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Vadå proffsigare Instagram?

Den här boken handlar om hur du gör ditt Instagramkonto mer 
professionellt. Vad som ryms i det begreppet går självklart att 
fundera över. 

De flesta som skapar ett Instagramkonto för första gången använ-
der det som ett dagbokskonto med spridda bilder från livet – det 
kan vara selfies, middagar med kompisarna, utflykter med famil-
jen, hobbys, jobbrelaterade bilder, inspirerande citat, träningspepp 
och så vidare. En blandad kompott där syftet är att ge en någor-
lunda samlad bild av sig själv och sin dagliga tillvaro. På så vis 
påminner Instagram en del om Facebook. 

När du har ett dagbokskonto är det alltså berättelsen om ditt liv 
som är huvudfokus. Det kan förstås vara kul för släkt och vänner, 
men inte superspännande för folk som inte känner dig. Såvida du 
inte heter Zlatan Ibrahimovic vill säga.

I begreppet ”Instagramma som proffsen” ingår en 
ambition att skapa ett konto som engagerar fler 

än dina närmast sörjande. 

Boken tar inte upp hur du börjar med Instagram eller hur olika 
knappar och spakar i själva appen fungerar. Den berör inte heller 
den unika kontotyp som riktar sig mot företag.
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Om du vill kan du se de olika Instagramstadierna som en resa, 
med flera stationer. Första stationen är det där dagbokskontot, där 
du har max några hundra följare. Nästa steg är när du har börjat 
jobba med medvetna strategier för att nå ut till fler följare, och på 
sikt kanske du kan räkna dem i tusental. Längst bort kommer en 
tredje station där alla gigantiska konton och influencers finns. 

Den här boken kommer att uppehålla sig väldigt mycket kring det 
andra steget. Vilka är de medvetna strategierna jag syftar på? Hur 
skapar du så attraktivt Instagram-innehåll som möjligt? Och hur 
når du konkret ut med dina bilder till människor du inte känner? 

Boken är alltså för dig som vill ta dig från station ett till station 
två. Du behöver absolut inte sikta på att bli en stor influencer 
med hundratusentals följare, utan det räcker med att du tycker att 
världen förtjänar att ta del av dina alster i lite större utsträckning. 
Om du bara vill posta bilder på barnen så att farmor och farfar 
kan se, så finns det givetvis ingen anledning att professionalisera 
någonting. Då är den första stationen rätt för dig och då behöver 
du inte den här boken.

Medvetna strategier kan ta ditt Instagramkonto till nästa nivå.
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Jag har ett konto med ett resetema och jag befinner mig någon-
stans i början av station två. Mitt konto har inte supermånga 
följare och jag slarvar ofta med mina strategier. Jag lever alltså inte 
alltid som jag lär, det måste jag erkänna. Men, det är faktiskt också 
en fördel. Jättekonton har nämligen väldigt annorlunda spelregler 
eftersom följarskaran är så stor. Jag å andra sidan befinner mig 
mitt i det här och har precis gjort de experiment och misstag som 
ofta ingår i hoppet mellan station ett och två. Just därför kan jag 
berätta för dig om mina lärdomar och förhoppningsvis få dig att 
undvika några av de många misstag som jag har gjort.

Det första steget mot ett mer professionellt 
Instagramkonto är att tona ned dagboksdelen. 

I den här boken delar jag med mig av allt jag lärde mig när jag gjorde min 
egen resa mot ett mer professionellt Instagramkonto. 
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Bakgrunden till dagens Instagram

Instagram lanserades 2010 och antalet användare växte snabbt. I 
dag är siffrorna hisnande – numera finns över en miljard konton 
på Instagram. Det gör appen till en av de absoluta jättarna inom 
sociala medier. Men vad är det egentligen som har lockat så många 
människor? Från början handlade nog det mesta om tajming. 

Instagram fångade upp en våg som kom starkt – 
önskan att snabbt kunna dela bilder med andra. 

Det skulle gå snabbt, det skulle vara enkelt och det skulle vara en 
mobilapp. Mobilkamerorna var det nya, självklara dagboksverk-
tyget. Och medan Facebook innehöll allt mellan himmel och jord 
var Instagram helt fokuserat på just mobilbilder.

Några som hade fångat upp en annan våg som kom strax före 
Instagram var personerna bakom appen Hipstamatic. I en tid där 
digitalkamerorna hade utvecklats snabbt mot mer och mer teknisk 
perfektion insåg de att världen var redo för en motreaktion. Med 
filter efterhärmade mobilkameraappen retrokänslan i bilder som 
plåtats med billiga plastkameror. De bestämde sig för ett helt kva-
dratiskt bildformat och det blev snabbt en succé. Men Hipstamatic 
saknade det sociala. Det var en ren kameraapp som skulle fungera 
och kännas som en riktig gammal plastkamera. 

Instagram såg sin chans att kombinera vurmen för kvadratiska 
bilder och retrofilter med viljan att dela med sig av sina bilder på 
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Möjligheten att dela med sig av sina retroinspirerade bilder gjorde 
Instagram till  en riktig framgångssaga. 

ett snabbt och enkelt sätt. Det blev framgångssagan som i dag har 
över en miljard användare. 

Jag berättar inte det här för att grotta ner mig i appens histo-
ria, utan för att det är intressant att fundera över de faser som 
Instagram har gått igenom. Från början var det här inget koncept 
som tilltalade så kallade ”riktiga fotografer”, om du tillåter att jag 
generaliserar lite. Små, lågupplösta bilder med knasiga filter som 
dessutom alltid var kvadratiska var inget som attraherade gruppen 
som hade investerat pengar i en snordyr kamera. De ville att den 
tekniska perfektionen skulle synas i stora, maffiga bilder. Fåniga 
filter som gav skruvade färger och medvetna defekter kändes inte 
alls lockande. 

Vågen hann emellertid ifatt dem också. I dagens extrema bildöver-
flöd kan inte alla bilder se likadana ut och trenderna har tydligt 
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gått mot ett annat bildspråk än optimal teknisk kvalitet. Appar 
som Hipstamatic och Instagram har kraftigt bidragit till den 
utvecklingen. Sedan var det förstås det där förföriska med räck-
vidden. Att nå ut till världen med sina bilder på ett enkelt sätt var 
roligare än att bygga portfolio-webbsidor med några få besökare. 
Så för varje år hamnade fler och fler fotografer på Instagram.  

Snacket om att Instagram utgörs av unga personer som postar 
bilder på vad de äter avtog. Samtidigt har även Instagram utveck-
lats med nya möjligheter och funktioner. Kravet på ett kvadratiskt 
format är borta och filterhysterin är lite mer nedtonad. Det är 
parallella utvecklingar som har hjälpt varandra.

Med appar som Instagram  
växte ett helt nytt bildspråk fram.
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Min huvudpoäng med den här korta överflygningen av 
Instagrams bakgrund var att ge dig en ökad förståelse för arvet 
som ligger till grund för att appen ser ut som den gör i dag. Och 
att det till syvende och sist handlar om att du ska nå ut till världen 
med dina bilder.

Även om det började i en annan ände, är Instagram i dag – med 
sitt bildfokus – en självklar plattform för fotografer. Från den 
enklaste amatörfotograf till fotografvärldens största namn.

En renodlad mobilapp

Instagram är och har alltid varit en mobilapp. Det finns visserligen 
ett webbgränssnitt för att titta på bilder, gilla och kommentera, 
men det är bara på mobilen du kan posta bilder. Inte ens surfplat-
tor har en skräddarsydd app för Instagram. Visserligen finns det 
olika specialhack för att använda Instagram på andra enheter än 
mobilen, men kärnan är att det är en renodlad mobilapp.

Det är förklaringen till att bilder på Instagram är relativt lågupp-
lösta, med dagens mått mätt. Från början var kvadratens sida 
bara drygt 600 pixlar. Nu är den 1080 pixlar så att bilderna ska se 
vettiga ut i webbgränssnittet och på moderna mobiltelefoner.

Personligen tycker jag den återhållsamma upplösningen är en 
fördel. Det gör arbetsflödet mycket enklare eftersom jag aldrig 
behöver fundera så mycket över tekniska detaljer som upplösning 
och sådant. Jag laddar upp bilderna via mobilen och ser direkt på 
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mobilskärmen hur bilden kommer att bli. Det gör också att filter 
och bildredigeringar är lite mer förlåtande. 

Det är inte hela världen om du inte väljer optimal 
skärpa och du behöver inte fastna i tekniska steg. 

Du kan fokusera på att dela och sprida dina alster.



Vässa ditt konto
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Bestäm dig för ett tema 

Om du inte är en kändis är chansen liten att ditt liv är 
hyperintressant för andra att följa. Det finns såklart undantag, 
men de flesta som väljer att följa dig trots att de inte känner dig 
personligen gör det för att de tycker att temat som ditt innehåll 
följer är spännande i sig. Vad kan det vara för teman? Först och 
främst de uppenbara som handlar om dina hobbyintressen. 

Är du fågelskådare som tycker om att fota fåglar? Eller 
klättringsfrälst och vill visa upp den sidan? Älskar du att se de 
små detaljerna i skogen? På mitt konto, som har ett resetema, 
postar jag bara bilder från mina resor runt om i världen.

Hitta ett tema du 
brinner för, det gör 
det lättare för dig att 
hålla dig till en röd 
tråd när du lägger 
upp nya bilder.  
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Temat kan också vara något som ansluter till ditt yrke. Är du 
bröllopsfotograf och postar dina bästa bröllopsbilder från olika 
uppdrag blir ditt galleri som ett slags portfolio. Är du frisör är det 
möjligtvis dina mest avancerade frisyrer du vill visa upp.

Stanna upp ett ögonblick och fundera –  
vad finns det för tema som passar just dig? 

Bilden är självklart huvudfokus, men även bildtexten är viktig. 
Ibland beskriver du ditt tema främst via det du skriver snarare än 
det du fotar. Det finns många olika möjligheter när du ska fundera 
ut ditt tema. 

Jag poängterade att ditt eget liv sällan är hyperintressant för de 
som inte känner dig, men det finns teman som du kan ingå i. 
Kanske vill du skildra hur du kämpar dig till ett sundare liv, hur 
du tar dig till alla Europas länder utan att flyga eller hur det går 
för ditt nystartade band. 

