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Abstract 
Purpose – The purpose of the thesis is to investigate whether there is any editing combination in the 
form of different filters published in the Instagram app, which is noticeably different from each other in 
the form of negative or positive response. 

Method – In order to obtain answers to the question, the study has sought to anchor as many theories 
as possible in scientific, published material. 

The method of ”small-N-study” in this study will be applied when collecting information about the 
different filters that the Instagram app allows the user to choose from. 

A quantitative survey is conducted in an attempt to obtain statistics on how the filters can be ranked 
from most popular to least popular. To further validate the answers to the questionnaire and to answer 
the questions 1.1 and 1.2 in the thesis, three interviews are conducted. The aim is to achieve more 
qualitative answers to the questions and then to compare and analyze the results of the survey. 

Findings – This study has found that a combination of: moderately colorful, normal contrast, 
medium opacity, neutral color tone, blue color and medium brightness are good variables to create 
good a filter. Highly matte and colorless colors, very low contrast, black and white (neutral colors), 
cool color tones, high brightness and high opacity of the filter are qualities for a filter that gets a lot of 
negative response. 

The most popular filter of all 23 in the Instagram app is Clarendon, while the filter with the most 
negative response is Hefe. 

Implications – A risk of working deductively may be that theories that already exist on the subject 
and from which the researcher assumes will target the results of the study. 

When conducting a ”small-N-study” there is a risk that the variables being analyzed are too few to 
answer the question at issue.  

When conducting a survey, there is always the risk that the questions are too leading, that the test 
person does not understand, misinterprets or fails to engage in the subject to answer the questionnaire 
truthfully. When conducting an interview, there is a risk that the interviewees are insufficiently aware 
of the issues that they can not answer in detail or honestly on the questions.  

Limitations – The study is limited to the resources available in time. The subjects who participated 
in interviews and questionnaires are limited to those the writer could reach out to. Just like the theory 
found on the subject is limited by the ability of the author to search and review information, as well as 
language skills and the data published in library and database. The results of the study are limited to the 
funds used for the objects examined.  

Keywords – Color theory, Social Media, Instagram, Filter, Image Editing  
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Sammanfattning 
Syfte – Syftet med examensarbetet är att undersöka om det finns någon redigeringskombination i form 
av olika filter som är utgivna i Instagramappen som märkbart står ut jämfört med de andra i form av 
någon typ av positiv eller negativ respons. 

Metod –  För att uppnå svar på frågeställningen har studien eftersträvat att kunna förankra så många 
teorier som möjligt i vetenskapligt material. 

Metoden ”små-N-studie” kommer i denna studie att tillämpas vid insamlandet av information kring de 
olika filter som Instagram-appen tillåter användaren att välja mellan.

En kvantitativ enkätundersökning genomförs i ett försök att få fram en statistik på hur filterna kan 
rangordnas från mest populär till minst populär. För att ytterligare validera svaren på 
enkätundersökningen och få fram svar på delfrågorna 1.1 och 1.2 genomförs tre intervjuer. Intervjuerna 
genomförs för att kunna ge en djupare insikt och mer svarsutrymme för intervjupersonerna. 

Resultat – Denna studie har kommit fram till att en kombination av: måttligt färgstark, normal 
kontrast, medel opacitet, neutral färgton, blå färg och medel ljusstyrka är bra variabler för att skapa ett 
bra filter. Mycket matta och svaga färger, mycket låg kontrast, svart-vitt (neutrala färger), kalla 
färgtoner, ljust ljushetsstyrka och hög opacitet på filtret är kvalitéer för ett filter som får  mycket 
negativ respons.  

Det populäraste filtret av alla 23 i Instagramappen är Clarendon, medan det filter med mest negativ 
respons är Hefe. 

Implikationer – En risk med att arbeta deduktivt kan vara att de befintliga teorier som redan finns 
kring ämnet och som forskaren utgår ifrån kommer att rikta studiens resultat. 

Vid tillämpandet av metoden ”små-N-studie” finns risken att det är svårt att vara tillräckligt nyanserad i 
insamlandet av variabler och att studien därmed inte blir tillräckligt omfattande för att besvara 
frågeställningarna.  

Vid genomförandet av enkätundersökning finns alltid risken att frågorna är för ledande, inte tillräckligt 
ingående, att testpersonen inte förstår, tolkar på fel sätt eller inte orkar sätta sig in i ämnet för att svara 
tillräckligt sanningsenligt på enkäten. Vid genomförande av intervju finns risken att intervjupersonerna 
inte är tillräckligt insatta i ämnet, att de inte kan svara utförligt eller ärligt på frågorna.  

Begränsningar – Studien är begränsad till de resurser som finns tillgängliga i mån av tid. De 
försökspersoner som deltagit i intervjuer och enkätundersökning är begränsade till de dem författaren 
kunnat nå ut till precis som den teori som finns hittad om ämnet är begränsad efter den förmåga 
författaren har att söka och sålla igenom information, samt språkkunnighet och den data som finns 
publicerad på bibliotek och databaser. Studiens resultat är begränsad till de medel som använts för de 
objekt som undersökts.  

Nyckelord – Färglära, Sociala medier, Instagram, Filter, Bildredigering 
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1. Introduktion 
Studien genomförs på Jönköping University vid utbildningen Grafisk design och webbutveckling under 
sjätte terminen våren 2018. Studien undersöker sociala mediers behandling av bilder, specifikt via 
appen Instagram. Ambitionen är att ta reda på vilket filter som följare undermedvetet reagerar starkast 
på i både positiv och negativ benämning. 

1.1. Bakgrund och Problembeskrivning 
Under senaste årtiondet har våra beteenden på internet förändrats drastiskt. I samband med att var och 
en kan bära med sig sin mobil och surfa på sociala medier alla tider på dygnet har levnadsmönster 
ändrats och nya beteenden uppkommit. Det gäller för en stor del av befolkningen, speciellt i de yngre 
generationerna. Uppskattningsvis använder 95% av befolkningen i Sverige i åldern 16-25 år sociala 
medier och utsätts därmed för en stor exponering i och av sociala medier. Den nya tekniken har gett 
befolkningen möjlighet att ta del av ny information  och andras åsikten men även möjligheten att kunna 
uttrycka egna åsikter. Varje ny publicering i sociala medier kan mätas i antal “klick” även kallat 
“gillningar” (svenska för engelska uttrycket “likes”) (Statens medieråd, 2018).

Sociala medier har blivit en viktig komponent för att marknadsföra sig som privatperson eller företag. 
Företagen satsar stora belopp för att bli synliga på sociala medier med syfte att nå ut till yngre 
målgrupper, som inte är lika vana vid att använda traditionella medier. Alltfler företag, privata som 
kommunala, använder sig av Facebook-sidor, Instagramflöden och Twitterkonton för att kommunicera 
med befolkningen och de potentiella konsumenterna. Syftet är att kunna få så stor spridning som 
möjligt på sitt utlagda innehåll på sociala medier för att kunna bygga sitt varumärke och etablera sig på 
marknaden (Statens medieråd, 2018).

Denna “jakt på klick” har skapat ett större krav på konsumenterna att engagera sig och uppmuntra 
uppdateringar som läggs ut på sociala medier. Utbytet av information mellan producent och konsument 
är mycket mer beroende av varandra än tidigare och de måste leva i samklang med varandra. 
Algoritmer har skapats på de sidor med mest engagerade följare vilket gör att de hamnar högst upp i 
nyhetsflödet och därmed får möjlighet till ytterligare plats i sociala medier (Carbone L., 2018).

I och med att konsumenter dagligen blir exponerade för så mycket information i alla typer av media, 
dygnet runt, har det triggat en slags informationströtthet. Det betyder att innehåll som läggs ut måste 
vara mer betydelsefullt och engagerande än tidigare för att skapa en reaktion från konsumenten. Det 
har blivit svårt för producenten att publicera mycket, informationsfylld text som tar lång tid för 
konsumenten att ta till sig. Snabbare, lättbearbetade typer av innehåll eftersöks och genererar fler antal 
klick från konsumenter sk ”följare”. Det skapar en efterfråga på lättsmält, underhållande media så som 
bilder och korta videos. Bilder är det mest lättproducerade mediet som samtidigt kan frambringa ett 
budskap (Statens medieråd, 2018). 

Instagram ägs till den största sociala medieplattformen Facebook. Mer än hälften (53%) av alla 
internetanvändare använder Instagram någon gång ibland vilket gör den till den näst populäraste 
plattformen efter Facebook. Det gör Instagram till det största sociala mediet som är fokuserat på bilder. 
Dessutom är tillväxten för Instagram nästan 3 gånger så stor (9 procentenheter) som den är för 
Facebook (3 procentenheter) vilket talar för att denna typ av “lättsmält” media kommer att växa 
(Davidsson P., Thoresson A., 2017).

Att en “bra” bild gör bättre ifrån sig än en “dålig” är ingen hemlighet. Många tänker nog att det bara är 
att ta upp mobilkameran och ta en bild, men det ligger mycket mer än så bakom framgångsrika 
Instagramkonton. (Abbott W. et al., 2013) Processen för att producera en Instagrambild kan vara 
betydligt mer invecklad än vad man ser vid första anblick.

Motivet och budskapet är viktiga huvudingredienser för hur intressant en bild kan vara att titta på. En 
viktig del i processen av att publicera en bild på Instagram är redigeringen av fotot. (Abbott W. et al., 
2013) Denna uppsats har som syfte att utforska huruvida redigeringen av en bild skulle kunna påverka 
populariteten av denna. 
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1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att undersöka om det finns någon redigerings-kombination i form av 
olika filter utgivna i Instagramappen som märkbart står ut jämfört med de andra i form av någon typ av 
positiv eller negativ respons.

För att granska ämnet har en frågeställning, tillsammans med två del-frågeställningar, kring ämnet valts 
ut: 

1. Kan man se ett samband mellan respons på en bild beroende på vilket filter som använts ? 

1.1) Vilket Instagram-filter får mest positiv respons och vad skulle det kunna bero på? 

1.2) Vilket Instagram-filter får mest negativ respons och vad skulle det kunna bero på?  

1.4. Omfång och avgränsningar 
Studien avgränsar sig till de filter som Instagram ger möjlighet till direkt användning av i sin app. Med 
430 miljoner aktiva användare dagligen (Larsson Y., 2016) är Instagram är den största 
medieplattformen med fokus på att kommunicera i bilder. Därmed passar det att avgränsa sig till 
Instagram och de möjligheter som ges till bildredigering i dess egen app (Davidsson P., Thoresson A., 
2017).

Studien behandlar varken andra fotoredigerings-appar eller andra sociala medier. Utifrån de filter vid 
bildredigering som Instagram låter följarna använda kan man välja opacitet mellan 0-100%. För att 
kunna analysera filtrens fulla potential används i denna studie alla filter till 100%. 

Enligt Greenwood S. et al. (2016) använder 28% av alla amerikaner Instagram varav 59% är ungdomar 
i tjugoårsåldern och 38% är kvinnor. Uppsatsen avgränsar sig därför till den målgrupp som dominerar 
på den sociala plattformen: Unga kvinnor i åldern 18-29 år. Detta eftersom de är den målgrupp som 
främst kommer i kontakt med marknadsföring via sociala medier, specifikt via appen Instagram. 
Chansen att denna målgrupp skulle förstå innebörden och betydelsen av syftet av studien ökar 
sannolikheten att validiteten på arbetet blir så korrekt som möjligt. 

Därutöver genomförs ett mindre antal kvalitativa intervjuer i ett försök att gå vidare in på djupet för hur 
tankeprocessen hos användarna går till vid tillfället och spontana reaktioner (Patel R., Davidsson B., 
2014).

1.5. Disposition 
Rapporten ger en översiktlig analys av de olika komponenter och färger som används i de inbyggda 
filter som Instagram-appen erbjuder. Vidare diskuteras huruvida de olika komponenterna kan påverka 
en följares beteende förankrat i tidigare forskning om ämnet. Därefter redovisas tidigare forskning om 
sociala medier, specifikt Instagram och färglära i relation med människors beteende.   

Rapportens andra kapitel är “Metod och genomförande” vilken lägger grunden för studiens 
uppbyggnad samt beskriver utförligt hur metoden för studien är upplagd. 

I rapportens tredje kapitel “Teoretiskt ramverk” framförs vad som redan finns skrivet om ämnet samt 
relaterade texter för att ge ett övergripande underlag inom ämnet. 

Vidare i kapitel fyra “Empiri och data” har studiens resultat sammanställts. I det femte kapitlet 
“Analys” analyseras resultatet av studien utifrån det teoretiska ramverket och den frågeställning som 
ställts i rapportens inledning. 

I det slutgiltiga kapitlet ”Diskussion och slutsatser” redovisar resultat samt diskuterar förbättringar och 
vidare forskning som skulle kunna förbättra studien.  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2. Metod och genomförande 
Detta kapitel beskriver studiens arbetsprocess och valda metoder för att besvara studiens frågeställning. 
Kapitlet beskriver även studiens datainsamling och dataanalys samt validitet och reliabilitet kring 
arbetet.  
  

2.1. Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att kunna svara på frågeställningen har ett antal metoder valts ut i syfte att samla in data till studien. 

I ett försök att kunna få fram ett överskådligt och statistiskt resultat har studien valt att använda sig av 
en kvantitativ enkätundersökning som sammanlagt samlade in 50 svar (Patel R., Davidsson B., 2014). I 
denna metod får deltagarna välja utifrån olika genrer på bilder vilket filter de tycker faller dem mest 
och minst i smaken. Tanken är att genom att använda sig av en kvantitativ undersökning granska 
resultatet ur ett statistiskt perspektiv och på så sätt hitta samband och dra paralleller i relation till 
frågeställningen och dess underkategorier.

För att sedan djupdyka i frågeställningen och svara på delfrågorna 1.a och 1.b  används metoden 
intervjuer i syfte att få fram mer kvalitativa svar (Patel R., Davidsson B., 2014). Här får deltagarna 
svara spontant på frågorna i syfte att ge en mer detaljerad insyn till resultatets utfall. 

2.2. Arbetsprocessen 
Uppsatsen förbereds genom sökning av centrala begrepp som “sociala medier”, “färglära” och 
“Instagram” på högskolebibliotekets databas i syfte att hitta vetenskapligt publicerat material. Utifrån 
resultatet på sökningen skapades frågeställningen. I början av arbetsprocessen är det viktigt att 
avgränsa sig för att kunna nå fram till ett så korrekt och specifikt svar som möjligt. Därför planerades 
avgränsningar, metoder, genomförande och ansats innan något vidare teoretiskt arbete inleddes. 

Vidare inleds ett teoretiskt arbete av att finna så mycket information som möjligt relaterad till 
frågeställningen samtidigt som enkätundersökningen och intervjuerna pågår parallellt. Ansatsen är att 
sedan jämföra de två metodernas (enkätundersökning och intervjuer) resultat och koppla dem till 
frågeställningen samt förankra analysen i den teoretiska undersökningens resultat.

2.3. Ansats 
Studiens ansats är att besvara frågeställningen utifrån studier av litteratur och vetenskapliga artiklar. I 
samband med de olika valda metoderna provas Instagramfiltren i ansats för att få ett resultat som går att 
analysera i relation till frågeställningen. 

Undersökningen är relevant inom informatik eftersom bildanalys, färglära och förståelsen kring 
beteenden på sociala medier är essentiell vid t.ex. marknadsföring och skapandet av produkter till kund. 

Studien kommer att utgå ifrån en hermeneutistisk vinkel på forskningen (Patel R., Davidsson B., 2014). 
Detta eftersom ögat uppfattar och tolkar färg väldigt olika. Detta kan dels bero på yttre, fysiska faktorer 
som ljusets strålning eller ögats förmåga att uppfatta olika färger men delvis också på individ-faktorer 
som kan påverkas av kultur, historia eller tidigare erfarenheter (Sisefsky J., 1995). 

Hermeneutik är en allmän metodik för humanvetenskapen som syftar till att få en förståelse av 
livsvärlden och den mänskliga existensens grundbetingelser. Metoden är vanlig för studier inom 
human-, kultur- och samhällsvetenskap. Genom att använda sig av metoden kan man tolka kvantitativa, 
statistiska svar till kvalitativ analys (Patel R., Davidsson B., 2014). 

