationen en viktigare och större roll.  

När det kommer till att gilla eller kommentera andra som brukar gilla/kommentera tillbaka så 

kom det fram att det kan påverka, att personerna använder sig av detta för att kommunicera 

och hålla kontakten med varandra eller sina vänner. Detta sociala spel som förekommer är en 

del av “virtual/online community of practice”, där personerna som ingår har skapat sociala 

koder för hur de ska kommunicera med varandra (Wenger-Trayner, 2015). Tidigare forskning 

inom ämnet av Jungselius (2018) som beskrev att gillningar är en komplex social interaktion 

som kan ha flera olika betydelser, det vill säga att användaren tolkar de olika gillningar den 

får. Resultatet från enkätundersökningen bekräftar detta ytterligare, att personerna i 

målgruppen tänker mycket på de olika interaktioner som finns, bland annat att gilla och 

kommentera. Det är mer än att bara trycka på gilla-knappen, utan det ligger flera olika sociala 

koder bakom agerandet.  

Resultatet visade också att målgruppen vill känna gemenskap med personerna de följer, de 

följer gärna andra tjejer i sin egen ålder eller något äldre, trots att det oftast inte är någonting 

de tänker på eller gör medvetet. Inom “virtual/online community of practice” har personerna 

en gemenskap på olika sätt, i detta fall handlar det mycket om att personerna har samma kön 

och ålder, men finns även när det kommer till intressen (Wenger-Trayner, 2015). De vill 

känna en gemenskap i vilken typ av person det är som de följer, att personen ska vara lik en 

själv och leva ett liv som de själva lever eller skulle kunna leva. De vill på olika sätt kunna 

relatera till personen, även om de inte reflekterar så mycket om just det så sker det 

undermedvetet hos dessa personer. Denna gemenskap kan användas av influencers som idag 

har en stor makt på sociala medier och används av företag för att marknadsföra. Jaakonmäki, 

Müller och Brocke (2017) menar att det är viktigt att välja rätt influencer när det kommer till 
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antal följare och kön samt ålder, vilket visar igen på hur både kön och ålder har en inverkan 

och hur det kan skapa gemenskap.  

7.2 Diskussion - analys av konton 
Vid de rekommenderade konton så uppgav alla olika konton av tjejer och det innehåll de 

tyckte mest om var personer som delade med sig av sin vardag och bilder på sig själv. Även 

detta bevisar att personerna vill följa personer som de får lära känna och känna en gemenskap 

med, även om de inte känner varandra så upplevs en gemenskap med dessa personer och ett 

större intresse finns vid personer som på olika sätt är lik en själv. Vid analys av de konton 

som personerna i enkätundersökningen följde så visade det sig att de till största delen följde 

tjejer under 30 år, vilket återigen visar på att målgruppen gärna vill kunna identifiera sig med 

de personer de följer, likt ett slags “online/virtual community of practice”.  

7.3 Diskussion - testet med verktyget  
Resultatet från verktyget visade vilka bilder och vilka ordpar tillhörande de olika kategorierna 

som var populärast, tanken är att denna statistik ska kunnas visa vilket innehåll som 

målgruppen vill se. Det är en första förståelse för vad för visuellt innehåll just denna 

målgrupp vill se och en början på en förklaring vad dessa personer tycker om för visuellt 

innehåll. Statistiken kommer att variera baserat på vem kontot som används i verktyget är och 

vad för typ av följare de har, det som kom fram genom denna testomgång visade resultatet för 

en påhittad influencer.  

I slutet av verktyget fick personerna som deltagit svara på två frågor om hur de upplevde 

verktyget, dessa svar visade att de flesta upplevde verktyget som enkel att använda och de 

förstod även syftet med verktyget. Detta kan därför visa att ett liknande verktyg där man 

jämför bilder och ord med varandra skulle kunna ge kunskap i vad för typ av innehåll sina 

följare på Instagram vill se. Det visade att det var enkelt att förstå hur man skulle använda sig 

av verktyget och att uppbyggnaden gjorde det enkelt att förstå syftet med den.  

7.4 Diskussion - intervjuerna  
Vid intervjuerna med personer som använt sig av verktyget så fanns det en positivitet till hur 

den var uppbyggd, de ansåg att den var enkel att använda sig av och förstå. De förstod 

konceptet med att jämföra bilder och ord med varandra och att man testade olika kategorier åt 

gången, eftersom det kan skilja sig åt mellan olika kategorier hur man vill att en bild ska se 

ut. De trodde också att flera olika målgrupper kan använda sig av den, det krävs inte stora 

förkunskaper för att använda den och det var bra att den inte var tidskrävande att genomföra.  

Det var svårt för personerna att komma på förbättringar, kanske att det skulle bli enklare om 

man använde sig av verkliga influencers i verktyget som de själva följde för att se om deras 

sätt att använda den på skulle skilja sig då. I verktyget användes en fejkad profil för att få en 

så verklig känsla som möjligt, men det skulle kunna göras ännu verkligare med en riktig 

influencer som de känner till sen tidigare. Nu var den enda informationen som de fick den 
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text som fanns som beskrivning om den påhittade influencern. Skulle verktyget också testat 

på andra målgrupper som inte har lika stor vana att använda sig av datorer/sociala medier så 

skulle det kanske komma fram fler förbättringar. Den målgrupp som användes har sedan 

tidigare stor vana att använda sig av datorer/sociala medier och det gör förmodligen att de 

enklare förstår hur verktyget ska användas samt dess syfte. 

De influencers som kontaktades fick svara på några frågor om verktyget i efterföljande 

intervjuer och även dem förstod konceptet med att jämföra bilder och ord med varandra, samt 

ansåg att det var en bra idé att kunna förstå sina följare och vad de vill se för innehåll. En 

framtida utveckling av verktyget skulle kunna vara att testa hur den skulle designas för att 

låta influencers själva ladda upp bilder och göra en egen version av verktyget med egna 

bilder och kategorier. Då skulle det gå att se om syftet fortfarande framgår eller om det blir 

ännu tydligare, om dessa influencers förstår hur ett sådant verktyg kan användas i 

verkligheten och i olika kontexter.  

