En guide till
Instagram
för
riksvävare

Vad är Instagram?
• Instagram är ett socialt media som blivit mycket populärt på senare år. Det är ett
bra forum att hitta inspiration för här kan du enkelt hitta vävare från hela
världen.
• Det finns några viktiga skillnader mot Facebook: Instagram bygger på att dela
bilder och filmer. Man är inte vän med någon som på Facebook, däremot kan
man följa olika profiler och man kan själv få följare. De som man följer kommer
upp i ens flöde, dvs man ser deras inlägg när man startar upp Instagram. Och
när du scrollar neråt så hittar du fler och fler, beroende på hur många profiler du
följer. De som följer dig får dina inlägg i sitt flöde.
• Du måste ha en profil för att skapa ett flöde och följa olika personer. En profil
kan du skaffa dig antingen genom att logga in med ditt Facebook-konto eller
skapa en ny Instagramprofil.
• Din profil kan vara öppen eller stängd. En öppen profil kan vem som helst följa,
om den är stängd måste man bli godkänd för att få följa personen.
• Instagram är gjort för mobiler och surfplattor och är lättast att använda genom
att ladda ner appen Instagram till din smartphone. Den hittas också genom
www.instagram.com. Men på websidan kan du bara följa och kommentera
andra, inte lägga upp egna bilder.

Att komma igång
Hur skapar jag en profil?

Hur följer jag andra?

Du kan antingen skapa en Instagramprofil, eller
logga in med Facebook.

Instagram har en sökfunktion.
Den är markerad som en litet
förstoringsglas i raden längst
ner när du öppnar Instagram
på din mobil/surfplatta. Här
kan du söka på personer du
känner, på användarnamn och
på hashtaggar (om hashtaggar,
se sidan 5). På så sätt kan du
hitta olika följare.

Klicka här så hittar du en stegvis guide till hur
du skapar en profil.
Klicka här för en guide till hur du kan ställa in
om du vill ha en privat profil.
Instagramkonton startar alltid med @ innan
namnet. Riksvävarnas konto heter således
@riksvav
När du laddar ner appen, notera att appen bara
finns för mobiltelefoner men denna app funkar
även för surfplattor. Så om du inte hittar den i
app-store när du söker från din surfplatta så
kolla att du söker på både surfplatte- och
mobilappar.

Om du har loggat in med
Facebook kommer Instagram
också att föreslå att du kan
följa dina Facebook-kompisar
som också har Instagram.
Sök på Riksväv så kommer vårt
konto upp. Klicka på profilen
och därefter ”följ”.

När jag själv vill vara aktiv
Hur lägger jag upp bilder?
Du kan lägga upp bilder och filmer. Du kan
lägga upp flera bilder i en serie. Och du kan
tagga dina inlägg med platser och personer,
dvs tala om var de är fotade och vilka som
varit med.

Klicka här så hittar du en bra guide till hur
delar bilder och postar inlägg.
Dina bilder måste finnas på mobilen för att
du ska kunna lägga upp dem. Om du har
bilder på datorn som du vill lägga upp så
måste du först se till att de finns i mobilen.
Det kan du tex göra via tjänster som
Dropbox eller Google Photos.
Tänk på att alla inlägg postas i kronologisk
ordning. Om du scrollar bakåt i någons flöde
ser du alltså senaste inlägg först.

Hur kommenterar jag andras
inlägg?
Du kan gilla andras inlägg. Då klickar du på
det lilla hjärtat under en bild, eller
dubbelklickar i själva bilden.
Om du vill kommentera en bild så klickar du
på pratbubblan och skriver en kommentar.

Hur svarar jag på kommentarer
på mina bilder?
Om du vill svara på en kommentar så klickar
du under kommentaren på svara.
Kolla att användarnamnet finns med på den
du vill svara, i ditt inlägg. Annars ser inte
personen att du har svarat. Exempel:
@riksvav vilken vacker daldräll! ☺

Att hashtagga
Instagram bygger på att ”hashtagga”. Om du sätter det lilla märket # framför ett ord så gör
det själva ordet sökbart. Det visar sig genom att ordet är blåmarkerat och då kan du klicka på
ordet och få upp alla inlägg som har denna ”hashtag” i sitt inlägg.
Om du tex söker på #rosengång så får du upp alla inlägg som någon taggat med #rosengång.
På så sätt kan du hitta intressanta inlägg och profiler.
Det betyder också att om du taggar dina inlägg med #rosengång så kan du bli upptäckt av
andra som gillar att väva rosengång.

Om du taggar dina inlägg med tex #weaversofinstagram så ska du inte bli förvånad om du blir
upphittad av vävare från andra sidan jordklotet.
Du kan också följa hashtaggar. Genom att använda sökfunktionen så kan du söka på
hashtaggar, ta något vävrelaterat ord och se vad du får upp!

Lycka till på Instagram!

