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Klumpigt eller blockerande? Analys av två
fotografer på Instagram
Sammanfattning
Instagram är ett socialt medium med ett stort antal användare, inklusive flera professionella och
kända fotografer. Det har dock många begränsningar och egenheter som gör att det skiljer sig en
del från en del mer konventionella kanaler. Målet med undersökningen är att svara på frågan:
Hur skiljer sig fotografierna som två professionella fotografer publicerar på Instagram kontra på
sina egna hemsidor?
Den här undersökningen fokuserar på fotograferna Ira Block och Mattias Klum och analyserar
fotografier som de publicerat på Instagram samt fotografier som publicerats på deras egna
hemsidor. Analyserna görs ur semiotisk synpunkt samt med Gert Z Nordströms metoder för
bildanalys, både på makro- och mikronivå. Totalt har 120 bilder analyserats på makronivå och
fyra bilder på mikronivå.
Analyserna visar att båda fotografer har gjort skillnader i vilka bilder de väljer att publicera på
Instagram och på sina hemsidor – i många fall föredras bilder som är lättare att ta till sig på
Instagram. Fotograferna har dock använt sig av olika metoder för detta, bland annat genom att ta
fler närbilder eller undvika att ha för många individer i sina bilder.

Analysis of two photographers on Instagram
Abstract
Instagram is a social medium with a large number of users, including several professional and
famous photographers. However, the medium has several limitations, which makes it stand out
from other more conventional channels. The goal of this study is to answer the question: How
do the photographs that two professional photographers publish on Instagram versus on their
websites differ?
This essay focuses on the photographers Ira Block and Mattias Klum and analyses photographs
that they have published on Instagram and photographs published on their websites. The
analyses are performed from a semiotic point of view and with Gert Z Nordströms methods of
image analysis, both on a macro and micro level. A total of 120 photographs have been
analysed on a macro level and four photographs on a micro level.
The analyses show that both photographers have made differences in what images they choose
to publish on Instagram and on their websites – in many cases images that are easier to
comprehend are preferred on Instagram. Nevertheless, the photographers have used different
methods to accomplish this, for instance by publishing close-ups or making sure that there
aren’t too many individuals present in their photographs.
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Ordlista

Ordlista
App
Kort för applikation. Ett program som installeras på en så kallad smartphone, alltså en modern
mobiltelefon med utrymme för mer än bara vanliga telefonfunktioner.
Flöde
Innehållet som visas i ett social medium, i Instagrams fall är det alla fotografier från de
fotografer som en användare prenumererar på. Fotografierna visas i kronologisk ordning och en
användare bläddrar nedåt för att ta del av dem.
Like
Även ”gilla-markering”. I sociala medier som Instagram och Facebook kan användare meddela
att de gillar ett inlägg eller en bild genom att trycka på denna knapp. Antalet likes för varje
inlägg eller bild är synligt för alla som tar del av det.
Selfie
En bild som fotografen tagit på sig själv, alltså ett självporträtt. Med selfie menas dock nästan
alltid en bild som tagits genom att fotografen själv håller i kameran och det är vanligt att det
görs med en mobiltelefon.
Teleskopord
Ett ord som är sammansatt med början av ett ord och slutet på ett annat ord. Exempelvis
”bankomat” som består av ”bank” och ”automat”.
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Inledning
I det här kapitlet redogör jag för vad jag undersökt och varför jag valde just det att
undersöka.
Det har tidigare skrivits uppsatser om hur folk delar bilder på sociala medier, hur de skapar
identiteter, tänker på säkerhet etc. Det har också skrivits om hur fotografer marknadsför sig
framför allt på Instagram. Inom bildjournalistik har det observerats att när amatörfotografer ges
mer utrymme (och försöker efterlikna proffsen) börjar de professionella fotograferna efterlikna
amatörernas fotografier mer och mer. (Borges-Rey 2015) Dock saknas det undersökningar om
hur professionella fotografer som inte jobbar inom journalistik påverkats av appen.
Instagram är ett väsentligt verktyg professionella fotografer säger många (Conradsson &
Nyberg 2014) och det är det populäraste sociala mediet inriktat på fotografi idag. Men det finns
väldigt många begränsningar i appen som kan tyckas vara i vägen för professionella fotografer
som är vana vid att styra precis hur deras foton visas. Små skärmar att visa sina bilder på, dåliga
möjligheter att söka efter bilder, få chanser till diskussion är några av de begränsningar som
användare möter.

Syfte
Då jag själv jobbar som fotograf vid sidan om studierna och sett flera professionella (och ibland
kända) fotografer som är aktiva på Instagram blev jag nyfiken på hur de närmat sig plattformen,
framför allt de som varit aktiva fotografer redan innan Instagram lanserades, då kanalen skiljer
sig från mer traditionella sådana så som tidningar, utställningar och även moderna hemsidor.
Syftet är att se om det finns skillnader – och i så fall vilka skillnader – mellan fotografierna som
två professionella fotografer publicerar på Instagram kontra fotografierna de publicerar på sina
egna hemsidor. Jag vill också se om de eventuella skillnaderna kan tänkas ha något att göra med
den uppsättning begränsningar som Instagram som kanal medför. Detta är av intresse då
liknande undersökningar inte gjorts tidigare. Andra fotografer kan eventuellt tyda resultaten och
efterlikna de undersökta fotografernas tillvägagångssätt för att hitta nya sätt att använda
Instagram. Det kan också vara av intresse för Instagram och andra utvecklare av appar och
sociala medier att få reda på vad deras användare har för behov, om det finns saker de är
missnöjda med eller vill ska utvecklas.

