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Abstract 

 
In this study we have looked at how social media has affected the industry for 
photographers. Today we see more and more pictures everywhere and the internet has 
made it possible to appear for everyone, regardless of budget . Therefore, we wanted 
to see how it has influenced photographers, because ”everyone is photographers ” on 
the internet today. We chose to work on the following issues. 
1 How do photographers that social media has influenced their market ? 
2 Is there any differences between those photographers that caters to business ( 
advertising) and those addressed to individuals (weddings, family photo shoots, 
portrait) ? 
To get answers to our questions, we interviewed six photographers about social media 
and how it has affected them. We selected both the advertising and family 
photographers who are well established in the market. All the photographers felt that 
social media is important to use for photographers today. Above all experienced 
photographers who photographed individuals and weddings that they got many new 
customers thanks to social media and that they would not do without it today. 
Although all the photographers felt that social media was important to their survival 
as they felt all that they could be much better at it and it was also something that 
made them feel a little stressed. All agreed that Instagram was a good way to get their 
name and maintain existing customers . They felt that Instagram was easiest when it 
was updated via mobile phone. 
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Sammanfattning 

I den här undersökningen har vi tittat på hur sociala medier har påverkat branschen 
för fotografer. Idag ser vi mer och mer bilder överallt och internet har gjort det 
möjligt att synas för alla, oavsett budget. Därför ville vi se hur det har påverkat 
fotografer, eftersom “alla är fotografer” på internet idag. Vi valde att arbeta utifrån 
följande frågeställningar. 

1. Hur upplever fotografer att sociala medier har påverkat deras marknad? 
2. Skiljer det sig något mellan de fotografer som riktar sig till företag (reklam) 

och de som riktar sig till privatpersoner(bröllop, familjefotograferingar, 
porträtt)?  

För att få svar på våra frågor har vi intervjuat 6 stycken fotografer angående sociala 
medier och hur det har påverkat dem. Vi valde ut både reklam- och familjefotografer 
som är väl etablerade på marknaden. Alla fotograferna ansåg att sociala medier är 
viktigt att använda sig av för fotografer idag. Framförallt upplevde fotograferna som 
fotade privatpersoner och bröllop att de fick mycket nya kunder tack vare sociala 
medier och att de inte skulle klara sig utan det idag. Trots att alla fotografer ansåg att 
sociala medier var viktigt för deras överlevnad så kände de alla att de kunde bli 
betydligt bättre på det och det var också något som fick dem att känna sig lite 
stressade. Alla var överens om att Instagram var ett bra sätt att nå ut med sitt namn 
och underhålla redan befintliga kunder med. De kände att Instagram var enklast då 
det uppdaterades via mobilen.  

Nyckelord 

Sociala medier, Fotografer, Reklamfotograf, Bröllops- och porträttfotograf, Facebook, 
Instagram 
 
 

 



Innehållsförteckning 

3 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ...................................................................................... 4 

1.1 BAKGRUND ................................................................................................................................................. 4 
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ........................................................................................................ 5 
1.3 AVGRÄNSNINGAR .................................................................................................................................... 5 
1.4 DISPOSITION ............................................................................................................................................... 5 

2 Teoretisk bakgrund ................................................................... 6 

2.1 ORDLISTA .................................................................................................................................................... 6 
2.2 SOCIALA MEDIER ....................................................................................................................................... 6 

2.2.1 Facebook ................................................................................................................................................... 7 
2.2.2 Instagram ................................................................................................................................................... 8 
2.2.3 Pinterest .................................................................................................................................................. 10 
2.2.4 Blogg ......................................................................................................................................................... 13 

3 Metod och genomförande ....................................................... 15 

3.1 METOD ....................................................................................................................................................... 15 
3.2 GENOMFÖRANDE ................................................................................................................................... 15 

3.2.1 Intervjuer ................................................................................................................................................. 15 
3.2.2 Litteraturstudie och sammanställning ............................................................................................... 17 

4 Resultat och analys .................................................................. 18 

4.1 FRÅGESTÄLLNING 1  ............................................................................................................................... 18 
4.2 FRÅGESTÄLLNING 2 ................................................................................................................................. 23 

5 Diskussion och slutsatser ........................................................ 25 

5.1 RESULTATDISKUSSION ..................................................................................................... 25 
5.2 METODDISKUSSION ............................................................................................................................... 26 

5.2.1 Litteraturstudie ...................................................................................................................................... 26 
5.2.2 Intervjuer med fotografer ................................................................................................................... 26 

5.3 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER ..................................................................................... 28 

6 Referenser ................................................................................. 29 

7 Sökord ....................................................................................... 30 

8 Bilagor ....................................................................................... 31 



Inledning 

4 

1 Inledning 
Idag ser vi bilder överallt, Facebook, Instagram, bloggar och andra sociala medier. I 
och med utvecklingen av sociala medier idag kan man se ännu mer bilder än tidigare 
då det är så lättillgängligt för alla. Det har bidragit till att det har öppnats upp ett helt 
nytt sätt att marknadsföra sig på för många företag och däribland fotografer. Det gör 
att det idag blir betydligt lättare att sprida sin portfolio med bilder tack vare sociala 
medier. Frågan är hur positivt det är med sociala medier egentligen. Då man säger att 
”alla är fotografer” idag ökar konkurrensen och det blir där av allt fler fotografer på 
marknaden. Hur stor vikt har egentligen sociala medier idag och har det påverkat 
dagens etablerade fotografer? I det här examensarbetet ska vi ta reda på hur sociala 
medier har påverkat etablerade fotografer ute på arbetsmarknaden. Där fokus ska 
ligga på fotografer inom reklam- och bröllopsfotografering.  

 

1.1 Bakgrund  
Det var först när folk lärde sig att läsa och läskunnighet ökade i världen över som 
tidningen fick sitt liv. Folk ville veta mer om vad som hände ute i världen genom 
tidningarna men även företagarna ville utnyttja denna situation till att marknadsföra 
sig via annonser. Tidningen blev då den första riktiga kanalen att marknadsföra sig 
som företagare för att nå ut till nya kunder. Det var först när Tv:n kom ut som 
marknadsföringen blev ett viktigt steg för företagarna. Nu blev det lättare att nå ut till 
kunderna och man kunde använda sig av mer effektiv reklam för att locka till sig nya 
kunder. Det viktigaste med reklamen var att försöka göra den så pass unik att man helt 
skulle glömma av produktens konkurrent. 
 
År 1991 presenterades Word Wide Web (WWW) och nya företagare såg en ny kanal 
att marknadsföra sig via men även skapa nya jobb. Genom att Internet presenterades 
skapades nya sidor och några av dessa sidor var eBay och Amazone. Den här köp- 
och säljmarknad blev otroligt stor och skapade en ny social kanal då man kunde 
kommentera produkterna med sina synpunkter men även ge recensioner om hur de 
upplevde själva produkten och genom detta har sedan de sociala kanalerna utvecklats 
vidare. Det som gör sociala medier så unikt idag är att det är lättare att sprida median 
via flera olika kanaler och låta det gå från person till person vilket gör att spridningen 
blir ännu bredare än tidigare år. Internet har fått så pass stor och viktig del i 
människors liv att det idag är nästan omöjligt att misslyckas med marknadsföring. 
Sociala medier har blivit som störst tack vare de stora kanalerna så som Facebook, 
Twitter, Bloggar och Instagram. (Haydon 2013)  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur de sociala medierna har påverkat fotografbranschen och 
om det skiljer sig något beroende på om du riktar dig till företag(reklam) eller 
privatpersoner (bröllop, porträtt, familjefotografering). 
För att få svar på våra frågor har vi använt oss av följande frågeställningar: 
                                 
1. Hur upplever fotografer att sociala medier har påverkat deras marknad? 

 
2. Hur skiljer det sig mellan de fotografer som riktar sig till företag (reklam) och de 

som riktar sig till privatpersoner(bröllop, familjefotograferingar, porträtt)?  