7.5 Diskussion - ett verktyg för att förstå vad för visuellt innehåll sina följare vill se När 

det kommer till att förstå vilket innehåll som sina följare vill se så går det att se detta i antalet 

gillningar eller kommenterar en viss bild får, men ett verktyg där man kan testa sitt innehåll i 

förväg skulle kunna hjälpa till ännu mer att få en förståelse för sina följare. Det går också att 

sortera utifrån ålder och kön för att se vad olika grupper bland sina följare vill se, då det antas 

finnas skillnader i vad de vill se för visuellt innehåll. Tidigare forskning har kunnat hitta 

skillnader i olika åldersgrupper och kön när det kommer till hur de använder sig av 

Instagram, där de lyckades klassificera olika användare baserat på olika karaktärsdrag (Han, 

Jean, Song, Jo, Kim, 2018). Olika åldersgrupper vill därför förmodligen se olika typ av 

visuellt innehåll och med ett verktyg går det att enklare anpassa detta till de olika åldrar som 

följer ett visst konto.  

Ännu ett sätt att analysera sina följare gör det enklare att förstå dem ännu mer och de olika 

användartyper som finns och att i framtiden kunna förutse vilka bilder som kommer bli 

populära hos sina egna följare. Det skulle också gå att innan publicering av bilder se vilken 

bild som sina följare vill se, då det ibland kan vara svårt att förutse sina följare och vad de 

kommer tycka om. Hu, Manikonda och Kambhampati (2014a) har tidigare klassificerat olika 

typer av personer på Instagram och hur de använder Instagram, framförallt när det kommer 

till vad för bilder de själva lägger upp. De kom genom sin studie fram till att det inte finns 

något samband mellan antal följare och vad för visuellt innehåll dessa personer lägger upp, 

vilket i sig är intressant och visar på att det kan vara svårt att kategorisera visuellt innehåll, 

alltså att det inte spelar någon roll hur många följare ett konto har när det kommer till vilket 

innehåll de publicerar.  

Ett verktyg för att testa visuellt innehåll kan bland annat hjälpa till att förstå vad det är som 

gör att en bild blir populär i form av feedback med gillningar och kommentarer, om det 

handlar om innehållet i bilden eller bildtexten. I verktyget fokuseras det på det visuella 
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innehållet, alltså inte innehållet i bildtexten eller annat som kan göra att det visuella 

innehållet inte är avgörande. I vissa fall kan bildtexten vara viktigare än själva innehållet i 

bilden, då kan ett verktyg som fokuserar på det visuella innehållet hjälpa till att förstå vilket 

innehåll i bilden som sina följare vill se oavsett vilken bildtext man använder. Ett verktyg 

som detta skulle helt enkelt kunna göra det ännu enklare för influencers att förstå vad sina 

följare vill se och få en större förståelse för sin egen målgrupp.  

Dessutom bör antalet gillningar eller kommentarer inte alltid vara det viktigaste eller det som 

ger den bästa förståelsen för sin målgrupp. Det finns många anledningar till varför personer 

väljer att gilla eller kommentera en bild och det handlar inte enbart om att de tyckt om det 

innehåll som finns i bilden, det kan handla om relationen följarna har till personen eller annat 

som kan påverka den sociala kommunikationen som sker. Genom att koncentrera sig på det 

visuella innehållet går det att till viss del förstå vad följarna vill se utan annan typ av 

påverkan.  

7.6 Diskussion - vad för visuellt innehåll vill målgruppen se 
När det kommer till det visuella innehållet och hur en influencer kan förstå vad för visuellt 

innehåll sina följare vill se så går det att i resultatet av verktyget få en bättre förståelse för 

detta genom de olika ordparen och då vad för visuellt innehåll som just den utvalda 

målgruppen verkar vilja se inom kategorierna som användes. Det mest intressanta är att 

kunna jämföra resultatet mellan kategorierna “kläder” och “resor”, då det till viss del skiljer 

sig åt och detta kan visa att det visuella innehållet som målgruppen vill se skiljer sig mellan 

olika kategorier. Genom att analysera dessa svar går det att hitta ett visst mönster i vad för typ 

av innehåll målgruppen vill se, denna information kan influencers med denna målgrupp 

använda sig av till viss del. Det skulle också gå att testa andra typer av målgrupper för att få 

fram hur mycket det skiljer sig och vad för visuellt innehåll de vill se inom andra kategorier. 

Målgruppen vill gärna se bilder som innehåller färg, detta visade dem både genom 

enkätundersökningen där de fick beskriva vilket visuellt innehåll de vill se och genom 

verktyget. Tidigare forskning av Khosla, Sarma och Hamid (2014) har även dem kommit 

fram till att färg har en viktig del i hur populär en bild kommer att bli, men att även antal 

vänner och antal uppladdade bilder har påverkan på bildens popularitet.  

Det mesta intressanta som kom fram genom ordparen i verktyget var att de inom båda 

kategorierna ville ha visuellt innehåll som är inspirerande och vardagligt. Detta kan återigen 

vara för att målgruppen gärna vill kunna identifiera sig med det innehåll som de ser, genom 

att de gärna vill se vardagligt innehåll från de konton som de följer. Detta kan också vara ett 

typ av relationsskapande, att de vill känna gemenskap genom att de ska kunna relatera till det 

visuella innehåll de ser. Även i enkätundersökningen kom det fram att målgruppen vill se 

vardagligt innehåll och de vill gärna kunna relatera till personen de följer och på något sätt 

känna att de lever ett liknande liv som en själv. Tidigare forskning av Jaakonmäki, Müller 

och Brocke (2017) har visat att personer gärna vill se bilder som innehåller människor på 

Instagram, även detta kan vara ett typ av relationsskapande eller ett sätt att känna mer 
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gemenskap med den personen man följer. Att genom lägga upp bilder på sig själv eller andra 

människor skapas en mer personlig känsla. Dessa bilder kan vara av kategorin “selfies” som 

Zhao och Zappavigna (2017) menar är unik på grund av sin intersubjektiva uppfattningar 

mellan följare och bildskapare.  