En forskare som tillämpar metoden, och närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen 
förståelse kring ämnet, kan tolka egna känslor och tankar i analysen för att komma närmare en slutsats. 
Man arbetar då med att ställa sig själv i relation till problemet och pendlar mellan del och helhet, sig 
själv i relation till subjektet, subjektet i relation till omvärlden och omvärldens relation till subjektet för 
att förstå helheten snarare än summan av olika delar. Genom att arbeta på ett deduktivt sätt kommer 
studien att förankra resultat i teoretiska modeller kring färg och samhällets uppfattning kring form. 
Detta ökar trovärdigheten för arbetet (Patel R., Davidsson B., 2014). 
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De resultat som kommer att tolkas kommer både tolkas att från kvantitativa, statistiska resultat men 
även via kvalitativa. De kvalitativa resultaten kommer att bestå av forskarens tolkning från intervjuer 
såväl som vetenskapliga artiklar och litteratur. De kvantitativa  resultatet kommer att bestå av svar från 
en enkätundersökning (Patel R., Davidsson B., 2014).  

2.4. Design 
Litteraturstudie
För att uppnå svar på frågeställningen har studien eftersträvat att kunna förankra så många teorier i 
vetenskapligt material som möjligt. Genom litteratursökning på bibliotek och tryckta vetenskapliga 
artiklar på internet har information hämtats i syfte att få en så översiktlig och vetenskaplig syn som 
möjligt. Vid granskning av framtaget material har centrala begrepp, relevanta för studien, eftersökts 
med syfte att öka validiteten och trovärdigheten (Patel R., Davidsson B., 2014). 

Små-N-studie 
I ett försök till att intensivt närma sig individuella nyanser och detaljer i de olika filtren har metoden 
”små-N-studie” tillämpats. Genom att granska ett enkilt antal enheters specifika variabler kan man ta 
reda på olika beskrivande egenskaper hos enheten. Sedan antecknar och analyserar man dessa 
egenskaper enkilt och tillsammans med andra enheter. Metoden är effektiv när studien har som ansats 
att närma sig ett antal enheter på djupet och diskutera olika variablers likheter och skillnader (Jacobsen 
D. I., 2002). Detta betyder att studien analyserat de 23 olika filtrens egenskaper utefter de variabler 
man valt att avgränsa sig till i syfte att dels kunna analysera dem individuellt, och dels i grupp med 
andra enheter.    

Eftersom informationsmängden vid en sådan metod kan bli väldigt stor är det viktigt att man avgränsar 
sig till ett visst antal enheter (i denna studie i form av Instagrams filter) och ett visst antal variabler. Det 
kan ta väldigt lång tid att samla in data samt att det kan vara krävande och utmanande att samla in 
tillräckligt nyanserad data (Jacobsen D. I., 2002).  

Enkätundersökning
För att pröva frågeställningen genomförs en kvantitativ undersökning i ett försök att få fram en statistik 
på hur filtrerna kan rangordnas från mest populär till minst populär. Undersökningens upplägg 
fokuserar på att kombinera en hög grad av standardisering med en hög grad av strukturering eftersom 
resultatet är avsett att kunna jämföra och generalisera utifrån. Undersökningen genomförs genom ett 
stickprov riktat till ett antal respondenter varav det samlades in 50 svar (Patel R., Davidsson B., 2014). 

Intervju
För att ytterligare validera svaren på enkätundersökningen och få fram svar på delfrågorna 1.a och 1.b 
till frågeställningen genomförs tre intervjuer. Intervjuerna genomförs för att kunna ge en djupare insikt 
och mer svarsutrymme för intervjupersonen. Syftet är att uppnå mer kvalitativa svar på frågeställningen 
för att sedan kunna jämföra och analysera tillsammans med resultaten av enkätundersökningen. 
Resultatet analyseras sedan för att kunna se om frågeställningen i studien har besvarats (Patel R., 
Davidsson B., 2014). 

2.5. Datainsamling och Dataanalys 
Litteratur, vetenskapliga artiklar och statistik med sökord om centrala begrepp har eftersökts på 
högskolebibliotekets databas. Centrala begrepp för studien är exempelvis “sociala medier”, 
“Instagram”, “färglära”. Med anledning av att internet ger tillgänglighet till så mycket tidskrifter och 
litteratur kan det ge svårigheter att få en överblick av vad som är relevant litteratur inom ämnet. 
Litteraturstudien har därför primärt utförts via Jönköpings Högskolas bibliotek och dess utbud på 
biblioteket såväl som på den internetbaserade sökbasen Primo (Patel R., Davidsson B., 2014).

Både enkätundersökningen och intervjuerna har samma bilder och upplägg, dock skiljer sig frågorna  åt 
eftersom syftet med de två metoderna enkätundersökning och intervju är olika. Enkätundersökningen 
stävar efter kvantitativa svar och intervjuerna att få fram kvalitativa och mer beskrivande svar. 
Metoderna används i samband med varandra för att kunna ge analysen både mer djup och bredd inom 
ämnet. De undersökningspersoner som deltagit i de två olika undersökningsmetoderna  har inte deltagit 
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i båda undersökningarna i strävan för att de ska vara helt oberoende av varandra (Patel R., Davidsson 
B., 2014). 

2.6.  Utförande av Små-N-studie 
Den första metod som tillämpats i denna studie i syfte att kunna besvara frågeställningarna är Små-N-
studien (Jacobsen D. I. 2002). I samband med denna metod är de variabler som kommer att tas hänsyn 
till främst de som nämns i Svenska slöjdföreningens rekommendationer om hur man kategoriserar färg 
från 1965. Detta är eftersom alla enheter som studeras består av många olika färger tillsammans med 
ljushetsstyrka och färgstyrka.  I andra hand inräknas även variabler kontrastskillnader jämfört med 
originalmotiv och hur mycket filtret tilläts ta över färger och motiv från originalbilden i form av 
opacitetstyrka.  

Eftersom det är mer abstrakta element som kommer att analyseras kommer studien att arbeta med 
innehållsvaliditeten. Innehållsvaliditeten tillämpas genom en logisk analys av instrumenten som är 
relevanta för studien, och sedan omvandla dem till en uppsättning av variabler som ska undersökas. 
Forskaren måste hela tiden sträva efter att ha en så bra kommunikativ validitet som möjligt vid 
utförandet. Det betyder att forskaren måste kunna representera så pass mycket material att läsaren 
måste kunna få möjlighet att bilda sin egen uppfattning (Patel R. Davidsson B., 2014).  

Ett Instagramfilter är till för att försköna bilden som man ska publicera på appen. Filtren består 
vanligtvis av en färg och många även av en färgton som är neutral eller åt det varma eller kalla hållet. 
Vissa av dem höjer eller sänker kontrasten, förvrider färger eller gråskalan. Några vänder även 
dekorationer så som vinjetter eller texturer.  

De filter som består av ”neutrala” aka. endast gråskala (svart-vitt) kan inte räknas med i varken färg 
eller färgstarka då de inte består av någon färg. Däremot kan de jämföras i variablerna opacitet, 
kontrast och ljushetsskala då de variablerna är oberoende av färg. 

Eftersom filtren är avsedda att komplettera de bilder som ska läggas ut är alla filter väldigt 
genomskinliga och inte särskilt färgstarka. Vid tillämpandet av små-n-studien analyserades de olika 
variablerna färg, färgton, ljushetskala, färgstyrka, kontrast och opacitet. De variabler som beskrivs i 
Svenska slöjdföreningens (1965) rekommendationer är: Färg, färgton, ljushetsskala och färgstyrka. 

Ljushetsskalan påverkar högdagrar och skuggor då skuggor kan bli ljusare eller högdagrar mörkare. En 
mörk ljushetsskala på en ljus bild mörkar ner ljusa partier medan en ljus ljushetsskala gör skuggor 
ljusare. Färgstyrkan påverkar hur färgerna förändras, en färg kan vara färgstark och klar eller färgsvag. 
Studien håller sig ifrån att använda den ljusaste (vit) och mörkaste (svart) i ljushetsskalan då inget filter 
gör att bilden blir antingen helt svart eller helt vit.  

Den femte variabeln som undersöktes var kontrast. Kontrast finns inte med hos Svenska 
slöjdföreningen (1965) eftersom att de inte arbetar med bildredigering och färgprover och mönster i 
relation till varandra på samma sätt som en bild, utan bara med färgkategorisering. Det är en viktig 
variabel att undersöka då kontrast är en så viktigt komponent för hur en bild kan tolkas. En bild med 
hög kontrast har klara färger och stor skillnad mellan ljusa och mörka partier medan en bild med låg 
kontrast har matta färger och låga skillnader mellan gråskalan. Kontrasten mäts i låg (som betyder att 
det blir mindre kontrast mellan färger och högdagrar och skuggor), normal (som betyder att kontrasten 
inte förändras i jämförelse med originalfiltret) och hög (som betyder att kontraster förstärks genom 
filtret) (Bergström, B., 2015). 

Den sjätte variabeln mäter opaciteten på filtret i sin helhet (Detta eftersom filtren påverkar bilden olika 
mycket). Opaciteten mäts i låg, som betyder att opaciteten är väldigt svag, medel och hög som betyder 
att filtret får ta väldigt mycket plats och vara väldigt starkt. Opaciteten mäts i relation till 
originalbilden, men också i jämförelse till de filter som finns i appen. Ett svartvitt filter har t.ex. hög 
opacitet så länge som bildens originalfärger inte får lysa igenom.  

2.7. Utförande av enkätundersökning 
De testpersoner som deltog är helt anonyma bortsett från att de angav vilket kön de identifierade sig 
med och deras ålder. Detta för att kunna säkerställa att endast de svar som passar målgruppen för 
studien är med att delta. Därför anses alla enkätsvar av den sorten som kategoriserade sig som män som 
ogiltiga. Insamling av svar skedde via ”Google forms”, som är ett verktyg för att lätt skapa enkäter. 
Sammanlagt svarade 50 stycken kvinnor på enkäten, varav de flesta inom åldersspannet 21-25. 
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Respondenterna fick se samma frågor i samma ordning (Patel R., Davidsson B., 2014). (Se bilaga 15 
för frågorna som ställdes undersökningen) 

Vid utformandet av frågor till en enkät är det viktigt att tänka på aspekterna standardisering och 
strukturering. Första delen undersöker främst bakgrundsvariabler och testpersonernas erfarenhet inom 
ämnet. Enkäten strävade därmed efter att under första delen att ha en hög grad av strukturering samt en 
hög grad av standardisering. Detta för att kunna kvantitativt kunna kategorisera testpersonerna. Andra 
delen av enkäten utformades istället med en låg grad av strukturering för att ge testpersonerna 
möjligheten att svara fritt. Vid skapandet av enkätundersökningen utformades frågorna i syfte att inte 
leda undersökningspersonerna till specifika resultat genom att tillämpa metoden ”omvänd” tratt-teknik. 
Detta för att få dem att svara så ärligt utifrån sig själva som möjligt utan att behöva ha en specifik åsikt 
sedan innan (Patel R., Davidsson B., 2014). 

Första delen av frågorna utforskar testpersonernas vanor på Instagram och hur vana de är vid att se eller 
använda sig av filtren. De frågorna ställs för att ta reda på hur deras beteende på Instagram-appen ser ut 
samt kunna och dels kunna jämför resultaten mot varandra utefter personligt användande av Instagram-
appen.  

I andra delen fick respondenterna se de olika filtren i olika situationer. Filtren har används på 4 olika 
typer av bilder som är vanliga motiv att publicera på Instagram. Bilderna/motiven valdes ut för att dels 
representera olika situationer, men även olika typer av färger och ljussättningar. Vid val av bilder 
eftersträvades att dessa inte skulle ha varit redigerade sedan innan, utan ha ett så naturligt ljus som 
möjligt. 

Bilderna med de olika filtren lades bredvid varandra endast numrerade, osammanhängande till deras 
riktiga ordning som de läggs upp i appen. Detta för att det skulle bli lite svårare för respondenterna att 
kunna lista ut vilket filter som är vilket, utan endast kunna fokusera viken bild de ville välja baserat på 
vilken fråga som ställdes.  

Eftersom studien inriktar sig på att testa de olika filtren i olika situationer för att sedan jämföra svaren 
har testpersonerna inte fått veta vilka filter som är vilka. Men de har fått svara på om de finns något 
filter de vet att det tycker mycket om eller ogillar extra mycket. 

Andra delen i enkätundersökningen bestod av själva experimentet där testpersonerna fick svara på vilka 
filter de tyckte var positivast respektive negativast till de olika bilderna och deras olika motiv och 
situationer. Filtren blandades inte mellan de olika omgångarna, detta för att göra det enklare att utläsa 
ett resultat av undersökningen men också för att visa att de olika filtren kunde se olika ut i olika 
sammanhang.    

Bilderna visades upp i ordningen: 
1. Porträttbild 
2. Natt-bild 
3. Vänner och familj-bild 
4. Natur-bild 

2.8. Utförande av intervjuer 
Efter att resultaten av enkätundersökningen sammanställts genomfördes tre intervjuer med syfte att 
samla in mer kvalitativa resultat. Till skillnad från enkätundersökningen genomfördes intervjuerna med 
en hög grad av strukturering och en låg grad av standardisering. Upplägget liknar enkätundersökningen 
mycket till de aspekter att tillämpa ”omvänd” tratt-teknik för upplaget på frågeföljden (Patel R., 
Davidsson B., 2014). 

Frågorna som ställdes i del 1 och 2 liknade upplägget av enkäten men undersöker mer ingående med 
”varför”-frågor som ber intervjupersonerna att motivera sina svar.  
Del 3 och 4 i intervjun reflekterar över resultaten från enkätundersökningen. Detta för att få 
Intervjupersonerna att analysera och tänka fritt kring resultatet. För att kunna undersöka de variabler 
som analyserats vid små-N-studien ställdes ett antal ledande frågor (Se bilaga 7.1 frågor: 12, 14, 16 och 
18). För att förhindra att endast förlita sig på ledande frågor som resulteras i riktade svar ställdes 
väldigt öppna frågor som tillät intervjupersonerna att svara fritt (Patel R., Davidsson B., 2014). (Se 
bilaga 7.1 frågor: 11, 13, 15 och 17) 

!6



2.9. Trovärdighet 
Genom att studera vetenskapliga artiklar, publicerade böcker och statistik skapar man ytterligare 
trovärdighet för att arbetets resultat ska kunna bli så korrekt som möjligt. Sedan kombinerar man detta 
med den nya data som samlats in för att ytterligare kunna tillföra validitet till arbetet.

Studiens styrka ligger i att använda sig av ungdomar som är vana av att analysera och producera bilder 
på sociala medier. Genom användning av två metoder för insamling av olika data direkt relaterade till 
varandra skapas ett större perspektiv kring ämnet. Att jämföra samband, likheter och olikheter mellan 
de tre metoderna ökar därmed reliabiliteten och validiteten för analys och resultat. 

Dock hotas trovärdigheten av faktorer som exempelvis sammanhang, uppfattning, kulturell bakgrund 
eller trender vilket kan färga respondenternas svar vid en undersökning. Det är dessutom ett vanligt 
förekommande fenomen vid genomförande av enkätundersökningar att undersökningspersoner inte 
svarar helt ärligt, vilket givetvis kan påverka resultatet och dess validitet (Björkqvist K., 2012). 

Resultatet kan även påverkas och är beroende av vilka bilder som används i undersökningarna. En bild 
kan tolkas på tusen olika sätt med olika inställningar på kameran i syfte att inge en viss känsla. 
Bilderna för de två metoderna har därför valts ut med detta i åtanke. Bilderna ska både återspegla olika 
objekt och kategorityper av bilder samt olika sinnesstämningar och färgpaletter. Bilderna får heller inte 
vara redigerade med filter/färger utan ska vara så påtagliga som möjligt.

Vid tillämpandet av en metod i syfte att kategoriseravariabler för att sedan undersöka dessa, producerar 
alltid ett sant och ett falskt värde beroende på författarens tolkning. Falskvärdet beror på brister i 
forskarens tillförlitlighet men det är svårt att mäta hur stort falskvärdet kan vara eftersom det är okänt 
för forskaren (Patel R., Davidsson B., 2014).  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3. Teoretiskt ramverk  
Färglära är ett ämne som genom århundraden studerats av flera kända filosofer, fysiker, konstnärer och 
matematiker. De har gjort allt för att ta reda på vad färg är och hur det påverkar människan. (Enström 
A., 2009) Trots att färg alltid varit av stor betydelse har det blivit allt mer betydelsefullt för människor i 
den moderna världen. Förr kunde färg berätta om en växt var ätbar eller ej, vilken årstid det var eller 
om marken passade för att odla på. I den moderna världen har människan själv möjligheten att välja 
vilka färger man vill omge sig med. Möbler och kläder kan väljas efter stimulans, behag eller attityd. I 
och med den färdigheten har kunskapen om färg och dess betydelse blivit allt viktigare (Sisefsky J.,
1995).