Hypotes
Jag tror att begränsningarna i Instagram påverkar hur professionella fotografer väljer vilka
bilder som de publicerar i kanalen. Jag gissar också att de gjort aktiva val för att ladda upp
enklare och tydligare bilder på Instagram. Därför är min problemformulering följande:

Problemformulering
Hur skiljer sig fotografierna som två professionella fotografer publicerar på Instagram kontra på
sina egna hemsidor?
Arbetsfråga: Hur har fotograferna tagit sig an begränsningarna som finns i Instagram som
kanal?
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Avgränsningar
För att inte bli för generell väljs två specifika fotografer ut: Mattias Klum och Ira Block.
Ämnena marknadsföring, icke-professionellt fotograferande samt andra ämnen som redan finns
väl dokumenterade kommer att undvikas. Övriga avgränsningar står under rubriken Metod:
Empiri och urval.
I och med att Instagrams huvudsakliga användande sker via mobilen snarare än
desktopversionen som finns bortser den här undersökningen från desktopversionen. Jag
argumenterar och förklarar mer om detta under Bakgrund: Instagram.
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Bakgrund
Här beskrivs appen Instagram och hur den används samt tidigare forskning som kan
vara till hjälp för uppsatsen.

Instagram
Instagram är en app och ett socialt medium. Den används av 400 miljoner användare varje
månad (Instagram 2016) och är således det populäraste sociala mediet inriktat på fotografi.
(Alexa 2016) Detta trots att det är ganska begränsat i sin utformning. Alla fotografier läggs upp
kronologiskt och kan inte organiseras eller sorteras annorlunda. Fram till augusti 2015 var alla
bilder tvungna att vara kvadratiska – den som nödvändigtvis ville lägga upp ickekvadratiska
bilder fick lägga till ränder på sidorna för att fylla ut det kvadratiska utrymmet. I och med att
Instagram i första hand är en app utvecklad för mobiler visas bilderna på en mobilskärm – alltså
ett ganska litet format. Instagram finns också som desktopversion, men den har länge varit
begränsad – först i mitten på 2015 implementerades en sökfunktion i desktopversionen
(Compete 2015). I december 2013 rapporterades det att desktopanvändande endast stod för 3 %
av den totala besökstiden på Instagram (Business Insider 2013). Desktopanvändandet har ökat
sedan dess och i augusti 2015 hade desktopversionen över 55 miljoner unika användare
(Compete 2015) men Instagram rapporterade månaden efter att de hade totalt 400 miljoner
unika användare i månaden. Alltså stod desktopanvändandet inte för mer än 15 %. Det kan
också tilläggas att desktopversionen länge haft begränsningar jämfört med appen (som
oförmågan att ladda upp bilder via desktopversionen) och jag menar därför att det huvudsakliga
användandet är fokuserat på mobiltelefoner.
Begränsningarna i Instagram är förstås inte slumpmässiga, utan enkelheten i appen är också
dess signum. Det centrala i Instagram är flödet, där användare bläddrar genom bilderna från de
användare de följer i kronologisk ordning. Varje bild presenterar tre valmöjligheter: gilla,
kommentera eller bläddra vidare. Det här är en typ av design som passar väl för den tänkta
kontexten, det vill säga så som mobiltelefoner ofta används: i kortare sessioner och ofta på
rörlig fot eller i pauser från andra aktiviteter. Användare har en stor tendens publicera foton i
samma stund som de tar dem (Manikonda et al. 2014), vilket också återkommer i appens namn
som är ett teleskopord av ”instant” och ”telegram” (Instagram 2016). Manikonda et al. har
också visat att bara drygt hälften (59 %) av alla bilder har någon kommentar och att
kommentarerna förekommer sällan och generellt är korta (med i genomsnitt 2,55 kommentarer
per bild och 4,7 ord per kommentar). Kommunikationen via text är alltså knapphändig och det
är främst bilderna som står i fokus. Samtidigt tar en genomsnittlig användare bara del av 30 %
av sitt flöde (Instagram 2015) och riskerar alltså att missa en stor del av alla bilder de valt att
prenumerera på om de inte spenderar mer tid i appen eller bläddrar snabbare.

Tidigare forskning
Appen är nära kopplad till populariteten av digitalt fotograferande med mobiltelefoner, vilket
tillåter även de med relativt få färdigheter att skapa imponerande fotografier. Programvaran
möjliggör snabb och enkel redigering för att finputsa fotografierna. Det här redogör Chandler
och Livingston för och argumenterar för att appar som Instagram och Camera+ simulerar
bristerna i analoga fotografier, vilket enligt dem medför känslor av nostalgi och autenticitet,
samt ger skaparen en känsla av att de har skapat något distinkt (Chandler & Livingston 2012).
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En undersökning gjord 2014 visar att fotografier med ansikten blir populärare än andra på
Instagram: de är 38 % mer troliga att få ”likes” och 32 % mer troliga att få kommentarer.
(Bakhshi et al. 2014)
Att mobilfotograferande har påverkat bildjournalistik har noterats av flera personer. Meryl
Alper påstår att mobilfoton inom krigsrapportering bidragit till en ”nedprofessionalisering” av
bildjournalistiken.(Alper 2013) I en annan undersökning argumenterar Eddy Borges-Rey att
amatörer och professionella fotografer närmar sig varandra i fotostilar – amatörerna för att deras
fotografier ska se mer professionella ut och de professionella fotograferna för att deras
fotografier ska se mer ”autentiska” ut. (Borges-Rey 2015)
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Teori
I min undersökning har jag använt mig av bildanalys och semiotiska modeller för att
undersöka de två fotograferna och här introducerar jag de olika teorierna innan jag
kan förklara hur de har använts.