Poängen är inte att du nödvändigtvis ska bli helt osynlig, men 
att det ska finnas en tydlig röd tråd i det du postar. Och tråden 
bör inte vara så övergripande som ”mitt liv” eller ”mina blandade 
foton” om du vill locka folk utanför din bekantskapskrets. Dina 
följare ska helst veta på förhand ungefär vad de kan förvänta sig. 

Om jag generaliserar kan jag påstå att ju mer renodlat du postar, 
ju större chans att lyckas.
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En fråga som ofta kommer upp är om det inte riskerar att bli för 
opersonligt utan dagboksaspekten. Jo, den risken finns. Men du 
kan istället skildra ditt tema på ett väldigt personligt sätt. Det är 
smart, speciellt om du har ett tema som är vanligt förekommande.

 Jag själv lever inte som jag lär på den punkten. Mitt resekonto är 
väldigt opersonligt och det råder inte någon brist på resebilder på 
Instagram. Jag bidrar inte med någonting som inte redan finns 
på tusen andra ställen. Den subtila skillnaden är att min sambo, 
Louise, är med på många bilder – men det är inte heller särskilt 
intressant för folk som inte känner henne. Så mitt konto är inte 
superspännande om du inte vet vilka vi är. Om du ska lära av mitt 
misstag: Det hade varit smartare av mig att vara lite mer personlig 
i temavalet, eller åtminstone välja ett smalare undertema till resor.

Det som hänt på senare år är att det mer personliga har flyttat 
över till vad som kallas händelser, eller på engelska “stories”. Jag 
återkommer kort till det längre fram. Men det gör att du kan vara 
personlig, utan att nödvändigtvis fylla upp ditt galleri med alltför 
många meningslösa bilder. 

Rensa kontot eller börja om

Om du i dag har ett instagramkonto som är av dagbokskaraktär, 
men har ambitionen att byta det till ett mer temabaserat konto, så 
ställs du inför några olika val. Ska du skapa ett helt nytt konto och 
börja från noll, eller ska du rensa bort allt det som inte passar in i 
dina nya plan från ditt nuvarande konto? 
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Svaret beror på hur stort hoppet är och vilken typ av följare du har 
i dag. Om kontot följs av personer som kommer bli fullständigt 
uttråkade när du plötsligt uteslutande postar virkmönster kan 
ett nytt konto vara motiverat. Annars tycker jag inte du behöver 
känna dig för sentimental över gammalt material. Det är vanligt 
på Instagram att radera nästan hela galleriet för att börja om med 
ett renodlat tema. Många har gjort den resan. 

Dessutom kan det vara skönt att få en liten tjuvstart med ett 
antal följare. Och består din följarskara främst av nära vänner är 
chansen ganska stor att de tycker att ditt temaintresse är kul.

Ta en stund och fundera över vem du vill nå. 

Det finns ingenting som hindrar att du har flera konton och 
Instagram har numera gjort det väldigt smidigt att växla mellan 
dem. Många fotografer har exempelvis ett företagskonto med 
fina bilder från uppdrag och ett annat för det privata livet. Ett för 
världen, ett för vännerna.

Den tredje vägen – att bara låta alla dina gamla, blandade bilder 
vara kvar och helt plötsligt byta till ett tema – rekommenderar jag 
däremot inte. Det tar väldigt många temabilder innan ditt konto 
känns renodlat. Och även då; skulle specialintresserade följare 
scrolla bakåt i ditt arkiv är det ju lite märkligt om de hittar helt 
andra bilder. Så de två alternativ jag förespråkar i första hand är 
antingen att radera gamla bilder och börja om på nytt, eller skapa 
ett helt nytt konto.
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Det finns ingenting som hindrar dig från att ha flera Instagramkonton.

En annan sak du behöver ta ställning till är språket. Ska du skriva 
texter och taggar på svenska eller engelska? Vill du nå hela världen 
eller räcker det med svensktalande? Och kan du engelska tillräck-
ligt bra för att det ska vara kul att skriva engelska texter? 

Det låter spännande att försöka nå ut till hela världen. Å andra 
sidan är det ofta enklare att tilltala en publik som liknar dig – som 
är som du är. Konkurrensen blir dessutom mindre. I många fall är 
det minst lika effektivt att skriva på ditt modersmål som på engel-
ska. Troligtvis gör det dessutom att du kan författa bättre texter.

Det finns ingenting som hindrar att du ångrar ditt språkval längre 
fram. Men om de första 500 bilderna har texter på svenska så kan 
det se lite fånigt ut om du plötsligt växlar till engelska för att nå 
större publik. Och nu pratar jag alltså om språket du kommuni-
cerar med. Vilket språk du väljer i appen är betydelselöst. Du kan 
självklart ha svenskt gränssnitt även om du postar på engelska.
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Trimma din profil

Det du anger under din profilsida påverkar i hög grad vilket första 
intryck besökare får av ditt konto. Profilbilden må vara liten, men 
den kommer vara bland det första en besökare på ditt konto ser. 
Välj den med omsorg. Alla undersökningar visar att det effekti-
vaste är ditt eget ansikte så om du inte är extremt hemlig av dig är 
det ett bra spår att satsa på. 

Det lilla formatet gör att en närbild fungerar bäst, helst utan stökig 
bakgrund. En bonus är om bilden samtidigt kan skicka en signal 
som rimmar med innehållet på ditt konto.

Ditt namn bör alltid vara ditt riktiga namn. Dels för att folk som 
känner dig ska kunna verifiera att det verkligen är du, dels för att 
du ska bli hittad enklare. Namnet är det enda, utöver användar-
namnet, som är sökbart på Instagram. Vad du skriver i övriga fält 
ökar inte sökbarheten.

Din biografi ska spegla vem du är, och gärna ge dina följare en ledtråd om 
vad du postar för typ av bilder i ditt flöde. 
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Till skillnad från många andra plattformar kan du ändra ditt 
användarnamn när som helst på Instagram. Du bör dock vara väl-
digt restriktiv med ändringar, annars riskerar du att förvirra dina 
följare. Men om du bara skapade ett konto för att testa Instagram 
en gång i tiden och kallade dig jk389_karlstad eller något sådant 
kan det finnas anledning att välja något lite trevligare. Du kan 
vara vitsig eller kryptisk i användarnamnet, men det är bra att 
välja ett som går att komma ihåg utan att behöva ta fram papper 
och penna. Gärna ett som inte har superknepig stavning.

Instagram är restriktivt med klickbara länkar. Du kan exempelvis 
inte ha en klickbar länk i en bildtext. Det kan vara surt om du vill 
länka dina följare någonstans, men på det stora hela är det väldigt 
skönt. För tänk vad många klickbeten det hade funnits annars. 
Plus andra problem i kölvattnet av att följarna klickar på länkar 
och hamnar på sidor de inte vill besöka egentligen.  

Ett smart drag är att inte välja ett användarnamn som är helt omöjligt för 
dina följare att stava till.
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Det enda publika stället där du kan ha en klickbar länk är webb-
platsen som anges under profilen. Där kan du länka till din webb-
sida eller Facebookprofil, eller vad du nu vill länka till. En vanlig 
mening i bildtexter på Instagram är ”link in bio”. Alltså ”länk i 
profilen” eller ”länk i biografin” på svenska. Så om du vill berätta 
om ett fantastiskt erbjudande utan att betala för marknadsföring 
kan du skriva ”länk i biografin” för att folk ska förstå att du har 
en länk där som leder vidare till mer information. Problemet är 
att Instagrams flöde inte är kronologiskt. Så om du ändrar länken 
ofta riskerar du att lura folk till fel plats. Numera är det därför 
vanligare att välja något lite mer statiskt.

Biografitexten är din chans att ge en besökare lite 
mer information om dig och ditt konto. 

Här finns det förstås hur många varianter som helst. Rimligt är att 
berätta vilket tema du valt och att det är du själv som är fotograf – 
det finns många samlingskonton på Instagram som postar andras 
bilder. Sedan kan du brodera ut med information du tror kan vara 

”Länk i bio” är vanligt förekommande i bildtexter på Instagram.
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värdefull för en besökare. Utveckla hur du tänker kring ditt tema 
lite mer utförligt, berätta något personligt eller bara lite enkel data 
om dig själv. Biografitexten är ett perfekt exempel på saker där du 
kan inspireras av andra. Klicka runt på andras profiler och se om 
du hittar en viss typ av biografitext som du kan efterhärma. 

Avslutningsvis, om du vill göra ditt konto mer attraktivt kan det 
vara värt att avsätta tid och skapa en genomtänkt profilsida som 
skickar rätt signaler och ger värdefull information till besökarna.

Instagram kryllar av robotar

Instagram kryllar av robotar. Det vill säga programvaror och 
tjänster som beter sig som riktiga användare – gillar och kom-
menterar bilder, följer och avföljer konton. Syftet är att på mer 
eller mindre intrikata sätt höja populariteten hos ett visst konto. 
Det är inte riktigt så det är tänkt att vara, och Instagram kämpar 
för att hålla borta de värsta robotarna. Men du ska vara medveten 
om de ändå finns där ute. 

Vad innebär det för dig? Jo, exempelvis kan du få en hel del 
kommentarer och följare som inte är riktiga. När du får engelska 
kommentarer av typen ”Great photo!” som kunde fungerat på vil-
ken bild som helst, kan du vara lite lagom misstänksam. Det kan 
förstås vara en riktig människa, men troligen är det en program-
vara som automatiskt kommenterar utan att bry sig ett skvatt om 
bilden. Nu är det inte hela världen, det finns ingen nackdel med 
att få kommentarer, oavsett vem eller vad som skriver dem. Men 
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innan du är medveten om hur mycket robotar det finns kan du bli 
lite förvirrad. Varför får en viss bild massa kommentarer, medan 
en annan inte får någon? Din egen analys kan bli lidande. 

Kanske märker du av robotarna mest när de avföljer ditt konto. 
Deras strategi är nämligen att följa ditt konto i förhoppningen att 
du ska följa tillbaka. Och sedan avföljer de dig efter en viss tid, 
särskilt om du inte följer tillbaka. Så när du går in på din profil 

Opersonlig kommentar som passar in på 
vilken bild som helst? Det kan vara en robot!
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och ser att du har fem färre följare än igår så behöver det inte ha 
något med dig att göra. Det betyder inte att du har postat dåliga 
bilder eller gjort följarna besvikna. Det är helt enkelt programva-
ror som avföljer helt automatiskt. 