 

1.3 Avgränsningar 
• Vi kommer endast att intervjua sex fotografer, varav tre som jobbar mot 

företag och tre som jobbar mot privata kunder.  
• Vår undersökning vänder sig endast till fotografer i Sverige. 
• Vi kommer bara att undersöka Facebook, Instagram, bloggar och Pinterest när 

det gäller sociala medier, annars skulle arbetet bli för stort.  

 

1.4 Disposition 

Teoretisk bakgrund  
Här beskrivs fakta om viktiga delar som kommer att tas upp under arbetets gång. Här 
kommer det beskrivs om hur sociala medier och dess kanaler fungerar. Den här delen 
är viktig för att man ska kunna hänga med och förstå dessa viktiga punkters funktion 
och betydelse. Det är extra viktigt att läsa igenom en teoretiskbakgrund om man själv 
inte är insatt i själva arbetet och kanske inte har så pass stor koll på ämnet. Genom att 
ha en teoretisk bakgrund låter man läsaren lättare förstå vad projektet handlar om.  

Metod och genomförande  
I denna del presentas hur vi har gått tillväga under arbetets gång och vilka metoder vi 
har använt oss av för att kunna svara på våra frågeställningar  

Resultat och Analys   
I den här delen presentera vi hur resultatet blev och ger svar på våra frågeställningar. 

Diskussion och slutsats  
I den här delen diskuteras hur arbetsgången har gått, vad som har gått bra och vad 
som kunnat gå bättre. Det tas även fram förslag på vad man kunnat jobba vidare på 
samt hur själva arbetet har gått som helhet.  
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2 Teoretisk bakgrund 
I denna del beskriver vi om vad sociala medier är men även vilka olika kanaler det 
finns och hur det fungerar.  
 

2.1 Ordlista  
• App/Applikation – Ett program som används på smartphones. Det är genom 

en app man kan använda till exempel Facebook och Instagram från telefonen. 
• Behind the scene – En bild man tar för att visa vad som händer under själva 

fotograferingen, som en liten godbit som man får smaka på innan man får de 
det färdiga konceptet.  

• Diskussionsforum – Ett forum är en plats där man kan publicera sina åsikter 
som andra kan se och svara på. En öppen plats att skriva och diskutera på.  

• Twitter – Twitter fungerar ungefär som Facebook och är också en social 
media. Här kan man publicera sina statusar som andra kan se och gilla.  

• Smartphone – Telefon med internetanslutning som man kan använda genom 
att trycka på skärmen. Den har inga knappar som äldre telefoner har.  

• Status – En text som till exempel beskriver något som hänt och som man vill 
meddela till andra via sociala medier.  
 

2.2 Sociala medier  
Det tog mindre än tre år innan sociala medier blev det största på internet och det slog 
ut allt annat. Webben har alltid använts för att utbyta information via mail och 
diskussionsforum och på senare år har plattformar utformats till det vi idag kallar för 
sociala medier. Till den kategorin hör först och främst bloggar och forum, vissa 
forskare hävdar idag att det är en ofrånkomlig del av en västerländsk vardag. En 
gemensam nämnare som alla sociala medier bygger på är att; skapa innehåll (bilder, 
texter, filmer), delta i konversationer, dela och ta del av andras information samt 
knyta och behålla kontakter.  
 
Att använda sig av sociala medier är väldigt populärt idag och en av anledningarna är 
såklart att det inte krävs någon budget, det kräver tid och engagemang men alla 
företag har råd att använda sig av den här typen av marknadsföring. Sociala medier är 
en plats där gamla gränser mellan privat och offentligt suddas ut, socialt och digitalt 
och mellan kommersiellt och ideellt. Det här innebär en stor utmaning för företagen 
men också en stor möjlighet. De sociala medierna bör i första hand vara inriktade på 
att bygga relationer och förtroende och inte att sälja produkter.  (Carlsson, 2010)  
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2.2.1 Facebook  
Det var under 2004 som Mark Zuckerberg, en student från Harvard University, 
startade upp sin hemsida med namnet “Thefacebook”. Den var endast menat till att 
användas av studenterna på Harvard men hemsidan spreds snabbt och blev snart 
tillgänglig för andra studenter, men öppnades upp ett par senare för andra användare 
också. Det tog inte mer än några år för Facebook att etablera sig och bli ett av de 
största sociala medierna i historien. Facebook är idag ett av de största sociala 
medierna och används av nästan 584 miljoner människor dagligen och 660 miljoner 
besöker Facebook via mobiler, vilket resulterar till att Facebook har nästan 1,2 
miljarder användare. (Haydon, 2013)  
 
Idag används Facebook både privat och i arbetssyfte. Som privatperson används 
Facebook med användarprofiler för att kunna visa vem man är, kommunicera med 
sina vänner med hjälp av både text och bilder. (Carlsson, 2010) 

Företagssida på Facebook 

Det som är den största fördelen med att skapa en företagssida på Facebook är att man 
skapar en förlängning av hemsidan. Det behöver inte finnas mer information på 
företagssidan på Facebook utan att man använder den till att nå ut längre med den 
information som redan finns på hemsida. Genom att skapa en Facebooksida för ditt 
företag gör du det synligt genom att det finns tillgängligt att söka på och det blir då 
lättare för kunderna att finna er. Genom sidan kan man inte bara nå ut till fåtal kunder 
utan till ännu större grupper.  
 
Detta genom att anpassa inlägg och erbjudande som passar deras behov kan man 
skapa en stark relation till sina kunder. För att göra Facebooksidan så lättillgänglig 
som möjlig att hitta finns det en funktion som låter dig skapa en specifik webbadress 
till företagssidan, till exempel: facebook.com/Dittföretag. Adressen kan man sedan 
länka vidare till på andra hemsidor men även skriva med på visitkort, mail och annat 
markandsföringsmaterial.   
 