Bildanalys
Bildens grammatik och syntax
I bilder finner vi betydelser och icke-betydelser. Betydelser som bil, himmel eller gräs består av
icke-betydelser som linjer, färger, fläckar etc. Vi kan sätta ihop bitarna i en bild till något som
kan tolkas. Utan sammanhang är en blå yta bara en blå yta, men i ett större sammanhang är det
tydligt himmeln som avbildats. Vissa icke-betydelser kan bytas ut, som färgen på en bil, medan
andra inte kan det, som ränderna på en zebra. (Nordström 1984) Betydelser delas upp i tre
viktiga kategorier:
Grundelement
Grundelement i bilder är exempelvis linjer, fläckar, ytor. De framkommer tydligare i teckningar
och målningar men finns även i fotografier.
Delbetydelser
Delbetydelser är sammansatta grundelement som bildar något, exempelvis huvud, armar, fötter
på en helfigur.
Helbetydelser
Helbetydelser fås av flera kombinerade delbetydelser, En hand består av fem fingrar och
handflatan, men som helbetydelse är fokus enbart på hela handen och inte fingrarna eller någon
annan delbetydelse.

Berättande bilder
En bild måste inte läsas vänster till höger, tolkningen kan gå i alla håll och riktningar. Men det
finns två olika framställningssätt: antingen framställs en avgränsad helhet i ett och samma
sammanhang eller så framställs en berättelse. Dåliga helheter, eller gestalter, är mer eller
mindre röriga och svåra att få grepp om. Goda gestalter kan däremot upplevas direkt och utan
ansträngning. Viktiga egenskaper hos goda gestalter är enkelhet, fasthet och slutenhet. Även
symmetri kan vara viktigt hos vissa gestalter för att de ska vara goda, men det är inte alltid en
nödvändighet. (Nordström 1984)
En berättande bild kan också ha helhetsverkan, ha en överstående total helhet, men måste tolkas
ett steg i taget. Den kan inte tolkas helt i ett och samma sammanhang. Exempelvis passar
serietidningar bra in på detta. Finns det två eller fler handlingar i en bild är det en berättande
bild. Det kallas även för en mångsyntagmatisk bild. Jag återkommer till det senare, under
Semiotik – syntagmer och paradigm.
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Semiotik
Semiotik är en samling teorier kring tecken och tolkningen av dessa. Ett tecken beskrivs som
något som består av ett materiellt uttryck och ett immateriellt innehåll, exempelvis en vägskylt
som signifierar ett övergångsställe eller en piska som kan signifiera slavhandel eller cirkus. Det
som förenar uttrycket med innehåll kallas för kod. En kod kan vara arbiträr, så som ord och
deras betydelse, eller mer bestämt. Tecken och koder lär vi oss genom att leva i en viss kultur
där de förekommer. En hand med två utsträckta fingrar kan betyda helt olika saker i olika
länder. (Gripsrud 2002) Koder kan vara starka – entydiga meddelanden som bara bör tolkas på
ett sätt – eller svaga koder – som ger möjlighet till mångtydigheter. Den som är mottagare måste
ibland gissa kring tolkningar när det gäller svaga koder. (Nordström 1984)
Ibland ses fotografi som väldigt bestämda koder eller till och med som ”sanning”, vilket är
varför fotografi och film exempelvis kan användas som bevismaterial i rättegångar. I och med
att fotografi är ett fysiskt (och ibland kemiskt) förlopp har kameran setts som en
”sanningsmaskin”, men eftersom fotografen kan välja belysning, exponering, slutartid, vinkel,
beskärning och mycket annat anses ett fotografi inte mer sanningsenligt än en teckning.
(Gripsrud 2002) Och även om vi biologiskt uppfattar fotografier på samma sätt med våra ögon
upplever vi dem alla olika, beroende på hur vi tolkar de tecken som finns i fotografiet och de
koder vi tolkar dem med. Hur mycket en person förstår och kan tolka ett fotografi beror delvis
på hur mycket hen känner igen och förstår de tecken som finns i fotografiet. (Zakia 2013) Ett
fotografi av Elvis Presley är ett så tydligt tecken för Elvis Presley att det kallas för en ikon, det
kan även uttrycka saker som ”Rock ’n’ Roll” eller ”rebell”.

Konnotation och denotation
Begreppen konnotation och denotation är grundläggande i semiotiken. Denotation är den
direkta betydelsen som kan tolkas av något, exempelvis att en känga är en tålig typ av sko och
ett klädesplagg. I en bild är det viktigt att för denotationen att ett tecken liknar verkligheten och
särskiljer olika tecken så att de inte blandas ihop. (Nordström 1984) Konnotation är medbetydelsen av ett tecken, den indirekta betydelsen. För kängan kan det vara exempelvis natur,
militär eller skinheads. Konnotationen och betyda olika saker för olika kulturer och vid olika
tillfällen. Däremot är konnotationer kollektiva och förekommer i kulturer eller delar av kulturer.
De är aldrig individuella, då handlar det istället om associationer. (Gripsrud 2002)

Syntagmer och paradigm
Ett syntagm beskrivs som en ”ordningsföljd av tecken” (Gripsrud 2002) med förutbestämda
teckenkategorier – paradigm. Ett exempel på ett syntagm är en mening, där verb, subjekt, etc.
utgör paradigmen. I bilder förekommer också syntagmer, men det är svårare att avgöra någon
inre ordning bland dem – de utläses inte linjärt som en mening eller restaurangmeny (som ofta
består av paradigmen förrätt, huvudrätt, efterrätt). Syntagmer i bilder kan således gå i alla
möjliga riktningar och bilder kan ses som mångsyntagmatiska eller fåsyntagmatiska. (Lindgren
& Nordström 2009) En bild som innehåller få händelser eller dimensioner kallas för
fåsyntagmatisk och kan beskrivas på ett enkelt sätt. En bild som är mångsyntagmatisk har
många dimensioner som kan kombineras fritt och tolkas på oändligt många sätt. (Nordström
1984) Under tolkning av ett paradigm (tecken) som valts ut är det viktigt att det frånvarande
alternativet alltid tas med i tolkningen. (Nordström 1984)
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Metod
Här beskriver jag hur jag gått tillväga i min undersökning, vilka metoder jag använt
och hur jag gjort mitt urval.