Det är inte bara robotar som använder strategin. Det här beteen-
det förekommer även hos riktiga personer. Min poäng är att du 
ska vara medveten om det och inte känna att du har gjort något 
tokigt bara för att du tappar några följare då och då.

Även om robotarna finns överallt har det blivit allt svårare att 
skaffa sig följare på konstgjord väg. Historiskt har det varit 
annorlunda, och det är ingalunda så att den med bäst bilder 
vinner på Instagram. 

Att jämföra sig med andra på Instagram ger inte 
alltid värdefull information. 

De som varit med länge har haft enklare att bygga upp sin följar-
skara. Förutom tiden som förstås är en faktor, har de kunnat an-
vända lite tjuvknep som i dag är förbjudna. Du har säkert sprungit 
på vissa konton och tänkt: ”Hur sjutton kan det här kontot med så 
mediokra bilder ha tiotusentals följare?” Det finns garanterat en 
förklaring bakom. 
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Instagram handlar inte bara om nuet 

Instagram började som en mobilapp där tanken var att fånga 
ögonblicket med mobilkameran och omedelbart dela bilden med 
världen. Snabbheten var en av nycklarna i Instagrams tidiga 
historia. Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess. 

Instagram är inte så ”instant” – alltså ögonblickligt – längre. Allt 
som postas går inte ut på att visa nuet. Många har gått mot ett allt 
mer genomtänkt flöde istället för en hög spontana bilder. Därför 
ser vi allt fler konton som påminner om portfolios, där bilderna 
inte alltid kommer i kronologisk ordning. Du behöver alltså inte 
nödvändigtvis känna att du måste skapa nya saker hela tiden.  

Det är okej att posta repriser.
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Ditt arkiv fungerar alldeles utmärkt. Jag vill också slå ett slag 
för repriser, alltså att återposta bilder du redan har postat på ditt 
Instagramkonto. I början kan det kännas lite avigt. Blir inte dina 
trognaste följare besvikna när du postar bilder som de redan har 
sett? Nja, jag skulle säga att den effekten är minimal, så länge det 
har gått rimligt mycket tid och många inlägg sedan du postade 
bilden förra gången. Dels ser inte alla dina följare alla bilder du 
postar och dels kan du ha fått nya följare sedan sist som inte har 
rotat runt i ditt galleri. 

Så du behöver inte känna att du har ”bränt” din bästa bild bara för 
att du har postat den någon gång tidigare, den går alldeles utmärkt 
att återanvända. Vill du inte ha dubbletter i ditt galleri kan du 
arkivera en av bilderna. Då raderas de inte permanent utan göms 
bara undan. Skulle du vilja ha tillbaka bilden i ditt galleri i framti-
den kan du bara av-arkivera igen.

Vilket bildformat ska du välja? 

De första åren var Instagram helt kvadratiskt. Du var tvungen att 
beskära bilderna kvadratiskt, vare sig du ville eller inte. Vissa stör-
de sig på det, medan andra tyckte det var en del av charmen med 
Instagram – att vara tvungen att hitta motiv som funkade i det lite 
udda formatet. Många kringgick det genom att addera tomma ytor 
via andra appar, så i realiteten var det ett tandlöst krav.  
Instagram gav efter 2015 och började tillåta andra format. Nu kan 
bilderna fylla upp hela skärmbredden istället för att ha tomma 
ytor kring sig.
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En fördel med fyrkantigheten var att det gjorde galleriet på 
profilsidan väldigt ordnat. När bilder har alla möjliga format blir 
det svårare att göra ett vettigt kollage, därför finns fyrkantigheten 
kvar i galleriet. Det har vissa konsekvenser. En liggande bild som 
känns balanserad när jag postar den kan bli kompositionsmässigt 
mindre lyckad i mitt arkiv. Den kvadratiska beskärningen kan 
göra att viktiga element i bilden hamnar alldeles för nära 

Kravet på att bilderna på Instagram måste 
vara kvadratiska har numera försvunnit. 
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bildkanten, och besökare i mitt galleri blir eventuellt inte lika 
fångade av bilden. Är du petig funderar du över hur bilden 
kommer att se ut som en kvadrat innan du postar den i ett annat 
format. Jag själv använder ofta ett format som inte är helt 
kvadratiskt, men jag försöker ändå hålla mig nära kvadraten av 
just det skälet. 

En kvadratisk beskärning kan, som i exemplet här, innebära att 
viktiga bildelement hamnar för nära kanten.
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Det finns gränser för formaten. De kan ändras i takt med utveck-
lingen – i skrivande stund är bredden alltid 1080 pixlar oavsett 
format, medan höjden kan variera mellan fasta värden, just nu 
från 608 till 1350 pixlar. Avviker din bild mer än vad gränserna 
anger, kommer du vara tvungen att beskära bilden när den postas.

Fördelen med en stående bild är att den upptar mer yta på motta-
garens telefon, och kan på så vis kännas mer imponerande.  
Å andra sidan kan bildtexten försvinna ner och missas lättare. Är 
bilden i liggande format blir intrycket omvänt – det kan kännas 
fjuttigt på en stående telefon, men gör bildtexten väldigt synlig. 

En undersökning visade att stående bilder ger 13 procent mer 
engagemang än kvadratiska bilder, medan ett liggande bildformat 
ger 9 procent mindre engagemang.

 Fundera på vilket format som  
framhäver din bild bäst.

Sedan beror det såklart på motivet, så det är givetvis inte en regel 
utan bara en statistisk tendens. Men det är fortfarande intressant 
att fundera över.

Kvadratkravet finns alltså inte längre, men många använder 
fortfarande appar för att addera tomma ytor kring bilderna, 
av flera skäl. Det kan vara för att kunna posta ännu bredare 
bilder än Instagrams formatgränser tillåter, för att slippa fula 
bildbeskärningar i det fyrkantiga galleriet eller för att de helt 
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enkelt tycker det är estetiskt snyggt med vit yta runt bilderna. Men 
även här visar undersökningar att engagemanget ökar om bilden 
får fylla ut så mycket telefonyta som möjligt. Väg in det i beslutet 
om du väljer att ha tom yta kring bilderna. 

Vit yta runt bilderna kan ge en snygg effekt i galleriet. 
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Att skriva bra bildtexter 

Jag skriver ofta väldigt tråkiga bildtexter. Jag mäktar sällan med 
mer än en kort notis om var bilden är tagen. Och eftersom jag har 
många utländska följare måste jag skriva på engelska, vilket gör 
tröskeln lite högre om jag vill sväva iväg och berätta något kärn-
fullt om bilden.

Problemet med extremt korta bildtexter är att de inte ger betrakta-
ren särskilt mycket. Ingen måste stanna upp för att läsa, ingen får 
veta något extra, ingen sporras att kommentera.  
Om du vill maximera dina chanser att bli framgångsrik på 
Instagram ska du inte ta efter mig. 

En bra bildtext: 

 ж är personlig
 ж har flera meningar och är läsvärd
 ж uppmuntrar till kommentarer

När jag säger “lite längre” menar jag inga uppsatser. Instagram är 
fortfarande ett snabbt medium där folk vill scrolla vidare. Långa 
berättelser i bildtexten är alltså inte att rekommendera. Ska du 
skriva långt är budskapet du vill förmedla ännu viktigare. 

Tycker du att det är klurigt att skriva bra bildtexter? Du är inte 
ensam. Som tur är finns det flera enkla knep att ta till när  
inspirationen tryter. 
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Låt oss ta en av mina resebilder som ett exempel. Hur hade jag 
kunnat skriva en bättre text för den här bilden på en bergsgorilla 
som jag mötte i Uganda? 

Hur kan jag göra bildtexten längre? Det finns flera varianter.

 ж Jag kan berätta något som är intressant för personer 
som vill besöka samma plats. Exempelvis hur du tar 
dig dit, vad det kostar, vilken tid på dygnet eller året 
som är bäst.

”Ugandas bergsgorillor lever vilt och du vet aldrig hur 
länge du måste vandra innan du möter dem. Tillståndet 
kostar $600 och gruppen kan inte överskrida åtta 
personer. Det går att besöka gorillorna hela året om, men 
högsäsongen är svensk sommar och vinter.”

 ж Eller så kan jag köra lite mer storytelling och berätta 
mer engagerat om hur det här ögonblicket uppstod. 
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”Vi hade vandrat i tre timmar när det plötsligt knakade 
till vänster om oss. Vi spejade in i grenverket. Plötsligt såg 
vi honom - silverryggen som satt där lugnt och kalasade på 
de gröna löven. En magisk känsla!”

 ж Jag kan skriva kort fakta som kan vara kul för den 
intresserade.

”Gorillor och människor har 98,3% gemensamt DNA. Det 
förstår du när du möter dem.”

 ж Jag kan hitta mer känslomässiga beröringspunkter 
som fångar in betraktaren. 

På 80-talet var bergsgorillorna nära utrotning, men tack 
vare eko-turismen och olika insatser har de återhämtat sig 
och är nu över 1000 stycken!

 ж Jag kan vara mer personlig. 

”När jag fyllde sju år önskade jag mig en bergsgorilla, men 
mamma tyckte det var en dålig idé. När jag fyllde 35 fick 
jag äntligen se de fantastiska djuren på nära håll.”

Som du ser är det inte så svårt att komma på saker när du väl 
börjar fundera i de här banorna. Fråga dig själv;”Vad kan jag 
berätta, kopplat till den här bilden, som ingen annan skulle 
berätta?”. Motivet är inte unikt, det är många som har postat 
bilder från samma plats. 
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Hur personlig du ska vara beror på vilken typ av konto du har. 
Hur mycket handlar om dig, hur mycket handlar om bilderna?  
Du kan vara personlig, utan att vara privat. Det behöver inte 
handla om privatpersonen Anneli, men kan ändå handla om 
frilansfotografen Anneli.

Att uppmuntra till kommentarer kan vara svårt. Det mest uppen-
bara är att inkludera en lagom lättbesvarad fråga. När Instagrams 
algoritm ser att många skriver på ditt inlägg, ökar dina chanser att 
lyftas fram.

Vilket mervärde får mina följare för att det är 
just jag som har postat den här bilden? 

Ett litet tjuvknep som vissa konton använder är att be folk om en 
åsikt. Två bilder på två klänningar exempelvis, med frågan: Vilken 
gillar du bäst, 1 eller 2? Det kan snabbt ge många kommentarer. 

