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ABSTRACT 

 
Titel: Den svenska dagspressen på Instagram – En studie om hur svensk dagspress använder sig av 

Instagram. 

 

Författare: Robert Gabrielsson, Troy Enekvist 

Kurs, termin och år: Journalistik GR (c) C-uppsats HT 2016  

Antal ord i uppsatsen: 11854 

 

Problemformulering och syfte: Medierna rör sig mot digitala plattformar. Samtidigt försöker 

nyhetstidningar anpassa sig till ett nytt medielandskap för att på bästa sätt möta sin publik. Bland svensk 

dagspress kämpar många tidningar för sin överlevnad och deras bildredaktioner läggs ner en efter en. 

Tidningar figurerar allt mer på sociala medier och det bildbaserade sociala mediet Instagram är i skrivande 

stund mer populärt än någonsin bland svenskarna, ett relativt nytt medium som de svenska tidningarna 

precis har börjat använda.  

Syftet med denna studie var att undersöka om svensk dagspress anpassar sig till det nu rådande digitala 

landskapet, det vill säga publicerar sig på Instagram. Vi sökte svar på hur deras användning av Instagram 

såg ut samt om tidningarna hade en policy för mediet, och i dessa fall, hur den såg ut. 

 

Metod och material: Mellan 9 och 11 november 2016 undersöktes hur många svenska dagstidningar som 

använder Instagram, samt vad som publicerades. Detta kompletterades med åtta stycken intervjuer för att få 

mer djupgående svar kring svensk dagspress Instagramanvändning.  

 

Huvudresultat: 86 procent av de svenska dagstidningar hade ett Instagramkonto. Främst publicerades 

nyhetsbilder, de stod för 45 procent av det totala antalet publicerade bilder. Resterande bilder var till 

största del behind the scenes-bilder - 16 procent, video - 13 procent och läsarbilder - 10 procent. I de 

kvalitativa intervjuerna fann vi en svensk dagspress på ett experimentstadie där man testar sig fram med 

vad som fungerar. De intervjuade (med Instagram) önskade en länkfunktion via Instagram för att kunna 

flytta läsare till sin webbplats. Denna funktion var i skrivande stund inte möjlig. Samtliga med Instagram såg 

det som en plattform man bör vara på eftersom det är där publiken och deras läsare finns. 

 

Nyckelord: Instagram, Sociala medier, Svenska dagstidningar, Svensk dagspress, Kvantitativ, Kvalitativ, 

Digitalisering, Medieutveckling, Medieanvändning, Bildjournalistik, Journalistik, Policy. 
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1. INLEDNING 

 
“In its largest acquisition to date, the social network has purchased Instagram, the popular 

photo-sharing application, for about $1 billion in cash and stock.” 

(Evelyn M. Rusli, New York Times, 9 april 2012) 

 

Instagram lanserades 2010. Det är ett socialt nätverk vars syfte är att dela bilder med andra. 

Under de senaste sex åren har svenska tidningar skaffat användarkonton på Instagram. 

Faktorerna är många, varför tidningarna från den klassiska pappersformen dras till de digitala 

publiceringsverktygen och däribland sociala medier. En nyfikenhet kring hur detta fenomen 

ter sig, och hur det uppkom, väcktes hos oss som gjort denna studie. Efter en snabb överblick 

över några få svenska dagstidningars Instagramkonton fann vi att de såg väldigt olika ut, både 

i antal följare och i typ av publiceringar.  

Som studenter i ämnet bildjournalistik matas vi också av information om en bransch i 

förändring, där arbetssituationer och förhållanden är under ständig utveckling.  

 

“Bildens ställning i dagspressen har både stärkts och försvagats under de senaste två decennierna. 

Bilden har stärkts   genom att den har blivit alltmer framträdande i svensk dagspress; länge hade 

kvällstidningarna en starkt visuell framtoning med många och stora fotografier, medan texterna 

dominerade i morgontidningarna. Men i dagens morgontidning dominerar fotografiet, både på 

förstasidan och inuti tidningen där sidor ofta redigeras kring en stor bild som löper över uppslaget.” 