För att hålla igång din hemsida är det viktigt att låta dina nuvarande kunder gå in och 
gilla din hemsida. Detta kan uppmuntras genom till exempel ett erbjudande vilket då 
kan skapa många likes. Till exempel kan klädesföretag erbjuda kunderna ett 
presentkort i butiken vilket lottas ut när företagssidan på Facebook nått x antal likes.  
Genom att skapa en kampanj till fler likes skapar fler kunder som håller koll på din 
företagssida vilket ger det lättare att både kommunicera med redan befintliga men 
även nya kunder. För att nå ut till de nya kunderna kan man i samma exempel som 
innan, be att kunderna både gillar sidan och delar den med sina vänner för att de ska 
se vad man som företag har att erbjuda.  
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Men det är inte hur många likes din hemsida har som är viktigt utan det viktiga är att 
du som företagare vet vad för målgrupp dina kunder ligger i och att du kan 
kommunicera rätt med det på sidan genom inlägg, erbjudanden och tävlingar. För att 
kommunicera rätt med dina kunder är det viktigt att du tar reda på vad dina kunder 
tycker är intressant så att bilderna, inläggen och tävlingarna du lägger upp är 
intressant för dem. Men det är inte bara viktigt att tänka på vad du som företagare 
lägger ut på din sida utan vad besökarna har att säga. Det är viktigt att lyssna på vad 
de har att säga och även visa att man som företagare lyssnar. (Facebook, 2014) 
 
I figur 1 nedan presenteras IKEA:s företagssida, hur den ser ut och hur de har gjort 
när de publicerar en annons.  

    
figur 1 - Till vänster visas IKEA:s företagssida och till höger ser man en annons som har publicerats på sidan. 

(https://www.facebook.com/ikeasverige?fref=ts) 

 
2.2.2 Instagram  
Smartphones ligger till grunden för många sociala medier idag och Instagram hade 
inte existerat om Smartphonen inte funnits på marknaden. Det var efter att iPhone 
slagit igenom som Instagram etablerade sig på marknaden som en mobil applikation, 
en så kallad app. Det tog inte mer än två år innan Instagram var så pass stort att de 
passerade Twitter på flest aktiva användare. Idag har Instagram blivit så stort att över 
50 % av de största företagen på marknaden har etablerat sig på Instagram för att utöka 
sin marknad.  
 
Instagram är uppbyggt så att den som använder appen har en egen sida där 
användarens alla bilder samlas i ett album. Här kan användaren även presentera vem 
hon/han är och se över hur många som följer kontot och hur många användaren själv 
följer. De konton användaren följer kommer att visas i hennes/hans flöde. Nedan i 
figur 2 och 3 visas hur en användares personliga sida ser ut och flödet med bilder från 
användare man följer. (Miles 2014) 
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figur 2 - Personliga sidan för användaren. (http://instagram.com/fredrikplusa) 
 figur 3 - Här är flödet där bilderna från de personer användaren följer visas. 

(http://instagram.com/p/mxlEHfnRlR/) 
 

Företagssida på Instagram 

Det som gör Instagram så enkelt och smart att marknadsföra sig på är att man 
använder sig av “hashtags” (#). Genom den kan man koppla bilden till en specifik 
“hashtag” som då hamnar i en mapp med alla bilder som har samma “hashtag”, som 
en kollektion. Söker man på den taggen kommer den kollektionen med bilder att dyka 
upp. Nedan visas i bilder hur detta fungerar. I figur 4 presenteras utforskaren där 
blandade bilder presenteras och som byts ut hela tiden.  
 
Det är för att användare ska kunna finna nya användare att följa. I sökfältet kan man 
söka på den “hashtag” som man är intresserad av genom att skriva in ett sökord som 
till exempel “katter. Då kommer alla hashtaggar upp som heter ungefär eller exakt så 
som du skrivit det, se figur 5. När du sökt på ordet katter och valt en “hashtag” som 
passar ditt val kommer alla bilder som är taggade med den här “hashtaggen” att dyka 
upp i en stor kollektion, detta visas i figur 6. Det som gör “hashtaggar” så unika är att 
du kan skapa dina egna vilket gör att du kan skapa en hel kollektion med bilder där 
bara dina bilder finns med.  
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Figur 4    Figur 5      Figur 6  
 
Som företagare kan man idag använda sig smart av Instagram och “hashtags” för att 
marknadsföra sig som till exempel företaget Ben & Jerrys, ett företag som säljer glass 
och som är mycket populärt bland sin målgrupp. Genom att marknadsföra sig genom 
sina kunder bad man kunderna att lägga upp en bild med “hashtaggen” capture 
euphoria vilket resulterar i att man lägger en “hashtag” som skulle se ut så här under 
bilden #captureeuphoria, därefter valde Ben & Jerry ut 20 stycken bilder som de 
skulle trycka upp och använda som annons material. På det här sättet skapar företaget 
en “snackis” vilket gör att fler kunder kommer att köpa produkten men även låter 
kunderna vara med att påverka produkten. Det är lockande och en smart idé till att få 
nya kunder att prova deras produkter.  (Miles 2014) 

2.2.3 Pinterest   
Tänk dig en plats, en hemsida där du kunnat spara alla de där snygga bilderna du 
hittade på Google. Det var precis så Pinterest tänkte på när det skapade sin hemsida 
och som de nu kallar för en “virtuell anslagstavla”. För att förstå tydligare hur 
Pinterest fungerar som helhet så är det som en enda stor bildbank och din uppgift är 
att samla på dig de bilder du gillar i olika album. Se figur 7 nedan. 

 
figur 7 - Sökordet har varit “Wedding dress” och alla bilder som är kopplade till detta sökord dyker upp på 

anslagstavlan (Bilderna finns under sökordet ”wedding portrait” 
http://www.pinterest.com/search/pins/?q=wedding%20portrait)  
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Ett vanligt användningsområde är att man använder sig av Pinterest för att samla på 
sig inspirerande bröllopsbilder eller kanske som inspiration till att nå nya mål. Du 
slipper nu spara alla dina bilder i massa mappar på datorn. Nu finns det istället som 
“virtuella” mappar på Pinterest hemsida vilket sparar både plats och det blir lättare att 
hitta dina bilder. I figur 8 nedan presenteras hur de “virtuella” mapparna visas på 
hemsidan. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

figur 8 - Dessa tre mappar är skapade av en användare som sedan sparar bilderna i den kategoriserade mappen den 
passar in i. (http://www.pinterest.com/fredrikplusa/) 

 
 
Även om det låter som en utmärkt idé så hade Pinterest svårt att starta igång under sitt 
första år 2010. Under första året som verksam hade Pinterest endast 10.000 användare 
vilket kan till stor del lika till grunden att de endast inbjudna fick tillgång till 
hemsidan. Detta gjorde att det blev svårt att marknadsföra sig och sprida hemsidan 
ytterligare. Den här effekten gav ett resultat som visade att det fanns två stycken 
grupper, den ena som visste om och använde Pinterest dagligen medan den andra inte 
ens visste att Pinterest existerade. Det var först när Times Magazine publicerade 
Pinterest som “en av det bästa 50 hemsidorna under 2011” som Pinterest ökade i 
användare. I slutet av året 2011 hade de över 10 miljoner användare och 11 miljoner 
människor använde Pinterest dagligen. (Evans Carion, 2013) 
 

Företagssida på Pinterest  

Förutom att skapa en anslagstavla med Pinterest finns det många andra bra och viktiga 
fördelar som man kan använda sig av som företagare. Som företagare kan man 
använda sig av Pinterest egna “Pin-it” knapp vid sina bilder. Det gör att folk kan 
“Pinna-In” sina bilder direkt från hemsidan till sin anslagstavla på Pinterest. Lägger 
en användare till ett företags bild i sin anslagstavla kommer alla användare som följer 
denna användare också se denna bild och det gör att spridningen kan bli otroligt stor. I 
figur 9 nedan visas hur “pin-it” knappen används. 
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figur 9 - Pin-it knappen finns bredvid en bild så att personer kan spara ner denna till sin anslagstavla på Pinterest. 