7.7 Diskussion - sammanfattning 
Sammanfattningsvis kom det fram flera olika förklaringar som till viss del visar på hur 

målgruppen använder sig av Instagram och hur olika sociala koder påverkar deras 

användning av plattformen. Genom verktyget kom det fram en viss förklaring och en 

påbörjad förståelse för vad för typ av visuellt innehåll målgruppen vill se. Både 

testpersonerna och de influencers som intervjuades visade en övervägande positivitet till ett 

verktyg för att kunna testa visuellt innehåll. Testpersonerna upplevde ett sådant verktyg som 

enkelt att använda och influencers ansåg att det var en bra idé att ytterligare kunna förstå sina 

följare. Det går att hitta vissa förklaringar på vad målgruppen vill se för visuellt innehåll 

genom de olika metoderna som använts och ett verktyg för att testa visuellt innehåll verkar 

enligt metoderna som använts vara en idé som fungerar. 

7.8 Diskussion - framtida forskning 
Framtida forskning skulle kunna utveckla detta ämne ännu mer och analysera flera olika 

typer av målgrupper, inte bara fokusera på en typ av målgrupp. Det skulle då gå att jämföra 

olika målgrupper med varandra och se vad som skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper och 

kön när det kommer till hur de använder sig av Instagram och vad för visuellt innehåll de vill 

se hos de konton som de följer.  

Det finns också fler frågor man skulle kunna ställa användare för att få veta ännu mer om hur 

de använder sig av Instagram eller andra sociala plattformar. Verktyget skulle också kunna 

utvecklas mer och på olika sätt testa personer på vad för innehåll de vill se, inte enbart när det 

kommer till bilder på Instagram utan även andra sociala plattformar. Man skulle också kunna 

göra verktyget mer interaktiv där personer själva kan skriva in feedback om vad för innehåll 

de vill se inom en viss kategori, inte enbart använda sig av förutbestämda bildpar och ordpar.  
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9. Bilagor
9.1 Frågor och svar enkätundersökning 

Hur skulle du kategorisera det innehåll du vill se hos de konton du följer? 
1. Naturbilder och bilder på personer.

2. Bilder på kläder och smink, djurbilder, matbilder.

3. Konsert och musik, smink och kläder, tatueringar

4. Kändisar, natur, mat, vardag

5. Personer och vardag. Konst.

6. Smink/outfits/hår och musik.

7. Natur och djur och konst.

8. Bilder på människor/personer, djur och natur.

9. Konserter/musik och smink.

10. Tatueringar, vardag, hår/smink/kläder 

11. Konst, böcker, text, poesi, humor. 

12. Människor och stil/kläder. 

13. Djur och natur, människor/personer. 

14. Vardagsbilder och bilder på sig själv, smink och kläder. 

15. Konsert/musik, resor/natur och människor. 

16. Kända personer, tv/film och musik. 

17. Smink och personer. 

18. Tatueringar, stil och djur. 

19. Humor, olika kända personer, konserter 

20. Resor, människor, mat 

21. Tatueringar och stil. 

22. Växter, personer, vardag 

23. Musik/konserter, resor, vardag 

24. Inredning, djur, resor, människor 

25. Familj och vardag. 

26. Vänner/människor, humor, djur. 

27. Kända personer, smink och vardag 

28. Liv/vardag, resor och mat. 

29. Resor, konserter och människor 

30. Vardagligt och konstnärligt. 

Vad får dig att gilla eller kommentera en specifik bild på Instagram? 
1. Jag brukar gilla de flesta bilder från de jag följer. Kommentera gör jag om det

är något speciellt.

2. Jag brukar gilla eller kommentera om det är något speciell i texten till bilden,

till exempel om någon fyller år. Annars brukar jag inte göra det så mycket utan jag

kollar mest
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3. Om bilden sticker ut från vad jag brukar se eller om det är någon speciell

bildtext.

4. Det är olika. Jag gillar nästan alltid men kommentera gör jag mest till mina

vänner. 

5. Det är olika. Med vänner brukar jag gilla och kommentera mycket. Men med

andra personer beror det på vem det är, med kändisar och så brukar jag gilla ibland

om det är något speciellt i bilden. Annars beror det mest på vem som lägger ut bilden

och inte så mycket vad som är i bilden tror jag.

6. Jag gillar typ allt och kommentera gör jag till exempel om någon fyller år eller

om bilden har ett speciellt budskap. Ibland kommenterar jag när det är diskussioner 

eller frågor osv. 

7. Jag gör det mest med personer jag känner bra.

8. Om det är någon jag känner brukar jag oftast gilla eller kommentera de flesta

bilder, beror på hur nära jag är personen. 

9. När det kommer till mina vänner brukar jag gilla det mesta och kommentera

ibland när det är något speciellt. Med andra personer blir det inte lika ofta. 

10. Om bilden innehåller något speciellt som sticker ut från det vanliga. 

11. Jag brukar inte göra det så ofta egentligen, brukar mest kolla. Ibland om det är 

något speciellt. 

12. Det varierar. Kanske om den är extra rolig eller om jag verkligen tycker om 

den. 

13. Det varierar ganska mycket. Det beror på hur väl jag känner personen. Men 

oftast brukar jag gilla de flesta bilder. Kommentera gör jag till mina närmsta vänner 

oftast. 

14. Jag tror den största anledningen är om bilden känns extra bra eller om det är 

något extra viktigt skrivet i texten. 

15. Jag gillar de flesta bilder utan att direkt reflektera så mycket. Kommentera tar 

ju lite längre tid så det gör jag inte lika mycket, mest med mina vänner. 

16. Olika. Jag tror den största anledningen är att bilden sticker ut eller att det 

kommer från någon person som jag känner eller ser upp till. 

17. Bilden känns extra bra, antingen att den innehåller något speciellt eller är 

tagen på ett bra sätt. 

18. Om bilden innehåller något extra bra eller fint, sen kan jag gilla eller 

kommentera utan att bilden är så speciell utan det sker ibland automatiskt ändå. 

19. Om personen lagt ner tid på bilden, om den känns extra genomarbetad och inte 

någonting som bara lagts upp utan någon tanke bakom. 

20. Gilla brukar jag göra enklare, då spelar det knappt någon roll egentligen vad 

det är för bild. Men kommentera kan jag göra om inlägget sticker ut eller innehåller 

något som gör att man gärna vill lägga en kommentar. 