Att be följarna om en åsikt är ett litet tjuvknep att ta 
till för att snabbt få många kommentarer på en bild. 
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Men utan att veta säkert på rak arm, är jag övertygad om att 
Instagrams algoritm är tillräckligt smart för att räkna ut att den 
typen av kommentarer inte är lika värdefulla som andra.

Så om du tänker på de här tre sakerna kan du skapa bättre 
bildtexter och på så sätt nå en större publik.

Posta videoklipp

Möjligheten att posta videoklipp fanns inte i Instagrams barndom 
men nu har det blivit en självklar del av plattformen. Ett tag 
var gränsen max 15 sekunders video, vilket sedan höjdes till 60 
sekunder. Numera finns också det som heter IGTV som erbjuder 
längre videos i större format, men det är något annat än de vanliga 
videoklippen du kan posta direkt till ditt galleri. 

Jag kommer inte att skriva supermycket om video, men ett tips 
vill jag ändå hinna med. Det handlar om omslagsbilden, alltså den 
bild som visas innan någon trycker play på ditt videoklipp. I sam-
band med att du laddar upp ett filmklipp kan du nämligen välja 
precis vilken filmruta som ska bli omslag, vilket många missar. 

Du hittar rubriken ”omslag” i appens nederkanten när du har valt 
ut ett videoklipp att ladda upp. Om du klickar där kan du enkelt 
dra runt i filmen och leta upp den mest fängslande filmrutan. 
För det är det som är grejen – att hitta en bra representant för det 
videon handlar om, som får tittaren nyfiken. 
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Mitt exempel visar en liten elefant som vi träffade i Namibia. Han 
försöker ställa sig upp, men det är inte det enklaste med nya ben. 
Jag har därför letat upp en filmruta som visar hur han kämpar. 

För att så många som möjligt ska titta på mitt videoklipp är den 
nya omslagsbilden garanterat mer effektiv än den tidigare. Det 
finns undersökningar som visar att grafik som ringar in det 
intressanta ökar interaktionen rejält, exempelvis ringar och pilar 
och liknande – det är så kvällstidningar ofta gör. Men någon 
måtta får det vara på klickjakten så jag nöjer mig med att ha letat 
upp en bra omslagsbild.

Om videoklippet du laddar upp inte har något ljud kan du tänka 
på att aktivt stänga av ljudet. Annars kan det se ut som om video-
klippet har ljud och du riskerar att förvirra tittarna.

En omslagsbild lockar fler tittare om den visar ett smakprov på det mest 
intressanta i bilden. 
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Video blir allt populärare överlag i sociala medier 
och det är ett kul område att experimentera med 

om du mest har postat bilder tidigare. 

I övrigt fungerar postandet av videoklipp och bilder snarlikt. 
Exempelvis har du speciella videofilter som du kan lägga på ditt 
klipp direkt i Instagramappen. Det finns också spännande appar 
som kan elda på kreativiteten. Jag har jobbat med appen Werble 
för iPhone – och iPad. Med den kan jag addera rörliga detaljer i 
mina resebilder. I grundläget loopas alla videoklipp som visas på 
Instagram, så trots att mina klipp bara är sex sekunder långa ser 
de ut att pågå för evigt.

Bildkaruseller

Det var längesen du var begränsad till en bild eller en video per 
Instagraminlägg. Nuförtiden kan du posta upp till tio bilder på en 
gång, i en “bildkarusell” som det ibland kallas. Tanken är bland 
annat att du ska kunna skildra någonting mer ingående utan att 
behöva överösa dina följare med snarlika bilder i tät följd. Säg att 
du exempelvis har fotat ett brudpar och vill visa fem bilder från 
den sessionen. Då är det rimligare att posta dem i ett inlägg med 
en bildkarusell.

Det går alldeles utmärkt att blanda video och bilder. Däremot 
måste formatet, i skrivande stund, vara ett och samma på allt 
material. Har du valt ett liggande format kommer alltså alla andra 



41

bilder beskäras så automatiskt. Därför ska du inte, om du inte 
måste, blanda bilder när du gör ett inlägg med flera bilder. Har 
du många olika bildformat är det enklast att välja medelvägen 
med ett kvadratiskt format, och så gott det går passa in de olika 
beståndsdelarna innan du postar.

Vissa stör sig på den ikon som avslöjar att det är frågan om en 
bildkarusell, åtminstone när den syns i galleriet. Det förtar lite av 
helhetsupplevelsen om du satsar på att ha ditt galleri som en snygg 
portfolio. Samma ”ikonproblem” finns med videoklipp. Men 
det är bara om du är riktigt petig med helhetsintrycket som du 
bekymrar dig över det.

Var personlig i dina stories

Stories, eller händelser på svenska, har funnits sedan 2016 på 
Instagram, och populariteten har haft en raketutveckling. Numera 
läggs det upp hundratals miljoner stories dagligen!

Tänk på att välja bilder som passar i ett och samma format.
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Tanken med stories är att du ska kunna dela med dig av mer var-
dagliga händelser, vara mer personlig och mer avslappnad. Det är 
en arena för sådant som inte passar in i ditt vanliga bildgalleri där 
du vill posta ditt bästa material. Allt du postar i stories försvinner 
automatiskt för alla andra efter 24 timmar, därefter är det bara du 
själv som kan komma åt dem. Så bara dina mest dedikerade följare 
kommer alltså att se allt du postar i stories, vilket gör att du kan ta 
ut svängarna. 

Stories kan bestå av både bilder och videos och du kan addera text 
och grafik via de inbyggda funktionerna. 

Tidigare var det inte tillåtet att posta bilder som inte hade skapats 
inom de senaste 24 timmarna. Många hittade vägar runt förbudet 
och i dag har Instagram avskaffat den tidsgränsen. Men stories är 
fortfarande i mångt och mycket en ”det här händer just nu”-kanal. 
Lite som hela Instagram fungerade de första åren. 

I stories kan du ta ut svängarna mer än i ditt flöde. Det du 
lägger upp i stories är synligt för andra i 24 timmar.  
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Om du har en fotograf-firma är det vanligt att använda stories för 
att berätta om dig själv och ditt arbete – när du är på väg till ett 
uppdrag eller när du är mitt i en fotografering – lite bakom kulis-
serna. Via stories får följaren lära känna dig som person, medan 
din skicklighet som fotograf visas upp i galleriet. 

För mig som har ett temakonto om resor kan det vara bilder där 
jag är på väg till nya resmål. Bilder som jag aldrig skulle posta i 
mitt bildgalleri.

Du kan välja att lyfta fram vissa stories via din profil för att ge en 
liten fördjupad bild av vem du är. Då försvinner de inte efter 24h 
utan stannar tills du byter ut eller raderar dem. 

Dina stories speglar nuet mer än flödet. Du kan ge 
en känsla av att följaren får se ditt liv i realtid. 

Instagram vill att du ska använda stories mycket. När du gör det 
kommer dina följare att interagera med dig mer och oftare, vilket 
i sin tur gör att Instagram lyfter fram dina inlägg mer. Vill du 
maximera din räckvidd är det en god idé att utnyttja stories.



Teknisk kvalitet & 
bildbehandling
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Några ord om filter

Kreativa filter har alltid varit en kärna i Instagram. Det gav 
appen något kul och unikt när det begav sig och gjorde att det 
kändes kreativt och annorlunda. Delvis var det ett arv från appen 
Hipstamatic, som jag nämnde tidigare.

På sätt och vis har filter än i dag en huvudroll på Instagram. 
Skillnaden är att det numera inte är ett dugg unikt. I stort sett har 
varenda bildbehandlingsapp på telefonen olika filter och även 
större fotoredigeringsprogram har förinställningar för att snabbt 
uppnå olika effekter.

Filtereffekter hittas numera i stort 
sett i alla appar och fotoprogram.
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Filter rimmar väldigt väl med tiden vi lever i. Att i snabb takt få se 
sin bild i olika skepnader och kunna välja ut den bästa känns 
modernare än att sitta och pilla fram effekter med redigeringsspa-
kar. Däremot behövs inte filter i samma utsträckning längre för att 
ge “fula” mobilbilder ett mer intressant utseende. I dag är mobil-
kamerorna så bra att det syftet mer eller mindre har försvunnit. 

Att behovet av filter är stort är inte så konstigt eftersom bildtren-
derna också har gått åt det hållet. I dag använder även etablerade 
fotografer många fler kreativa effekter än tidigare och retrolooken 
är väldigt inne. Ett sätt att se på filter är att det ger vem som helst 
en genväg till bilder som ser ”trendiga” ut, utan att det kräver 
specialkunskaper. Det känns ju demokratiskt och fint. 

Kreativa filter är ett snabbt och effektivt sätt att bildbehandla, och i dag 
använder även etablerade fotografer sig av filter. 
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I dag är det mycket vanligare att hoppa över Instagrams filter 
helt och hållet. Många gör klart bilden i någon annan app eller 
program och då behövs inte fler effekter. Det kan också vara en 
motreaktion till alla retroeffekter. Trender växlar gärna över tid på 
det viset.

Rent allmänt kan jag nog påstå att filter används mer försiktigt 
i dag. Ett vanligt sätt att arbeta är att leta efter ett bra filter som 
framhäver motivet, och sedan backa tillbaka effekten. Om du 
klickar två gånger på ett filter i Instagram får du upp ett reglage 
där du kan bestämma hur mycket filtret ska slå igenom.  
Målet är inte lika ofta att uppnå skruvade effekter, utan att hitta en 
finare version av bilden.

I dag har inte Instagram ett eget bildspråk på samma sätt som var 
fallet i början. Bilder på Instagram ser ju ut som bilder gör mest, 
kan man säga.

Hur mycket filter du ska eller inte ska använda är 
helt och hållet ett estetiskt beslut. Du har säkert 

en egen uppfattning om vad som passar dig. 

En bonusgrej är att du kan sortera dina Instagramfilter. Om du 
klickar och håller inne på ett filter kan du ändra ordningen eller 
välja att dölja filtret helt och hållet. På så vis kan du renodla din 
lista och anpassa den till de filter du använder oftast. 
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På Instagram slipper du tekniska snårigheter

Instagram är väldigt enkelt vad gäller den tekniska biten, vilket 
också är en av plattformens absoluta styrkor. Bilderna får samma 
bredd, i skrivande stund 1080 pixlar, oavsett hur stora de är när du 
laddar upp dem. Minskningen sker automatiskt och du behöver 
inte bry dig om antal pixlar. Bilder som är mindre än standard-
bredden kan det finnas anledning att undvika, men om det är 
bilder från en mobilkamera eller en vanlig kamera så är det sällan 
något problem. Inte ens om du beskär bilderna rätt hårt.