(Pinterest, 2014) 
 
Med Pinterest kan man helt enkelt få en otrolig spridning av sina bilder vilket är ett 
väldigt bra sätt att marknadsföra sig på som företagare. Som exempel kan vi ta en 
klädeskedja som precis släppt en ny kollektion av kläder. De har valt att använda sig 
av “pin-it” knappen på sin sida vilket gör att besökarna kan “pinna in” sina bilder i 
sina album. När en besökare sparat ner bilderna i sitt album kan folk som följer denna 
besökares Pinterest och se den här kollektionen. De som gillar kläderna “Repins” 
bilden och sparar ner den i sitt album vilket gör att ännu flera kan se och spara ner 
denna kollektion av kläder också. Men även genom att ge bilden “taggar” kan man få 
användare som söker på dessa “taggar” att finna bilden där och få personer att 
“Repin” därifrån till sitt album. Man skapar helt enkelt ett stort nätverk och kan 
komma ut till otroligt många om bilderna man lägger ut gillas av publiken.  Nedan i 
figur 10 presenteras detta koncept i en bild. (Pinterest, 2014) 

 

 
 

figur 10 - Hur man skapar ett långt nätverk av nya intressenter och besökare. (Pinterest, 2014) 
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2.2.4 Blogg  
Blogg kommer från det engelska ordet blog eller weblog som fungerar som en 
dagbok online. Webbplatsen uppdateras av en person och läsarna kan kommentera 
inläggen. Ett kännetecken för en blogg är att inläggen kommer i kronologisk ordning, 
med det senaste inlägget överst. För att det ska kallas blogg så ska webbplatsen 
uppdateras regelbundet och språket är ofta personligt. De privatpersoner som driver 
bloggar skriver ofta om sina intressen, medan politiker till exempel använder sin 
blogg för att framföra sina åsikter. I figur 11 nedan presenteras en privat blogg. 
(Blogg.se, 2014) 

 

 
figur 11 - En privatblogg som ägs av Elin Kero, www.nevnarien.se. 

 

Företagssida på Blogg  

Via en företagsblogg har företaget möjlighet att regelbundet uppdatera med bilder och 
texter för att ge en bild av företaget och stärka dess varumärke. Ett företag kan med 
hjälp av sin blogg stärka sin position samt tipsa om nya produkter, erbjudanden men 
också lägga upp inspirationsbilder. På en blogg kan företaget vara mer personliga mot 
sina kunder och behöver inte hålla en lika informell ton som på sin vanliga hemsida. 
Exempel på detta kan man se nedan i figur 12. (Carlsson, 2010) 

 



Teoretisk bakgrund 

14 

 
figur 12 – Westers Art är en butik i Jönköping som på sin hemsida använder sig av en 

företagsblogg för att blogga om sina produkter. http://westersart.se/. 
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3 Metod och genomförande 
Här beskriver vi vilka metoder vi använder oss av och hur vi ska gå tillväga för att få 
svar på frågeställningarna. 

3.1 Metod  
För att genomföra det här examensarbetet kommer vi att använda oss av 
litteraturstudie och göra intervjuer. Därför är det viktigt att vi redan i första fasen i det 
här arbetet ser till att genomföra våra intervjuer så att vi kan samla in kvalitativa data. 
Genom intervjuerna av de fotografer som vi väljer får vi en mer tydlig bild över hur 
det ser ut på marknaden för fotografer och vi kan få fram mer om hur de sociala 
medierna påverkat branschen.  
 
Därefter går vi in i en andra fas där vi påbörjar vår litteraturstudie som ska stärka den 
data vi fått in från intervjuerna men även för att få in mer vetenskaplig fakta i arbetet. 
Tillslut kommer vi gå in i den tredje fasen där det handlar om att sammanställa all 
information vi samlat in och se över denna så att vi har samlat in allt vi behöver innan 
vi påbörjar själva arbetet.     
 

3.2 Genomförande 
Nedan presenteras hur vi kommer genomföra dessa metoder.    

3.2.1 Intervjuer 
Som förstudie i det här arbetet började vi med att ta fram sex stycken informanter 
som idag jobbar med fotografering mot antingen privatpersoner som bröllop, 
familjefotografering och porträtt eller mot företag och reklam. Dessa informanter har 
jobbat som fotograf under längre tid så att de idag är väletablerade på marknaden och 
har goda erfarenheter över hur marknaden ser ut för fotografer inom det nischade 
området.  
 
Innan intervjuerna mailade vi ut frågorna till informanterna så att de är beredda på 
vad vi kommer ställa för frågor. Detta sparar både tid men även underlättar för 
informanten att svara så att vi får användbara men även tydliga svar. 
De intervjuer som sker muntligt kommer spelas in och sedan transkriberas först när vi 
är klara med alla våra metoder. I intervjun kommer det tas upp vad dessa informanter 
anser om de sociala medierna och hur mycket de själva använder sig av dem. Har de 
sociala medierna gett dem mer jobb och har konkurrensen ökat på grund av detta? 
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Kandidater till intervju 
Vi har valt att intervjua 6 olika fotografer, varav 3 med inriktning mot privatpersoner 
(bröllop, familjefoton, porträtt) och 3 med inriktning mot företag och reklamfoto. Vår 
handledare tipsade oss om några fotografer som vi kontaktade vidare för intervju. 
Först tog vi kontakt med dem via mail och sedan skickade vi över frågorna i god tid 
innan vår intervju. Några av fotograferna träffade vi på plats och intervjuade och de 
andra gjorde vi en telefonintervju med. Alla intervjuerna spelades in med hjälp av en 
iPhone. 
 
Fotograf 1  
Vi träffade fotograf 1 i hennes studio i Jönköping för en intervju. Hon fotograferar 
både privatpersoner och reklam men har valt att skilja lite på sina inriktningar. När 
hon riktar sig till privatpersoner väljer hon att använda och marknadsföra namnet 
“Dayfotografi” och när hon riktar sig mot företagskunder och i reklamsyften så 
använder hon enbart sitt namn. Fotograf 1 har många års erfarenhet och började sin 
karriär som assistent. Några av fotograf 1 kunder är Anebyhus, Rudenstams, VSM 
och Aspen. Hon har även fått sina bilder publicerade i bland annat Plaza interiör, Allt 
i hemmet, Veckorevyn och Family Living. (Se bilaga 1 för intervjufrågor) 
 
Fotograf 2  
Vi hade en intervju med fotograf 2, som enbart riktar in sig på företag och reklam, 
han har sin studio i Tenhult, strax utanför Jönköping. Fotograf 2 har arbetat som 
fotograf sedan 2005 och har bland annat jobbat med Kabe, Homeline, Konradssons 
kakel och Butiken. (Se bilaga 2 för intervjufrågor) 
 
Fotograf 3  
Fotograf 3 utgår från Jönköping och är inriktad på företag och reklam. Vi skulle 
träffat honom för en intervju men då det körde ihop sig för honom tidsmässigt så fick 
vi i sista stund boka om till en telefonintervju. Fotograf 3 har bland annat jobbat med 
kunder som Lammhults Möbel, N.E.O, SjööSandström och McCulloch. (Se bilaga 3 
för intervjufrågor) 
 