Semiotisk bildanalys
Att analysera semiotik i bilder handlar främst om att beskriva och analysera i två nivåer:
denotativ betydelse och konnotativ betydelse. För denotationen undersöks innehållet i bilden:
vad som skildras – alltså handling och tillstånd. För konnotationen undersöks istället bildens
uttryck – alltså hur innehållet skildras. (Nordström 1984)

Polariserande bildanalys
Bildpolarisering kan användas för att jämföra en mängd olika bilder som alla har ett gemensamt
tema eller överensstämmer på exempelvis distribution, uttryck, innehåll, etc. Dock måste det
samtidigt finnas olikheter som skapar motsättningar så att bilderna kan jämföras. I den här
undersökningen är likheterna och olikheterna främst i distributionen (Instagram kontra
hemsida), skaparna och innehållet. Bildpolarisering sker i flera moment i en viss ordning:
Insamling av material, alltså bilderna som ska analyseras. Viktigt att kontexten finns kvar för
analys.
Klassificering. Här identifieras likheter och olikheter, släktskap och annat så att bilderna kan
grupperas.
Systematisering. Fortsatt klassificering men nu måste även helheten tas hänsyn till. Det medför
att onödigt material rensas ut.
Komplettering. Ibland behövs även detta moment. Om insamlingen varit bristfällig eller bilder
inte passar för undersökningen behövs komplettering.
Analys.
Jämförande bildanalys. Vilka bilder som passar bäst att jämföra bör ha framkommit efter
systematiseringen. Bilderna ska uttrycka det mest vitala ur sina grupper. (Nordström 1984)

Empiri och urval
Fotograferna
Till studien har två fotografer valts ut enligt följande krav: De måste vara professionella
fotografer som varit aktiva minst sedan år 2010 (då Instagram grundades). De måste ha laddat
upp minst 100 foton på Instagram under perioden 27 februari 2015 till 27 augusti 2015. Det
senare datumet är då Instagram tog bort kravet att alla foton skulle vara kvadratiska. (Instagram
2015)
Fotograferna som valdes var Mattias Klum och Ira Block. Båda har varit aktiva fotografer långt
innan 2010 och har båda jobbat för National Geographic. De räknas bland världens idag mest
kända och duktiga fotografer och därför antog jag att de skulle vara medvetna om sin kanal samt
sändar- och mottagarkontext. Mattias Klum är framför allt känd som naturfotograf och han har
fotat mängder av sällsynta och utrotningshotade djur. Ira Block har fokuserat mer på människor,
bland annat olika urinvånare och artefakter.
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Det är möjligt och troligt att både Klum och Block har många anställda kring sig och att det
kanske inte ens är de själva som väljer vilka foton som ska publiceras i vilken kanal, utan att det
sköts av någon av annan som jobbar åt dem. En sådan person gör dock aktiva val och har som
syfte att se vilka foton som passar för vilken kanal, alltså ändras inte problemformuleringen,
men när jag hädanefter nämner Klum eller Block i texten är det underförstått att det eventuellt
rör sig om någon anställd till dem.

Fotografierna
Fotografierna avgränsades till 30 stycken uppladdade på Instagram och 30 stycken på
fotografens officiella hemsida. Det ger totalt 120 insamlade fotografier. Sedan klassificerades
olika kategorier där det fanns likheter eller skillnader i bilderna: bildutsnitt, antal individer och
om bilderna är få- eller mångsyntagmatiska (berättande). De klassificerats i olika kategorier:
närbild, halvbild, helbild, avståndsbild, landskap. Dessutom har jag undersökt hur många
individer de innehåller och om de är mångsyntagmatiska.
Eftersom uppsatsens fokus är fotografernas professionella arbete har foton av typerna selfies,
”bakom kulisserna” eller foton tagna av andra fotografer valts bort under systematiseringen.
Båda fotograferna har laddat upp bilder på Instagram som även finns på deras hemsida och när
jag har valt bilder från hemsidan har jag valt bort de bilder som finns på båda ställen. Det kan
argumenteras för att jag borde tagit med dem, då de visar en unik del av Instagram: möjligheten
att kommunicera direkt med följare och dela med sig av fotografier som inte behöver vara
professionella. Undersökningens område är ändå som sagt det professionella arbetet enbart och
jag argumenterar för att det finns ett intresse i att undersöka vad som inte valts ut för Instagram,
men som finns på fotografernas hemsidor. Precis som Nordström skriver krävs det vid tolkning
av syntagm att de paradigm som valts bort tas med i tolkningen – i det här fallet de bilder som
inte ansetts passa för kanalen.
Bilderna valdes ut med målsättningen att få så jämn spridning som möjligt. På Instagram valdes
bilder ut från appens början fram till augusti 2015, för att bara få med bilder under tiden då
Instagram krävde kvadratiska bilder. Sedan plockades 30 bilder ut med jämna mellanrum,
förutom de typer av foton som nämnts ovan. Bilderna på hemsidorna valdes ut på liknande sätt.
Båda fotograferna hade ett antal gallerier och i största möjliga mån togs lika många bilder från
varje galleri och varje bild med jämnt mellanrum i galleriet. Allt detta gjordes för att få ett bra
utsnitt av alla foton och för att inte låta någon personlig smak avgöra urvalet.
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Här analyseras fotografierna på makro- och mikronivå.