21. Jag gör det med de flesta men det kan bli mer eller mindre baserat på vad för 

konto det är. 
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22. Det beror på väldigt mycket. När någon gjort något speciellt brukar jag 

kommentera, gilla gör jag nog enklare. 

23. Det blir mer ofta med vissa personer, ibland kan man gilla nästan automatiskt 

på vissa konton och sen mer sällan på andra konton. Det beror på hur mycket man 

känner personen eller vad för anledning man följer personen. 

24. Jag brukar nästan alltid gilla eller kommentera mina vänner och familj. Sen 

med vissa kända personer också, det beror helt på hur mycket tid jag har. 

25. Jag är inte jätteaktiv med det. Det blir om jag har mycket tid över, till exempel 

kan det vara om någon fyller år eller så som man lägger ner extra tid. 

26. Jag gillar enklare än kommentera skulle jag säga, då kommentera tar längre tid 

och känns mer personligt. Gilla gör jag med de flesta jag följer. 

27. Om bilden känns extra fin eller extra bra, om den sticker ut från det vanliga. 

Bildtexten kan också få mig att gilla eller kommentera. 

28. Det beror på, med vissa personer kan jag kommentera eller gilla nästan varje 

bild. Andra personer är det mer sällan. Oftast är det om det är något speciellt i bilden 

eller i bildtexten. 

29. Jag brukar gilla nästan alla bilder. Kommenterar gör jag också ganska ofta, 

men det blir enklare med folk man känner bättre. 

30. Jag kommenterar ganska sällan nu för tiden, att gilla känns enklare och det går 

ju snabbare. Gilla gör jag oftast på nästan alla bilder. Kommenterar gör jag vid 

speciella tillfällen. 

Spelar antalet följare någon roll när du väljer att följa ett konto? 
1. Nej men oftast brukar de ha många följare ändå, förutom när jag följer mina

kompisar 

2. Nej jag följer nästan bara mina kompisar så då bryr jag mig inte.

3. Nej jag tänker inte på det. Jag bryr mig mest om bilderna.

4. Nej jag tittar inte på det alls. Det spelar ingen roll för mig

5. Nej jag tittar på vem personen är och vad den lägger ut för bilder. Bara för att

nån har mkt följare betyder det inte att den postar bilder jag vill se.

6. Kanske lite, är det personer jag inte känner så kan antal följare säga om kontot

är bra eller inte. 

7. Nej. Jag tänker inte alls på det. Men såklart att man ändå ser det.

8. Det ger en indikation på hur bra kontot är ibland men det avgör inte så mycket

om jag kommer följa kontot eller inte. 

9. Nej jag tror inte det. Det avgör inte så mycket tror jag inte.

10. Nej det är ingenting jag direkt reflekterar över, känns inte så viktigt för mig. 

11. Osäker, kan bero på. Egentligen spelar det inte jättemycket roll men ibland 

kan jag tänka att det gör att jag kommer gilla kontot mer. 

12. Nej inte direkt. Det kan göra att man kanske blir intresserad att kolla igenom 

kontot för att se varför så många velat följa. 

13. Nej det gör inte så stor skillnad för mig. 
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14. Det beror på vad för typ av konto det är. Är det ett konto som tillhör en 

kompis eller liknande så spelar det ingen roll. Annars kan jag känna att det spelar lite 

större roll men det är inte det allra viktigaste. 

15. Nej tror nog inte det. Känns inte viktigt direkt. 

16. Nej inte direkt. Har nog aldrig tänkt på det. 

17. Nej. Men ofta har vissa många följare ändå, men det är inget jag tittar på när 

jag följer någon. 

18. Nej. Vet inte om det avgör så mycket. 

19. Det kan göra att man kollar igenom kontot för man vill veta varför den har 

mycket följare och då kanske man börjar följa. Men det spelar inte jättestor roll 

egentligen. 

20. Nej tror inte jag tänker så mycket på det. Vet inte varför det skulle få mig att 

följa eller inte följa. 

21. Nej inte vad jag tänker på medvetet. Jag brukar mest läsa beskrivningen på 

kontot och kolla de senaste bilderna innan jag följer det. 

22. Ibland kanske. Det avgör inte helt men i vissa fall kan man bli nyfiken om 

någon har mycket följare. 

23. Kanske lite, det kan vara ett tecken på att många gillar kontot så då kanske 

man tar sig extra tid att gå in och kolla varför den fått så många följare. 

24. Nej det är ingenting jag kollar på. 

25. Nej jag bryr mig bara om vem personen är eller vad för bilden den lägger upp. 

26. Nej reflekterar inte över det. Sen har ju vissa många följare ändå men för mig 

avgör det ingenting. 

27. Nej. Det gör inget för mig, vet inte om det kanske påverkar omedvetet 

eftersom man ändå ser att någon har mycket följare, men det är inte så viktigt. 

28. Nej tror inte det gör något för mig. Det är ingenting jag tänker på eller lägger 

märke till. 

29. Ibland kanske. Det är inte avgörande men det kan göra att man blir intresserad 

av ett konto. 

30. Nej tror inte det. Försöker i alla fall att inte tänka på det. Känns inte viktigt. 

Brukar du gilla eller kommentera en bild eftersom den personen ofta gillar eller 
kommenterar dina bilder?  
1. Ja ibland. När det kommer till folk jag känner så är det ett sätt att hålla

kontakten och "ge tillbaka".

2. Ibland, om det är någon som jag vet som brukar gilla så kan jag gilla tillbaka

för att vara snäll.

3. Det beror på om jag känner personen eller inte. Men det är inte så ofta.

4. Ja med vissa personer. Det är kul och ett sätt att va social

5. Nej inte så ofta. Men det blir väl att man gör det med kompisar men inte med

personer jag inte känner så bra. Det kan va ett sätt att lära känna nån ibland som man 

vill bli vän med typ. 
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6. Med mina kompisar och så blir det ju så. Annars inte så mycket.

7. Såklart man vill ge tillbaka men det är inget jag känner mig tvingad att göra

utan jag gör det för att jag vill det.