Fotograf 4  
Fotograf 4 fotograferar både företag och privat och då hon utgår från Malmö så 
gjorde vi en intervju över telefon. Fotograf 4 har gått en utbildning i Montreal 2003-
2006 och har jobbat som fotograf sedan 2007. Några av hennes kunder är 
Skånemejerier, Ica Bokförlag, IKEA och Malmö kultur. (Se bilaga 4 för 
intervjufrågor) 
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Fotograf 5  
Fotograf 5 har arbetat som fotograf sedan 2006 och fotograferat både privatpersoner 
och företag. Hon utgår från Helsingborg så vi gjorde en intervju över telefon med 
henne. Några av hennes kunder är bland annat Tretorn, SVT, IKEA och Coop. (Se 
bilaga 5 för intervjufrågor 
 
Fotograf 6  
Fotograf 6 har arbetat som fotograf sedan 2009. Hon fotograferar både privatpersoner 
och företag. Hon är bosatt i Stockholm och utgår därifrån när det gäller hennes jobb. 
Där av har vi fått intervjua henne över telefon. Hon har fotograferat kändisar som 
Charlotte Perrelli och jobbar även emot mot bildbyrån nollimages.com (Se bilaga 6 
för intervjufrågor) 
 

3.2.2 Litteraturstudie och sammanställning             
Vi kommer samtidigt som intervjuerna påbörja vår litteraturstudie så att vi kan 
koncentrera oss på sammanställningen av intervjuerna när vi väl är klara med dessa. 
När vi sammanställt information och tagit fram den litteraturen vi behöver för arbetet 
kommer vi påbörja arbetet på examensarbetet. 
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4 Resultat och analys  
Här presenteras resultatet av undersökningen och även analys av resultatet. 
Intervjuerna gjordes en och en med fotograferna och efteråt har vi sammanställt 
resultatet och delat upp det enligt de frågeställningar vi har använt oss av.  
 

4.1 Frågeställning 1 - “Hur upplever fotografer att 
sociala medier har påverkat deras marknad?” 

 
Det rådde delade meningar bland fotograferna vi intervjuade, alla tyckte att det var ett 
bra verktyg för att få ut sitt namn och varumärke men vissa kände att de var mer 
beroende än andra. Alla tyckte att det fanns ett värde i att finnas på sociala medier 
och det alla använde som främsta kanal var Instagram, de tycker att det är enkelt att 
använda och inga långa texter behövs. Här räcker det att endast ladda upp bilderna 
med ett snabbt klick och sedan kan ens följare lätt se vad som händer just nu hos 
fotograferna. Det kanske inte heller är så konstigt att Instagram väljs framför andra 
sociala medier då det är så pass lätt att sprida sina bilder, genom att endast lägga till 
ett få hashtags kan man nå ut till en otroligt stor publik och nå nya kunder. 
 
Alla fotograferna använder sig av Facebook både privat och för sitt företag. Vissa 
tyckte att Facebook var väldigt bra medan vissa tyckte att Facebook hade blivit sämre 
det senaste året och det på grund av olika regler Facebook har satt upp för hur 
företagssidor får skötas och synas i olika nyhetsflöden. Idag går det annonsera flitigt 
och nå ut till en ny kundgrupp. Dock har Facebook försvårat det hela genom att 
begära att man betalar för sina annonser. Vilket gör att inte hur många som helst ser 
de obetalade inläggen. Innan kunde man genom att bara få många likes på ett inlägg 
nå ut till tusentals människor genom att den som gillar gör att deras vänner ser och 
gillar det så ser deras vänner också. Det blir en explosion helt enkelt. Men nu gör 
Facebook att inte så pass många ska kunna se ett obetalt inlägg utan vill man nå ut till 
större publik förväntar sig Facebook att du lägger ut en avgift. Något som några av 
fotograferna påpekade när vi frågade varför det inte använder sig lika mycket av 
Facebook som ändå är klassad som den största sociala median.  
 
Sociala medier har på sätt och vis ändrat deras sätt att arbeta, eftersom de nu 
dokumenterar sitt arbete på ett annat sätt för att kunna visa på sociala medier, men 
främst Instagram. Av de fotografer vi frågade så var det endast en som använde sig av 
Pinterest och hon gjorde det mest för sin egen inspiration och trots att det inte gav 
henne några nya kunder så var det ingenting hon kunde tänka sig att välja bort, just 
för sin egen inspirations skull. Att Pinterest inte har så stor makt på marknaden än 
kanske inte är så konstigt då de redan från början hade svårt att etablera sig. Man kan 
om man är duktig på Pinterest nå ut även här till en otroligt stor publik och det har 
inte fotograferna vi intervjuade någon inblick i. Genom att publicera sina bilder på 
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Pinterest kan man skapa en stor effekt över hur sina bilder sprids. Självklart kan detta 
också påverkas negativt då det kan bli så att det i slutänden inte visar att det är du som 
fotograf som fotograferat just den bilden. 
 
Bloggen har i många år varit den största sociala median och det vanligaste sättet att 
nå ut till folk innan sociala medier som Facebook och Instagram dök upp. Bloggar 
hade även alla fotografer utom en av reklamfotograferna. De ansåg att det var ett bra 
sätt att nå ut till sina kunder men det var inte lika bra verktyg som Facebook och 
Instagram. Genom att äga en blogg förväntar sig läsarna att man uppdaterar ofta och 
att inläggen innehåller bra text så är det mycket tid som måste läggas ner. Vilket 
också gör att om man slarvar så kanske du äger en blogg helt i onödan då ingen läser 
den. Detta var något som många av fotograferna såg som ett dilemma då det var 
mycket tid som de var tvungna att lägga ner. Jämfört med de flesta sociala medier 
idag så är det lätt att uppdatera från mobilen. Instagram användes endast från 
telefonen och Facebook har gjort en app som är anpassat för just företagssidor. Att 
komma åt sina sociala medier från mobilen är otroligt viktigt idag för fotograferna då 
man har lite tid och vill helst att det ska vara lätt att nå ut till sina kunder. Det ska ta 
lite tid och samtidigt vara så smidigt som möjligt. Det går även att uppdatera de flesta 
bloggar från sin mobil idag och det krävs inte mycket extra tid men kan ge desto mer 
tillbaka. Via bloggen har fotografen möjlighet att vara mer personlig när de ”pratar” 
och når ut till sina kunder. Där behöver de inte vara lika formella och för de 
fotografer som fotar privatpersoner är det enbart positivt ifall nya kunder kan få en 
känsla av hurdan fotografen är redan innan då det är viktigt att kemin ska stämma.  
 
Alla fotografer tyckte att det är allt fler amatörer som kallar sig fotografer i och med 
att sociala medier har växt och digitalkameran utvecklats allt mer. Något som 
självklart kommer ha en stor inverkan i framtiden då det kommer bli en större 
konkurrens på marknaden. Ingen kände att de just nu hade någon konkurrens men då 
sociala medier hela tiden växer så finns det absolut en chans att det i kommande 
framtid uppstår en allt större grupp av fotografer.  
Då det är så pass lätt att sprida sina bilder på Instagram till ett stort flöde av 
människor i hela världen men även lätt att skapa en sida på Facebook så kommer det 
också inom en snar framtid skapa en större konkurrens, vilket självklart också 
kommer sätta en större press på de fotografer vi har intervjuat att de måste bli bättre 
på att använda sig av sina sociala medier. 
 