Finlir med komplexa skärpemetoder och sådant är sällan värt be-
sväret. Standardbredden kommer ändå inte återge allting perfekt. 
Små bilddefekter är inte heller något stort problem, av samma 
skäl. Detsamma gäller färgrymd. Eftersom du alltid laddar upp 
direkt från en telefon får du en ganska bra uppfattning om hur 
bilden kommer att te sig för andra, och använder du en filtereffekt 
skruvas ändå färgerna.

Nu pratar jag mest om bilder som kommer från en riktig kamera 
eller via en dator, där du har möjlighet att skruva på alla möjliga 
parametrar. Fotar du med mobilen är det mesta redan bestämt. 
Att det är så här smidigt beror just på att telefonen är slutstationen 
för en Instagrambild. Så allt som kan gå snett, exempelvis när en 
dator ska skicka en bild till en skrivare, slipper du på Instagram. 
Du är på telefonen och du ska till telefonen.

Men visst, med dagens högupplösta mobilskärmar går det att 
tjafsa om att det är smartare att skala om bilden i en dator till 
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en exakt bredd och sedan lägga på skärpa där med metoden X. 
Om du är kunnig om färgrymder vet du att moderna modeller 
av mobiltelefoner stödjer en större färgrymd än den traditionella 
sRGB. Och även Instagram har stöd för det, men allt sånt där 
är att sila mygg och svälja kameler. Instagram handlar inte om 
teknisk perfektion av det slaget. 

Budskapet jag vill få fram är att du kan koppla av. Du kan tryggt 
strunta i det tekniska och istället fokusera på det kreativa!

Från systemkamera till mobilen

I dag kryllar det av systemkamerabilder på Instagram, vilket inte 
är så konstigt. Jag har redan varit inne på hur utvecklingen går 
mot ett allt mer kräset urval och många uppskattar förstås de 
ökade möjligheterna till bra bilder som en stor kamera ger.

Instagram ordnar automatiskt den tekniska biten åt dig.
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Eftersom Instagram är en renodlad mobilapp måste du få över 
bilderna till telefonen. Strategierna för det är väldigt många och 
jag ska lyfta fram några vanliga metoder. Fundera över vilken som 
passar dig bäst.

 ж  Mejla bilden till dig själv

Att helt enkelt mejla bilden till dig själv fungerar alltid. Du öppnar 
mejlet på telefonen och sparar ner den bifogade bilden. Det kan 
bli lite omständligt om du gör det väldigt ofta, men för enstaka 
tillfällen är det smidigt.

 ж Spara till en molntjänst

Om du använder Dropbox eller liknande molntjänst kan du spara 
dina potentiella Instagrambilder där. Då blir de lättåtkomliga via 
Dropbox-mappen på mobilen. Fördelen med det är att du kan 
bygga upp ett bibliotek som du sedan kan botanisera i när det väl 
är dags att posta. 

 ж Direktöverföring till mobilen

Numera finns alla möjliga lösningar för att föra över saker direkt 
från datorn till telefonen, och vice versa. Har du prylar från Apple 
finns exempelvis Airdrop som gör att du kan dra filer mellan en-
heterna – det är bra när du inte har tillgång till internet eftersom 
det också fungerar via bluetooth. Har du en modern kamera med 
WiFi-överföring kan det också vara ett alternativ när du inte vill 
passera datorn alls. 

 ж Använd program med mobilstöd

Du som använder en programvara som fungerar på alla enheter 
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har oftast redan lösningen klar. I exempelvis Lightroom kan du 
enkelt synka dina bästa bilder så att de blir tillgängliga i motsva-
rande Lightroom-app på mobilen. Det här är metoden jag själv 
använder för alla mina Instagrambilder.

Egentligen spelar det ingen roll vilken av dessa metoder du före-
drar, så länge du hittar ett sätt som känns snabbt och smidigt. Det 
fina är att du inte behöver lägga tid på att fundera ut hur du ska 
exportera bilder som ska till telefonen. Upplösning, färgrymd och 
tekniska detaljer är som jag har nämnt tidigare inte så noga efter-
som du laddar upp direkt från telefonen i begränsad upplösning.

 Instagram ser automatiskt till att  
dina bilder blir i rätt filformat. 

Om jag ska lyfta fram en sak som kan vara värd att undvika om 
du är petig med kvalitet, så är det att skicka bilder i fullstorlek till 
din telefon över Facebook Messenger eller sms-tjänster.  
Då finns nämligen en risk att bilden kommer att komprimeras och 
tappa en del i kvalitet. Bilden kommer visserligen ha ännu lägre 
upplösning på Instagram, men att komprimera en bild flera gånger 
är sällan smart. Det här gäller dock bara om du verkligen är petig 
med kvaliteten.



Att använda 
hashtaggar
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ABC om hashtaggar

I dag är det betydligt fler som har koll på begreppet ”hashtag” än 
för bara några år sedan, och numera hörs det ofta, inte minst i 
olika tv-program. Jag tänkte ändå ge en liten orienterande grund 
till hashtaggar och hur de används på just Instagram.

Det mest grundläggande först: En hashtag är ett sätt att märka 
någonting med ett ämne så att folk som är intresserade av det 
ämnet kan hitta fram till det som taggats. En hashtag skrivs alltid 
med tecknet # som på svenska ibland kallas brädgård eller num-
mertecken. På engelska heter tecknet ”pound” eller ”hash”.

Hashtaggar finns, som du säkert känner till, på sociala medier 
som Twitter, Instagram, YouTube, och Facebook. Huvudpoängen 
är att kategorisera det du postar så att det blir sökbart för andra. 

Hashtaggar används flitigt för att göra bilder sökbara för andra.
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Säg att du har tillverkat en fin pärlplatta som du fotar och postar 
på nätet. På Facebook är det inte så noga med hashtaggar, för 
där vill du nå ut i första hand till dina vänner och det gör du 
ändå. Men på Instagram kan du potentiellt nå ut till hela världen. 
Problemet är att ingen som inte redan följer dig kommer att hitta 
din fina pärlplatta.

Genom att kategorisera den som #pärlplatta skapar du en väg in 
till din bild. Vill du nå publik utanför Sveriges gränser så måste 
du förmodligen använda #beadart, eller vad det nu kan heta på 
engelska. Om någon söker på någon av dessa hashtaggar kommer 
din bild att finnas med i flödet som dyker upp, tillsammans med 
alla andra bilder som har samma hashtag. Dit kommer du också 
genom att klicka på en hashtag, så du behöver inte söka manuellt. 
Du hittar kanske en jättefin pärlplatta av en slump och klickar på 
lämplig hashtag för att fortsätta frossa i fina pärlplattor.

Numera går det till och med att följa en viss hashtag på Instagram, 
alltså utöver de konton du väljer att följa. Du kan till exempel välja 
att följa alla bilder med temat #badanka, om du är väldigt 
intresserad av just badankor.

Alla bilder märkta med samma hashtag hittas tillsammans i ett flöde.
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Om du inte har något intresse av att nå ny publik, exempelvis 
om du har ett privat konto eller ett dagbokskonto för de närmast 
sörjande kan du förstås hoppa över hashtaggar helt och hållet, om 
du inte vill använda dem som ett stilistiskt grepp i bildtexten. Det 
kan vara så att du ibland deltar i tävlingar som kräver att du taggar 
bilden på ett visst sätt, men i regel är hashtaggar främst ett sätt att 
nå ut till ny publik. 

Nu vet du det du behöver om de absoluta grunderna kring hash-
taggar. Det mesta var du kanske redan bekant med. 

Att skriva och hitta hashtaggar

Det finns några regler kring hur du skriver hashtaggar. 

 ж Det som kommer efter tecknet måste alltid sitta ihop. 

Om det är flera ord måste du skriva ihop dem för att hash-
taggen inte bara ska bestå av det första ordet. Till exempel 
#porträttistudio 

 ж De flesta specialtecken fungerar inte.

Bindestreck och andra specialtecken gör att hashtaggen bryts. 
Skriv ihop orden istället, till exempel #idétorka istället för 
#idé-torka.

Eftersom en hashtag avslutas så fort det kommer ett avvikande 
tecken behöver du inte ens ha mellanslag mellan hashtaggarna om 
du inte vill. Vissa föredrar att skriva ihop alla taggar när det inte 
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är tänkt att de ska läsas av betraktaren. Det här gör också att du 
kan skriva en punkt när du använder en hashtag i en mening, utan 
att riskera att det blir en annan tagg. 

 Ett specialtecken som dock är godkänt är underscore, alltså 
understreck. Även emojis går bra. Dessa kan du alltså inkludera i 
dina hashtags om du vill.

När du börjar skriva en hashtag på Instagram får du upp förslag. 
Du får också veta hur många bilder som redan har den aktuella 
taggen. Det som är bra med förslagen är att du får lite hjälp på 
traven när du är osäker på stavning eller bara vill få idéer till nya 
taggar. De största hashtaggarna finns på miljontals bilder, till och 
med hundratals miljoner bilder. Kom ihåg att det inte handlar 
om att välja de oftast förekommande taggarna. Populära hashtags 
innebär extrem konkurrens och risken är att du försvinner fort 
ner i flödet innan någon ens hunnit se din bild. Jag förklarar mer 
om vilka du ska välja längre fram i boken. 

Taggar kan skrivas både i bildtexten och i 
inläggets kommentarer, båda fungerar lika bra. 

Rent funktionsmässigt spelar det ingen roll var du skriver dina 
taggar, men det finns några saker att ta ställning till när det gäller 
den biten. Jag återkommer till det om en liten stund.
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Få eller många hashtaggar

”Hur många hashtaggar ska jag ha?” är en väldigt vanlig fråga. Det 
är en liten balansgång som delvis påverkas av hur ängslig du är. 

All statistik avslöjar att ju fler hashtaggar du 
använder, desto större är chansen att många ser 
din bild. Det bör såklart vara bra hashtaggar, 

men antalet spelar faktiskt stor roll. 