Makroanalys
Bildutsnitt
Ira Block
Bland Blocks fotografier på Instagram och hans hemsida noterades följande antal typer av bilder
(figur 1).
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Figur 1: Diagram över bildutsnitten i Ira Blocks foton.
De största skillnaderna syns i antal avståndsbilder som är nästan dubbelt så många på hemsidan
jämfört med Instagram, samt antal landskapsbilder som är nästan tre gånger så många på
Instagram jämfört med hemsidan.
Mattias Klum
Av Klums 30 bilder på Instagram och 30 bilder på hemsidan noterades följande (figur 2).

11

Analys

Mattias	
  Klum	
  
14	
  
12	
  
10	
  
8	
  
6	
  

Instagram	
  

4	
  

Hemsida	
  

2	
  
0	
  

Figur 2: Diagram över bildutsnitten i Mattias Klums foton.
Som synes har Klum alltså laddat upp fler närbilder och halvbilder på Instagram men fler
helbilder och avståndsbilder på sin hemsida. Det skiljer sig mest i närbilder, som är fyra gånger
fler på Instagram och avståndsbilder som nästan är fyra gånger fler på hemsidan.
Landskapsbilderna är den typ av bilder som förekommer oftast och är också lika vanliga på
Instagram som på hemsidan.

Antal individer i bilderna
Här klassificerade jag något som skiljde sig åt i Instagram-fotografierna från de på hemsidan:
antal personer i bilden. Eftersom Mattias Klum främst fotograferar djur har jag benämnt dem
som individer för att vara allinkluderande. (Det har argumenterats för att fiskar inte har känslor
(Cobain 1991) men den diskussionen överlåts till andra rapporter.)
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Figur 3: Diagram över antal individer i Ira Blocks foton.
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I figur 3 redovisas antal individer i Ira Blocks olika foton. De foton som innehåller fler än sex
individer är de som skiljer sig mest, med nästan fyra gånger så många på hemsidan. Även
bilderna utan några individer skiljer sig ganska mycket.
Mattias Klum
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Figur 4: Diagram över antal individer i Mattias Klums foton.
Klum fotograferar som sagt många djur och landskap, bara några få av hans fotografier
föreställer människor. I figur 4 visas antal individer i hans olika bilder. Här skiljde bilderna sig
inte så mycket på hemsidan kontra Instagram, störst skillnad var det på bilderna med två till fem
individer, som är nio på Instagram och fem på hemsidan. Värt att notera är att ingen av
Instagram-fotona innehöll sex eller fler individer.

Mångsyntagmatiska bilder
I figur 5 redovisas antal mångsyntagmatiska bilder, alltså de bilder som anses vara berättande.
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Figur 5: Diagram över mångsyntagmatiska bilder av Mattias Klum och Ira Block
Båda fotograferna hade förhållandevis få mångsyntagmatiska bilder. Ira Block hade precis lika
många på Instagram som hemsidan: fem utav totalt 30 bilder. Mattias Klum hade fyra på
hemsidan och bara en på Instagram.
Det är också noterbart att varken Klum eller Block försökt kringgå kravet på kvadratiska bilder
på Instagram – de har beskurit alla foton som de lagt upp där och därför behövt komponera om
dem. Detta trots att Instagram fram tills att de tillät ickekvadratiska fotografier rapporterade att
nästan 20 % av alla uppladdade fotografier inte var kvadratiska (genom att en ram lagts till i
bilden) (Instagram, 2015). Ur fotografierna från respektive hemsida fanns inget fotografi som
var kvadratiskt.

Mikroanalys
Resultaten av makroanalyserna pekade åt ett visst håll, men det var fortfarande lite tunt och
lyckades inte riktigt sätta fingret på den allmänna känslan jag fick när jag tittade överskådligt
på fotografierna ur respektive kategori. Därför behövdes något ytterligare och jag bestämde
mig för att genomföra en mikroanalys.
Till mikroanalysen valdes fyra foton ut genom systematisering. Fotona valdes ut för att de
ansågs representativa för varje kategori: Klums foton på Instagram, Klums foton på hemsidan,
Blocks foton på Instagram och Blocks foton på hemsidan. Block hade generellt många helbilder
med en individ på Instagram, varför en sådan valdes. På hemsidan fanns många avståndsbilder
med sex eller fler individer och ett sådant foto valdes ut. Klum hade på Instagram många
närbilder med en individ och på hemsidan många helbilder med en individ och därför valdes två
foton som stämde in på detta.
Bilderna som valts ut är av Ira Block Instagram-foto nr 2 och hemsidefoto nr 14 samt av Mattias
Klum Instagram-foto nr 16 och hemsidefoto nr 27. Dels analyseras fotografierna semiotiskt och
dels analyseras grammatiken och syntaxen i dem.
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Ira Block, Instagram-foto nr 2, figur 6.