8. Ja det brukar ofta bli så

9. ja det blir så ibland för att hålla kontakten och va social

10. Ja med vissa personer, dock inte alltid. Det spelar lite roll vem personen är och 

om jag känner personen bra eller inte. 

11. Kanske att det blir så någon gång men inte så att jag tänker så mycket på att 

göra det. 

12. I vissa fall ja. Det känns som man vill vara snäll och vara trevlig genom att 

göra det. 

13. Ja det händer ibland för att vara snäll. 

14. Med mina vänner gör jag så, det är ett sätt att kommunicera. Det finns även 

vissa andra konton som jag är mer aktiv med att gilla och kommentera för man känner 

att de brukar göra det tillbaka, då vill man gärna ge tillbaka och visa att man bryr sig. 

15. Nej kanske med mina närmaste vänner. Brukar inte ha så mycket koll på det. 

16. Ja det kan bli så ibland. Det känns som det är en ganska stor del av instagram 

och att följa varandra där, att gilla och kommentera varandra. 

17. Ja till viss del blir det så ibland för att hålla kontakten och vara snäll. 

18. Med mina vänner och familj, eftersom dem nog förväntar sig det. 

19. Ja jag gör det med de flesta jag följer som också följer mig tillbaka. Det är ett 

sätt att visa att man tycker om varandra. 

20. Ja för att upprätthålla en gemenskap mest. 

21. Med vissa personer. Jag är ganska medveten vilka som brukar 

gilla/kommentera mina bilder så det blir att jag tänker på det ibland. 

22. Det blir så med vissa. Ibland kan man nog förvänta sig att någon ska gilla eller 

kommentera, det gör att man enklare gillar och kommenterar deras bilder. 

23. Ja ibland. Speciellt med personen som inte har så många följare, då kan man 

gilla eller kommentera för att "vara snäll" och även för att man tänker att den brukar 

gilla eller kommentera, då vill man ge tillbaka. 

24. Med vissa personer blir det så. Det är ingenting jag tycker är konstigt 

egentligen, känns som de flesta gör det. 

25. Ja i vissa fall. Jag tror vissa förväntar sig det. 

26. Både ja och nej, det beror helt på personen och vilken relation man har. Men 

jag tänker på vem som brukar gilla eller kommentera i vissa fall, då känner man sig 

"tvungen" att göra detsamma. 

27. Ja det kan hända några gånger med några personer. Det är mycket för att 

kommunicera med varandra på ett enkelt sätt. 

28. Ja med vissa personer. Det är ett sätt att vara social med andra personer, man 

visar att man vill hålla kontakten. 

29. Ja det känns som en del av instagram och att följa varandra. Det gör ju att dem 

kommer gilla och kommentera mina bilder. 
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30. Kanske ibland, för att vara snäll och trevlig. Det är liksom en grej som de 

flesta gör och känns som att det ingår att man gör det. 

Brukar du oftast följa personer du känner eller personer du inte känner på 
Instagram? Motivera varför/varför inte.  
1. De flesta är personer jag känner eller folk jag inte känner fast då har de oftast

många följare eller är kända personer

2. Personer jag känner. Eftersom det är ett sätt att hålla kontakten. Jag följer

några andra konton också men då är det enbart för att jag tycker om bilderna de lägger 

ut, det spelar inte lika stor roll när jag följer folk jag känner. 

3. Det är nästan bara personer jag känner.

4. Mest personer jag inte känner, men det är ganska blandat. Jag tycker om att

följa kändisar men följer också mina vänner. 

5. Det är nog lika mycket av både. Vissa känner jag bra, vissa känner jag inte alls

eller håller på att lära känna. Sen några kända personer också.

6. Mest personer jag inte känner. Jag följer ganska många och tycker om att följa

nya konton som jag får rekommenderade men följer ju en del vänner eller andra som

jag känner också.

7. Mest personer jag känner eller vet vilka de är typ kändisar eller influencers.

8. Några som jag känner bra och andra som jag inte direkt känner, sen några

kända personer också. Om jag vill följa ett konto så spelar det inte så stor roll om jag 

känner personen eller inte. 

9. De allra flesta är nog såna som jag inte känner jättebra men som jag ändå

följer och lär känna genom Instagram.

10. Just nu är det nog mest folk jag inte känner så jättebra men det är ganska

blandat.

11. Mest personer jag inte känner. Brukar bli att jag följer andra mest för jag gillar

de bilderna och tänker inte så mycket på att jag vill lära känna personen.

12. En ganska jämn blandning. Vissa känner man mer, andra mindre och sen

några känner man knappt alls.

13. Det är mest folk jag känner, vänner och bekanta. Sen en del andra som jag

tycker om, då bryr jag mig mest på innehållet och inte så mycket på vem personen är.

14. Det är mest personer jag känner, men det är också ganska många personer jag

inte känner jättebra. Sen några få som jag inte alls egentligen vet vilka de är. Det är

ganska bra att det är blandat tycker jag, eftersom de jag känner följer jag inte så

mycket för att jag tycker om deras bilder på samma sätt som med personer jag inte

känner.

15. Det är mest personer jag inte känner, ganska många kända personer och större

konton.

16. Det är både och, mest personer jag inte känner. Det känns inte så viktigt att jag

måste känna alla jag följer, bara de lägger ut bra bilder så kan jag följa vem som helst.
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17. Personer jag känner till viss dell i alla fall eller som jag vet vilka de är på olika 

sätt. Fast det är ganska många andra också, ganska blandat. 

18. Personer jag känner, mest vänner och familj. En ganska stor del bekanta som 

man inte känner jättebra också. 

19. Det är ganska jämnt med både. En variation känns bra och lite av både folk 

man känner och folk man inte känner alls. 

20. Det är fler personer jag inte känner eller inte känner jättebra i alla fall, sen lär 

man känna några som man följer efter ett tag. Men de flesta har jag inte känt jättebra 

från början. Vissa känner jag inte alls, vissa har jag bara några gemensamma vänner 

med. 

21. Jag följer mina vänner men det är nog mer personer som inte är mina vänner, 

till exempel större konton som jag följer. 