3.1. Färgens påverkan på individen och samhället 
Färger associeras ofta till fysiska saker, känslor, egenskaper etc. och mycket av detta påverkas av 
vilken kultur eller tidigare erfarenhet individen har till färgen. Det finns inget rätt eller fel när det 
kommer till färglära då allt beror på den enskilda individen. Med viss efterforskning finns det dock 
generella associationer i större delar av världen. En färg används främst som informationskälla och 
användningen av färgen kan förmedla väldigt många olika typer av budskap. En färg kan vara 
funktionell genom att påverka människors sinnesstämning eller ge vägledning och förmedla olika typer 
av information. Exempelvis har färgstarka färger i alla tider fungerat som olika typer av 
varningssignaler eller hjälpmedel vilka är avgörande för vår överlevnad. I dagens samhälle fungerar 
t.ex. färgen röd ofta som varningssignalen “stopp” vid trafikljus (Bergström B., 2007).

Lars Sivik genomförde en undersökning där han lät svenskar definiera och bedöma olika färger på 
olika skalor som: kall eller varm, aktiv eller passiv, manlig eller kvinnlig, nära eller fjärran. 
Undersökningen bekräftade många tidigare uppgifter som att t.ex. röda färger upplevs som varma och 
blå färger upplevs som kalla. Färger som upplevdes som “oanständiga” synonymiseras även med orden 
“skrikig” och “vulgär” medan motsatsordet “sedesam” visade tydliga korrelationer med “diskret” och 
“kultiverad”. Starkt kulörta färger upplevs till stor del som skrikiga med undantag från blå färger. 
Färger med blå färgton sågs nästan uteslutet som manliga medan de färger med röd färgton sågs som 
kvinnliga - oavsett vilken färg de hade (Sisefsky J., 1995).

Man har i och med alla studier som forskat kring ämnet förstått vilken stor inverkan färg kan ha på 
psyket. Färg hör i grunden till psykologi och vetenskapen om människans föreställningar och 
reaktioner. Ett exempel på hur man kan använda färg för att manipulera konsumenter är när företag, 
med mycket eftertanke, väljer färger på logotyper för att associeras med rätt sak (Sisefsky J., 1995).

3.2. De olika färgernas betydelse 
Människor tenderar att tycka olika mycket om olika färger. Många undersökningar utreder bara vilken 
färg människor föredrar och inte medan Siviks studie även frågade sig vilka preferenser folk hade för 
deras angiva svar (Sisefsky J., 1995).  

Olika färger associeras med olika saker och de har alla egna betydelser när de ska informera i 
samhället. Att använda sig av rätt färg vid rätt tillfälle är en konst där färglära kan vara till stor hjälp. 
Men faktorer som kultur, historia eller erfarenheter kan göra att betydelsen för samma färg kan skilja 
sig åt mellan individer eller till och med hela geografiska områden. Följande avsnitt reder ut 
primärfärgernas betydelse i samhället, för individen och olika teorier i färgläror kring huruvida färgen 
borde tolkas (Björkqvist K. 2012). 

3.2.1 Röd 
Den röda färgen är gränslöst kraftfull. Röd är färgen för blod och eld. Associerad med styrka, fara, mod 
och lust kan färgen kan både representera djävulens eldiga helvete eller åtråvärd, passionerad kärlek 
(Bourn J., 2010). Enligt Goethes färglära där färger representerar olika sinnesstämningar menar han på 
att en tunn röd (dvs. rosa) förespråkar ungdom och kärlek, medan en stark och mättad röd färg kan 
framträda som åldrande och allvarlig (Sällström P., 1979).

Röd kan betyda många olika saker världen över, i många kulturer är ursprungsbetydelsen för färgen 
“blod” (Sisefsky J., 1995). I Kina står den röda färgen för lycka medan den i Ryssland förknippas med 
kommunism. På grund av sin starka synlighet används röd ofta i samhället i nödsituationer. Stoppljus 
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och stoppskyltar går efter denna teori (Bourn J., 2010). Färgen är även effektiv vid marknadsföring när 
man har utförsäljning av en produkt (Seow B., 2017). 

3.2.2 Gul 
Enligt Goethes lära ligger färgen gul närmast ljuset och därmed den renaste av färger. Färgen har en 
slags lockande och förförande egenskap där det ska vara skönt och behagligt att omge sig med färgen. 
Gult blir aktiv och sporrande när den blandas med röda pigment och skapar en orange färg. Däremot är 
gult även en skör färg som kan uppfattas som ömtålig och obehaglig om den blandas med kalla färger 
(Sällström P., 1979).

Gul är i den västerländska världen ansedd att vara en upplivande och glad färg som visar på optimism 
och glädje. Gult är en aktiv färg som stimulerar den mentala processen och uppmuntrar till 
kommunikation. Gul fångar, precis som färgen röd, lätt uppmärksamhet hos en individ men anses inte 
lika hotfull utan mer lekfull och energisk (Seow B., 2017). I Tyskland symboliserar färgen avundsjuka 
medan den i Egypten representerar lycka och välgång (Wang C., 2015).  

3.2.3 Blå 
Blå ger en känsla av lugn och frid. Ur en positiv aspekt är färgen associerad med intelligens, stabilitet 
och enhetlighet, men kan ur en negativ synvinkel sammankopplas med melankoli och sorg (Bourn J., 
2010). Goethe menar att detta gör färgen väldigt mångsidig och motsägelsefull. Om man skulle 
använda blått som färg när man målar om skulle det kännas stort och rymligt med samtidigt kallt och 
sterilt (Sällström P., 1979). 

Färgen används ofta när man vill verka trovärdig och ärlig med sina intentioner. Den är vanlig för stora 
företag inom sociala medier så som Facebook, LinkedIn och Twitter (Seow B., 2017). Blått anses vara 
den säkraste färgen runt omkring i världen med mest positiva associationer. I Nordamerika och Europa 
representerar den säkerhet, auktoritet och fridfullhet (Wang C., 2015). 

3.2.4 Grön 
Färgen grön symboliserar det levande och naturliga. Den medför en känsla av hopp, hälsa, miljö och 
förnyelse (Bourn J., 2010). Goethe menade att grön var den mest perfekta färgen och den färg som är 
skönast för ögat att vila på (Sällström P., 1979). Den gröna färgen har, i och med att den återfinns så 
ofta i naturen, naturligt förknippats med tillväxt. Detta har sedan associerats vidare till ekonomi och 
välfärd. Därmed förknippas även färgen, ur en negativ synvinkel, med girighet och avundsjuka (Bourn 
J., 2010).  

I västerländska kulturer brukar grönt representera fräschhet, miljömedvetenhet, lycka, välmående och 
avundsjuka. I Irland förknippas färgen med landets historia och dess gröna kullar (Wang C., 2015). Två 
kända företag som utnyttjar associationerna till natur och tillväxt är Environmental Protection agency 
och John Deere som producerar maskiner och redskap för jordbrukare och trädgårdar (Seow B., 2017). 

3.3. Att tolka begreppet färg 
När ljusstrålar möter en yta reflekteras strålarna från objektet. Färgen som uppfattas av ögat påverkas 
även av hur mycket ljus som reflekteras mot ytan. Tekniskt sett beskrivs ytans ljushet och hur mycket 
ljus inte absorbera av ytan som luminans. Dessa faktorer är processen av hur ögat uppfattar olika färger 
(Starby L., 2014).

Begreppet färg är dock ibland mer svårgreppat än vad man kan tro när man t.ex. som designer ska 
färgsätta något. Det finns många olika teorier och system för hur man ska kunna mäta, organisera, 
strukturera och placera färger. Isaac Newton utforskade hur färg egentligen bara består av ljusstrålar 
och hur färg fysiskt förändras beroende på ljustillsättning. Johann Wolfgang von Goethes skapade en 
färgteori kring hur färger symboliserar och framhäver olika typer av känslor (Enstöm A., 2009). Josef 
Albers menade att färg är vilseledande och kan inte fysiskt användas och beskrivas utan att hanteras i 
relation till varandra (Baden E., 2010). Svensken Tryggve Johansson skapade ett färgsystem som heter 
NCS - det naturliga färgsystemet. Färgläran utgår ifrån fyra primärfärger som många andra forskare 
sedan arbetat utifrån och vidareutvecklat tanken av att färg bara kan upplevas subjektivt (Renzo S. et al, 
2015).
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Därför finns det många olika sätt att mäta och sätta ord på färg. Även olika maskiner och metoder att 
färgsätta inom branschen är olika. Pantone är den färgskala man brukar använda som den mest korrekta 
för både tryck och webb eftersom den är mångsidig och smidig att konvertera till olika medium, 
CMYK-skalan är vanligast för trycksaker medan RGB är det system som webben använder för att 
redovisa olika färger (Argonova systems, 2015).  

Dock när man ska benämna en färg i det vardagliga rummet fungerar det sällan att använda sig av en 
t.ex. Hexadecimalkod utan det ät mer lätteförståeligt att använda t.ex. ”gul”. Även om en 
hexadecimalkod kan beskriva en färg mer korrekt men beskriver sällan känslan som en färg utstrålar. 
Vissa språk har bara namn för vitt och svart, medan andra beskriver färger som varma/kalla, söta/sura 
eller tunga/lätta, variationerna är oändliga. I många kulturer är ursprungsmeningen för färg ordet “hud” 
eftersom det täcker föremål (Sisefsky J., 1995).

3.4. Strukturering av färgprover 
“Färgboken: Färglära för praktiskt bruk” av Svenska slöjdföreningen beskriver hur man enkelt kan dela 
upp och kategorisera färger enligt det naturliga färgsystemet. Systemet utgår från att dela in färger i 
gult, rött, blått, grönt och sedan även i vitt och svart (Svenska slöjdföreningen, 1965).

Man startar med att utesluta alla blandfärger, spektrum o.s.v. och delar in alla prover i en grupp med 
alla olika färger, och en grupp med endast gråskaliga färger. De två grupperna namnges som kulörta, 
för gruppen med färger i, och de neutrala, för de gråskaliga färgerna (Svenska slöjdföreningen, 1965). 
(Se bilaga 2.1)

Sedan måste man bena ut skillnaden mellan färg och färgton. Med färg menar man vilken kategori av 
färger provet tillhör och med färgton menar man vilket karaktär färgen inger. De olika kategorierna av 
färg i det naturliga färgsystemet är: gul, blå, röd och grön. En gul färg kan sedan eventuellt skifta åt 
t.ex. det gröna eller röda hållet, och det är isåfall färgens färgton. De neutrala färgerna saknar helt 
färgton (Svenska slöjdföreningen, 1965). (Se bilaga 2.2)

Efter den största sorteringen av färger delar man in färger och neutrala efter en ljushetsskala. Då 
kategoriserar man färgen efter hur mörk eller ljus den är (Se bilaga 3.1 och 3.2). Man delar även in alla 
kulörta prover efter deras färgstyrka. Färgstyrka visas beroende på hur intensiv och stark färgen är, en 
gul kan t.ex. vara väldigt stark gul eller en svag, lugnare gul (Svenska slöjdföreningen, 1965). (Se 
bilaga 4)

Detta gör att man lätt kan beskriva provets klarhet och mättnad. Klarheten minskar successivt ju 
närmare svart ett färgprov rör sig. Mättnaden påverkas således av hur djup färgprovet uppfattas 
(Svenska slöjdföreningen, 1965). Mättnaden går lätt att se då variabeln är tätt kopplad till  begreppen 
“varma” och “kalla” färger, då varma färger ofta upplevs som väldigt mättade, medan kalla färger 
upplevs som ljusare och omättade (Sisefsky J., 1995).  

Tillsammans med dessa fyra variabler: Färg, färgton, ljushetsstyrka och färgstyrka kan man beskriva en 
färg väldigt bra. Ett exempel skulle kunna vara: en mörk färgstark blå som skiftar i lätt grön. Dessa 
teorier om hur man kategoriserar färger går att använda i praktiken, på t.ex. Instagrams filter. Genom 
att applicera dessa parametrar på ett filter skulle vi kunna dela in dem i kategorier och betrakta dem ur 
olika synvinklar (Svenska slöjdföreningen, 1965).

!10

“Det naturliga färgsystemet sammanfattar, ordnar, och 
namnger alla färger (d.v.s. färgförnimmelser) på grundval 
av deras direkt iakttagbara egenskaper och relationer till 
varandra”

 - Tryggve Johansson



3.5. Ytterligare faktorer 
Via bakgrund och problembeskrivning (se kap. 1.2) utforskas problematiken med den 
informationströtthet som råder i samhället och med vetskapen om färger och bilder kan påverka psyket 
hos människan (se kap. 3.1) är det logiskt att redigeringen av en bild skulle kunna påverka spridningen, 
eftersom Instagrams filter applicerar olika typer av färger på de bilder man publicerar. 

De faktorer som påverkas ytterligare i bildredigering som inte har med färger att göra men förtjänar att 
räknas med på grund av deras påverkan inom redigering och bildbehandling är: Bildens ljussättning, 
kontraster som skuggor och högdagrar, bildmotiv och vilka färger som finns i motivet (Sisefsky J., 
1995). Faktorerna är viktiga eftersom en instagrambild sällan bara innehåller själva filtret utan måste 
också alltid samspela med andra faktorer.  

Olika kontraster kan ändra dynamiken i en bild. Kontrastens viktigaste uppgift är att leda mottagaren 
från startpunkt och sedan orientera vidare i bilden. Kontrast handlar om motsatsord så som stort-litet, 
nära-fjärran, svart-vitt, mörkt-ljust. (Bergström B., 2015) Skuggor och högdagrar kan skilja sig i färg 
gentemot det verkliga objektet. Allt har och göra med huruvida objektet belyses samt dess textur 
(Sisefsky J., 1995). Ljus utgör själva förutsättningen för en bild och med hjälp av olika ljussättning kan 
fotografen skapa ett hårt eller mjukt ljus för att förstärka bildens karaktär (Bergström B., 2015). 

En fotografs uppgift är att fånga och dra in berättaren i bilden. Det finns många olika knep för att få 
fram ett så bra och tilldragande motiv som möjligt. Fågelperspektiv eller grodperspektiv, närbild eller 
helbild, horisontellt eller vertikalt är viktiga saker för fotografen att tänka på när en bild ska 
produceras. Ett filter kan inte förändra motivet men en annorlunda färgsättning kan påverka intrycket 
av den sammanställda bilden (Bergström B., 2015).  
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4. Empiri 
I detta kapitel redovisas de olika metoder som tillämpats för att svara på studiens frågeställningar. Först 
observerades filtren som finns tillgängliga att använda i Instagram-appen för att kunna strukturera och 
kategorisera informationen. Filtren användes sedan i en enkätundersökning för att samla in kvantitativa 
svar. Tillsammans med de kvantitativa svaren genomfördes ett antal intervjuer för att få en djupare 
förståelse och mer kvalitativa svar.  

4.1. Små-N-studie av Instagrams olika filter 
Med tanke på de olika variablerna som ett filter kan påverka hos en bild samt hur filtren reagerar i 
samband med både kulörta och neutrala färger har de 23 olika filtren i Instagramappens redigeringsläge 
analyserats och konkretiserats i samband med tilämpnandet av en ”små-N-studie”. (Se bilagor 1.1-1.4, 
5.1-5.3) 

1. Aden: Aden är ett röd-varmt filter där färgerna blir mycket ljusare och omättade. Det är nästan 
så att alla färger i motiven blir mer pastelliga. Aden är ett mörkt filter i ljusstyrka med medel 
opacitet och låg kontrast. 

2. Amaro: Amaro är ett grönt färgat filter som blir väldigt kallt och nästan blått när det läggs på 
mörka partier. Amato påverkar färgerna i gråskalan. Mörka fält i bilden skiftar åt blå-lila, ljusa 
fält mer åt det gröna hållet. De riktigt svarta och riktigt vita fälten förblir oförändrade. Färger i 
motivet förblir oförändrade. Amaro är ett mycket ljust filter med medel opacitet och låga 
kontraster. 

3. Clarendon: Filtret Clarendon är ett blått filter vars ljushetsskala inte förändras i jämförelse med 
originalet och därför kategoriseras som medelljus. Filtret är även kontrastrikt då svart blir 
svartare och vitt blir ljusare och färgerna blir klarare. Filtrets opacitet ligger på medel.  