Figur 6: Ira Blocks Instagram-foto
Denotativ nivå
En förmodad kvinna är i helbild. Hon befinner sig i bildens högra sida, gåendes bort från
fotografen längs en gång i en tunnel. Tunneln är bara lite högre än kvinnan och består av målade
pålar i orange. I tunneln hänger flera runda föremål. Hon har långa kläder på sig med
blommotiv.
Konnotativ nivå
Vi kan anta att kvinnan har japanskt ursprung då hon bär en form av kimono. Vi kan också anta
att hon befinner sig i Japan då vi känner igen de runda föremålen i taket som japanska lyktor,
med japanska tecken. Dessa saker associeras till Japans långa kulturarv och rika historia.
Element i bilden
De gestalter som förekommer i bilden är kvinnan, gången, lyktorna och pålarna. Bland
grundelementen ser vi väldigt många linjer, i gatstenarna men framför allt i pålarna som radas
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upp bredvid varandra. De är dock av samma färg och smälter lätt ihop till en stor massa. Nedre
delen av pålarna är målade svarta, vilket bildar två stora svarta ränder som sträcker sig från
bildens nedre hörn fram till kvinnan. Utöver de orangea pålarna är lyktorna även de orangea och
solen som ser ut att vara på väg ner ger ytterligare ett orange sken. Det gör att kvinnans blå
kimono syns tydligt mot resten av bilden vilket bidrar till att bilden kan upplevas direkt och den
upplevs även som enkel – alltså en god gestalt.

Ira Block, hemsidefoto nr 14, figur 7

Figur 7: Ira Blocks hemsidefoto
Denotativ nivå
Här syns tre medelålders män i mitten av bilden. De har blå, grå och lila kläder som ser ut att
vara smutsiga och slitna. En av männen håller något i handen, en annan sitter på huk och håller i
en stege. De står bland en massa tegel och runt dem på en läktare står en massa personer med
rakade huvuden och orangea kläder.
Konnotativ nivå
Männen i mitten av bilden ser ut att vara någon form av hantverkare men är enligt bildtexten
arkeologer. Mannen i mitten ser ut att vara västerländsk. Personerna runt om på läktaren är
buddhistmunkar som står blundandes och med händerna sammansatta – de ber. Platsen är
troligen helig för dem och en gissning är att arkeologerna är där för att hjälpa dem bevara sin
plats – kanske ett tempel? – eller för att hitta något de söker efter och munkarna ber för platsens
säkerhet.
Element i bilden
Denna bild har många detaljer. Det är åtminstone 40 personer i bilden och kring arkeologerna
ligger hjälmar, spadar och andra saker. Majoriteten av bildytan tas upp av tegel, vilket skapar
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väldigt många linjer. Det gör även taket som består av ett rutmönster i vitt och gult, samt
staketet som munkarna står bakom, stegen till höger och repen som hänger från taket. Utöver
tegelfärgen syns framför allt arkeologernas blåa kläder samt en blå presenning som de lagt ut till
höger i bilden. Munkarna med sina orangea kläder bildar en plottrig, orange rand som löper
horisontellt över bilden, men avbryts av staketet och arkeologerna som står framför dem. Denna
bild är ganska rörig och svår att få grepp om, varför det är en dålig gestalt.

Mattias Klum, Instagram-foto nr 16, figur 8

Figur 8: Mattias Klums Instagram-foto
Denotativ nivå
Ett exotiskt djur tar upp stor del av bilden. Det har runda öron, vassa klor och svarta ögon som
stirrar rakt in i kameran. Djuret lutar sig över en blomma som det greppar tag med tassen.
Konnotativ nivå
Djuret ser ut som en blandning mellan en surikat och en sengångare, men visar sig vara en
kinkajou. Blomman som den greppat tag i är den förmodligen i färd med att äta. Kinkajoun ser
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liten och sårbar ut, den greppande tassen för tankarna till en bebis som lär sig att greppa saker
med handen. De stora svarta ögonen kan associeras till någon som försöker se oskyldig ut. Att
hen tittar in i kameran samtidigt som en håller i blomman gör att hen ser påkommen ut.
Element i bilden
Kinkajouns halva kropp tar upp ganska precis den högra halvan av bilden, medan blomman
sträcker sig in från vänster. Eftersom kinkajoun lutar sig från höger bildar de nästan ett A och en
form av symmetri. Bakgrunden är helt svart, då djuret är upplyst av en fotoblixt på natten.
Blomman är grön och gul medan kinkajoun är ljus brun, alla färger är ganska omättade och
ligger rätt nära varandra. Inga speciellt små detaljer syns i bilden.