22. Mest personer jag inte känner, jag tycker om att följa kända personer som jag 

tycker om mest, även andra typer av konton som jag inte känner. De brukar ha bättre 

konton. 

23. De flesta känner jag på något sätt, både bra eller så vet jag ungefär vem de är. 

Sen också en del kända personer, influencers och olika kända personer. 

24. Det är väldigt blandat. Jag tror det är mest kändisar just nu, men jag använder 

också Instagram mest för att hålla kontakten med vänner och familj. Sen är det kul att 

följa andra personer också men det är inte det viktigaste enligt mig. 

25. De flesta känner jag mer eller mindre, man skapar sig också en relation via 

instagram skulle jag säga. Sen är det några stora konton också. Det känns bra med en 

lagom blandning av båda, då det är olika anledningar till att man följer dem. 

26. Jag följer de flesta jag känner men det är mer personer som jag inte känner, 

influencers osv. En blandning är bäst. 

27. Det är blandat. Men det är nog mest såna jag inte känner, till exempel kända 

personer. Jag tycker om att följa konton där man får följa med i olika personers liv 

och många av mina vänner brukar inte uppdatera jätteofta. 

28. Just nu är det flest personer jag känner, jag använder mest instagram just nu 

för att hålla kontakten med vänner och familj. 

29. Det är flest personer jag inte känner. Vissa kan jag känna lite och sen följer jag 

också mina vänner, men till antal är de flesta personer jag inte känner alls. 

30. Det är nog lika mycket av båda. Jag tycker om att följa olika typer av konton 

och få ta del av både vänner och andra personer. 

Spelar kön och ålder någon roll när du följer en annan person? Dvs vill du 
känna gemenskap i form av detta med personen du följer? Varför/varför inte? 
1. Det är ingenting jag tänker på men det blir så ändå. De flesta jag följer är i min

ålder och tjejer, även de jag inte känner. Jag tror att det är för att jag har mest 

gemensamt med dem och de gillar samma typ av bilder som jag gör. 
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2. Jag brukar följa folk i min egen ålder som jag känner. När det kommer till

andra så är det ganska blandat, jag tänker inte så mycket på att jag vill känna

gemenskap.

3. Jag känner de flesta jag följer och då blir det att jag har ett gemenskap genom

det. Annars brukar jag inte tänka på det.

4. Ja även om jag inte tänker på det så blir det så.

5. Jag brukar följa andra tjejer mest, vissa är lite äldre men de flesta är i min

ålder ungefär. 

6. Jag vet inte direkt om jag tänker så mycket på det, men de flesta jag följer som

jag gillar är tjejer ändå. jag tycker deras bilder är bättre och kanske för att jag känner

att jag har mer gemensamt med dem då.

7. Ja. Jag vill ju känna en gemenskap med mina vänner och jag blir ofta vän med

dem jag följer där, om det inte är kända personer för då spelar det ingen roll. Jag

tycker om att följa folk med samma intresse osv.

8. Ja lite. Det känns som de oftast publicerar bilder jag gillar och det blir roligare

att följa någons liv där om man kan känna gemenskap eller relatera till dem. 

9. De flesta jag följer är i ungefär min ålder, dem brukar oftast lägga upp det som

jag vill se och gillar. 

10. Ja. De flesta är tjejer lika gamla som jag. Det känns bättre och som att jag kan 

relatera mer till deras liv och deras bilder. 

11. Osäker. 

12. Ja till viss del. Jag skulle säga att jag inte medvetet tänker på det men det är 

roligare att följa personers liv som man kan känna gemenskap med. 

13. Till viss del gör det väl det. Det känns roligare om man kan känna gemenskap. 

14. Det är roligare att följa folk i sin egen ålder ungefär tycker jag. Det viktigaste 

är väl att de har samma intressen och gillar samma bilder, det brukar oftare var folk i 

ens egen ålder. 

15. Ja. Själva gemenskapen känns som en väldigt stor del och anledning till att 

man följer varandra. 

16. De flesta jag följer känner jag ganska mycket gemenskap med, men sen finns 

det andra som jag följer av massa olika anledningar. 

17. Ja. För dem lägger enligt mig ut bättre bilder som jag vill se och det är roligare 

att få följa med i deras liv. 

18. Både och, i vissa fall kan man känna gemenskap på andra sätt men jag skulle 

ändå säga att gemenskap är viktigt. 

19. Gemenskapen är viktig ibland men inte alltid, det beror på vad för typ av 

bilder de lägger ut. 

20. Nej det är ingenting jag direkt tänker på när jag börjar följa någon. Jag tänker 

mest på att jag ska tycka om personen och inte så mycket på annat direkt. Det är 

viktigare att ha gemensamma intressen för att kunna tycka om de bilder de lägger upp 

tror jag. 
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21. Ja till viss del. Det blir roligare och mer inspirerande om man liksom kan se 

sig själv i de man följer. 

22. Ja. Jag gillar att följa personers vardag och då blir det roligare om de har ett 

liknande liv som jag, därför känns gemenskap som en viktig del. 

23. De flesta är mina vänner i min egen ålder. De andra jag följer är nog nästan 

bara tjejer i min ålder också. Det är roligare att följa dessa personer tycker jag. 

24. Nej inte så mycket. 

25. Jag följer flest tjejer i min ålder eller lite äldre, de har samma typ av liv. 

26. Jag brukar känna någon typ av gemenskap med de jag följer, oavsett om det är 

ålder/kön eller något annat. 

27. Litegrann. De flesta jag följer har jag mycket gemensamt med, vissa andra har 

ett annorlunda liv men de är ändå oftast tjejer i min ålder eller lite äldre. Det kan vara 

för att man vill ändå känna något typ av gemenskap och kunna relatera, även om de 

kanske inte ens bor i samma land. 

28. Till viss del, med vissa konton. Det beror på anledningen till att man följer 

dem. De flesta jag följer är mina vänner i min egen ålder. 

29. Ibland, beroende på vad för konto det. Med personer jag inte känner är det inte 

lika viktigt och ingenting jag tänker på, men det blir så ändå. 

30. Mina vänner är i min ålder, även de andra jag följer är ungefär i min ålder och 

de flesta är tjejer. De har ungefär ett likadant liv som jag på olika sätt och då blir det 

roligare att följa. 