(Wadbring, Nilsson, 2016: 7) 

 

Citatet är hämtat ur det första stycket ur Ingela Wadbring och Maria Nilssons studie om 

huruvida bilden har tappat betydelse i svensk dagspress eller inte. Detta sker samtidigt som 

tidningar i Sverige lägger ner bildredaktioner och fotografer och bildredaktörer blir av med 

sina arbeten eller får nya roller som multijournalister (Wadbring, Nilsson, 2016: 8). Nu har 

även skrivande journalister fått rollen att fotografera, samtidigt som de klassiska fotograferna 

får rollen att skriva (Wadbring, Nilsson, 2016: 8). Under tiden sker en digitalisering och 

sociala medier har blivit en ny källa att hämta nyheter från, där nyhetsorganisationer har 

anpassat sig genom att öka sin närvaro på sociala medier (Edson, Tandoc, Vos, 2015: 1). 

Medan sociala medier tar en allt större plats inom journalistiken så har mediekonsumenternas 

vilja att betala för tidningar, vilket har säkrat deras existens år efter år, förändrats och viljan 
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finns inte längre kvar (Westlund, 2011: 5). Intäkterna från papperstidningar minskar och 

samtidigt kontrar nyhetsindustrin med att figurera vid nyhetssidor på Internet samt vid 

mobilapplikationer för att minska dessa förluster (Westlund, 2011: 5). Nyhetsmedier tvingas 

alltså till att förflytta sig till samma plattformar som läsarna förflyttar sig till, för att överleva, 

däribland mobilapplikationer. 

Sedan Instagram lanserades har mer än 500 miljoner användare gått med i nätverket 

(Instagram, 2016). Mediet är det näst mest populära sociala nätverk i Sverige, strax efter 

Facebook. 40 procent av de svenska internetanvändarna använder Instagram. (IIS, 2015). 

Det sociala forumet med syftet att dela bilder, skapar i samband med svensk dagspress 

och den bildjournalistiska och journalistiska arbetsmarknaden, en undran hos oss över hur de 

använder sig av det sociala nätverket. Eftersom Instagram är relativt nytt finns det också en 

fundering kring hur pass inarbetade rutiner runt Instagram det finns bland den svenska 

dagspressen.  

Det finns tidigare forskning om Instagram, dock har vi endast funnit en studie (Anton 

Björsell, 2015) om hur svenska medier använder sig av Instagram, gjord av en student på 

Göteborgs Universitets journalistprogram. Tidigare forskning om hur medier använder sig av 

sociala medier i allmänhet är mer förekommande. Edson, Tandoc och Vos (Edson, Tandoc, 

Vos, 2015) har till exempel i en observationsstudie undersökt hur journalister använder sig av 

sociala medier samt hur arbetet kring sociala medier har implementerats i redaktioners 

vardagliga rutiner.  

Bristen i forskning om hur svenska medier använder sig av Instagram är ett argument 

i sig att undersöka ämnet vidare. Men det handlar inte bara om Instagram utan också om 

ämnet bildjournalistik. Tidningar, precis som alla andra användare, använder Instagram till att 

dela bilder, det är det som är syftet med Instagram. 
 

“Sammanfattningsvis visar litteraturöversikten att det finns relativt lite forskning om den 

journalistiska bilden, i jämförelse med den mycket omfattande journalistikforskningen.”  

(Nilsson, Wadbring, 2016: 21) 

 

De beskriver det som en vit fläck på forskningskartan (Nilsson, Wadbring, 2016: 22). 

Bildjournalistik och Instagram som ämne är två relativt outforskade områden och därför finns 

det en inomvetenskaplig relevans i att undersöka dessa ämnen. 
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1.1. Syfte 

Grunden i studien består till stor del av det faktum att nyhetsmedier vill möta sin publik där 

publiken finns. Att undersöka Instagram, som är ett medium för bilder och används av 

nyhetsmedier, är en nödvändig avgränsning för att koppla bildjournalistikens förändrade 

villkor i en ny medievärld till det faktum att nyhetsmedier behöver använda sociala medier. 

Andra sociala medier som Facebook är inte bildbaserat på samma sätt. Twitter används till 

största del för textpublicering. 

Som vi nämnde tidigare, efter en snabb överblick på olika svenska dagstidningarnas 

Instagramkonton fann vi att de ser väldigt olika ut. Att det skulle skilja sig mellan olika typer 

av medier är föga överraskande. Att det verkar skilja sig mellan samma typ av medier är 

angeläget att uppmärksamma. Svenska dagstidningar blir därför en naturlig avgränsning. 

 

Syftet  är alltså att undersöka om svenska dagstidningar anpassar sig till det nu rådande 

digitala landskapet med hjälp av Instagram. 
 