Mattias Klum, hemsidefoto nr 27, figur 9

Figur 9: Mattias Klums hemsidefoto
Denotativ nivå
På marken syns först bara en massa löv. Efter en stund syns en orm som ligger kamouflerad i
bilden, då den har samma färg som kvistarna och löven.
Konnotativ nivå
En orm kan associeras med mycket, förstås de bibliska konnotationerna till ormens lömskhet
och förräderi. Kamouflage för associationerna till militär och andra som gömmer sig. Ormar är
oftast giftiga vilket också det ofta anses lömskt och förrädiskt. På den mest grundläggande nivån
konnoterar bilden förstås fara.
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Element i bilden
Bilden i sig är allt annat än enkel eller en god gestalt, det är svårt att se vad som är orm och vad
som är löv. Ormen närmar sig någon form av cirkel, men den är böjd och sned och blir aldrig
sluten. Det finns heller inte mycket symmetri i bilden. Det är ett virrvarr av mönster, färger,
streck och prickar i bilden. Alla färger kommer ur samma palett: brunt, orange och beige. Då
bilden är svår att få grepp om är det en dålig gestalt.
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Här presenteras diskussion kring analysen av fotografierna.
Det visar sig att det finns skillnader både hos Block och hos Klum i vilka foton de lägger upp på
Instagram jämfört med deras hemsidor. Bland Blocks foton skiljde det sig mest i avståndsbilder,
landskapsbilder och antal individer i fotona. På hemsidan var avståndsbilderna fler och fotona
med sex eller fler individer var avsevärt många fler. På Instagram var det många fler bilder utan
några individer alls. Jag tolkar Blocks minskande av antal individer per bild som ett sätt att
förenkla innehållet på Instagram. Många individer i en och samma bild genererar många
punkter för betraktaren att uppfatta.
I Klums foton var det istället fyra gånger så många närbilder på Instagram och nästan fyra
gånger så många avståndsbilder på hemsidan. Klums tendens att gå närmare och visa närbilder
av sina subjekt på Instagram gör att de syns tydligare på en liten skärm och det är också
fördelaktigt eftersom foton med ansikten får fler likes och kommentarer än foton utan. Om fler
ansikten finns med i en bild gör det dock att de blir svårare att uppfatta och effekten kan tänkas
minska. Att han lagt upp så få avståndsbilder på Instagram jämfört med hemsidan kan kopplas
till de små skärmarna – subjekt som tar upp en väldigt liten del av bildytan kommer inte att
synas på en liten skärm.
Gällande syntagmer i fotona blev resultatet inte riktigt som jag hade förväntat mig. Min hypotes
från början var att det skulle vara fler mångsyntagmatiska foton på fotografernas hemsidor men
få i deras Instagram-flöden, för att det vore ett tydligt exempel på bilder som är lättare eller
svårare att ta till sig. Det visade sig dock att båda fotograferna hade ganska få
mångsyntagmatiska foton både på Instagram och på sina hemsidor. Klum hade något fler
hemsidan medan Block hade lika många där som på Instagram, dock bara fem av 30. Det kan ha
att göra med fotografernas personliga stilar, att de inte tar mångsyntagmatiska foton så ofta eller
så kanske de inte anser att det passar på sina hemsidor heller.
Det kan förstås vara en slump i urvalet och framför allt kan fotograferna haft helt andra
anledningar och tankar bakom sina val, men siffrorna pekar på att aktiva val har gjorts för de
olika kanalerna. Att Block generellt har fler individer i sina foton än Klum och Klum mer sällan
tar mångsyntagmatiska foton än Block tillskriver jag deras personliga stilar som fotografer.
Vad som var mer intressant tyckte jag stod att finna i mikroanalysen. Blocks Instagram-foto
innehåller färre element än hemsidefotot och färre detaljer. I hemsidefotot är det många
personer och detaljer – så som tegelstenarna och verktygen – som tar upp en relativt liten del av
bildytan och alltså blir svårare att urskilja på en liten skärm. Framför allt grundelementen är
många och små, det är väldigt många små streck och ytor som skulle bli svåra att uppfatta på
Instagram. Instagram-fotot kan lätt beskriva med få ord, exempelvis ”en kvinna går i en tunnel”
medan hemsidefotot kan vara svårare att förstå och förklara. Det gör att längre tid krävs för att
uppleva hemsidefotot (Nordström 1984).
En liknande jämförelse uppstår mellan Klums foton. Instagram-fotot innehåller få element,
subjektet är tydligt skiljt från den helt svarta bakgrunden och det finns inga andra element, deleller helbetydelser som distraherar från subjektet. I hemsidefotot snarare är precis tvärtom.
Subjektet är väldigt svårt att urskilja från bakgrunden och fotot innehåller jättemånga
grundelement: linjer och former som far in och ut ur varandra. Det gör att fotot passar dåligt för
en liten skärm och kräver tid att uppfatta. Båda Klums foton är dock enkla att beskriva,
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hemsidefotot kan lätt sammanfattas som ”en orm bland löv”, vilket också ses i att Klum har så
få mångsyntagmatiska foton. Men det är min mening att Klum Instagram-fotot har Klum valt ut
för att det är tydligt, enkelt och symmetriskt, vilket gör att det blir lätt att ta till sig.
Hemsidefotot är däremot svårt att ta till sig, men det ger en effekt när personer får titta en lite
längre stund innan de upptäcker vad bilden föreställer. Alltså passar den i kanaler där
betraktaren lägger ned längre tid på varje bild, vilket Instagram inte är.

Diskussion kring ytterligare innebörd
Vad innebär då allt det här? Det går inte att dra några definitiva slutsatser kring något mer än
det som undersökningen handlar om – Ira Block och Mattias Klums foton på Instagram och
deras hemsidor. Däremot går det att spekulera en del. Resultaten här tyder på att båda
fotograferna gjort aktiva val för att deras bilder ska fungera bättre på Instagram, som är en kanal
med litet utrymme och ett högt tempo. Det skulle kunna vara så att fler fotografer oroar sig för
att betraktarna ägnar för lite tid åt deras foton och därför anstränger sig för att ta ”enklare”
foton, som är lättare att uppfatta.
Instagram möjliggör väldigt tydlig respons i form av antal likes och kommentarer som en bild
får av andra användare. De kan förstås skilja sig beroende på andra faktorer, som användandet
av hashtags och vilken tid bilden laddas upp, etc. Men om en bortser från de faktorerna så har
fotografer stor möjlighet att se vilka bilder som blir populära hos en publik och anpassa sin
fotografiska stil efter det. Det skulle således kunna medföra att fler bilder på Instagram blir
lättare att uppfatta fort och kanske förs detta beteende vidare till andra kanaler – både genom att
fotografer tar tydligare foton men också för att publiken förväntar sig det även i andra
sammanhang än Instagram. Som nämnt är det inget som går att fastställa av denna
undersökning, men något som kan vara värt att undersöka i framtiden.