4. Crema: Crema är också ett gult filters är väldigt varmt och mycket mörkt. Färger blir mörkare 
och matta. Opaciteten är hög vilket gör att filtret tar över mycket av intrycket av motivet. 
Skillnaden mellan Slumber och Crema är att gula färger inte blir lika röda men istället förblir 
gröna färgerna lika klara som originalbilden.

 
5. Gingham: Gingham är ett rött filter med neutral färgton och en ljushetsskala som mörkar ner 

bilden. Filtret har väldigt lite kontrast och färgstyrka på både neutrala toner och färger då det 
inte är stor skillnad på svart och vitt och färgerna är disiga och urtvättade. 

6. Hefe: Hefe är ett filter som har en så stark färgton att tillsammans med färgen blir mer 
brunaktig i intrycket men när man visare det mot vitt så ser man att filtret är rött och varmt. 
Opaciteten är väldigt hög och kontrasterna är ännu högre samtidigt är ljusstyrkan är mycket 
mörk. Filtret påverkar mest vita till svarta färger. Hefe har även en hård, brun vinjett runt alla 
kanter på hela filtret. 

7. Hudson: Hudson är ett blått filter som till skillnad från Clarendon har lägre kontrast och inte 
lika mycket färgstyrka. Hudson är också det enda filtret som lägger på textur på bilden. 
Texturen är i form av lite repor och pappers-aktigt. 

8. Inkwell: Inkwell är ett svart-vitt, neutralt, filter som inte förändrar ljusstyrkan men röda och 
gröna partier blir ljusare och blå partier blir mycket mörkare. Opaciteten är väldigt hög då inga 
färger från originalbilden lyser igenom.  

9. Juno: Juno har en gul färg med hög kontrast, oförändrad ljushetsskala och lägre färgstyrka. 
Opaciteten är låg och färgerna blir mattare och mörkare.  

10. Lark: Lark är ett rött filter vars ljushetsskala mörkar ner bilden. Lark förändrar inte färger eller 
kontrast noterbart mycket. Varma färger blir klarare och kalla färger mattas ner. Opacieteten 
ligger på medel. 

11. Lo-fi: Lo-fi adderar gul färg till bilder utan att påverka varken gråskala eller färger som finns 
med i bilden speciellt mycket. Opaciteten är väldigt låg. Däremot är kontrast, färgstyrka väldigt 
höga. Lo-fi är lite mörkare i kanterna än i mitten av filtret, detta syns främst på mörka partier då 
filtret höjer kontrast och skuggor.  
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12. Ludwig: Ludwig är snarlikt med Juno men har mycket mer färgstyrka. Det betyder att 
opaciteten är låg, färgerna blir mörkare men är fortfarande klara samt att kontrasten är mycket 
hög.  

13. Mayfair: Mayfair är det mest intensivt röda filtret av dem som finns att tillgå via Instagram-
appen. Det röda filtret skiftar, oberoende av hur bilden ser ut, i intensivare och tunnare röd i ett 
mönster över hela ytan. Eftersom att filtret ger så mycket färg så har opaciteten antecknats som 
hög. Ljusstyrkan är mörk och kontraster är höga. 

14. Moon: Moon är ett svartvitt filter som inte har någon färgton. Gör högdagrar mycket ljusare 
men även skuggor grumligare och ljusare vilket tyder på en ljushetsskala som är mycket ljus. 
Ett svartvitt filter har inga färger så det går inte att mäta färgstyrkan. Opaciteten är hög då inga 
färger från bilden lyser igenom.  

15. Nashville: Nashville är ett varmt och rött filter som är väldigt ljust med väldigt svaga kontraster 
och mycket hög opacitet. Färger blir mer urtvättade och omättade och upplevs också som mer 
pastelliga. 

16. Perpetua: Perpetua är ett grönt filter med varm färgton. Filtret är mörkt med en hög opacitet 
och höga kontraster. Filtret ger en ljusare opacitet i övre delen av bilden och går sedan som en 
gradient mot mörkare och högre opacitet i nedre delen av filtret. Färgerna är fortfarande starka i 
motivet men blå och gula färger blir mycket mörkare medan röda och gröna färger blir ljusare.

17. Reyes: Filtret är gult med väldigt mörk ljushetsskala. Väldigt låg kontrast och färgerna är 
väldigt matta och urtvättade. Färger i motivet blir ljusare och mer pastelliga. Opaciteten är hög 
då den tar över mycket av bildens intryck.   

18. Rise: Rise är ett gult, varmt filter. Tillsammans med detta är kontrasten låg och intrycket av alla 
färger är mattare. Rise är ett väldigt ljust filter med medel opacitet. 

19. Sierra: Filtret Sierra är ett rött, mörkt filter. Opaciteten är hög medan kontrasten är låg. Färger 
på bild som används i samband med Sierra-filtret får genomgående rödare toner, inklusive 
gråskalan.

20. Slumber: Slumber är ett gult filter med en varm färgton. Slumbers ljusstyrka är mycket mörk 
och färgerna mycket matta och urtvättade. Noterbart är att även om Slumber är ett gult filter blir 
gula färger i motivet mörkare och rödare. Kontrasterna i filtret är normala och opaciteten är 
medel.  

21. Valencia: Valencia är ett grönt filter med gula nyanser på de ljusa partierna. Filtret gör 
ljushetsskalan lite mörkare och kontrasterna är oförändrade jämfört med original. Färgerna blir 
kallare, tex gult blir grönare och rött drar mer åt lila.  

22. Willow: Willow är ett neutralt och svart-vitt filter. Kontrasten på filtret är väldigt låg medan 
ljushetsskalan är väldigt hög. Opaciteten är hög. Det som är noterbart med Willow är att även 
om det är ett neutralt filter så adderar filtret tydligt en röd färg ovanpå allt oavsett om det är vita 
eller svarta partier i motivet.

23. X-pro II: X-pro II är ett gult filter med kall färgton. Både kontrast och ljushetskala blir mörkare 
och starkare. Färger är starka och klara, dessutom blir vita partier grön-gula. Opaciteten på 
filtret är väldigt hög och tar över mycket av bilden. X-pro II har även en mjuk, grå vinjett i 
hörnen på bilden.  
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4.2. Resultat enkätundersökning 

!  

!  

!  

Figur 1.: Ålder på dem som deltog i enkätundersökningen

Majoriteten som svarade på enkäten är i åldrarna 
21-25 år. 7 stycken är i ålderskategorin 26-30 och 
6 stycken i åldrarna 16-20. 3 stycken är äldre än 
30 och 1 testperson är under 16 år gammal.  

Figur 2.: Vilket årtal började testpersonerna använda appen

Flest startade sitt Instagramkonto var åren 2011 
eller 2012. Ingen har startat sitt konto efter år 
2015.  

De flesta anser sig inte speciellt aktiva 
med att lägga upp eget material på 
Instagram. Men alla anser sig 
åtminstone ha lagt upp en bild på 
appen.  

Däremot anser de flesta att de är mer 
aktiv med att gilla andras bilder som 
dyker upp i deras flöde.  

Fem personer anser sig väldigt aktiva. 
Varav 1 person svarade att hon gillar 
allt i sitt flöde. Se fig. 7

Figur 3.: Aktivitet att ladda upp eget material

Figur 4.: Aktivitet att gilla andras material
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74% tror att redigeringen av en bild var 
viktig för huruvida en bild kan generera fler 
gillningar på sociala medier. 22% tror att det 
kanske skulle kunna påverka intrycket av en 
bild så att man får fler gillningar.  

Endast 2 personer trodde inte att redigeringen 
spelar någon roll alls. 

Figur 5.: Betydelse av redigering

Cirka hälften, 56%, använder sig av 
Instagrams filter när de ska redigera sina bilder 
medan 44% inte gör det. 

Figur 6.: Användande av instagramfilter

Nästan alla höll med om att motivet på bilden var viktigt för när man ska gilla en bild. En annan 
viktig faktor är vem bilden är upplagt av och texten eller budskapet med själva inlägget.  

26% tyckte att redigeringen av en bild var viktigt för huruvida de skulle gilla en bild eller inte.  

Det verkar inte vara viktigt vilken tid på dygnet inlägget läggs ut för huruvida bilden är ”gillnings-
bar” eller ej. En person svarade att hon gillar alla bilder i sitt flöde. 

Figur 7.: Variabler testpersonerna anser är viktigt för att gilla en blid
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4.2.1 Sammanställning av empiriska resultat från enkätundersökning 
Genom en sammanställning av ”positiva” och ”negativa” röster kan man se vilka som är mest och 
minst omtyckta. För att granska det individuella utfallet på de olika motiven hänvisas till att se bilaga 
23 till 26. 

Statistik i figur 10 inkluderar endast svaren ifrån enkäten när testpersonerna fick titta på bilder och 
välja vilken de fann ”finast” och ”fulast” (Se bilaga 16, 17, 18 & 19). Den övre figuren är en 
sammanställning av alla resultat, både positiva och negativa. Den undre figuren visar de positiva 
resultaten minus de negativa rösterna.  

Sammanfattat kan man se att Clarendon har överlägset fått flest positiva röster i relation till de andra 
filter som finns. Det filter med näst mest positiva röster är Ludwig och som nummer 3 kommer filtret 
Lo-fi. Tar man dock Lo-fi:s röster och jämnar ut med de negativa är Lo-fi och Valencia lika populära. 

Gingham, Hudson, Valencia och X-pro II har fått lika många positiva röster, men när man jämför dem 
med hur många negativa röster de fått så är Valencia betydligt mer populär.  

Juno, Slumber och Aden har också fått lika många positiva röster men ligger mer stabilt på positivt än 
gruppen, med Gingham, Hudson, Valencia och X-pro II,  när man  subtraherat deras negativa röster.  

Lark och Amaro har betydligt mer positiv än negativ respons men utmärker sig inte bland de andra 
filtren för att få tillräckligt många röster.  

Figur 8 & 9.: Filter testpersonerna gillar mest och minst 

När testpersonerna skulle svara vilka filter de gillade och ogillade mest genom top-of-mind, d.v.s. att 
bara få se namnen på filtren (inga exempelbilder), var det många som inte visste vad de skulle svara 
eller inte tyckte att de kunde svara på frågan. (Se bilaga 20 för detaljerade tabeller på resultatet som 
figur 8 och 9 visar)

De mest populära filtren via top-of-mind är Clarendon (18%), Valencia (10%) och Lark (8%) medan 
de minst omtyckta är X-pro II (18%), Perpetua (12%), Hefe (10%) och Nashville (8%).

!16



!  
Av de neutrala filtren är Inkwell det enda som har fått merparten positiv respons. Willow har fått både 
positiv och negativ respons men den negativa responsen är över 85% starkare än den positiva. Moon är 
det enda filtret av alla 23 som inte fått någon positiv respons överhuvudtaget.  

Både Perpetua och Mayfair har fått nästan lika mycket positiv som negativ respons. Båda skiljer sig 
med en mer negativ röst än positiv vilket gör att de båda hamnar på -1 när man subtraherar de positiva 
med de negativa.  

Reyes och Moon har efter subtraktion av positiv respons hamnat på lika mycket negativ respons. 
Crema har dubbelt så mycket positiv respons som negativ.  

X-pro II har sammanlagt fått mest negativ respons av alla filter. Men eftersom Hefe procentuellt sätt 
fått mer negativ respons i relation till den positiva responsen gör det Hefe till det filter med mest 
negativ respons av alla filter. Nashville har också fått väldigt mycket mer negativ respons vilket, efter 
subtraktion, gör att Nashville blir det tredje minst populära filtret. 

4.2.2 Empiri av variabler i ett Instagramfilter 
Genom att subtrahera de negativa svaren från de positiva svaren ges ett värde som kan placera filtren 
på en skala från positivast till negativast (Se bilaga 6 samt fig. 11). De ju positivare placering desto 
högre siffra på en skala från 1-23 delas ut till filtren. Denna ”placeringssiffra” kan sedan användas för 
att sätta ett värde på filtret. T.ex. Clarendon är ”värd” 23, medan Nashville är ”värd” 3 poäng.  

Genom denna siffra och kategorisering av de olika variablerna ett instagramfilter observerats att bestå 
av kan man få ut ett snittvärde utifrån varje kategori. Högsta sittvärde per kategori i varje variabel visar 
på vilka variabler som är populärast i enkätundersökningen. (Se bilaga 29) 

Med detta blir blå den färg med högst snittvärde medan röd får lägst snittvärde. Neutral färgton är 
bättre än kall, medelljus är den bästa placeringen på ljushetsskalan, måttligt färgstark, normal kontrast 
och medel opacitet är också de kategorier med högst resultat. De med lägst snittvärde blir ljus på 
ljushetsskalan, mycket färgsvag, mycket låg kontrast och hög opacitet.  

Figur 11.: Positiva svar minus de negativa svaren. Se större bild i Bilaga 28.

Figur 10: Sammanställning an positiva och negativa resultat utan top-of-mind. Se större bild i Bilaga 28.
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4.3. Sammanfattning av kvalitativa svar från intervju 
(Se transkribering i bilaga 7.2) 

De tre personers som deltog i intervjuerna låg på olika nivå när det gällde att lägga upp eget material på 
appen då person A uppdaterar varannan vecka, person C uppdaterar knappt en gång i månaden och 
person B uppdaterar knappt en gång i halvåret. Däremot uppskattade de sig allihopa att åtminstone 
dagligen eller fler gånger med att besöka appen och gilla bilder. Alla tror att det är viktigt med 
bildredigering för att förändra intrycket av en bild och därmed kunna generera fler gillningar på sociala 
medier. Person C nämner att det är ett speciellt bra verktyg för amatörfotografer då ett filter kan hjälpa 
bilden att få ett mer professionellt intryck.  

4.3.1 Intervjupersonernas användande av Instagram och bildredigering 
Person A gillar färgstarka bilder så att personerna i bilden ser brunare ut och byter ibland av med att 
använda ett neutralt (svart-vitt) filter. Hon brukar använda en extern redigeringsapp istället för 
Instagrams egna filter. A uppskattar den tid som hon kan lägga ner på ett instagraminlägg att ta så lång 
tid som från 10 minuter upp till 1 timme beroende på om man blir nöjd med motivet eller inte, men 
menar att redigeringen vanligtvis tar en kvart. 

Person B använder endast Instagrams filter och strävar efter att skapa ljusa och ”dimmiga” bilder. 
Därför brukar hon använda filtret Gingham. Hon tycker att Mayfair är det ”fulaste” filtret då det ger ett 
för starkt och ”orange” intryck. B strävar efter att skapa ”drömmiga” bilder på så kort tid som möjligt, 
uppskattningsvis 30 sekunder.  

Person C använder också Instagrams filter men är noggrann med att redigera andra faktorer så som 
kontraster och ljusstyrka på egen hand. C nämner att hon dras mot röda och gula filter men försöker 
hålla en så naturlig ton i bilderna som möjligt. Hon tycker om filtren Juno och Lark då hon anser dem 
naturliga. Perpetua och Hefe anser hon vara de fulaste filtren, dels för att Perpetua är för grön och Hefe 
är för onaturlig och mörk. Hon upplever instagramfiltren som lite för extrema och försöker därför dra 
ner opaciteten till 50% vid användning. C lägger ungefär en kvart på ett inlägg på Instagram varav 10 
minuter av det besår av redigering.  

Både person A och C stävar efter att publicera material som förmedlar glädje. Person C upplever att det 
är svårare att förmedla glädje via neutrala färger och att varma och ljusa bilder känns gladare än kalla 
och mörka.  

Person C anser att användandet av Instagramfilter är ett enkelt och kul sätt att kunna vara kreativ på 
men tycker också att de flesta är för extrema för att ge ett behagligt intryck. Person A har en negativ 
attityd till Instagrams filter och skulle aldrig kunna tänka sig att använda dem utan använder sig av en 
extern redigeringsapp. Hon tycker de är svåra att skapa ett ”snyggt flöde” med. Person B upplever filter 
som ”fejk” och falsk marknadsföring för hur livet egentligen ser ut. 

4.3.2 Reaktioner på resultat från enkätundersökning 
När de tre intervjupersonerna fick se de tre mest populära filtren ifrån enkätundersökningen tyckte A att 
de ”inte var så snygga”. Dels för att hon vet att hon tycker det finns finare filter på andra 
redigeringsappar men också för att hon upplever att bilderna blir mörkare och mer kontrastrika.  