Ange tre ord som bäst beskriver det typ av innehåll du vill se hos de konton du 
följer på Instagram.  
1. Mycket färg, inspirerande, vackra

2. Fräscht, behagliga färger, vardagligt.

3. Mörka, svartvit, poetiska

4. Ljusa, pigga, glada

5. Rosa, människor, gulligt

6. Coolt, mörkt, neonfärger

7. Konstnärliga, ljusa, vackra

8. Inspirerande, roliga, ljusa

9. Vackra, konstnärliga, ljusa

10. Svartvit, mörka, konstnärliga 

11. Konstnärliga, vackra, inspirerande 

12. Färg, ljust, uppiggande 

13. Inspirerande, poetiskt, mörka färger. 

14. Vackra, vardagliga, inspirerande 

15. Djur, glatt, färg 

16. Ljust, underhållande, färg 

17. Vardagligt, inspirerande, färgglatt 

18. Häftigt, annorlunda, roligt 
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19. Enhetliga färger, olika former, svartvit 

20. Starka färger, natt, vardagliga 

21. Vardag, glatt, lättsamt 

22. Klarhet, svartvit, skärpt 

23. Inspirerande, enhetliga färger och kvalité. 

24. Svartvit, form, vardagligt 

25. Ljusa färger, mysigt, genuint 

26. Roligt, bra kvalité, gulligt 

27. Inspirerande, vardag och färg 

28. Ljust, roligt och vardagligt. 

29. Mycket färger, annorlunda och ljust 

30. Genuint, fina färger och enhetligt 
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9.2 Uppbyggnaden av verktyget 

Bild 1: Visar första sidan av verktyget för att testa bildinnehåll. Testpersonerna fick ta del av en 

fejkad influencer med bild och beskrivning, de fick sedan möjlighet att läsa mer om verktygets syfte 

och ange sitt kön, ålder och namn innan testet kunde börja.  
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Bild 2 till 5: Visar hur uppbyggnaden av att kunna välja mellan två bilder inom en viss kategori såg 

ut i verktyget som användes. Användaren gick vidare genom att klicka på den bild som de tyckte om 

mest inom kategorin. Detta är även några exempel på de bilder som använts i verktyget.  
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Bild 6 till 7 :   Visar hur uppbyggnaden av att kunna välja mellan två ordpar inom en viss kategori såg 

ut i verktyget som användes. Användaren gick vidare genom att klicka på det ord som de tyckte om 

mest inom kategorin.  Detta är två exempel av de ordpar som använts.  
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9.3 Resultat från testet med verktyget 

Ord 1 Ord 2 

Färg Svartvit 

Ljusa färger Mörka färger 

Starka färger Behagliga färger 

Inspirerande Underhållande 

Gulligt Häftigt 

Vardagligt Annorlunda 

Vackert Mysigt 

Rosa Olika former 

Människor Djur 

Skärpa Lättsamt 

Tabell 1: visar förtydligande vilka ord som är ord 1 och ord 2 i resultatet från testet 
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Tabell 2: visar resultatet från de olika ordpar som användes för kategori “kläder”. 

Sofia Österdahl, 2019 



46 

Tabell 3: visar resultatet från de olika ordpar som användes för kategori “resor”. 
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9.4 Frågor och svar intervjuer 
Testpersonerna 

Hur svår eller lätt upplevde du det var att använda sig av prototypen? 
Person 1: Den var enkel att använda, man förstod att man skulle klicka sig vidare mellan 

bilder och ord.  

Person 2: Det gick snabbt att förstå hur man skulle använda sig av den.  

Person 3: Uppbyggnaden var enkel och tydlig, ingenting upplevdes som svårt.  

Person 4: Det var lätt att använda och förstå hur den fungerade, upplevde inte att det var 

svårt.  

Person 5: Ingenting var svårt eller komplicerat, väldigt enkelt med bilder och ord.  

När tror du en sådan prototyp skulle vara användbar och vem skulle kunna använda 
sig av den? 
Person 1: Den skulle kunna användas på flera olika personer/målgrupper, man behöver inte 

kunna så mycket då den var enkel att använda sig av.  

Person 2: Jag tror ett färdigt verktyg skulle kunna användas av flera olika personer, både 

företag och influencers. Det var ett enkelt test och vem som helst skulle kunna använda sig av 

den.  

Person 3: Den skulle vara användbar när man vill testa bilder eller annat innehåll, det går 

nog att anpassas på olika sätt. Då den var enkel att förstå går det att användas på flera olika 

målgrupper, även barn då det går att visualisera med bilder.  

Person 4: Den går att användas på flera olika sätt och av olika personer, man kan anpassa till 

olika kategorier och just det innehåll man själv vill testa.  

Person 5: Jag tror de allra flesta kan använda sig av den, då det inte var så svårt att förstå hur 

den fungerade. Den skulle kunna testa flera olika kategorier och testas på olika grupper av 

människor.  

Var det något du tyckte var oklart med prototypen? 
Person 1: Nej, jag förstod hur den skulle användas och det fanns en beskrivning både om 

prototypen och den påhittade influencern, vilket var bra för att förstå syftet med den.  

Person 2: Nej, jag tyckte syftet kom fram bra och det var väldigt enkelt att använda sig av 

den, tror nog det blir ännu tydligare om det är en verklig person som testar som man själv 

följer på riktigt.  

Person 3: Nej, inte som jag kommer på. Jag upplevde att det gick snabbt att förstå hur den 

skulle användas och ingenting kändes för svårt eller var oklart för mig.  

Person 4:  Nej, jag upplevde den som tydlig och enkel att förstå. Uppbyggnaden kändes 

naturlig och bra att det går snabbt, tror färre personer skulle använda sig av den om den var 

för svår eller tog för lång tid att använda sig av.  

Person 5: Nej, allt kändes enkelt. Syftet visades tidigt och man förstod snabbt hur man skulle 

använda sig av den.  

Finns det några förbättringar i prototypen som skulle göra den bättre?  
Person 1: Nej, det fanns ingenting som jag tänkte på som skulle behövas ändras.  