Diskussion kring metod
Som med alla undersökningar med urval kan urvalet påverkat resultatet. 30 andra foton ur
Klums Instagram-flöde hade potentiellt sett kunnat ge helt andra resultat. På grund av
uppsatsens omfång hanns dock inte fler foton analyseras, men 30 foton var från Instagram och
30 var från respektive hemsida bör kunna ses som en representativ översikt.
Gällande mikroanalysen är urvalet förstås ännu viktigare, då det enbart rör sig om ett fotografi.
För att kunna se fler trender och dra säkrare slutsatser borde förstås fler fotografier ha
analyserats på mikronivå, men även här spelade utrymmesbristen roll. Dock har fotografierna
valts ut som representativa för den grupp de valts ur och de anses av mig utgöra exempel på
typiska foton från varje kategori.
Generellt för semiotik är som tidigare nämnt att konnotationer är kulturella. Det betyder att en
person från en annan kultur förmodligen skulle tolka bilderna jag analyserat annorlunda. Så är
det alltid med denna typen av analyser och något som är omöjligt att undvika i och med
semiotikens natur och att det inte finns något rent objektivt verktyg för konnotativ analys. Med
det sagt rör det sig om en kulturell tolkning, ett semiotiskt tecken måste tolkas på samma sätt av
en hel grupp och individuella associationer hör inte hemma här.
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Resultatet av undersökningen visar att Block och Klum anpassat sig och gjort aktiva val när de
lagt ut foton på Instagram eftersom de skiljer sig från fotona på hemsidan i flera avseenden om
än på lite olika sätt. De skiljer sig en del sinsemellan vilket är naturligt då de är fotografer som
arbetat länge och kan anses ha egna personliga stilar i hur de fotograferar.
Jag argumenterar dock för att de val de gjort grundar sig i Instagrams snabba tempo och att
fotona betraktas på så små skärmar. Blocks Instagram-foton är oftare helbilder, något som kan
vara lätt att ta till sig, samtidigt som det oftast bara är en individ i bild, vilket också gör att fotot
går snabbare att uppfatta. Att Block har så många fler landskapsfoton menar jag också är för att
de ofta går fortare att uppfatta, då det inte finns några händelser som behöver tolkas eller förstå.
I mikroanalysen syns skillnaderna också på andra sätt, framför allt i att båda fotografer har färre
grundelement och detaljer i sina foton på Instagram. I Klums Instagram-foto syns det ”ingen”
bakgrund – det är bara den svarta natten och Blocks Instagram-foto består till stor del av
orangea, svarta och grå områden som inte innehåller mycket detaljer.
Det är möjligt och även troligt att andra professionella fotografer använder olika strategier för
vilka foton de lägger ut på Instagram kontra sin egen hemsida (eller andra medier), då de olika
plattformarna har olika egenskaper, möjligheter och begränsningar. Men den här uppsatsen rör
endast Ira Block och Mattias Klum och därför går det inte att dra några generella slutsatser
kring andra fotografer.
Instagram kan i många fall ses som en dålig plattform för fotografer att publicera sina bilder
(som diskuterats tidigare). Men jag menar att Instagram bara är en annorlunda plattform jämfört
med vad många fotografer är vana vid och att olika strategier kan lämpa sig olika bra för den.
Instagram är marknadsledande i sin nisch med 400 miljoner aktiva användare varje månad och
precis som att ”den bästa kameran är den du har med dig” (Chase Jarvis, 2009) så är den bästa
plattformen den där det finns en stor publik. Block och Klum angriper plattformen på sätt som
jag då menar gör det lättare för publiken att ta till sig deras foton.
Avslutningsvis vill jag ta upp ett citat av den amerikanske fotografen Ansel Adams:
“ You don’t take a photograph, you make it.” – Ansel Adams
Jag tyder det som att duktiga fotografer ofta särpräglas genom att de gör aktiva val, både när de
fotar och i allt arbetet som kommer före och efter att de trycker ned kamerans avtryckare, det
vill säga även publiceringsprocessen kräver aktiva val för att vara lyckad.
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En sak som fattas i min undersökning är förstås fotografernas röst. Intressanta frågor att ställa
dem skulle kunna vara: hur de själva ser på sin relation till Instagram och vilka fotografier de
lägger upp där. Olika fotografer vill eventuellt få ut olika saker av att använda Instagram och
har olika åsikter om appens utformning – dess begränsningar och kanske ännu mer hur
användarna beter sig och tar till sig fotografierna. Utöver bildurvalet kan en annan nivå av
undersökning vara som fotograferna tänker på bildens slutgiltiga kanal redan när de tar
fotografiet. Det kan förstås ske både medvetet och omedvetet och kan i så fall undersökas med
olika typer av bildanalyser samt intervjuer för att se om fotograferna är medvetna om sin
eventuella förändring.
För att följa upp den här undersökningen kan fler av fotografernas foton analyseras, både på
makro- och mikronivå, för att få en mer genomgående undersökning. Det kan också finnas skäl
till att använda andra analysmetoder för att hitta sådant som de metoder jag använt inte belyst.
Det finns förstås också stora möjligheter i att välja ut andra fotografer att analysera. Exempelvis
fotografer som aldrig publicerar samma bild i flera kanaler eller fotografer som bara publicerar
foton tagna med en mobiltelefon på Instagram. Där kanske det finns ännu fler (eller färre)
intressanta observationer att göra med metoderna jag använt.
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