B tycker att Lo-fi och Ludwig känns närmare varandra och med originalbilden än Clarendon. Lo-fi och 
Ludwig känns varmare än Clarendon som känns väldigt kall menar Person A och att Clarendon 
framhäver de färger som redan finns i motivet. B skulle kunna tänka sig att använda Clarendon då 
Ludwig och Lo-fi känns för mörka, men menar också att det beror helt på motivet då alla tre är snygga 
i olika situationer. Person C menar att hon helst gillar Ludwig och Lo-fi individuellt på olika motiv 
men att Clarendon presterar bäst i alla situationer och att det är därför det är det mest populära filtret.  

När de fick se de tre minst populära filtren ifrån enkätundersökningen tyckte alla tre att ”botten tre” är 
mycket större skillnad på än originalmotiven jämfört med de filter som låg i ”topp tre”. Alla är överens 
om att Hefe och X-pro känns närmare varandra än Nashville. Detta för att Hefe och X-pro både har 
väldigt starka kontraster och vinjett i kanterna. Person C nämner att vinjetten gör så att det känns som 
man ”tittar genom en kameralins” och därmed ”distanserar sig från motivet”.  
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De tycker att Hefe är varm och röd och måste arbetas länge med ifall man vill framhäva motivet på 
bästa sätt. X-pro känns mer neutral än Hefe i sina färger men att båda ger skarpare kontrast i bilderna.  

Person A och C tycker att Nashville skapar mer av en retro-känsla. B menar att Nashville känns kallare. 
Person C tycker att Nashville är raka motsatsen än de andra två i ”botten tre” och spelare ett mer 
nedtonat och snällare intryck. Men menar också att eftersom det är ”så mycket filter” så tar det fokus 
ifrån motivet.  

4.3.3 Reaktioner på olika färger i Instagrams filter 
När de fick se de filter som adderar röda färger i motiven tyckte  de att det förändrade intrycket till att 
kännas varmare, gladare och framhäver de pigment som redan är röda i motivet. Men att de andra 
färger som återfinns i motivet förvrängs på ett onaturligt sätt. Person C menar att de röda filtren är 
snygga men måste vara nedtonade för att inte ta över bilden för mycket med risk för att resultatet kan 
kännas för onaturligt. Person C menar på att de starka kontraster som återfinns i flera av de röda filtren 
gör att motivet känns starkare och lite farligare.  

Sedan fick de se de filter som adderar gula färger i motiven tyckte de att bilderna dels kändes mesigare, 
disigare, ”drömmigare" och mer naturliga än de röda filtren. Alla tre höll med om att de gula filtren 
förändrade intrycket på bilderna till att kännas skörare.  

Efter detta fick de se de filter som adderar blå färger i motiven tyckte de att bilderna kändes kallare, 
glåmiga och dystra. Person A tyckte att de framhävde för mycket kontraster och person C tyckte att de 
blå filtren framhävde de färger som återfinns i motivet. Person B tyckte att de blå filtren var de som 
kändes mest fejk ut av alla. Ingen tyckte att filtren skapade stabilitet i motivet men menade att de kunde 
hålla med om både lugn och sorg.  

Slutligen fick de se de filter som adderar gröna färger i motiven tyckte de att motiven kändes 
somrigare, dramatiska och sömnigare. Varken person B eller person C tyckte att miljö passade in men 
att girighet var långt ifrån vilket intryck bilderna utstrålade.  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5.  Analys 
I följande kapitel genomförs analysen baserat på behandlad teori och empiri för att kunna besvara syftet 
och frågeställningarna som studien har som ansats att besvara.  

5.1 Frågeställning 1 
Frågeställning 1: Kan man se ett samband mellan respons på en bild beroende på vilket filter som 
använts ? 

För att besvara frågeställningen denna studie kan man säga att det finns ett samband mellan vilka bilder 
som gillas och hur bilderna är redigerade. Allt beror på vilket intryck man vill förmedla men det 
viktigaste är att inte ha ”för mycket” filter på dina bilder. Mycket måste hållas naturligt, så som färgton 
och ljusstyrka. Normal kontrast, lagom starka, klara färger, medel opacitet, oförändrad ljussättning, 
neutral färgton och blå färger i ett filter ger utslag för högre positionering i rangordningen mellan de 23 
filter som finns i Instagramappen. Filter som får mycket negativa svar har generellt sett hög opacitet 
som tar över motivet i bilden, men mycket starka färger och mörk ljusstyrka.  

5.2 Frågeställning 1.1 
Frågeställning 1.1: Vilket Instagram-filter får mest positiv respons och vad skulle det kunna bero på? 

För att besvara frågeställning 1.1 kan denna studie bekräfta att Clarendon är oslagbart det mest 
populära filtret. Detta skulle kunna vara för att filtret innehar de kvalitéer som som frågeställning 1 
bekräftat som viktiga för ett ”bra” filter med undantag från att filtret har klarare och starkare färger 
samt högre kontraster. Clarendons kalla färger framhäver de färger som redan finns i motivet och filtret 
har bevisat sig att passa bäst på alla olika typer av motiv och situationer.  

5.3 Frågeställning 1.2 
Frågeställning 1.2: Vilket Instagram-filter får mest negativ respons och vad skulle det kunna bero på? 

För att besvara frågeställning 1.2 kan denna studie bekräfta att Hefe är det filter som får mest negativa 
svar av alla. Detta beror troligtvis på en kombination av hög opacitet tillsammans med färgen rött. Men 
framförallt för att filtret har en vinjett som ger ett föråldrat intryck och att man distanseras från motivet 
på bilden.  

5.4 Detaljerad analys av filter och komponenter 
Följande analyseras empirin och teorin genom att detaljerat gå igenom separata komponenter samt 
olika filter för att hitta orsaker till  det slutgiltiga resultatet.  

5.4.1 Likheter och skillnader, Topp 3-filter 
För de tre filter som fick flest positiva röster i enkätundersökningen i sammanlagt i alla kategorier kan 
man se både likheter och skillnader. I intervjun nämner person B och C att Lo-fi och Ludwig känns 
närmare varandra än vad Clarendon gör. I bilaga 6 kan vi se att båda filtren består mestadels av färgen 
gul även om Ludwig skiftar mer åt det gröna hållet i vissa situationer. Intervjun fann att det vanligaste 
att vilja projicera utåt med sitt material på sociala medier är känslan ”glädje”. Därför är det inte så 
konstigt att just de filter med färgen gul ligger så högt upp i toppen. Gul är färgen som symboliserar 
just glädje.  

Dessutom är både Ludwig och Lo-fi två av de gula filter som fortfarande är färgstarka då många av 
Instagrams gula filter har en tendens att matta ner bilder. Exempel på sådana filter är: Reyes, Juno, 
Slumber och Crema. Dessa är väldigt färgsvaga och uppfattas snarare som sköra än muntra och lekfulla 
då intervjupersonerna uppfattade de som mesiga. Detta skulle kunna återkopplas till Goethes teori om 
att gul uppfattas som obehaglig om den tunnas ut mot det kalla eller grå hållet. 

Även om Ludwig och Lo-fi kategoriserats som gula så är färgen för båda väldigt svag. Ludwig 
påverkar bara väldigt mörka färger, medan Lo-fi lätt påverkar riktigt ljusa färger och båda ger en 
underton av gul snarare än att färga hela bilden.    
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Det mest populära filter av alla, Clarendon, är däremot väldigt kall och blå. En anledning till att 
Clarendon är så populärt skulle kunna vara för att det inte är så beroende av vilket motiv som finns på 
bilden. Person C menar att filtret presterar väldigt bra i alla situationer jämfört med de andra filtren 
som endast kan användas i vissa situationer. Detta skulle kunna vara för att filtret framhäver bildens 
redan existerande färger i motivet på ett förskönande sätt och behåller allt klart och färgstarkt utan att 
matta ner de neutrala färgerna eller för att filtret har väldigt hög kontrast utan att upplevas som för 
mörk.  

Det som man kan se är att dessa tre filter har gemensamt att de alla är neutrala i färgtonen, de blir 
varken ljusare eller mörkare jämfört med originalbilderna och de är rätt så färgstarka. Om man jämför 
det med resten av resultaten i undersökningen olika snittvärden är de tre i toppen varken optimala när 
det gäller kontrast eller färgstyrka.  

Genom att analysera snittvärden med de olika filtrens kvalitéer borde egentligen Hudson vara det 
populäraste filtret. Hudson och Clarendon är de enda blå filter som finns på Instagram, men skillnaden 
mellan dem är att Hudson har mycket lägre kontrast än Clarendon. Dessutom är inte Hudson riktigt lika 
färgstark som det mest populära filtret. Ändå kommer Hudson först på placering 8 av 23, vilket 
fortfarande är i övre delen men relativt långt ner med sin (nästan) jämnlike.   

5.4.2 Likheter och skillnader, Botten 3-filter 
För de tre filter som fick mest negativa röster i enkätundersökningen från en sammanslagning av alla 
motiv som prövades hamnade Nashville, Hefe och X-pro II i botten. I intervjun säger person C att Hefe 
är ett typsikt exempel på varför Instagrams filter kan uppfattas som extrema. Med sitt röda och mörka 
intryck med höga kontraster, opacitet och starka färger ger Hefe minst sagt gjort ett intryck.  

Faktum är att även om X-pro II och Hefe har väldigt olika färger och färgton, så kan man se mycket 
likheter i de andra variablerna. Båda är mörka, har väldigt mycket kontraster och hög opacitet vilket 
gör att mycket av filtret får möjlighet att över bilden. Den mest intressanta parametern är att både X-
pro II och Hefe har en sjunde variabel: Vinjetten. Mörkare kanter längs med bilden som ger ett intryck 
som om man ser genom en kameralins, menar person C om filtret X-pro II. 

Om två färgstarka filter ligger i botten, vad finns då för likheter och skillnader med det tredje minst 
populära filtret Nashville? Nashville beskrivs som snäll och nedtonad. Om man tittar på de variabler 
som visats sig vara minst populära i hela enkätundersökningen skulle det vara ett rött filter med kall 
färgton, mycket färglagt med mycket låg kontrast och hög opacitet, och Nashville prickar in alla dessa 
utom färgtonen. Om man går efter denna teori skulle de de följande mest negativa filtren att använda 
sig av vara Sierra och Gingham som har snarlika värden med Nashville. Skillnaden är att Sierra och 
Gingham är mer neutrala i färgtonen och ger inte ett lika varmt intryck samt att de inte ligger lika lågt 
på skalan för kontraster som Nashville. Båda är också mycket mörkare och inte lika färgsvaga som 
Nashville.  

Eftersom Gingham ligger mycket högre upp än både sierra och Nashville skulle man kunna dra 
slutsatsen att ett rött filter måste vara mer neutralt i färgtonen för att få ett ett positivare intryck.  

Så om Nashville är det optimala filtret för att få så många negativa poäng som möjligt, varför har det 
inte fått mest negativa röster av alla 23 filter? Varför ligger både Hefe och X-pro II sämre till? Här 
återkommer de två filtrens mest gemensamma variabel: vinjetten. Det skulle kunna vara så att utan 
vinjetten så har både Hefe och X-pro II alla möjligheter att lyckas klättra upp till en bättre position i 
rangordningen. Om man tittar på snarlika filter till dessa två som t.ex: Crema, Aden och Slumber, som 
har liknande variabler men ligger betydligt högre upp, och jämfört med de i topp tre som också är 
färgstarka och har höga kontraster, precis som dem i botten. Vinjetten förstör därför så mycket för dessa 
filter att de hamnar i botten och en anledning till varför det är såhär skulle kunna vara så som person C 
säger att det känns som man distanserar sig från själva motivet som visas i bild.  

5.4.3 Jämförelse av neutrala filter 
De neutrala filtren delas tidigt i processen in i en egen kategori, så att man lätt kan jämföra dem med 
varandra. Inkwell, Moon och Willow är alla tre svart-vita filter, men Inkwell har betydligt bättre 
resultat. De likheter man kan se mellan dem är deras opacitet är väldigt hög och låter inga färger från 
originalbilden lysa igenom. Moon och Willow ligger båda långt ner i rangordningen bredvid varandra 
på plats 19 och 20. Det som gör dem lika är att de båda har en ljus eller mycket ljus ljusstyrka samt 
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mycket låga kontraster. Filtren är nästan identiskt lika men skillnaden mellan dem är att Willow adderar 
en röd färgton över hela ytan. Eftersom röd är den sämsta kulörta färgen att använda sig av, med tanke 
på dess snittvärde, skulle det kunna vara anledningen till att Willow ligger sämre till än Moon.  

Inkwell varken förändrar ljushetsskalan eller kontrasterna vilket skulle kunna vara anledningen till att 
det filtret ligger placerat så signifikant mycket bättre än de andra två.  

Genom att analysera snittet för olika färger så kan man konstatera att neutrala filter är sämst att 
använda sig av. Detta behöver inte nödvändigtvis betyda att det är själva variabeln ”neutral” som är 
värst utan snarare kombinationen av mycket ljust ljushetsskala och låga kontraster i just de filter som 
Instagram erbjuder. I intervjun säger person A att hon brukar använda svart-vita filter. Samtidigt säger 
C att hon upplever att det är svårare att fånga en känsla när man använder sig av neutrala färger sålänge 
motivet inte är väldigt gripande och starkt. Eftersom filtren används av många amatörfotografer kan det 
därför vara svårt att använda sig av ett neutralt filter.  

5.4.4 Enskilda variabler  
Man kan se att ett filter med hög opacitet som lätt tar över bilden verkar vara ett förlorande koncept för 
ett filter. Det är så stor skillnad som 16,25 mot 7,36 (se bilaga 29) för snittvärdet för hög opacitet. 
Precis som person C säger så verkar det vara viktigt med att bara addera lite filter snarare än något som 
tar över hela bilden.  

Förutom opaciteten så verkar färgstrykan spela stor roll för att få så många positiva reaktioner som 
möjligt. Med undantag för Hefe och X-pro II som ligger i botten är de färgstarkaste filtren i toppen med 
generellt sett en kombination av höga kontraster och låg opacitet.  

Person A i intervjun menar att hon brukar dra upp färgstyrkan när hon ska redigera bilder. Men hon 
menar på att färgstyrkan inte ska kombineras med för hög kontrast då oönskade detaljer i bilden kan 
framhävas. Person B menar att kombinationen av färgsvaga filter och låg kontrast ger ett drömmande 
intryck, precis som filtret Gingham.   

Även om det vinnande snittvärdet på kontrast är ”normal” så är alla tre i toppen mycket kontrastrika, 
samtidigt som de två minst populära också är mycket kontrastrika. Alla som har ”mycket låg kontrast” 
ligger i nedre delen av listan. De flesta filter med ”låg” kontrast har hamnat i mitten. Därav skulle man 
kunna dra slutsatsen att låg eller mycket låg kontrast är dåligt för ett filter. Men om man vill ändra 
kontrast ska man höja den men de upp för att samtidigt ändra ljusstyrkan. Om man tittar på de filter 
med hög eller mycket hög eller hög kontrast kan man se att de ligger mestadels antingen väldigt högt 
upp eller i botten, de flesta är även väldigt färgstarka. Skillnaden är att de i toppen är medelljusa och de 
i botten är antingen mörka eller mycket mörka.  

Samtidigt är det bästa värdet på ljushetsskalan ”medelljus” vilket också är det mest neutrala alternativet 
på skalan då det varken klättrar nedåt eller uppåt. Medelljus är också väldigt mycket positivare än alla 
möjligheter på hela ljushetsskalan med så mycket som 9,43 poäng mer när närmsta alternativ på 
snittvärden. Men man kan även se att det är mer attraktivt att vandra nedåt på ljushetsskalan då 
”mycket mörk”  snittvärde är hela 4 poäng större än ”ljus”. 

Det optimalaste att använda sig av när det kommer till färgton är att hålla sig så neutral som möjligt. 
Ska man säga någon färgton över någon annan är varma toner mer populära än kalla, även om få av 
Instagrams filter drar dig mot de kalla hållet. Både person A och C vill förmedla en känsla av glädje 
och C nämner flera gånger att hon är medveten om att hon väljer och dras till varmare filter. Instagram 
måste ha förstått att människor hellre vill ha värme och glädje igen, återkopplat till de gula och glada 
känslorna som färgen kan representera (Seow B., 2017). Medan intervjupersonerna höll med om att blå 
och kalla filter kändes ledsnare. 