Men tack vare de sociala medierna kan de idag hålla koll på nykomlingarna som 
dyker upp lokalt men ingen kände sig speciellt hotad av att “alla är fotografer”. Hade 
vi frågat fotografer som är relativt nya i branschen kanske vi hade fått svaret att 
sociala medier hade hjälpt dem att få kunder och synas.  
 
Reklamfotograferna hade svårt att säga att sociala medier påverkar deras marknad. 
Det var helt klart en viktig faktor att följa och använda sig utav men om det uppgav 



Resultat och analys  

20 

något resultat var det svårt att säga. En av fotograferna svarade så här under vår 
intervju:  
 
Får du fler kunder tack vare detta? 
Jag skulle inte påstå att jag har fått fler kunder bara för att jag har lagt upp bilder på 
ett Instagram konto.  I alla fall inte mätbart. Det är ju så att man underhåller sina 
befintliga kunder.  

Men vi fick ändå svar som kunde säga att de kände att de sociala medierna ändå gav 
något. Men i dessa fall var det byråerna som lockade och inga ”privata” kunder. 
Nedan ser vi två svar från två olika intervjuer:  

Märker du någon skillnad på att använda dessa kanaler eller inte? 
Ja på ett sätt för det blir liksom ett fönster utåt. Folk säger efter att ha kollat typ på 
min Instagram att ”ah det går bra nu” och ja det gör att man blir lite mer attraktiv.   

Får du fler kunder tack vare detta? 
Kanske. Jag vet inte riktigt. Man sår ju ett frö på ett sätt och man blir glad om en byrå 
börjar följa en på Instagram.  

Jämför man med fotografera som fotograferar privatpersoner med 
företagsfotograferna så har det helt klart två olika bilder över hur de sociala medierna 
påverkar deras marknad. Privatfotograferna är om man ska kalla de ”oroliga” över 
konkurrenter i deras marknad. Medan företagsfotograferna ändå känner att de kan 
klara sig utan dessa då de sociala medierna endast genererar till att de kanske når ut 
till fler byrårer. En av företagsfotograferna säger: 

Tror du att det är viktigt för fotografer att använda sig av sociala medier idag? 
Varför? 
Jag tror det. Jag tror man måste vara där på något sätt. Jag är lite kluven. 

 
Nedan visas den utförliga intervjun av de som riktar sig mot privatpersoner: 
 
Intervju 1 
 
Märker du någon skillnad på att använda dessa kanaler eller inte? 
Märker stor skillnad, ”folk är lättlurade”. Det är lätt att påverka.  
Får du fler kunder tack vare detta? 
Ja  
Vilken kanal känner du att får bäst respons på? 
Instagram 
Tror du att det är viktigt för fotografer att använda sig av sociala medier idag? 
Varför? 
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Absolut, det beror på vilken typ av fotograf du är. Det är skillnad på fotograf och 
fotograf, men för privatpersoner så är det stor skillnad. 
 
Intervju 2 
 
Märker du någon skillnad på att använda dessa kanaler eller inte? 
Ja, speciellt på privatsidan från facebook-sidan, främst genom att befintliga kunder 
länkar sina bilder. 
Det är stor skillnad att använda sociala medier. Det är det enda sättet att synas idag. 
(Byråerna kommer från kontakter, de hör namnet och googlar sedan på henne). 
Blondinbellas bröllop gav väldigt mycket trafik till hemsidan vilket har gett en stor 
skjuts uppåt på google.  
 
För att få reklamjobb så kommer de oftast från byråerna och de vet om vilka som är 
fotografer i stan. 
Reklambyråerna visste vem hon var genom sina privata fotograferingar. 
Får du fler kunder tack vare detta? 
Facebook genererar mycket bilder för privata kunder, tex spridning genom olika 
”mamma-grupper”. Hemsidan är mest till för företagskunder. 
Vilken kanal känner du att får bäst respons på? 
Facebook var väldigt bra förr, fick väldigt bra respons. Tills för två-tre månader sen 
för nu vill facebook sälja annonser istället och har strypt flödet.  
Alla kanaler har olika syften, bloggen ett och Instagram underhåller mer de kunder 
som redan finns. 
Tror du att det är viktigt för fotografer att använda sig av sociala medier idag? 
Varför? 
Ja, jätteviktigt. Syns man inte så finns man inte. Det underlättar ifall man använder 
sociala medier och kan sticka ut, det är så tillgängligt att ”vara fotograf” idag.  
 
Intervju 3 
 
Märker du någon skillnad på att använda dessa kanaler eller inte? 
Ja absolut, jag tycker det känns som när kunderna kommer så känns det mer 
avslappnat då kunderna får känslan av att de redan känner mig och det gör att de blir 
mer avslappnade. Jag bjuder mycket på mig själv också.  
Får du fler kunder tack vare detta? 
Ja 
Vilken kanal känner du att får bäst respons på? 
Varumärkesbyggande tror jag det är Instagram som är bättre men det kanske sprids 
bättre på Facebook, mina länkar och sådär. Men bygger mitt varumärke bättre på 
Instagram och sådär. Då jag har kunder och så som följer mig. Får kunder som säger 
att de sätt mig både på Instagram och Facebook  
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Tror du att det är viktigt för fotografer att använda sig av sociala medier idag? 
Varför? 
Ja det tror jag absolut då det är ett sådant himla brus med fotografer. Så ska man ha 
någon chans att synas ska man absolut lägga ner tid på att använda sig av sociala 
medier 
 
 
Nedan visas den utförliga intervjun av de som riktar sig mot företag: 
 
Intervju 1 

Märker du någon skillnad på att använda dessa kanaler eller inte? 
Jag kan inte påstå det. Det är bra att man är med och kul att visa andra vad man håller 
på med. Det gör ju helt klart ett bättre intryck.  
Får du fler kunder tack vare detta? 
Jag skulle inte påstå att jag har fått fler kunder bara för att jag har lagt upp bilder på 
ett Instagram konto.  I alla fall inte mätbart. Det är ju så att man underhåller sina 
befintliga kunder.  
Vilken kanal känner du att får bäst respons på? 
Jag kan inte säga att jag fått någon respons utan de jag får jobb på är till 99 % 
rekommendationer.  
Tror du att det är viktigt för fotografer att använda sig av sociala medier idag? 
Varför? 
Nej egentligen inte.  Men självklart beror det på vilken nivå man är på. Men självklart 
ska man använda det ändå. Man ska dock inte förvänta sig att man får massa jobb bara 
för att man använder sociala medier. Men jag tycker absolut att man ska vara med, det 
är en bra början.  