 

1.2. Frågeställningar 

Hur använder sig svensk dagspress av Instagram? 

Finns det en policy för hur Instagram ska användas, och i sådant fall, hur ser den policyn ut? 

 

 

1.3. Svenskar och Internet 

 

1.3.1 Sociala medier 

IIS, Svenskarna och Internet  gör årliga studier av den svenska befolkningens Internetvanor. 

Följande uppgifter är hämtade från 2015 års undersökning. 

 Personer i åldern 16-25 år spenderar i genomsnitt 9,8 timmar per vecka på sociala 

nätverk (IIS, 2015). Det är den åldersgrupp som spenderar mest tid på sociala nätverk. Den 

åldersgrupp som spenderar minst tid på sociala nätverk är gruppen 66-75 år, vilka befinner 

sig på sociala nätverk i genomsnitt 4 timmar per vecka (IIS, 2015). Den åldersgrupp som i sin 

tur spenderar mest tid på specifikt Instagram är även där gruppen 16-25 år, sedan minskar det 

i takt med åldern, precis som med de övriga sociala nätverken (IIS, 2015). Det innebär alltså 
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att ju äldre du är desto mindre använder du på Internet och sociala medier, men gruppen finns 

fortfarande där, bara i en mindre utsträckning. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Internet och sociala medier har sedan Facebooks 

start 2004 tagit en allt större roll i svenskarnas liv.  

 

1.3.2. Instagram 

Instagram är en social medieplattform som lanserades i oktober 2010 av Kevin Systrom  och 

Mike Krieger. Nätverket bygger på att man som användare publicerar bilder med en eventuell 

text som sin tur publiceras i flöden hos kontots följare. Publiceringarna kan gillas eller 

kommenteras av de som följer kontot. Konton på Instagram kan vara privata, vilket betyder 

att du kan styra vilka som får följa ditt eget konto, och de kan vara öppna för alla användare 

att följa. Publiceringarna kan även hashtaggas, vilket fungerar ungefär som nyckelord och gör 

dem sökbara för användarna på Instagram. För varje hashtag, eller nyckelord, finns ett flöde, 

där dina publiceringar, med just den hashtaggen du valt, placeras. Detta för att användare som 

inte följer dig, ska hitta dina publiceringar och slutligen ditt konto. 

Nätverket har dess start för sex år sedan växt till att ha 500 miljoner användare. Varje 

dag så publiceras 95 miljoner bilder på Instagram (Instagram, 2016). Då mängden bilder och 

användare är så enormt så har det blivit möjligt för denna plattform att växa.  

Det är, i skrivande stund, inte möjligt att publicera länkar i Instagraminlägg och länge 

fanns det heller ingen möjlighet att annonsera via Instagram men på senare tid har man nu 

öppnat för möjligheten att köpa annonsutrymme som publiceras i användarnas flöden. 
 

“Instagram ads are now available globally for all businesses — big and small.” 

(Instagram, 2016) 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

 

I detta kapitel tittar vi på fyra stycken tidigare gjorda studier som berör ämnen relaterade till 

vår studie. Studierna är utvalda i relation till våra frågeställningar som främst söker svar på 

hur svensk dagspress använder Instagram. Som vi nämnde i inledningen så fann vi få studier 

om hur nyhetsorganisationer arbetar med Instagram. Därav berör en del av forskningen hur 

nyhetsorganisationer arbetar med sociala medier och Internet i allmänhet. En del av 

forskningen berör också ämnet bildjournalistik och dess förhållanden i dagens medieklimat. 

 

2.1. Om Instagram 

I hopp om att stärka forskningsområdet så gjorde en student vid JMG, journalistprogrammet 

vid Göteborgs universitet, hösten 2015 ett examensarbete om nyhetsredaktionernas arbete 

med Instagram som publiceringsverktyg. I en studie av Anton Björsell framkom att: 

 

“Svenska nyhetsmedier befinner sig fortfarande på ett experimentstadie där man inte hittat en konkret 

målbild för användandet av Instagram i journalistiken.”  