Jämför man de olika färgerna och deras snittvärden med varandra ser man att de blå filtren får betydligt 
mer positiva resultat. Självklart behöver det inte betyda att det endast är den blå färgen som är faktor 
för att blå ska få en så bra poäng, just eftersom de blå filtren är få och har många av de mest populära 
variablerna jämfört med de andra filtren. Men det är ändå tydligt, med tanke på hur högt upp de blå 
filtren ligger på skalan, att blå kan vara en faktor för att försköna ett filter. Däremot framhäver de blå 
filtren de färger som redan finns i bilderna. Intervjupersonerna upplevde inte att den blå färgen ingav 
lugn och stabilitet i bilderna utan snarare nedstämdhet. Däremot framhäver de blå filtren de färger som 
redan finns i bilderna.  
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Gult och grönt är via snittvärden ungefär lika. Filtren som består av antingen gul eller grön är alla rätt 
blandande i både opacitet, kontrast och ljusstyrka. Men de gula filtren med låg kontrast beskrivs som 
mesiga och disiga medan de gula filtren med hög kontrast ligger i toppen.  

De röda filtren ligger mestadels i nedre delen av skalan med Aden på nummer 10 det som ligger bäst 
till. De flesta är varma med ganska varierande resultat på kontrast och färgstryka. Man kan dock se ett 
tydligt mönster i att alla röda filter mörkar ner bilderna väldigt mycket vilket kan vara en anledning till 
varför de hamnat så långt ner i rangordningen mellan filtren. Dessutom verkar en kombination mellan 
rött filter och hög opacitet vara en dålig kombination då de ligger i nedre delen i rangordningen. Att de 
röda filtren får ta över så mycket av bilden kan vara en anledning till varför de placerar sig så dåligt. I 
intervjun säger C att de röda filtren har en tendens att förstärka de färger som redan är röda i motivet, 
medan de förvränger alla andra färger. Detta kan skapa ett väldigt onaturligt intryck.  

5.4.5 Sammanfattning och vidare analys 
Sammanfattningsvis kan man säga att det tydligaste genomgående mönster för de populäraste 
kombinationer som Instagrams filter erbjuder är att de med normal ljusstyrka, normal kontrast, 
oförändrade färgstyrka och neutrala färgtoner får bättre resultat. Att behålla bilden i ett så naturligt 
skick som möjligt verkar vara ett vinnande koncept, ändå redigerar alla tre av intervju-personerna sina 
bilder, 56% i enkätundersökningen använder sig av Instagrams filter och 74% tror att redigeringen är 
viktigt för hur många ”gillningar” en bild kan generera. Samtidigt menar intervjupersonerna att starka 
och ”onaturliga” filter är fula och känns ”fejk”. Därför måste man i så fall hitta en bra balans mellan en 
redigerad bild och en oredigerad bild för optimalt resultat.  

B säger att hennes inställning till filter egentligen är ”falsk marknadsföring om hur livet egentligen ser 
ut. Kanske skulle det kunna vara så att allt eftersom sociala plattformar blivit er vardagliga har vi 
samtidigt blivit allt mer medvetna om hur orealistiska bilder på sociala medier kan vara så har trenden 
att redigera ”vackrare” men med ett naturligt intryck blivit allt mer populärt. 

C säger att hon brukade älska X-pro II, ett av de minst populära filtren, i början av hennes Instagram-
användande men att hon idag tycker att det är det fulaste hon sett. Trenden 2010, när Instagram 
lanserades och användandet av sociala medier såg annorlunda ut, var att använda starka färger och 
”extrema” filter. Trender går upp och ner och i framtiden skulle möjligtvis Hefe och X-pro II kunna 
göra en comeback och ta platserna som de mest populära filtren som Instagram har att erbjuda.  
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6. Diskussion och slutsatser 

6.1. Resultat 
Denna studie har kommit fram till att en kombination av: måttligt färgstark, normal kontrast, medel 
opacitet, neutral färgton, blå färg och medel ljusstyrka är bra variabler för att skapa ett optimalt filter. 
Mycket matta och färgsvaga färger, mycket låg kontrast, svart-vitt (neutrala färger), kalla färgtoner, 
ljust ljushetsstyrka och hög opacitet på filtret är kvalitéer för ett filter som får  mycket negativ respons.  

Det populäraste filtret av alla 23 i Instagramappen är Clarendon, medan det minst populära är Hefe. 

6.2. Implikationer 
En risk med att arbeta deduktivt kan vara att de befintliga teorier som redan finns kring ämnet och som 
forskaren utgår ifrån kommer att rikta studiens resultat. När man arbetar utefter redan publicerat 
material är det lätt att man inte själv utforskar möjligheterna och kan därmed missa nya upptäckter som 
inte nödvändigtvis är kopplade till frågeställningarna.  

Bo Bergström (2015) beskriver även i sin bok Effektiv visuell kommunikation om hur stående eller 
liggande format på en bild kan förändra dynamiken i en bild. Instagram utgår som standard ifrån 
kvadratiska bilder vilket skulle kunna ha påverkat resultatet.  

Dag I. Jacobsen (2002) beskriver hur det kan vara väldigt svårt att samla in alla nyanser och variabler 
vid en små-N-studie, vilket resulterar i att datan inte är tillräckligt nyanserad och därmed blir inte 
studien tillräckligt omfattande för att besvara frågeställningarna. 

Enkätundersökningen skapades och genomfördes med åtanke att den inte får vara för ledande men ändå 
hålla testpersonerna inom det relevanta området. Vid genomförandet av enkätundersökning finns alltid 
risken att frågorna är för ledande, inte tillräckligt ingående, att testpersonen inte förstår, tolkar på fel 
sätt eller inte orkar sätta sig in i ämnet för att svara tillräckligt sanningsenligt på enkäten.  

6.3. Begränsningar 
Studien är begränsad till de resurser som finns tillgängliga i mån av tid. De försökspersoner som 
deltagit i intervjuer och enkätundersökning är begränsade till de dem författaren kunnat nå ut till. Teori 
om ämnet är begränsad efter den förmåga författaren har att söka och sålla igenom information, samt 
språkkunnighet och den data som finns publicerad på bibliotek och i databasen. För att vidareutveckla 
studien hade man kunnat arbeta med och utöka alla dessa punkter.  

Studiens resultat är begränsad till de medel som använts för de objekt som undersökts. Genom att 
använda sig av fler exempelbilder och motiv hade man kunnat eliminera denna punkt, dock riskerar 
man att förlora intresse från målgruppen vilket är en svår balansgång.  

6.4. Slutsatser och rekommendationer 
Resultaten av enkätundersökningen skulle bli mer nyanserade och mer trovärdiga vid en större 
undersökning som når ut till en bredare målgrupp. Då hade man haft möjligheten att studera fler 
människors tankar och åsikter och därmed haft mer material att utgår ifrån vid analys.  

En rekommendation är att räkna med variabler som bredare åldersgrupp, olika könsidentiteter och olika 
kulturer för ett ännu mer nyanserat svar på frågeställningen. En rekommendation är att tänka på dessa 
variabler när man själv analyserar resultat och analys och ständigt tänker på hur detta påverkar 
trovärdigheten av studien.  

Vid användandet av hermeneutik som metod finns det inget svar på vad som är rätt eller fel då alla som 
deltagit i metoderna har rätt till sina egna åsikter och associationer. Detta kan påverka resultatet 
drastiskt beroende på vilka personer som deltagit i studien.  

En rekommendation och slutsats är att valet att använda sig av NCS som hjälpmedel för att strukturera 
och kategorisera färgproverna är fördelaktigt. Om man skulle utveckla studien skulle man kunna 
använda sig av andra färgsystem och även jämföra dem med varandra.  
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6.5. Vidare forskning 
Bortsett från det redan nämnda om att bredda studien via större målgrupp inom kön, ålder, kultur, 
språk, arbetskategorier skulle vidare forskning kring ämnet kunna handla om att tex. Jämföra 
influensers och människor som arbetar med Instagram och vad vanliga användare har för åsikter. En 
influenser som är insatt inom ämnet kan dessutom hjälpa att stärka innehållsvaliditeten på arbetet 
eftersom denne är expert inom området.  

Det skulle även vara givande för studien om Instagram själva kunde tillhanda statistik på användandet 
av ett filter. Det skulle även vara intressant att jämföra hur filtren på Instagram skiljer sig från andra 
filter på populära redigeringsappar. 

För vidare forskning inom ämnet skulle det även kunna vara värt att testa fler olika typer av motiv och 
ljussättningar och andra parametrar på de exempelbilder man väljer att använda sig av. Detta för att 
testa filtren i fler situationer i eftersträvar att få ett ännu mer korrekt svar på frågeställningen. 
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Bilagor 

Bilaga för kontrast, ljusstyrka, opacitet och färgstyrka. 

Bilaga 1.1: Kontrast 

!  

Bilaga 1.2: Ljusstyrka 

!  

Bilaga 1.3: Opacitet 

!  

Bilaga 1.4: Färgstyrka 

!  
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Bilagor för hur man kategoriserar färgprover 

Bilaga 2.1: Kategorisering av färgprover

!  

Bilaga 2.2: Kategorisering av färgtoner

!  

Första stegen i hur man kategoriserar färgprover. 
Svenska slöjdföreningen, 1965 sid. 14. Figur 2, 3 och 4

Kategorisering av färgtoner, Exempel visar från vänster till 
höger: gul med kall färgton, neutral gul, gul med varm färgton. 
 
Svenska slöjdföreningen, 1965 sid. 15. Figur 6
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Bilaga 3.1: Kategorisering av ljushetsskala

!  

Bilaga 3.2: Kategorisering av kulörta färgprover

!  

Kategorisering av ljughetskala på neutrala 
färgprov
Svenska slöjdföreningen, 1965 sid. 15. Figur 5 

Gråskalan delas in i: 
Vit, mycket ljus, ljus, medelljus, mörk, 
mycket mörk, svart 

Kategorisering av ljughetskala på kulörta färgprov
Svenska slöjdföreningen, 1965 sid. 16. Figur 7 

De kulörta färgerna delas in i: 
Vit, mycket ljus, ljus, medelljus, mörk, mycket 
mörk, svart
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Bilaga 4: Kategorisering av färgstyrka

!  

Kategorisering utefter färgstyrka.  
Svenska slöjdföreningen, 1965, 
sid. 19, figur 10 

Färgstyrkan delas in efter: 
Mycket färgsvag, färgsvag, 
måttligt färgstark, färgstark, 
färgstarkast
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Bilagor för hur Instagrams filter ser ut 

Bilaga 5.1: Instagrams filter del 1

!  
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Bilaga 5.2: Instagrams filter del 2

!  
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Bilaga 5.3: Instagrams filter del 3

!  
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Bilaga 6: Tabell, Instagrams filter kategorisering

!  

Filter Färg Färgton Ljushetsskala Färgstyrka Kontrast Opacitet Positiva 
röster

Negativa 
röster

Total 
summa

1 1. Clarendon Blå Neutral Medelljus Färgstark Hög Medel 31 −1 31

2 9. Ludwig Gul Neutral Medelljus Färgstark Mycket 
hög

Låg 23 −1 22

3 20. Lo-fi Gul Neutral Medelljus Färgstark Mycket 
hög

Låg 18 −7 11

4 16. Valencia Grön Varm Medelljus Måttligt 
färgstark

Normal Medel 12 −1 11

5 6. Juno Gul Neutral Medelljus Färgsvag Hög Låg 10 −1 9

6 7. Slumber Gul Varm Mycket 
mörk

Mycket 
färgsvag

Normal Medel 10 −1 9

7 10. Aden Röd Varm Mörk Mycket 
färgsvag

Låg Medel 10 −3 7

8 15. Hudson* Blå Neutral Medelljus Måttligt 
färgstark

Låg Medel 12 −6 6

9 21. Inkwell Neutral - Medelljus - Normal Hög 9 −4 5

10 Gingham Röd Neutral Mycket 
mörk

Färgsvag Låg Hög 12 −8 4

11 12. Amaro Grön Kall Mycket ljus Måttligt 
färgstark

Låg Medel 6 −2 4

12 4. Lark Röd Neutral Mörk Måttligt 
färgstark

Normal Medel 5 −1 4

13 14. Rise Gul Varm Ljus Måttligt 
färgstark

Låg Medel 9 −6 3

14 8. Crema Gul Varm Mycket 
mörk

Mycket 
färgsvag

Låg Hög 6 −3 3

15 13. Mayfair Röd Neutral Mörk Måttligt 
färgstark

Hög Hög 6 −7 −1

16 11. Perpetua Grön Varm Mörk Färgstark Hög Hög 4 −5 −1

17 18. Sierra Röd Varm Mörk Färgsvag Låg Hög 1 −4 −3

18 5. Reyes Gul Neutral Mycket 
mörk

Mycket 
färgsvag

Mycket 
låg

Hög 1 −7 −8

19 3. Moon Neutral - Mycket ljus - Mycket 
låg

Hög 0 −8 −8

20 19. Willow** Neutral - Ljus - Mycket 
låg

Hög 2 −14 −12

21 Nashville Röd Varm Ljus Mycket 
färgsvag

Mycket 
låg

Hög 3 −28 −25

22 17. X-pro 
II***

Gul Kall Mycket 
mörk

Färgstark Mycket 
hög

Hög 12 −38 −26

23 Hefe**** Röd Varm Mörk Färgstark Mycket 
hög

Hög 2 −37 −35

*Textur av repor och papper 
**Neutrala färger men adderar röd färg på filtret
***Mjuk, grå vinjett i hörnen på bilden
****Hård, brun vinjett runt kanterna på hela filtret

Tabell över Instagrams filter. De ljust grå kolumnerna beskriver de variabler så som Svenska slöjdföreningen (1965) menar att man delar in färger. De 
mörkgrå kolumnerna beskriver hur filtren påverkar bilden som används i samband med filtret. 
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Bilagor för Intervjuer 

Bilaga 7.1: Intervjuer: Frågor 
Del 1: Ditt användande av Instagram och bildredigering
Fråga 1) Hur aktiv brukar du vara med att titta i ditt flöde på appen Instagram och hur ofta brukar du 
lägga upp egna bilder? 

Fråga 2) Brukar du redigera de bilder som du lägger ut på Instagram, och använder du i så fall 
Instagrams filter till redigeringen? 

Fråga 3) Ser du något mönster i hur du gillar att redigera de bilder som du ska publicera på sociala 
medier, och hur brukar du redigera dina bilder? 

Fråga 4) Hur mycket tid brukar du lägga på ett Instagraminlägg, och hur mycket av den tiden består av 
redigering av bilden? 

Fråga 5) Tror du det är viktigt med bildredigering för att förbättra intrycket av en bild? 

Fråga 6) Vilken typ av känsla vill du förmedla när du lägger ut en bild? 

Del 2: Instagrams filter
Fråga 7) Kan du nämna några Instagramfilter vid namn? 

Fråga 8) Vad är din spontana tanke kring Instagramfilter och vilket gillar du mest och minst? 

Del 3: Genomgående av svar i enkätundersökning
Fråga 9) Detta är de tre resultat av enkätundersökningen som fick flest positiva röster. Vad tycker du 
om dem och vilka likheter och skillnader kan du se? 

Fråga 10) Detta är de tre resultat av enkätundersökningen som fick flest negativa röster. Vad tycker du 
om dem och vilka likheter och skillnader kan du se? 

Del 4: Genomgående av färg för filter på Instagram
Fråga 11) Detta är de filter som adderar röd färg till bilden. På vilket sätt tycker du generellt att den 
röda färgen förändrar intrycket av bilden i helhet? 

Fråga 12) Röd färg brukar symboliseras med bl.a. styrka, lust eller fara. Tycker du att någon av de 
påståendena passar in på hur filtret förändrar bilderna? 

Fråga 13) Detta är de filter som adderar gul färg till bilden. På vilket sätt tycker du generellt att den 
gula färgen förändrar intrycket av bilden i helhet? 

Fråga 14) Gul färg brukar symboliseras med bl.a. glädje, lekfullhet eller ömtålighet. Tycker du att 
någon av de påståendena passar in på hur filtret förändrar bilderna? 

Fråga 15) Detta är de filter som adderar blå färg till bilden. På vilket sätt tycker du generellt att den blå 
färgen förändrar intrycket av bilden i helhet? 

Fråga 16) Blå färg brukar symboliseras med bl.a. stabilitet, lugn eller ledsamhet. Tycker du att någon 
av de påståendena passar in på hur filtret förändrar bilderna?   

Fråga 17) Detta är de filter som adderar grön färg till bilden. På vilket sätt tycker du generellt att den 
gröna färgen förändrar intrycket av bilden i helhet? 

Fråga 18) Grön färg brukar symboliseras med bl.a. hälsa, miljö eller girighet. Tycker du att någon av de 
påståendena passar in på hur filtret förändrar bilderna?  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Bilaga 7.2: Intervjuer: Svar 
Intervjupersoner
Person A, 19 år, Studerande på gymnasienivå
Person B, 21 år, Studerande på universitetsnivå
Person C, 22 år, Studerande på universitetsnivå

Del 1: Ditt användande av Instagram och bildredigering
Fråga 1) Hur aktiv brukar du vara med att titta i ditt flöde på appen Instagram och hur ofta 
brukar du lägga upp egna bilder?