Instagram har en övre gräns på trettio hashtaggar per inlägg, 
vilket kan antyda att du borde använda trettio stycken varje gång 
du postar om ditt mål är maximal spridning. Å andra sidan finns 
det de som tycker att för många hashtaggar – eller ens några – är 
fjantigt, fult och irriterande. Det kan också se lite desperat ut, som 
om du står och skriker till världen: ”Snälla, gilla mina bilder!” 
Här kommer ängsligheten in. Om du oroar dig för vad andra 
kommer tycka om du använder många hashtaggar, är det en god 
idé att du begränsar dig.

Dessutom kan det kan vara svårt att komma på många bra hash-
taggar till en enskild bild. Det är ingen idé att fylla på med dåliga 
hashtaggar bara för att. Relevans är viktigare än antal. Och även 
om du lyckas hitta på många relevanta taggar tar det tid att skriva 
dem, så det kan också finnas bekvämlighetsskäl att hålla igen. 
Med det sagt måste jag ändå konstatera att råden kring hur många 
hashtaggar som är optimalt spretar rejält. Till viss del beror det på 
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att stora konton med många följare inte behöver använda så 
många hashtaggar för att nå ut. Studerar du dem kan du alltså få 
en lite skev bild. Viss statistik som säger att du får mest engage-
mang med nio taggar eller liknande riskerar att vara skev av 
samma anledning – har du redan en miljon följare får du extremt 
mycket engagemang utan att använda en enda tagg. Jag vågar 
ändå påstå att taggar är ett av de bästa verktygen att nå ny publik 
för lite mindre konton. 

Tänk på att Instagram inte gillar när du ger flera av dina inlägg 
samma hashtags. De vill sporra användarna att tagga medvetet, så 
undvik att bara kopiera och klistra in samma radda av taggar du 
använde på förra bilden. Annars kan Instagrams algoritm bestäm-
ma sig för att din bild inte ska dyka upp så frekvent i andras flöden 
och i värsta fall kan Instagram tro att du är en robot.  

Undvik att använda samma radda av hashtaggar på flera bilder - risken 
finns att Instagram tror att du är en robot.
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Några repriser innebär sannolikt ingen fara, till exempel om 
du alltid vill tagga med ditt firmanamn eller något annat. Men 
försök att så ofta du kan hitta nya taggar som beskriver det unika i 
bilden. För att summera: Var inte rädd för många hashtaggar, men 
se till att de är relevanta för bilden och undvik för många repriser.

Var ska du skriva dina hashtaggar?

Det finns olika skolor för hur du ska inkludera dina hashtaggar, 
speciellt om det handlar om fler än en. En stor skiljelinje är om du 
ska posta dem direkt i bildtexten eller i en första bildkommentar. 
Huvudskälet till att posta i den första kommentaren är att 
bildtexten hålls ren och fin. Inlägget blir snyggare när alla taggar 
göms undan i en kommentar.

I bilden till vänster är hastaggarna placerade direkt i bildtexten, till 
skillnad från den högra där de istället är skrivna i första kommentaren. 
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Nu visas inte hela bildtexten i grundläget, så om den är tillräckligt 
lång kommer hashtaggarna ändå inte att synas direkt i flödet. Men 
om någon vill läsa vad du har skrivit och fäller ut bildtexten kan 
det se trist ut med en hel hög hashtaggar. I så fall kan det vara att 
föredra att skriva hashtaggarna i första kommentaren.

Argumentet mot att posta taggarna i en kommentar har främst 
med tid att göra. Om du först postar din bild och hashtaggarna en 
stund senare riskerar bilden att redan ha försvunnit ner i flödet.  
I alla fall om du använder hashtaggar som är väldigt populära. 

Ett kort exempel: Jag postar en bild, och därefter skriver jag 
hashtaggar i lugn och ro och postar dem som en kommentar tre 
minuter senare. När jag kollar under ”senaste” på en viss hashtag 
finns flera bilder som taggats och lagts upp mer nyligen än min 
bild, som dyker upp långt ner och har mindre chans att upptäckas 
av andra. Hade jag taggat direkt i bildtexten hade den hamnat 
långt upp åtminstone en liten stund, även om den sedan snabbt 
färdas nedåt om taggen i fråga är väldigt populär.

Jag kan nog, åtminstone i skrivande stund, tryggt 
påstå att det inte spelar roll var taggarna anges.

Jag tycker inte argumentet är superstarkt. Framförallt tycker jag 
att du använder för breda hashtaggar om din bild försvinner så 
snabbt ned i flödet. Dessutom är det lätt att minimera effekten 
genom att skriva hashtaggarna innan du postar bilden. Därefter 
klipper du bara ut alla taggar innan du postar, och så fort bilden 
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finns online går du in och klistrar in dem i en första kommentar. 
Då blir fördröjningen bara några få sekunder. 

Det finns rykten om att det skulle vara sämre rent allmänt att pos-
ta taggar i en kommentar istället för i en bildtext. Att Instagrams 
algoritm föredrar bildtexttaggar framför kommentarstaggar. Vad 
jag vet har dock ingen lyckats bevisa att så är fallet. 

De som envisas med att skriva alla taggar i bildtexten har olika 
specialknep för sig för att det inte ska bli stökigt. Det vanligaste är 
att putta taggarna nedåt och skilja dem från den vanliga bildtexten 
så gott det går. Det kan ske via blankrader, emojis, prickar och 
liknande. Det gör också att taggarna inte syns i det vanliga flödet, 
eftersom bara början av bildtexten är synlig innan någon trycker 
på ”mer”-knappen. 

Dock är det inte helt lätt att få till blankrader. Du kan inte göra 
det direkt i mobilappen, utan måste kopiera och klistra in från ett 
enkelt anteckningsprogram. Snart slipper vi nog det problemet 
helt och hållet – när jag skriver det här experimenterar Instagram 

Det går att 
använda punkter, 
blankrader eller 
emojis för att 
skapa utrymme 
mellan texten och 
hastaggarna.
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med funktioner där du kan tagga utan att behöva skriva 
taggarna i direkt anslutning till bilden. Eventuellt finns redan 
den möjligheten i den versionen du använder. Hur du gör är upp 
till dig. Om du är osäker rekommenderar jag att skriva taggarna 
innan du postar, för att sedan klippa ut och klistra in dem i den 
första kommentaren. 



Att välja 
hashtaggar
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Använd hashtaggar som användare söker på

Själva huvudpoängen med hashtaggar är att andra instagrammare 
där ute ska hitta fram till dina bilder. Det är rimligt att de som 
är intresserade av pärlplattor söker på #pärlplatta. Men det är 
inte lika troligt att någon söker på #lekmedsonen. Fokusera dina 
hashtaggar på det du gissar att folk söker efter, om ditt mål är att 
nå ut till nya följare.

Extremt breda hashtaggar är inte särskilt effektiva. Om du har 
gjort en resa i USA och vill inspirera andra kan #ArizonaRoadtrip 
vara en bra hashtag så att andra som planerar en bilresa i Arizona 
kan hitta fram till dig i jakt på inspiration. Däremot är #travel en 
gigantisk hashtag som innehåller allt från semesterbilder till folk 
som åker tunnelbana till jobbet. 

Breda hashtaggar som ”travel” är inte speciellt effektiva.



Ofta söker folk på mer specifika ämnen, så ställ dig själv frågan: 
Hur rimligt är det att någon kommer att söka på hashtaggarna jag 
har valt?

Ibland används hashtaggar för att ge mer information om bilden. 
Ett exempel är #lekmedsonen. Med den taggen vill jag bara berätta 
för betraktaren att pärlplattan skapades när jag lekte med min son. 
Stora globala taggar som används på det här viset är exempelvis 
#nofilter som understryker att bilden inte är redigerad. Det 
klassiska exemplet är solnedgångar där den som lagt upp bilden 
vill betona att himlen var så där fantastisk på riktigt, och inte bara 
är ett resultat av filter som har förstärkt färger och kontrast.

En annan sådan tagg är #tbt som betyder ”Throwback Thursday”. 
Det kommer ursprungligen från den amerikanska tidningen 
Sports Illustrated som 2006 började posta gamla nostalgiska bilder 
på Nike-skor i sin blogg på just torsdagar. Throwback Thursdays 

Vissa hashtaggar används som ett medvetet stilistiskt grepp.
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blev sedan ett fenomen i sociala medier och understryker att bild-
en inte är ny utan gammal. Numera används taggen även på andra 
dagar, och står mer för “trowback to”. Ungefär samma betydelse 
har #latergram. 

Det finns alltså många taggar som inte handlar om att bli hittad, 
utan bara om att ge betraktaren mer information. Som ett med-
vetet stilistiskt grepp kan det vara kul, men ofta kanske det lika 
gärna kan skrivas i den vanliga bildtexten. 

I övrigt är relevans det viktigaste när du taggar. Tagga med det 
som beskriver ditt motiv och avstå från fåniga generiska taggar 
som #amazingpicture, #greatphoto, #beautiful och liknande. 

Om det är taggar som funkar på nästan vilken 
som helst av dina bilder borde du klura lite till.

Ett bra sätt att hitta nya taggar när fantasin tryter är att kika 
på ”relaterade taggar”. När du klickar på en viss hashtag får du 
nämligen upp ett litet fält med nära släktingar till den tagg du har 
klickat på. Där kan du leta och hitta taggar som passar ditt inlägg. 

Breda eller smala hashtaggar? 

Jag har redan varit inne på att väldigt breda hashtaggar sällan är 
effektiva. Dels för att konkurrensen är stenhård, dels för att folk 
inte söker på breda hashtaggar när de är ute efter något specifikt.
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Men för smala hashtaggar är inte heller optimalt. Generellt söker 
användare inte efter dem, och dessutom blir vägarna in till din 
bild färre när det inte finns så många andra bilder med samma 
tagg. De flesta söker inte efter hashtaggar i sökfältet – vanligare är 
att de ser en bild som har en viss tagg, blir nyfikna och klickar på 
taggen för att se fler bilder på samma tema, och så hittar de fram 
till dig. Därför är det bra om du använder taggar som används av 
“lagom många” andra. Det svåra är att definiera vad som är lagom 
många i den aspekten. Här finns det dessutom olika skolor och du 
kan få vitt skilda råd, beroende på vem du pratar med. 

Det är också kopplat till vilken typ av inlägg du postar. Om du 
postar från exempelvis en väldigt specifik plats kan det ändå vara 
värt att tagga med någonting som bara använts ett fåtal gånger. 
Kvantitet ska nämligen inte överskattas. Med en väldigt smal tagg 
ökar chanserna att de som kommer till din bild är intresserade av 
just det du postar. Att få tio besökare där tre klickar gilla på din 
bild är ju bättre än att få hundra besökare och bara en gillamarke-
ring. Åtminstone om du vill öka ditt kontos popularitet. 