Intervju 2 

Märker du någon skillnad på att använda dessa kanaler eller inte? 
Ja på ett sätt för det blir liksom ett fönster utåt. Folk säger efter att ha kollat typ på 
min Instagram att ”ah det går bra nu” och ja det gör att man blir lite mer attraktiv.  
Får du fler kunder tack vare detta? 
Kanske. Jag vet inte riktigt. Man sår ju ett frö på ett sätt och man blir glad om en byrå 
börjar följa en på Instagram.  
Vilken kanal känner du att får bäst respons på? 
Instagram i sådana fall.  
Tror du att det är viktigt för fotografer att använda sig av sociala medier idag? 
Varför? 
Jag tror det. Jag tror man måste vara där på något sätt. Jag är lite kluven. 
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4.2 Frågeställning 2 - “Skiljer det sig något mellan de 
fotografer som riktar sig till företag (reklam) och de 
som riktar sig till privatpersoner (bröllop, 
familjefotograferingar, porträtt)?” 

 
Att det skulle skilja sig mellan de fotografer som riktar sig mot företag eller 
privatpersoner förstod vi redan, men att skillnaden skulle vara så stor hade vi inte 
trott. För de fotografer som jobbade mot privatpersoner så betydde sociala medier 
mycket mer och många av dem vi intervjuade sa att de var beroende av dessa kanaler 
för att få nya kunder. Det blir en helt annan spridning på bilderna när det är 
privatpersoner som kan hjälpa till att dela bilderna som de själva är med på. Att det 
var skillnad på vilka du riktade dig mot var fotograferna själva medvetna om också 
och det blev extra tydligt då en av fotograferna svarade enligt nedan: 
 
Tror du att det är viktigt för fotografer att använda sig av sociala medier idag? 
Varför? 
Absolut, det beror på vilken typ av fotograf du är. Det är skillnad på fotograf och 
fotograf, men för privatpersoner så är det stor skillnad. 
 
 
Fotografer mot privatpersoner 
De fotografer som riktar sig mot privatpersoner sa alla att de inte skulle överleva utan 
att använda sig av sociala medier idag, det är ett viktigt redskap för att nå ut till nya 
kunder men även underhålla sina befintliga kunder. Det kommer hela tiden nya 
fotografer på marknaden och det är bra att synas då alla påpekade att “syns man inte 
så finns man inte”.  
 
De jobbade alla med sociala medier och tyckte själva att det var något de kunde bli 
bättre på men de upplevde också att sociala medier innebar en stress då de hela tiden 
kände att de behövde uppdatera och bli bättre på det. Facebook är en tacksam kanal 
då kunderna ofta lägger upp bilder med en länk till fotografen och i takt som vänner 
gillar och kommenterar bilderna, sprids också fotografens namn och leder ofta till 
ökade visningar på hemsidan. De flesta nya kunder får fotograferna av 
rekommendationer från tidigare kunder, men intresset för att anlita en fotograf till sin 
familjefotografering ökar oftast när de ser att sina vänner har gjort det, på till exempel 
Facebook. Andra fördelar med Facebook är till exempel om en fotograf har 
fotograferat ett bröllop kommer kanske paret dela vidare detta inte bara genom sin 
privata sida utan även via grupper, andra hemsidor och Instagram vilket också leder 
till stor spridning. En av fotograferna mot privatpersoner som vi intervjuade 
berättade:  
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”Facebook genererar mycket bilder för privata kunder, tex spridning genom olika 
mamma-grupper.” 
 
Fotografer mot företag 
Det är en slående skillnad mellan privatfotograferna och reklamfotograferna. 
Fotograferna som jobbar mot företag sa de att de blev oftast anlitade av olika byråer 
som i sin tur vet om och har koll på alla fotografer i respektive stad. Sociala medier 
kan ändå vara en viktig faktor då många byråer idag är ute på sociala medier. De har 
en stor koll på dessa medier för att hitta nya starka företagare som sticker ut och som 
kan passa in till projekt som byråerna jobbar med. Hade vi däremot intervjuat någon 
reklamfotograf som inte var etablerad sedan många år tillbaka hade kanske personen 
upplevt att sociala medier var ett bra sätt för att få ut sitt namn, till i första hand de 
olika byråerna i städerna, för att de i sin tur ska kunna rekommendera dig vidare. 
Även här fick vi ett tydligt svar från intervjun med en reklamfotograf över deras 
situation:  
 
Vilken kanal känner du att får bäst respons på? 
Jag kan inte säga att jag fått någon respons utan de jag får jobb på är till 99 % 
rekommendationer. 
 
Fotograferna som riktar sig mot företag och reklam upplever inte att de är beroende 
av sociala medier i jobbsyfte utan gör det mer för att det är en kul sak och bra att 
synas. De fick inga nya kunder på grund av sociala medier men upplever inte heller 
att de har en press på sig att uppdatera och vara aktiva på samma sätt som de som 
riktar sig mot privata kunder. Det fotograferna såg som en positiv del med sociala 
medier var till exempel om en bildbyrå började följa dem på Instagram, det gav dem 
bättre självförtroende och man visste nu att de hade bättre koll på en som fotograf. 
Många gånger gav detta en stor chans till att de var intresserade av att jobba med dem 
som fotografer inom en snar framtid. Ifall fotograferna vet om att en byrå har koll på 
dem via sociala medier kan de i sin tur se till att visa upp bilder som de tror att byrån 
kan vara intresserad av, just för att väcka deras intresse och öka chansen på att bli 
anställd via den byrån för framtida projekt. Det går att jobba mycket mer taktiskt med 
sociala medier även som reklamfotograf vilket de fotografer vi intervjuade inte 
verkade ha förstått.  
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5 Diskussion och slutsatser 
5.1 Resultatdiskussion  
Syftet är att undersöka hur de sociala medierna har påverkat fotografbranschen och 
om det skiljer sig något beroende på om du riktar dig till företag(reklam) eller 
privatpersoner (bröllop, porträtt, familjefotografering). För att få svar på våra frågor 
har vi använt oss av följande frågeställningar: 

Frågeställning 1 - Hur upplever fotografer att sociala medier 
har påverkat deras marknad? 
Fotograferna som riktar sig mot privatpersoner har förstått att de sociala medierna är 
viktiga, trots det så jobbar de inte med sociala medier så mycket om de borde eller 
skulle kunna göra. De skyller på att de inte orkar, om de visste hur mycket det 
verkligen betyder för dem som fotograf så hade de nog lagt ner lite mer tid på det. De 
fotografer vi har intervjuat är alla väl etablerade sedan några år tillbaka vilket säkert 
bidrar till vårt resultat, eftersom de redan har haft sina första slitsamma år med att få 
igång en lönsam verksamhet. Hade vi intervjuat fotografer som är relativt nya i 
branschen så tror vi att de hade lagt ännu mer tid på att synas på sociala medier, just 
för att det idag är ett väldigt lätt och billigt sätt att synas på. Att synas idag är väldigt 
viktigt för en fotograf vilket alla var överens om, trots det så tyckte alla att de lade ner 
ganska lite tid på sociala medier och de flesta ansåg att de var dåliga på att använda 
det. 
Antagligen har fotograferna inte riktigt förstått värdet av att vara bra på sociala 
medier och har antagligen inte kunskapen för det finns så väldigt mycket mer de 
skulle kunna arbeta med och bli bättre på. Ifall de förstod det så tror vi att de skulle 
lägga den extra tiden som krävdes för att det skulle antagligen betala tillbaka sig i 
längden. De fotografer som riktar sig mot privatpersoner är ändå ganska medvetna 
om att det är viktigt med sociala medier och ändå tar de inte vara på den chansen de 
har att utveckla det mer. Återigen tror vi att resultatet hade blivit annorlunda ifall vi 
hade intervjuat fotografer som precis har startat upp sina företag, de har inget annat 
val och det finns nästan inget annat sätt att synas på som ny fotograf idag om du inte 
jobbar ordentligt med sociala medier.  
 