A: Jag är ganska aktiv skulle jag säga. Det beror lite på hur ofta jag uppdaterar men typ 
varannan vecka kanske…

B: Tittar kanske tre gånger om dagen, brukar scrolla igenom utforskat och följer och sådär 
också. Senaste gången jag uppdaterade var på min födelsedag i Oktober, så inte så ofta.

C: Tittar väldigt mycket, gillar rätt sällan och uppdaterar ännu mer sällan. Kanske att jag 
uppdaterar knappt 1 gång i månaden.  

Fråga 2) Brukar du redigera de bilder som du lägger ut på Instagram, och använder du i så fall 
Instagrams filter till redigeringen?

A: Ja, men jag använder inte Instagrams filter.
 
B: Jag brukar lägga på ett filter. Visste inte ens att det fanns andra filter än de som finns på 
Instagram.
 
C: Jag använder Instagrams filter. Innan la jag väldigt mycket tid på att välja vilken typ av 
filter jag ville använda, men nu brukar jag mer leta efter rätt skärpa i bilden. Nuförtiden 
brukar jag ändra mer på egen hand så det blir mer så som jag vill ha det.  

Fråga 3) Ser du något mönster i hur du gillar att redigera de bilder som du ska publicera på 
sociala medier, och hur brukar du redigera dina bilder?

A: Ja, jag brukar dra upp saturation rätt mycket så att man ser brun ut. Sen använder jag 
ett speciellt filter som finns i en annan app eller bara ett vanligt svart-vitt filter. 
 
B: Ja, jag brukar göra lite dimmiga och ljusa bilder. 
 
C: Jag har ju ett fåtal filter som jag vet att jag gillar. Nuförtiden brukar jag som sagt 
redigera lite mer eget eller tona ner filtren rätt mycket. Jag tycker Instagrams filter har en 
tendens att se lite extrema och onaturliga ut. 

Jag tycker oftast att jag letar efter ett liknande ljus till så som det var när jag tog bilden. 
Jag tycker kameran tar lite annorlunda bilder mot hur jag uppfattade motivet när jag tog 
bilden. Så jag försöker väl redigera så som mitt öga uppfattade det då. Jag tror även jag 
dras mot röda och gula filter, men försöker få det så naturligt som möjligt. Eftersom jag 
tycker om när redigeringen inte tar så lång tid så brukar jag mest bara dra ner opaciteten 
på filtret till hälften. 

Fråga 4) Hur mycket tid brukar du lägga på ett Instagraminlägg, och hur mycket av den tiden 
består av redigering av bilden?

A: Det beror ju också på vilken typ av bild det är… Att bara ta själva bilden kan ju ibland 
ta upp till en timme om man inte blir nöjd. Så det kan vara allt från 10 minuter till en 
timme typ. Jag brukar inte redigera mina bilder så mycket, men om man ska fråga sina 
kompisar om vilken som är bäst och så, så kan det ju ta en hel del tid. Men redigeringen 
brukar väl vanligtvis ta kanske ta en kvart.

B: Jag lägger nog 5 minuter max, allt sammanlagt. Så redigeringen kanske är 30 sekunder. 

C: Det tar en kvart, och redigeringen är ju merparten av den delen, så typ 10 minuter. 
Texten är ju alltid rätt svår så brukar bara sluta med att jag slänger ut någonting.  
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Fråga 5) Tror du det är viktigt med bildredigering för att förbättra intrycket av en bild?
A: Ja.

B: Ja det tror jag. 

C: Ja det tror jag verkligen. Speciellt om man är en amatörfotograf, det kan ändra bilden 
så extremt mycket. Det hjälper verkligen bilden att se lite mer professionell ut som klarhet 
och djup. Mer levande! 

Fråga 6) Vilken typ av känsla vill du förmedla när du lägger ut en bild?
A: Glad.

B: Det beror lite på bilden, men kanske  lite “drömmigare”. 

C: Jag lägger aldrig ut en bild som inte är glad. Jag försöker fånga den känslan som var 
när jag tog bilden och jag gillar färger mer än svart-vitt. Svart-vita bilder tycker jag är 
svårare att fånga en känsla med om inte motivet är väldigt starkt. Jag går mot rött och gula 
färger för jag vill projektera en glad känsla, och gärna ljusa bilder hellre än mörka. 

Del 2: Instagrams filter
Fråga 7) Kan du nämna några Instagramfilter vid namn?

A: Nashville, Valencia, XR pro kanske det finns något som heter… Brooklyn tror jag 
också...

B: Gingham

C: Mayfair, men jag brukar aldrig använda det. Jag vet att jag gillade något som hette typ 
X-pro när jag var yngre, men nu tycker jag det är det fulaste filtret jag sett.  

Fråga 8) Vad är din spontana tanke kring Instagramfilter och vilket gillar du mest och minst?
A: De är ganska tråkiga, för de gör inte att man kan få ett snyggt flöde. Och de känns 
ganska gamla. Jag tycker alla är fula, så gillar verkligen inget av dem. 

B: Fejk, jag tror jag känner så för att de blir lite som falsk marknadsföring för hur livet 
egentligen ser ut. 

Gingham är ju det enda filtret som jag kan namnet på och det är nog för det är det enda 
filtret jag använt. Det gör bilderna lite suddigare och drömmigare. Jag tycker minst om 
Mayfair, det känns så starkt och ger ett så “orange” intryck. 

C: Jag tycker det är ett kul sätt att enkelt kunna vara kreativ. Många gånger kanske man 
inte vill redigera i typ en timma… men många av filtren är rätt onaturliga och förändrar 
bilden rätt mycket. Så jag tycker de kan vara lite för extrema.

Beroende på vilken bild jag redigerar så gillar jag olika filter, men min favorit är nog Juno, 
den känns ganska naturlig. Jag gillar Lark också! Jag tycker verkligen inte om Perpetua, 
den är för grön och jag gillar verkligen inte det. Hefe är också för onaturlig och mörk. 

Del 3: Genomgående av svar i enkätundersökning
Fråga 9) Detta är de tre resultat av enkätundersökningen som fick flest positiva röster. Vad 
tycker du om dem och vilka likheter och skillnader kan du se? 
(Se bilaga 8)

A: Jag tycker inte de är så snygga. Jag vet att det finns snyggare filter på andra appar. De 
känns som bilderna blir så mörka, om man skulle ta en selfie och typ ha finnar så skulle 
det synas jättemycket… 
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Lo-fi och Ludwig känns som de gör bilden varmare, medan Clarendon gör bilderna 
kallare.

B: Clarendon är ju ganska stor skillnad från originalbilden. De andra två är det inte lika 
stor skillnad mellan både varandra och med originalbilden. Jag skulle kunna tänka mig att 
använda Clarendon, för de andra är lite mörka för mig. Men de beror lite på vilket motiv 
det är. Lo-fi var ju skitful på skyskraporna, Clarendon var rätt snygg på bilden med 
blommor. 

C: Jag tycker Lo-fi är fin på blommor och vänskap men annars tycker jag den är för mörk. 
Så det filtret är väldigt beroende av vilken bild man redigerar. Jag tycker Ludwig gör så 
det blir konstiga skuggor på porträttbilden men ger ett mer professionellt intryck på 
skyskraporna. Jag gillar Clarendon för den på alla fyra bilderna ger bäst resultat om man 
jämför med de andra två filtren som “vann”. Clarendon tar inte över lika mycket som 
Ludwig.

Ludwig och Lo-fi har rätt mycket skuggor och rött i sig. Det är konstigt, för jag gillar inte 
blåa filter men bland dessa tre är Clarendon helt klart bäst och får det jämnaste resultatet 
på alla typer av motiv. Clarendon framhäver dessutom färgerna som redan finns i bilden 
medan de andra två tonar ner dem känns det som.   

Fråga 10) Detta är de tre resultat av enkätundersökningen som fick flest negativa röster. Vad 
tycker du om dem och vilka likheter och skillnader kan du se? 
(Se bilaga 9)

A: På dem syns det verkligen att man lagt på ett filter, de gör verkligen att bilden blir 
mycket mörkare och det gillar inte jag. 

Hefe och X-pro II känns som de gör bilderna varmare, de har ju också sånt mörkt i 
kanterna. Medan Nashville gör typ att det blir mer vintage. Alla gör så att de blir skarpare 
kontraster i bilderna. 

B: Det är ju mycket större skillnad på de tre i botten än de som låg i toppen jämfört med 
originalbilden. Det är också rätt stor skillnad mellan de tre filtren som ligger i botten. 

Hefe är så varm och orange, Nashville känns rätt så kall, X-pro II skulle jag säga ser mest 
neutral ut av de tre. Om man inte såg originalbilden det vill säga. 

C: Usch, jag tycker X-pros kant uppe i hörnen är så ful! Det blir som man tittar genom en 
kameralins och typ distanserar sig från motivet. 

Hefe är alldeles för röd, den ser verkligen inte naturlig ut på någon av bilderna, så den 
måste man verkligen jobba med om man ska kunna använda den. Hefe är ett typiskt 
exempel på varför jag tycker Instagrams filter är för extrema! 

Nashville är en mer nedtonad känsla, snällare och retro-känsla! Mjuk med knappt några 
skuggor alls. Jag diggar retro-grejen jättemycket men de gör att motiven i bilden 
försvinner. 

Hefe och X-pro känns som raka motsatsen mot vad Nashville är. Hefe och X-pro har så 
starka kontraster. Men likheten är ju tydlig, alla tre är ju väldigt mycket filter och ser inte 
naturliga ut.    

Del 4: Genomgående av färg för filter på Instagram
Fråga 11) Detta är de filter som adderar röd färg till bilden. På vilket sätt tycker du generellt att 
den röda färgen förändrar intrycket av bilden i helhet? 
(Se bilaga 10)

A: De känns ju varmare, men det är ju bara för att röd är en varm färg.

B: Jag tycker de ser gladare ut!
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C: De förstärker ju de redan röda färgerna i bilden men alla andra färger försvinner. De 
andra färgerna som redan finns i bilden förvrängs på ett dåligt sätt. Solnedgången i bilden 
med skyskrapor ser faktiskt mycket bättre ut, men solnedgångar ska ju också kännas 
varma. Men i porträttbilden ser det bara så onaturligt ut! Röda toner i en bild är snyggt, 
men det får inte vara så mycket färg. Speciellt när de är stora partier av samma färg i 
bilden, som typ ett ansikte, så ser det så onaturligt ut! 

Fråga 12) Röd färg brukar symboliseras med bl.a. styrka, lust eller fara. Tycker du att någon av 
de påståendena passar in på hur filtret förändrar bilderna? 
(Se bilaga 10)   

A: Lite lustfyllda kanske men verkligen inte farliga. Men det kanske beror mest på 
motivet..
 
B: Nej det tycker jag verkligen inte, snarare att de blir gladare och lättsamma. 

C: Tycker de går mot fara! Speciellt eftersom det är så starka kontraster i bilderna. Inte 
mycket lust eller välbehag alls. Styrka och fara kan ju dock gå hand i hand, typ som farlig 
röd färg med starka kontraster. Jag tror dock det är kontrasterna som gör att de känns som 
styrka och fara.

Fråga 13) Detta är de filter som adderar gul färg till bilden. På vilket sätt tycker du generellt att 
den gula färgen förändrar intrycket av bilden i helhet? 
(Se bilaga 11)

A: Det känns som bilderna blir mesigare och disigare.

B: De blir ju mer drömmiga. 

C: Mer naturliga än de röda! Dessa filter ger en mer välbehaglig känsla. De känns också 
mer naturliga än de röda filtren, även fast de gula är så nedtonade.  

Fråga 14) Gul färg brukar symboliseras med bl.a. glädje, lekfullhet eller ömtålighet. Tycker du 
att någon av de påståendena passar in på hur filtret förändrar bilderna?  
(Se bilaga 11)  

A:  Jag kan absolut hålla med om att de känns skörare för de blir lite urtvättade typ.
 
B: Inte glädje eller lekfullhet men definitivt mer ömtåliga!

C: Alla tre orden tycker jag passar in, De känns verkligen lekfullare och gladare än 
originalen. Och även ömtåligare på grund av att det inte är så starka kontraster. 

Fråga 15) Detta är de filter som adderar blå färg till bilden. På vilket sätt tycker du generellt att 
den blå färgen förändrar intrycket av bilden i helhet? 
(Se bilaga 12)

A: Bilderna blir dystrare och får mer kontraster. 

B: De ser så fejk ut! Det blir inte naturligt alls!

C: De blir ju definitivt kallare, men det känns som de drar fram de färger som redan finns 
i bilden sedan innan och det ser mycket bättre ut. Att det blir kallare ger ju också ett 
glåmigt intryck.  

Fråga 16) Blå färg brukar symboliseras med bl.a. stabilitet, lugn eller ledsamhet. Tycker du att 
någon av de påståendena passar in på hur filtret förändrar bilderna?   
(Se bilaga 12) 

A:  Lugn kanske isåfall...
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B: Jag tycker absolut de blir mer ledsna, eftersom det blir kallare och känns mer avskalat. 

C: Ledsamhet kan jag ändå köpa, jag tycker ju de ser glåmigare ut. Men stabilitet tycker 
jag verkligen inte. Det känns som den blå färgen i dessa filter är rätt nära de grå och det 
känns som det grå och disiga ger lite av ett intryck av lugn.  

Fråga 17) Detta är de filter som adderar grön färg till bilden. På vilket sätt tycker du generellt att 
den gröna färgen förändrar intrycket av bilden i helhet? 
(Se bilaga 13) 

A: Jag skulle säga att bilderna känns mer dramatiska. 

B: De känns lite sömnigare och somriga. Det känns som en människa som älskar sina 
krukväxter skulle kunna använda det här filtren! 

C: Jag tycker de gröna är rätt lika de gula, fast det är mer tydligt att dessa är redigerade 
eftersom det känns som färgerna som redan finns i bilden blir så förvrängda. Kanske att 
jag hellre skulle använda de gröna över de blå, men det beror verkligen på motivet.  

Fråga 18) Grön färg brukar symboliseras med bl.a. hälsa, miljö eller girighet. Tycker du att 
någon av de påståendena passar in på hur filtret förändrar bilderna?   
(Se bilaga 13)  

A: Nej inte direkt...
 
B: Miljö passar verkligen, men inte girighet!

C: Nej, inte girighet. Men miljö funkar verkligen för att förstärka de färger som redan är 
gröna i motivet.  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Bilaga 8: Resultat Topp 3 

 

De tre filter som fick mest positiva röster av 
alla i enkätundersökningen. Här i jämförelse 
med originalbilderna. 
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Bilaga 9: Resultat Botten 3

 

De tre filter som fick mest negativa röster av 
alla i enkätundersökningen. Här i jämförelse 
med originalbilderna. 
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Bilaga 10: Röda filter

 

De Instagramfilter som adderar röda färger 
eller toner i bilder. Samt exempelbilder från 
de olika filtren. 
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Bilaga 11: Gula filter

 

De Instagramfilter som adderar gula färger 
eller toner i bilder. Samt exempelbilder från 
de olika filtren. 
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Bilaga 12: Blå filter

 

De Instagramfilter som adderar blå färger 
eller toner i bilder. Samt exempelbilder från 
de olika filtren. 
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Bilaga 13: Gröna filter

 

De Instagramfilter som adderar gröna färger 
eller toner i bilder. Samt exempelbilder från 
de olika filtren. 
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Bilaga 14: Neutrala filter

 

De Instagramfilter som gör bilderna svart-vita 
och neutralt färgade. Samt exempelbilder från 
de olika filtren.  
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Bilagor för enkätundersökning 

Bilaga 15: Enkätundersökning: Frågor 
Del 1 i undersökningen 
1. Vilket år började du att använda Instagram? 