Både för breda (till vänster) och för smala (till höger) hashtaggar är bra 
att undvika. 
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En annan aspekt av konkurrensen är det som kallas ”populärast” 
på Instagram. När du går in på en tagg hamnar du först på av-
delningen med de populäraste bilderna med just den taggen. Det 
utgör ett utmärkt skyltfönster för dina bilder, om du lyckas hamna 
där. Att bli populärast bland hundra bilder är förstås mycket 
enklare än att bli det bland en miljon bilder. Det är ett väldigt gott 
skäl att använda smalare hashtaggar.

Jag brukar säga att taggar som antingen använts 
flera miljoner gånger eller bara ett fåtal gånger 

är mer eller mindre lönlösa.

Som du märker är det svårt att ge generella råd kring hashtaggar.
Det vaga råd jag kan ge är att använda tillräckligt breda hashtag-
gar för att många ska hitta fram, men samtidigt tillräckligt smala 
för att ge dig själv chans att hamna i populärast-skyltfönstret. 
Smalare taggar brukar dessutom ge en mer relevant beskrivning 
av din bild, och du når lättare ut till rätt publik. 

Hashtaggar för att bli delad

Att skriva hashtaggar för att enskilda personer där ute i världen 
ska hitta dina bilder är en sak, men du kan också skriva taggar för 
att bli uppmärksammad av ett specifikt konto. Syftet är ofta att ha 
chans att bli delad, eller ”featured” på engelska.
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Det finns nämligen många samlingskonton på Instagram. Det är 
konton som inte postar egna bilder utan samlar ihop bra material 
från andra instagrammare. I sin biografitext skriver de ofta vilken 
hashtag du ska använda för att de ska kunna kika på din bild. Då 
och då går de in och kollar igenom alla bilder med den aktuella 
hashtaggen och väljer ut de som förtjänar att delas.

En strategi är alltså att leta upp stora samlingskonton som 
postar bilder med samma tema som din aktuella bild har, och 
att använda deras tagg med förhoppningen att de vill dela din 
bild. Säg att du postar många bilder på hästar. Om du lyckas bli 
delad på ett hästsamlingskonto med ett stort antal följare kan du 
nå ut med din bild i en omfattning du aldrig skulle klara av att 
uppnå på egen hand. Eftersom det är kutym att den som delar en 
bild skriver ut vem som har tagit den får kanske hundratusentals 
hästintresserade instagrammare en direktlänk in till din profil. 
Det kan vara ett sätt att få många nya följare när du har ett 
attraktivt temakonto.

Många stora samlingskonton uppger en 
särskild hashtag som ska användas för att få 
deras uppmärksamhet.
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Om du lyckas bli delad på ett samlingskonto kan du nå ut till många 
nya följare med samma intressen som du.  
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Vissa samlingskonton uppger inte någon särskild hashtag som 
ska användas för att få deras uppmärksamhet. Ett alternativ då 
är att tagga deras konton direkt. Med ett @ före namnet får de en 
notis om att du har taggat dem i ditt inlägg. Var medveten om att 
det kan upplevas som så kallat “spam”, så använd den taktiken 
med omdöme. Det gäller i ännu högre utsträckning om du väljer 
att tagga personer i själva motivet, trots att de inte är med. Det 
används visserligen en hel del på Instagram, men framstår som ett 
desperat rop på uppmärksamhet. 

Min rekommendation är att bara tagga personer 
och konton som faktiskt finns med i motivet.

Taggar som en viss målgrupp använder

Taggar som kan vara väldigt effektiva är sådana som används av 
en målgrupp som du tror skulle uppskatta ditt tema. Alltså inte ett 
visst samlingskonto, utan ett community av rätt människor. 

Säg att många som är intresserade av gamla bilar i Sverige har 
börjat använda taggen #veteranbilar4ever. Där har du en genväg in 
till deras uppmärksamhet, genom att använda just den taggen när 
du postar bilder på gamla bilar. Research kan verkligen löna sig. 
Finns det speciella taggar som de i din målgrupp använder? Ofta 
är det hashtaggar som du aldrig kan komma på av en slump, utan 
du måste söka runt bland inlägg med samma tema som ditt. 
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Ett konkret exempel: Om jag ska posta bilder från Tjernobyl kan 
jag först fråga mig själv: ”Finns det någon tagg som folk som 
tycker om övergivna platser använder?” Så jag söker på sådana 
bilder och börjar märka vilka taggar som används ofta. Vissa är 
lite för breda för min smak så jag hoppar över dem. Men en tagg 
som jag tycker används lagom mycket är ”abandoned_seekers”. 

Notera att det här är exempel på en tagg som ingen okunnig skulle 
söka på. Den är inte heller kopplad till ett visst stort konto som jag 
hoppas ska dela min bild. Men det kan vara en väldigt bra tagg att 
använda för att nå precis rätt människor i det här fallet.

Många hashtaggar är omöjliga att komma på av en ren slump.



Öka din räckvidd
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Om det okronologiska flödet 

De första åren hade Instagram ett kronologiskt flöde. Eller snarare 
omvänt kronologiskt eftersom det nyaste inlägget hamnade överst. 
Ju nyligare något hade postats, desto längre upp i flödet hamnade 
det. Så är det inte längre. Nu är ordningen betydligt mer mystisk 
och svårbemästrad. 

Det finns flera sidor av det här myntet. Problemet som Instagram 
ville åtgärda var att bra innehåll riskerade att drunkna i det kro-
nologiska flödet. Tänk dig att någon postar en riktigt intressant 
bild medan du sover. När du väl vaknar och kollar din Instagram 
har så många andra lagt ut bilder att du aldrig hinner scrolla ända 
ner till den där fantastiska bilden. 

I dag blandas bilder som postats precis nyss  
med bilder som är flera dagar gamla.

Instagrams mål är att du ska få en så bra upplevelse som möjligt, 
de vill inte att du ska missa de bästa bilderna på det viset. Det 
var ett av skälen till att de ville införa ett mer dynamiskt flöde. 
Därutöver finns det garanterat skäl som är kopplade till optimal 
placering av annonser. Det är bakgrunden till att Instagram 
uppfann ett kvalitetsmått för att sedan låta en algoritm avgöra i 
vilken ordning bilder ska visas. 

Det här förargade många användare, inte minst de som använde 
Instagram väldigt mycket. De var vana att scrolla i flödet tills de 
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började känna igen sig, då visste de att de var ifatt. Det vet de inte 
längre. Vi som inte använder Instagram flera timmar varje dag var 
nog inte lika upprörda. Men de som använder Instagram mest är 
också de som hörs mest, så det går nog ändå att tala om en folkstorm.

Hur vet algoritmen om ett inlägg är tillräckligt intressant för att 
lyftas fram i flödet? En hel del handlar om hur andra personer 
interagerar med inlägget – om det får många gillamarkeringar 
och/eller kommentarer, om användarna ser hela inlägget när det 
är ett videoklipp, om de stannar upp vid bilden eller direkt scrollar 
vidare. Vi vet inte exakt vad som avgör. Instagram håller hårt på 
sin algoritm, men det vi känner till styr till viss del vad som är 
smarta strategier.

Det handlar om mer än att bara charma 
publiken om du ska lyckas med att få många 

gillamarkeringar och nya följare. 

Det handlar inte om populariteten i absoluta tal för det aktuella 
inlägget. Algoritmen är mer invecklad än så, och tur är nog det. 
Annars skulle nästan bara de som redan är populära gynnas och 
de med stora konton och dedikerade fans skulle slå ut alla nybör-
jare. Men dels handlar det om procentuella viktningar – alltså 
hur många av de som ser bilden som gillar inlägget – dels om hur 
ofta du postar, hur mycket du själva interagerar med andra, hur 
populära dina bilder har varit historiskt och så vidare. Jag har som 
sagt inte alla svaren, och dessutom utvecklas algoritmen ständigt. 
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Mycket av det jag har skrivit om har sin grund i allt det här. För 
maximal räckvidd måste du också hitta strategier som gör att 
Instagrams algoritm vill lyfta fram dina inlägg. 

Bästa tiden att posta inlägg 

Instagrams algoritm vill så snabbt som möjligt avgöra hur intres-
sant bilden eller videon du har postat är. Om dina följare och 
andra verkar uppskatta bilden lite extra kommer algoritmen att 
visa den för fler och prioritera den högre i andras flöden. Hur visar 
då andra att ditt innehåll är extra intressant? I första hand via 
gillamarkeringar och kommenterar. Vill du maximera räckvidden 
är alltså mottagandet de första minuterna och timmarna viktigt.
Man pratar om ”peak posting time”, alltså bästa tiden för att posta 
ett inlägg.

När är peak posting time? Undersökningar visar spretiga resultat och mitt 
råd är att du experimenterar för att se vad som passar just dina följare.
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Det är inte riktigt så enkelt att det finns en universell bästa-tid att 
posta, utan det beror på vad du har för material och vilken typ av 
följare du har. De som har undersökt det här mer kvalitativt har 
kommit fram till ganska spretiga resultat och jag uppmanar dig att 
ta dem med en lagom nypa salt. 

Sunt förnuft räcker långt. Om vi fokuserar på publik i vår egen 
tidszon kan vi anta att de flesta sover mitt i natten. Det är san-
nolikt inte den bästa tiden att posta inlägg. Vi kan också anta att 
många är upptagna med arbete mitt på vardagarna, i alla fall de 
som sköter sitt jobb hyfsat. Däremot är det en hel del som kollar 
Instagram på morgonen och på lunchen. Och inte minst när de 
varvar ner efter en lång arbetsdag. Eftermiddagen är den period 
som oftast pekas ut som optimal av olika undersökningar, alltså 
runt klockan 17-19. Den tiden kan vara ditt förstahandsalternativ 
om du vill experimentera med postningstider. Kom ihåg att 
många fortsätter att instagramma ända tills de släcker sänglam-
pan, så hela kvällen brukar vara en bra period.

Ekvationen är inte så enkel att innehåll postat på bättre tidpunkter 
automatiskt genererar fler gillamarkeringar. Du måste fortfarande 
dela bilder som fångar uppmärksamheten, annars riskerar du i 
värsta fall att gräva en grop åt dig själv. För om många av dina 
följare är online och ser din bild utan att trycka gilla eller kom-
mentera kommer algoritmen verkligen veta att innehållet inte är 
värt att prioritera.