Person 2: Jag tycker att den känns genomtänkt och uppbyggnaden fungerar bra, kanske att 

den skulle upplevas annorlunda med verkliga personer som influencers, som man själv följer 

och då skulle man nog känna sig mer motiverad att verkligen välja rätt ord eller bild.  

Person 3: Så som den är nu tycker jag är bra, det finns inga stora förändringar som jag 

kommer på.  
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Person 4: Den hade kunnat bli ännu mer personlig med en verklig person, men i och med att 

det är en prototyp så fungerade det ändå bra med en påhittad influencer. Men den skulle 

kännas mer äkta med en person som man själv följer eller känner, då vet man mer vem 

personen är och vad den brukar lägga upp för bilder.  

Person 5:  En framtida utveckling av prototypen/verktyget skulle vara att använda sig av fler 

kategorier och bilder/ord som är mer anpassade till personen som man följer. I prototypen 

användes en påhittad person, vilket var bra, men det skulle bli ännu bättre om man också får 

se hur en verklig influencer skulle kunna använda sig av den. 

Influencers. 

Vad tyckte du om prototypen och tror du att dina följare skulle förstå hur den 
fungerar? 
Person 1:  Jag tycker om idén med prototypen och tror den skulle fungera bra som färdigt 

verktyg. Den verkade väldigt enkel att använda och det skulle inte vara så svårt för någon att 

använda sig av, tror vem som helst kan förstå sig på den.  

Person 2: Den verkar bra och att kunna förstå sina följare känns som en bra idé. Jag tror 

mina följare skulle förstå den och kunna använda sig av den.  

Person 3: Idén känns bra, prototypen skulle säkert kunna användas i verkligheten och det är 

bra att den ändå är så enkel och snabb. Den ger ett bra resultat utan att följarna behöver 

anstränga sig jättemycket, tror inte heller de skulle ha några problem att förstå hur den 

fungerar.  

Person 4:  Jag tycker den verkar bra och enkel, vem som helst kan använda sig av den oavsett 

förkunskaper.  

Person 5:  Den känns enkel och bra, syftet känns också bra och det framgår även i prototypen. 

Tror alla kan förstå sig på den och hur den fungerar.  

Person 6:  Jag tycker prototypen är intressant och skulle kunna vidareutvecklas till någonting 

bra. Bra idé att kunna jämföra bilder och ord med varandra, krävs inte så mycket 

ansträngning från följarna vilket är bra.  

Person 7:  Jag tycker om idén att jämföra bilder och ord i olika kategorier med varandra, tror 

man kan anpassa till sitt eget innehåll ganska enkelt. Bra att den går att göra så personlig. 

Tror vem som helst kan förstå sig på den.  

Person 8: Den innehåller en bra idé, jag tycker den känns intressant med bilder och ord som 

jämföras. Bra att det också är uppdelat i kategorier och att den är enkel, krävs inte så mycket 

kunskap eller tid för att använda sig av den.  

Skulle du själv använda dig av ett sådant verktyg med dina följare, varför/varför inte? 
Person 1: Ja, det är alltid bra att veta vad för innehåll sina följare vill se. Det viktigaste är att 

verktyget är enkelt att använda sig av, då det inte får ta för mycket tid att skapa. Det skulle ge 

en bra insyn i vad följarna vill se, även om man till viss del kan se det baserat på hur många 

gillningar eller kommentarer vissa typer av bilder ger. Det blir som ännu ett sätt att förstå sina 

följare på.  

Person 2: Om man är osäker på vad sina följare vill se så är verktyget ett bra sätt att göra det 

på. Jag vet inte om jag just nu har ett så stort behov av det.  

Person 3:  Ja, i vissa fall kan det vara svårt att veta vad sina följare faktiskt vill se och ett 

sådant verktyg skulle kunna göra det enklare/smidigare att få fram.  

Person 4:  Ja, om man känner sig osäker vilka bilder som följarna gillar mest eller som de 

kanske inte gillar alls.  

Person 5: Ja, det är alltid svårt att förstå sina följare och vilka de är/vad de vill se.  Person 6: 
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Om det är något speciellt jag vill ha svar på så skulle jag kunna använda mig av den, om jag 

skulle känna mig osäker på hur de vill att bilderna ska se ut eller innehålla så skulle verktyget 

användas för att snabbt få ett svar på det.  

Person 7: Just nu känner jag inget stort behov att testa mina följare då jag känner att jag har 

ganska bra koll. Men i framtiden skulle den säkert kunna vara bra att använda sig av, också 

som en rolig grej för att se så ens tankar om sina följare och vad de vill se faktiskt stämmer.  

Person 8:  Ja, med vissa bilder känner jag mig lite osäker, ibland kan man tro att man ska få 

jättemycket gillningar/kommentarer på en bild men så visar det sig att det inte alls blev så. 

Verktyget skulle kunna göra att man kan testa sina bilder innan man lägger ut dem, kanske 

om man har två liknande bilder men man vet inte vilken som är bäst.  

Finns det något du saknar i prototypen som skulle kunna göra den bättre?  
Person 1:  Nej, inte som jag tänker på just nu. Det är bra att den går att anpassa och göras 

personlig med egna bilder och ord.  

Person 2: Nej, det känns som en bra grund för ett sådant verktyg.  

Person 3: En idé hade varit att även andra influencers hade kunnat använda sig av den, till 

exempel YouTubers eller bloggare, inte bara för Instagram. Annars tycker jag den känns 

enkel och har en bra grund, skulle kunna utvecklas till ett bra verktyg.  

Person 4:  Jag kommer inte på någonting som jag direkt saknar, känns genomtänkt och har en 

bra idé för hur den ska användas.  

Person 5: Nej, jag tycker om idén och tycker grunden/uppbyggnaden är bra.  

Person 6:  Nej, saknar ingenting. Svårt att avgöra helt, men tror nog den skulle fungera bra 

och vara enkel att använda sig av både för mig och för mina följare.  

Person 7: Jag kommer inte på någonting som jag saknar, tycker allt känns genomtänkt och 

enkelt med en bra idé.  

Person 8: Nej, allt framgår tydligt i prototypen, både syftet och hur den ska användas.  

Sofia Österdahl, 2019 
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