1. Respondenterna fick välja årtal från 2010 när Instagram startades fram till nutid år 2018 

2. Hur ofta brukar du lägga upp egna bilder på Instagram? 
1. På en skala från 1-10 fick respondenterna utvärdera deras aktivitet 

3. Hur aktiv är du och gillar andras bilder? 
1. På en skala från 1-10 fick respondenterna utvärdera deras aktivitet 

4. Vad är viktigt för dig när du ska gilla en bild? 
1. Här fick Respondenterna möjligheten att välja mellan ett antal faktorer: 

1. Vem bilden är upplagd av (vän, influenser m.m.) 
2. Motivet på bilden 
3. Hur bilden är redigerad 
4. När bilden är upplagd 
5. Texten och budskapet 

2.  Om de hade något annat de tänkte på hade de möjlighet att lägga till ett eget alternativ 
  

5. Tror du att redigeringen av en bild är viktigt för hur många likes en bild kan generera? 
1. Respondenterna fick välja mellan ja, nej och kanske som svar 

6. Brukar du använda Instagrams filter när du redigerar en bild? 
1. Respondenterna fick välja mellan ja och nej som svar 

Del 2 av undersökningen 
7. Vilket Instagramfilter tycker du är snyggast/brukar du använda dig mest av? 

1. Respondenterna fick välja mellan alla de 23 olika namnen på filtren som finns i 
Instagram-appen. Dessutom fick de välja mellan ”Vet ej/inget” om de inte kan några filter, 
hade något filter de tyckte var snyggast eller tycker alla är fula.  

8. Vilket Instagramfilter tycker du är fulast/skulle du aldrig använda? 
1. Respondenterna fick välja mellan alla de 23 olika namnen på filtren som finns i 

Instagram-appen. Dessutom fick de välja mellan ”Vet ej/inget” om de inte kan några filter, 
hade något filter de tyckte var fulast eller tycker alla är snygga. 

De frågor som ställdes till respektive bild var: 
1. Vilken av redigeringarna på porträttbilderna/natt-bildena/vänner & familj-bilderna/

naturbilderna tyckte du var finast och skulle du helst vilja använda dig av? 

2. Vilken av redigeringarna på porträttbilderna/natt-bildena/vänner & familj-bilderna/
naturbilderna tyckte du var fulast och skulle du inte vilja använda dig av? 
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Bilaga 16: Porträttbild
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Bilaga 17: Nattbild
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Bilaga 18: Vänner och familj-bild 
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Bilaga 19: Enkätundersökning: Naturbild
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Bilagor för resultat av enkätundersökning 

Bilaga 20: Tabell, Attityd till Instagramfilter via top-of-mind av namnen
Filter folk gillar mest Filter folk gillar 

minst
Vet ej / Inget 17 st, 34% Vet ej / Inget 17 st, 34%

Clarendon 9 st, 18% X-pro II 9 st, 18%

Valencia 5 st, 10% Perpetua 6 st, 12%

Lark 4 st, 8% Hefe 5 st, 10%

Gingham 2 st, 4% Nashville 4 st, 8%

Moon 2 st, 4% Reyes 3 st, 6%

Inkwell 2 st, 4% Lo-fi 3 st, 6%

Aden 2 st, 4% Ludwig 2 st, 4%

Ludwig 2 st, 4% Valencia 1 st, 2%

Lo-fi 1 st, 2% Amaro 1 st, 2%

Perpetua 1 st, 2% Juno 1 st, 2%

Slumber 1 st, 2% Moon 1 st, 2%

Juno 1 st, 2% Clarendon 1 st, 2%

Reyes 1 st, 2%
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Bilaga 21: Positiva och negativa svar inkl. Tidigare erfarenheter

 

Alla positiva bildexperiment inkl vad folk tyckte innan

FILTER ANTAL
1. Clarendon 41

2. Gingham 14

3. Moon 2

4. Lark 9

5. Reyes 2

6. Juno 11

7. Slumber 11

8. Crema 6

9. Ludwig 25

10. Aden 12

11. Perpetua 5

12. Amaro 6

13. Mayfair 6

14. Rise 9

15. Hudson 12

16. Valencia 17

17. X-pro II 12

18. Sierra 1

19. Willow 2

20. Lo-fi 19

21. Inkwell 11

22. Hefe 2

23. Nashville 3

1. Clarendon

2. Gingham

3. Moon

4. Lark

5. Reyes

6. Juno

7. Slumber

8. Crema

9. Ludwig

10. Aden

11. Perpetua

12. Amaro

13. Mayfair

14. Rise

15. Hudson

16. Valencia

17. X-pro II

18. Sierra

19. Willow

20. Lo-fi

21. Inkwell

22. Hefe

23. Nashville

0 13 25 38 50

3
2

11
19

2
1

12
17

12
9

6
6

5
12

25
6

11
11

2
9

2
14

41

Alla negativa bildexperiment inkl vad folk tyckte innan

FILTER ANTAL
1. Clarendon 2

2. Gingham 8

3. Moon 9

4. Lark 1

5. Reyes 12

6. Juno 2

7. Slumber 1

8. Crema 3

9. Ludwig 3

10. Aden 3

11. Perpetua 11

12. Amaro 3

13. Mayfair 7

14. Rise 6

15. Hudson 6

16. Valencia 2

17. X-pro II 45

18. Sierra 4

19. Willow 14

20. Lo-fi 10

21. Inkwell 4

22. Hefe 42

23. Nashville 32

1. Clarendon

2. Gingham

3. Moon

4. Lark

5. Reyes

6. Juno

7. Slumber

8. Crema

9. Ludwig

10. Aden

11. Perpetua

12. Amaro

13. Mayfair

14. Rise

15. Hudson

16. Valencia

17. X-pro II

18. Sierra

19. Willow

20. Lo-fi

21. Inkwell

22. Hefe

23. Nashville
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Bilaga 22: Positiva och negativa svar exkl. Tidigare erfarenheter

 

Alla positiva bildexperiment exkl vad folk trodde innan

FILTER ANTAL
1. Clarendon 32

2. Gingham 12

3. Moon 0

4. Lark 5

5. Reyes 1

6. Juno 10

7. Slumber 10

8. Crema 6

9. Ludwig 23

10. Aden 10

11. Perpetua 4

12. Amaro 6

13. Mayfair 6

14. Rise 9

15. Hudson 12

16. Valencia 12

17. X-pro II 12

18. Sierra 1

19. Willow 2

20. Lo-fi 18

21. Inkwell 9

22. Hefe 2

23. Nashville 3

1. Clarendon

2. Gingham

3. Moon

4. Lark

5. Reyes

6. Juno

7. Slumber

8. Crema

9. Ludwig

10. Aden

11. Perpetua

12. Amaro

13. Mayfair

14. Rise

15. Hudson

16. Valencia

17. X-pro II

18. Sierra

19. Willow

20. Lo-fi

21. Inkwell

22. Hefe

23. Nashville
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Alla negativa bildexperiment exkl vad folk trodde innan

FILTER ANTAL
1. Clarendon 1

2. Gingham 8

3. Moon 8

4. Lark 1

5. Reyes 9

6. Juno 1

7. Slumber 1

8. Crema 3

9. Ludwig 1

10. Aden 3

11. Perpetua 5

12. Amaro 2

13. Mayfair 7

14. Rise 6

15. Hudson 6

16. Valencia 1

17. X-pro II 38

18. Sierra 4

19. Willow 14

20. Lo-fi 7

21. Inkwell 4

22. Hefe 37

23. Nashville 28
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3. Moon
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9. Ludwig
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13. Mayfair
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Bilaga 23: Statistik Porträttbild 

 

Resultat för porträttbilder - finast

FILTER ANTAL
1. Clarendon 2

2. Gingham 5

3. Moon

4. Lark 1

5. Reyes

6. Juno 1

7. Slumber 4

8. Crema 3

9. Ludwig 4

10. Aden 3

11. Perpetua 1

12. Amaro 3

13. Mayfair

14. Rise 2

15. Hudson 1

16. Valencia 7

17. X-pro II 3

18. Sierra 1

19. Willow 1

20. Lo-fi

21. Inkwell 7

22. Hefe

23. Nashville 1

Resultat för porträttbilder - finast
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3. Moon
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Resultat för porträttbilder - fulast

FILTER ANTAL
1. Clarendon 1

2. Gingham 1

3. Moon

4. Lark

5. Reyes 4

6. Juno

7. Slumber

8. Crema

9. Ludwig 1

10. Aden

11. Perpetua 1

12. Amaro 1

13. Mayfair 2

14. Rise 2

15. Hudson 2

16. Valencia

17. X-pro II 6

18. Sierra

19. Willow

20. Lo-fi 3

21. Inkwell

22. Hefe 17

23. Nashville

Resultat för porträttbilder - fulast
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3. Moon
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5. Reyes
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8. Crema

9. Ludwig

10. Aden
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12. Amaro

13. Mayfair
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15. Hudson

16. Valencia

17. X-pro II

18. Sierra
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20. Lo-fi

21. Inkwell

22. Hefe
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Bilaga 24: Statistik Natt-bild

 

Resultat för nattbilder - finast

FILTER ANTAL
1. Clarendon 13

2. Gingham 3

3. Moon

4. Lark 3

5. Reyes 1

6. Juno 4

7. Slumber 4

8. Crema 1

9. Ludwig 7

10. Aden 3

11. Perpetua 2

12. Amaro 1

13. Mayfair 1

14. Rise 1

15. Hudson 4

16. Valencia 1

17. X-pro II 2

18. Sierra

19. Willow

20. Lo-fi 1

21. Inkwell 1

22. Hefe 2

23. Nashville
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10. Aden

11. Perpetua

12. Amaro

13. Mayfair

14. Rise

15. Hudson

16. Valencia

17. X-pro II

18. Sierra

19. Willow

20. Lo-fi

21. Inkwell

22. Hefe

23. Nashville
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Resultat för nattbilder - fulast

FILTER ANTAL

1. Clarendon

2. Gingham 3

3. Moon 4

4. Lark

5. Reyes 2

6. Juno

7. Slumber

8. Crema

9. Ludwig

10. Aden

11. Perpetua 1

12. Amaro

13. Mayfair 1

14. Rise 2

15. Hudson 4

16. Valencia

17. X-pro II 19

18. Sierra 1

19. Willow 1

20. Lo-fi 2

21. Inkwell

22. Hefe 5

23. Nashville 5

Resultat för nattbilder - fulast

1. Clarendon

2. Gingham

3. Moon

4. Lark

5. Reyes

6. Juno

7. Slumber

8. Crema

9. Ludwig

10. Aden

11. Perpetua

12. Amaro

13. Mayfair

14. Rise

15. Hudson

16. Valencia

17. X-pro II

18. Sierra

19. Willow

20. Lo-fi

21. Inkwell

22. Hefe

23. Nashville
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Bilaga 25: Statistik Vänner och familj-bild 

 

Resultat för vänner & familj-bilden - finast

FILTER ANTAL
1. Clarendon 8

2. Gingham 2

3. Moon

4. Lark 1

5. Reyes

6. Juno 3

7. Slumber

8. Crema 1

9. Ludwig 5

10. Aden 4

11. Perpetua

12. Amaro 1

13. Mayfair 4

14. Rise 3

15. Hudson 5

16. Valencia 1

17. X-pro II 5

18. Sierra

19. Willow

20. Lo-fi 5

21. Inkwell

22. Hefe

23. Nashville 2

Resultat för vänner & familj-bilden- finast

1. Clarendon

2. Gingham

3. Moon

4. Lark

5. Reyes

6. Juno

7. Slumber

8. Crema

9. Ludwig

10. Aden

11. Perpetua

12. Amaro

13. Mayfair

14. Rise

15. Hudson

16. Valencia

17. X-pro II

18. Sierra

19. Willow

20. Lo-fi

21. Inkwell

22. Hefe

23. Nashville
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Resultat för vänner & familj-bilden - fulast

FILTER ANTAL
1. Clarendon

2. Gingham 1

3. Moon 1

4. Lark

5. Reyes 1

6. Juno 1

7. Slumber 1

8. Crema 1

9. Ludwig

10. Aden

11. Perpetua 1

12. Amaro

13. Mayfair 2

14. Rise 2

15. Hudson

16. Valencia 1

17. X-pro II 7

18. Sierra

19. Willow 4

20. Lo-fi 2

21. Inkwell 1

22. Hefe 9

23. Nashville 15

Resultat för vänner & familj-bilden - fulast

1. Clarendon

2. Gingham

3. Moon

4. Lark

5. Reyes

6. Juno

7. Slumber

8. Crema

9. Ludwig

10. Aden

11. Perpetua

12. Amaro

13. Mayfair

14. Rise

15. Hudson

16. Valencia

17. X-pro II

18. Sierra

19. Willow

20. Lo-fi

21. Inkwell

22. Hefe

23. Nashville
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Bilaga 26: Statistik Naturbild

 

Resultat för natur-bilden - finast

FILTER ANTAL
1. Clarendon 9

2. Gingham 2

3. Moon

4. Lark

5. Reyes

6. Juno 2

7. Slumber 2

8. Crema 1

9. Ludwig 7

10. Aden

11. Perpetua 1

12. Amaro 1

13. Mayfair 1

14. Rise 3

15. Hudson 2

16. Valencia 3

17. X-pro II 2

18. Sierra

19. Willow

20. Lo-fi 12

21. Inkwell

22. Hefe 2

23. Nashville

Resultat för natur-bilden- finast

1. Clarendon

2. Gingham

3. Moon

4. Lark

5. Reyes

6. Juno

7. Slumber

8. Crema

9. Ludwig

10. Aden

11. Perpetua

12. Amaro

13. Mayfair

14. Rise

15. Hudson

16. Valencia

17. X-pro II

18. Sierra

19. Willow

20. Lo-fi

21. Inkwell

22. Hefe

23. Nashville
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Resultat för natur-bilden - fulast

FILTER ANTAL
1. Clarendon

2. Gingham 3

3. Moon 3

4. Lark 1

5. Reyes 2

6. Juno

7. Slumber

8. Crema 2

9. Ludwig

10. Aden 3

11. Perpetua

12. Amaro 1

13. Mayfair 2

14. Rise

15. Hudson

16. Valencia

17. X-pro II 4

18. Sierra 3

19. Willow 9

20. Lo-fi

21. Inkwell 3

22. Hefe 6

23. Nashville 8

Resultat för natur-bilden - fulast

1. Clarendon

2. Gingham

3. Moon

4. Lark

5. Reyes

6. Juno

7. Slumber

8. Crema

9. Ludwig

10. Aden

11. Perpetua

12. Amaro

13. Mayfair

14. Rise

15. Hudson

16. Valencia

17. X-pro II

18. Sierra

19. Willow

20. Lo-fi

21. Inkwell

22. Hefe

23. Nashville
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Bilaga 27: Attityd till Instagrams filter före enkätundersökning

 

Filter som folk ogillar

FILTER ANTAL
1. Clarendon 1

2. Gingham

3. Moon 1

4. Lark

5. Reyes 3

6. Juno 1

7. Slumber

8. Crema

9. Ludwig 2

10. Aden

11. Perpetua 6

12. Amaro 1

13. Mayfair

14. Rise

15. Hudson

16. Valencia 1

17. X-pro II 9

18. Sierra

19. Willow

20. Lo-fi 3

21. Inkwell

22. Hefe 5

23. Nashville 4

Vet ej/inget 13

Filter som personer ogillar när de vet namnet på filtret

1. Clarendon

2. Gingham

3. Moon

4. Lark

5. Reyes

6. Juno

7. Slumber

8. Crema

9. Ludwig

10. Aden

11. Perpetua

12. Amaro

13. Mayfair

14. Rise

15. Hudson

16. Valencia

17. X-pro II

18. Sierra

19. Willow

20. Lo-fi

21. Inkwell

22. Hefe

23. Nashville
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Filter som som folk gillar mest

FILTER ANTAL
1. Clarendon 9

2. Gingham 2

3. Moon 2

4. Lark 4

5. Reyes 1

6. Juno 1

7. Slumber 1

8. Crema

9. Ludwig 2

10. Aden 2

11. Perpetua 1

12. Amaro

13. Mayfair

14. Rise

15. Hudson

16. Valencia 5

17. X-pro II

18. Sierra

19. Willow

20. Lo-fi 1

21. Inkwell 2

22. Hefe

23. Nashville

Filter som personer gillar mest när de vet namnet på filtret

1. Clarendon

2. Gingham

3. Moon

4. Lark

5. Reyes

6. Juno

7. Slumber

8. Crema

9. Ludwig

10. Aden

11. Perpetua

12. Amaro

13. Mayfair

14. Rise

15. Hudson

16. Valencia

17. X-pro II

18. Sierra

19. Willow

20. Lo-fi

21. Inkwell

22. Hefe

23. Nashville
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Bilaga 28: Sammanställning av positiva och negativa resultat. Förstoring av fig. 10 
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Bilaga 29: Snittvärde av olika variabler

 

Snittvärde utifrån positiva och negativa 
röster från enkätundersökning för varje 
variabel som observerats 
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