En intressant detalj är att undersökningar har visat att videofilmer 
fungerar bäst senare på kvällen, eller till och med tidig natt.  
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Det kan bero på ökad möjlighet att spela upp innehåll med ljud då. 
Under dagen är vi ofta omgivna av andra personer vilket gör det 
olämpligt att ha på ljud på mobilen. Det kanske ligger något i det, 
men återigen – ta alla undersökningar med en nypa salt.

Mycket engagemang när du precis har  
postat kan leda till en positiv spiral.

Peak posting time är en av anledningarna till att vissa användare 
tar hjälp av appar som kan tidsinställa inlägg. Det går då att 
förbereda alla inlägg i lugn och ro, för att sedan välja en bättre tid-
punkt för när de postas. Schemaläggning har inte funnits inbyggt 
i Instagram utan har krävt externa programvaror. I skrivande 
stund har Instagram tillåtit viss schemaläggning för företagskon-
ton och möjligtvis finns den funktionen överallt i framtiden, men 
tills dess krävs alltså externa tredjepartstjänster. Om du vill an-
vända en sådan tjänst bör du se till att den inte bryter mot någon 
av Instagrams regler. Annars riskerar du att förlora räckvidd och i 
värsta fall kastas ut. 

Peak posting time är bara en liten del av den komplexa algoritmen 
som Instagram använder. Jag vill inte överdramatisera betydelsen 
av det. Du behöver inte titta på klockan varje gång du vill dela 
med dig av något, men du kan i alla fall vara sunt medveten om att 
det finns en sådan mekanism. 
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Överposta inte 

Det finns en oskriven regel på Instagram som säger att du inte 
ska posta bilder för ofta. Inte för att det är förbjudet, utan för att 
många kan uppleva det som “spam” om inlägg från samma person 
fyller för stor del av deras flöde. Sedan Instagram upphörde med 
ett rakt kronologiskt flöde är det inte lika känsligt, men en bra 
rekommendation är att inte posta oftare än två-tre gånger om 
dagen.

Om du kommer hem från en fotopromenad med fem bra bilder 
finns det alltså anledning att sprida ut postandet lite, använda en 
bildkarusell eller alternativt satsa på guldkornen. 

Ett tag var det populärt att posta mosaikbilder där en stor bild 
hackas upp i kvadrater för en cool effekt i det egna galleriet. Det är 
dock tråkigt för andra när ett meningslöst övre högra hörn av en 
bild dyker upp i flödet, så tänk efter en extra gång innan du ger dig 
på mosaikbilder. 

Galleri med så kallad mosaikbild.
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Interagera med andra

Instagram vill att du ska använda deras app mycket och ofta. Det 
är inte förvånande, särskilt inte nu när affärsmodellen innehåller 
annonser. Men, det innebär också att du kommer att premieras för 
att interagera med andra. Om du är en person som aktivt bidrar 
till Instagrams community kommer dina egna bilder också att få 
större spridning. 

Med många kommentarer ökar  
algoritmen räckvidden på din bild. 

När jag säger interagera med andra menar jag att gilla andras bil-
der, kommentera och svara på kommentarer du själv får. Från det 
perspektivet kan det alltså vara strategiskt att vara generös med 
gillamarkeringar. Om du bara trycker gilla på bilder som verkli-
gen golvar dig, missar du en enkel chans att visa algoritmen och 
andra användare hur mycket du bidrar. Du kan också trycka gilla 
på enskilda kommentarer. Om någon säger något snällt om din 
bild kan du skicka tillbaka ett gilla för att visa din uppskattning, 
men en tyngre typ av interaktion är att kommentera tillbaka. Det 
tycker Instagrams algoritmer bättre om, så till och med ett enkelt 
”Tack!” är troligen effektivare än en gillamarkering. Kan du få 
igång en konversation med den som lämnade kommentaren är det 
ännu bättre. 

Det här gäller även kommentarer på andras bilder. En vanlig 
strategi är att skriva en kommentar som innehåller en fråga, så att 
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personen bakom bilden svarar. De som drar det till sin spets 
brukar se till att inte svara på en kommentar för snabbt. Tanken är 
att den som lämnade kommentaren ska hinna stänga ner appen 
och se notisen om att du har svarat nästa gång appen öppnas. Så 
att det blir som en påminnelse om att komma tillbaka till din bild 
och kommentera vidare eller kanske bli intresserad av din profil 
och kika på fler bilder. Jag tror inte att den effekten är särskilt 
kraftig, så det kan vara att överdriva, men om du vill applicera 
uttrycket “många bäckar små” för att maximera din popularitet på 
Instagram så kan du experimentera med det.

Att skriva mycket kan 
vara knöligt på telefonen. 
Kommentarsfunktionen 
fungerar även i webbgränssnit-
tet, så är din strategi att skriva 
många kommentarer och du 
vill ha ett vanligt tangentbord 
kan webben vara att föredra. 
Interagera så mycket du kan 
för att visa algoritmerna att 
du är värdefull. Nästan. Att 
interagera för mycket kan slå 
bakut – jag förklarar varför  
i nästa kapitel.

Om du aktivt gillar och kommenterar 
andras bilder lockar du fler följare.
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Bete dig inte som en robot 

Ett av de bästa sätten att få fler följare är som sagt att interagera 
med andra på Instagram. Det finns emellertid en gräns. Om du är 
för ivrig finns det risk att Instagram betraktar dig som en robot, 
som jag kort nämnde tidigare. Då kan du bli avstängd eller i värsta 
fall utkastad från Instagram. 

Så var det inte för några år sedan. En vanlig taktik för att öka 
antalet följare var att lägga en “bombmatta” med gillamarkeringar 
på andras bilder. Det fick det egna följarantalet att skjuta i höjden. 
Jag ska förklara mekanismen bakom det, men kom ihåg att du inte 
kan göra så här ostraffat numera. 

Låt mig presentera herr Fulfisk. Han har ett konto med temat 
friluftsliv och vill ha fler följare, så han kokar ihop en taktik värdig 
en fulfisk. Han söker på en hashtag som många använder inom 
temat, exempelvis #hiking. Under ”senaste” hittar han bilder som  
precis har postats på Instagram med den hashtaggen. Chansen är 
att det bland alla de som postat hiking-bilder finns en hel del som 
uppskattar friluftsbilder i största 
allmänhet. Så fulfisken börjar 
tokgilla allas bilder. Hundratals 
per minut om han är snabb.

Herr Fulfisk använder sig av 
metoden ”bombmatta”.



83

Vad händer i andra änden? Jo, eftersom fulfisken gillade bilder 
under “senaste” är chansen stor att den som postat bilden sitter 
med sin telefon i handen när notisen om fulfiskens gillamarkering 
kommer. Om de inte är vana att många gillar deras bilder blir de 
nyfikna och klickar in sig på denne mystiske fulfisks konto. Där 
ser de massa friluftsbilder de tycker är fina och bestämmer sig för 
att börja följa kontot. Speciellt om fulfisken har finare bilder än de 
själva, eftersom de möjligen blir lite smickrade av att en så duktig 
fotograf har gillat deras bild. Det är förstås bara några få det här 
tricket fungerar på, men om bombmattan med gillamarkeringar 
är tillräckligt stor ökar antalet följare ändå snabbt.

Nästa steg är uppenbart. Fulfisken skaffar en programvara som 
kan göra grovjobbet åt honom, så att han slipper sitta med telefo-
nen och gilla fingrarna ur led. Följarantalet tickar stadigt uppåt 
utan att han behöver göra någonting.

Gillar du fler än några hundra bilder per dag finns 
risk att Instagrampolisen får upp ögonen för dig.

Instagram tyckte inte om det här. Det var inte så det var tänkt, 
att någon skulle trycka gilla på hundratals bilder på några fåtal 
minuter utan att ens titta på motivet. De vidtog motåtgärder 
och började stänga av konton som gillade för många bilder per 
tidsenhet. Den exakta gränsen är inte offentlig och beror på flera 
parametrar, exempelvis hur länge du haft ditt konto, hur många 
följare du har, hur aktivt du postar eget innehåll och så vidare. 
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Den här mekanismen finns också med andra saker. Att börja 
följa ett konto är ännu effektivare än att gilla en bild. Chansen är 
stor att du vill se vem som har börjat följa ditt konto och att du 
följer fulfiskens konto i gengäld, varpå fulfiskens programvara 
automatiskt kan avfölja dig. Med en bombmatta av följningar och 
avföljningar blir taktiken återigen effektiv. Samma resonemang 
kan appliceras på bildkommentarer. Men den typen av beteende är 
alltså förbjudet numera. 

Sensmoralen är att undvika fulfisksbeteenden. Det blir förstås en 
gråzon, för själva mekanismen är det inget fel på. Att se till att folk 
får upp ögonen för ditt konto och börjar följa dig är helt rimligt, 
men bombmattor och liknande ska du alltså undvika.

Om Instagram misstänker att 
du är en robot riskerar du att bli 
blockerad.



Avslut
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Ett sista tips 

Det kan verka självklart, men tillåt dig att inspireras av andra. 
Instagram består av många framgångsrika konton, garanterat 
också inom ditt intresseområde. 

Det viktigaste är inte antalet följare 
 eller gillamarkeringar. 

Fokusera på att hitta motivationen till att verkligen satsa helhjärtat 
på ett tema och att utvecklas inom ditt intresse. Kör du fast och 
undrar hur du ska få kontot att växa är det en god idé att göra 
efterforskningar. 

 ж Vilken typ av bildtexter verkar ge mest engagemang? 
 ж Vilka hashtaggar använder de? 
 ж Är det något visst motiv som tycks vara extra 

populärt? 
 ж Hur brukar kommentarerna se ut? 

Att söka efter svar på sådana frågor kan ge dig många nya saker 
att pröva. Men kom ihåg att saker kan bli lite skeva om kontot du 
studerar är gigantisk. När följarantalet blir riktigt stort ändras 
spelreglerna en aning. Men du kan i alla fall använda det som 
inspiration för dina egna experiment.

Jag håller verkligen tummarna för att du når framgång med ditt 
eget Instagramkonto! 
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”Jag tror inte på tivoliapor som bara härmar. 
Jag vill ge en djupare förståelse för ämnet.”

Anders Jensen
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