Frågeställning 2 - Skiljer det sig något mellan de fotografer 
som riktar sig till företag (reklam) och de som riktar sig till 
privatpersoner(bröllop, familjefotograferingar, porträtt)?  

Vi såg en stor skillnad mellan de fotografer som riktade sig mot privatpersoner och de 
som riktade sig mot företag. De fotografer som fotade privatpersoner upplevde alla att 
de var dåliga på sociala medier och kunde verkligen bli bättre. De fotografer som 
fotograferade för företag däremot upplevde att de jobbade med sociala medier på ett 
bra sätt, men i jämförelse med de fotografer som riktade sig mot privatpersoner så var 
de riktigt dåliga. Här ser vi ett tydligt tecken på att de sociala medierna är viktigare 
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för de fotografer som riktar sig mot privatpersoner, eftersom att de upplever att de gör 
ett sämre jobb med sociala medier vilket de i jämförelse med reklamfotografer inte 
gör. Reklamfotograferna hävdar att de jobbar med Instagram, vilket i deras fall 
betyder att de har ett konto och lägger upp bilder. De skulle kunna jobba mycket mer 
aktivt med Instagram, få mer följare och på det sättet synas mer och förhoppningsvis 
genererar det mer jobb och nya kunder.  
En av reklamfotograferna hade dessutom en blogg, som han hade kopplat med sitt 
Instagramkonto. Han gick aldrig in för att uppdatera bara bloggen utan den hade 
samma innehåll som hans Instagram. Hade han vetat om vilken stor skillnad det hade 
kunnat bli om han hade uppdaterat bloggen lite aktivt också så tror vi säkert att han 
hade gjort det.  

5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien har absolut en viktig del som metodval och ett måste för att vi skulle 
kunna ta fram bakgrundsfakta om sociala medier. Det räckte inte med den information 
vi fick från intervjuerna utan vi var tvungna att läsa på mer om hur sociala medier 
fungerar och dess bakgrund. Men även ta reda på mer hur de fungerar i företagssyfte. 
Det har varit betydligt lätt att hitta fakta då det funnits både böcker och länkar att hitta 
fakta på. Vi har tagit fram litteraturen genom att besökt både biblioteket men även 
använt oss mycket av de böcker som är tillgängliga online via Safari books. Det var 
lättats att finna fakta genom Safari books vilket kan beror på att det är betydligt 
mycket större än biblioteket i Jönköping var av det ger oss en större variation av 
böcker.  

5.2.2 Intervjuer med fotografer 
Intervjuerna var vår viktigaste metodval i det här arbetet då den största 
informationskällan låg till grunden här. Det var här vi kunde få svar på våra 
frågeställningar vilket vi inte hade kunnat svara på ordentligt om vi inte haft de här 
intervjuerna. Att alla möten inte blev fysiska kan absolut ha gjort att vi missade en del 
information då man får mer ut av det än ett telefonsamtal. Dock skulle vi inte säga att 
det resultatet vi fick från telefonintervjuerna har gett oss sämre resultat. Vi hade fått 
tillåtelse att kontakta fotograferna igen om vi hade känt att någon information fattades 
och det har vi inte behövt göra i efterhand. De problem vi hade med det här 
metodvalet var att det var svårt att få tag på kandidater och vi fick ta hjälp av vår 
handledare som kände ett flertal fotografer. Det var lättare att få tag på en fotograf när 
vi kunde berätta om vem vår handledare var då de kände henne vilket gjorde att ingen 
tackade nej. Medan de fotografer som vi kontaktade inte hade någon relation till vår 
handledare så varken svarade eller tackade nej. Denna process tog stor del av vårt 
arbete och vi fick lägga ner mycket tid till att alla våra sex kandidater. Självklart får 
det här metodvalet en låg validitet då vi endast anpassat oss till sex fotografer där alla 
är erfarna inom branschen. För att kunna höja validitet hade vi fått prata med allt fler 
fotografer och kanske inom en större bredd av erfarenhet. Dock har arbetet en högre 
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reliabilitet då vi får liknande svar från alla fotografer och inga avvikelser då vi 
intervjuat personer fysiskt och över telefon. Hade vi valt att använda oss av en 
undersökning hade vi kunnat utebli vissa svar vilket då hade lätt till en lägre 
reliabilitet.  
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5.3 Slutsatser och rekommendationer 
Genom vår undersökning har vi kommit fram till att sociala medier är en viktig kanal 
för att marknadsföra sig själv. De fotografer som riktar sig mot privatpersoner 
påverkas mer av sociala medier än de fotografer som fotograferar för företag. Då de 
fotografer som fotograferar mot företag ofta blir anställda via en byrå handlade de 
mer om att ha kontakter. Det är inte du som finner kunden som reklamfotograf utan 
det är företaget som finner dig. Vilket är helt tvärtemot vad en privatfotograf jobbar 
efter. Där är det du som fotograf som finner dina kunder men självklart kan det hända 
åt andar hållet också. Men du måste visa dig där ute för “visar du dig inte finns du 
inte” som en av fotograferna citerade. Den kanal som används flitigast av 
fotograferna var Instagram som då upplevdes som enklaste och enligt de flesta 
fotograferna, bästa sättet att marknadsföra sig på. De upplever däremot inte att de får 
nya kunder genom Instagram, men de underhåller den redan befintliga kundkretsen 
och kommer ut med sitt namn och varumärke tack vare Instagram. Av de fotografer 
som deltog i undersökningen kunde de alla bli bättre på att använda sociala medier, 
om de fick vara kritiska men det var också något de kände tog mycket tid, som de inte 
hade. Så man kan inte säga att sociala medier var ett självklart val för alla 
fotograferna men samtidigt fanns de fotografer som kunde säga att de var beroende av 
det. Vi tror även att det idag kanske inte är så stort hos de som idag är mellan 30-50 år 
och är erfarna fotografer. Det är när den yngre generationen kommer upp i 
arbetsmarknaden som det kommer att explodera och det kanske är först då som man 
som fotograf kommer anse att det blir en stor konkurrens på marknaden.  
 
För att utveckla det här arbetet ännu mera hade man kunnat genom en undersökning 
fått fler svar från mer oerfarna fotografer och se hur de ser på sociala medier. Genom 
att göra arbete ännu bredare kan man se hur alla fotografer i Sverige anser att sociala 
medier påverkar dem. Det är ett intressant ämne och vi känner att det hade varit 
intressant att se ifall, de då mindre etablerade fotograferna, anser sig vara beroende 
eller oberoende av sociala medier. Självklart är vi nöjda med det resultat vi fått fram 
och det har gett oss en klarare bild över hur man som fotograf bör tänka runt sociala 
medier. Men det finns ändå mer information att hämta om just det här ämnet om man 
bara vill dyka lite djupare. Kanske om man väntar några år till den yngre 
generationen kommer in på arbetsmarknaden kan man ta upp undersökningen igen 
och jämför om det då skett någon större förändring sedan tidigare år.  
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