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nyheter

Domino har 237 000 följare
15-åringen ligger bakom Sveriges största konto på Instagram.
Kändisar i all ära – men
på Instagram är det
snygga kläder och lyxiga
hus som lockar mest.
Med över 237 000
följare har 15-åriga
Domino Stålvant Sveriges största konto på den
populära bilddelnings
appen.
Sveriges två största bloggare Kenza och Kissie har 230 000 respektive 77 000 följare på Instagram.
Att Domino Stålvant bräcker båda
dessa giganter med sina 237 450
följare på kontot fashionbook – och
är störst i landet på bilddelnings
appen enligt nyhetssajten ajour – är
en bra måttstock för succén.
– Jag hade aldrig trott att det
skulle bli så här, redan vid 10 000
följare kändes det helt sjukt, berättar Domino som nyss börjat nian.
Då bar hon dessutom på den
snabbt accelererande snöbollen
som en hemlighet. När kompisarna i skolan sa ”du måste kolla in fashionbook” smålog hon bara. Till
och med hennes mamma tipsade
om kontot utan att veta att det var

w   Instagram
w Instagram är en applikation för bilddelning på smarta
telefoner.
w I april 2012 köptes Instagram
av Facebook för en miljard
dollar.
w I juli 2012 hade appen 80 miljoner användare i världen.
Källa: Mediasverige.se

Domino Stålvant driver Sveriges största Instagramkonto från flickrummet i Bromma.
hennes egen dotter som låg bakom.
– Jag berättade när jag hade
fått 100 000 följare. Hon blev helt
chockad och trodde knappt att det
var sant.
Domino började lägga ut bilder

på kontot fashionbook för ungefär
ett år sedan. Efter ett par månader
märkte hon att det började ta skruv.
Från en dag till en annan kunde
hon ha fått 2 000 nya följare. Men
hur det kommer sig att hennes kon-
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to blivit en sådan framgång är svårt
att säga.
– Jag vet faktiskt inte. Jag tror
att mitt konto skiljer sig från andra bildsamlares genom att det är
fler bilder, och mer exklusiva. På
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Stockholms största
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många konton är det lite rundgång,
det är samma bilder som cirkulerar.
Den som blir inspirerad och vill
börja lägga ut sina favoritbilder på
Instagram bör dock ha i åtanke att
de flesta bilder på nätet är upphovsrättsskyddade och inte får spridas
vidare utan tillstånd.
– I många fall är det otillåtet men
det är lite som att gå mot röd gubbe, risken att åka dit är än så länge
ganska liten. Men det kan bli ändring på det – bildfrågor är något
som diskuteras allt mer inom sociala medier, säger Olle Wilöw, upphovsrättsjurist på Svenska journalistförbundet.
l Johan Sjölund
johan.sjolund@mitti.se
tel 550 550 71

Stenskott?

Laga Ditt stenskott från 0:- till 200:beroende på försäkringsbolag

Boka tid på 020-355 355
eller på www.rydsbilglas.se

Bromma
08-26 50 12
City/
Norrtull Sveav.
08-23 79 00
Danderyd
08-753 35 05
Haninge
08-777 25 00
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Huddinge
08-647 29 00
Sollentuna
08-506 319 00
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Spånga
08-760 21 01
Täby
08-792 15 00
U-väsby
08-506 319 10
Södertälje
City
08-550 113 90
Södertälje
Weda
08-550 188 90
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Säkra elpriset inför vintern.
Nu ända upp till 5 år – utan fast avgi� första året. Bara på fortum.se

Fast elpris i 1, 3 eller 5 år. Erbjudandet från Fortum Markets AB avser nya kunder, kan inte kombineras med andra Fortumerbjudanden. Skatt och moms tillkommer. För information, fullständiga villkor och prisuppgi�er se fortum.se Konsumenträtt, klagomål och tvistlösning: fortum.se/konsument eller ring kundservice, tel 020-46 00 00.