(Björsell, 2015: 2)  

 

Han påpekade en brist inom forskning som berör Instagram, ett område som är tunt både 

internationellt och inte minst i Sverige (Björsell, 2015: 65). I studien intervjuades sex 

personer från sex olika dagstidningar, alla med något form av ansvar för tidningens sociala 

medier. Anton Björsells studie är centrerad kring hur intervjupersonernas uppfattningar om 

nyhetsredaktionernas arbeten kring Instagram. Anton Björsell ämnade alltså inte att ta reda på 

hur tidningarna faktiskt arbetar i verkligheten, eller om det som intervjupersonerna säger är 

sant. Här hoppas vi kunna stärka forskningsområdet ytterligare med hjälp av vår kvantitativa 

undersökning som finner svar på vad som publiceras, hur mycket tidningarna publicerar och 

hur många tidningar som är på Instagram. 

 

2.2. Om målgrupper på Internet 

Vidare har en doktorandstudent på Grady College of Journalism and Mass Communication 

vid University of Georgia undersökt huruvida nyhetsorganisationer försöker nå unga läsare 

och hur de försöker göra det (Graybeal, 2011). Under 2008 skickades 1125 enkäter ut till 
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olika amerikanska dagstidningar (Graybeal, 2011: 92). Ett lågt antal svar på endast 134 

tidningar försvårade möjligheterna att generalisera resultaten till en större population 

(Graybeal: 2011, 92). Dock fann man i studien att många av de tidningar som deltog i 

undersökningen hade till en början försökt att locka till sig yngre läsare till print (Graybeal, 

2011: 96). Men det hela slutade med att de började fokusera på webben för att dra dessa 

läsare dit istället (Graybeal, 2011: 96). En utgivare hade svarat med orden “Unga människor 

läser inte papperstidningen, de söker sig till internet för att få information. Nyhetstidningar 

behöver fundera ut hur de ska få unga läsare till deras sajt” (Graybeal, 2011: 95). 

 Undersökningen ovan är inte relaterad till Instagram, dock beskriver den en möjlig 

faktor till varför tidningar har Instagram. Som vi nämnde ovan ur Svenskar och Internets 

årliga undersökning kan vi se att det är framförallt den yngre generationen som använder 

Internet och sociala medier. Hur de dagstidningarna som vi valde ut för intervjuer såg på 

målgrupper på Instagram sätts i relation till undersökningen ovan i resultaten av denna studie. 

 

2.3. Bilder i dagspressen 

Maria Nilsson och Ingela Wadbring vid Mittuniversitetet undersökte utvecklingen av den 

journalistiska bilden i en kvantitativ innehållsanalys av 17 400 bilder mellan 1995 och 2013. 

De analyserade Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Helsingborgs Dagblad. 

Det huvudsakliga resultaten de kom fram till var bland annat att “antal bilder ökar markant” 

(Wadbring, Nilsson: 2016: 85).  År 2013 gjordes även en analys av respektive tidningssajt. 

De utgick från en tes att det finns ett allmänt tankesätt att amatörbilder ökar i tidningarna 

(Wadbring, Nilsson, 2016: 73) men kom fram till att antalet amatörbilder lyser med sin 

frånvaro.  

 
“I litteraturen har länge förutspåtts att amatörbilder kommer att bli alltmer framträdande i 

journalistiken.../---/...så har inte skett; amatörbilder har en marginell betydelse i det allmänna nyhetsflödet i 

de undersökta tidningarna”.  

(Wadbring. Nilsson, 2016: 86).  

 

I vår undersökning tittar vi på vad för typ av bilder som publicerades på Instagram mellan 9 

och 11 november 2016. Forskningen är relevant i den mån att Instagram är ett 

bildpubliceringsverktyg som vi fann att de flesta av Sveriges dagstidningar använder. Av de 
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som intervjuades för vår studie såg ett antal bland annat Instagram som ett verktyg för 

bildberättande, eller som en plattform för att lägga upp “snygga bilder”. Wadbring och 

Nilssons forskning berör till den största delen publicering i pappersform och inte digitalt. 

Även om den inte är helt applicerbar på en denna studie som enbart fokuserar på den digitala 

publiceringen, så bör den ändå kunna visa hur dagstidningar tänker kring publicering av 

bilder. 

 

2.4. Nyhetsredaktioner på sociala medier 

Edson, Tandoc och Vos har i en studie observerat tre amerikanska nyhetsredaktioner med 

syftet att söka reda på “mönster i hur journalister använder sociala medier i sitt nyhetsarbete” 

(Edson, Tandoc, Vos, 2015: 1).  

 

“Nyhetsorganisationer anpassar sig till den ökade betydelsen av sociala medier, som i sin tur är 

formad av publiken.” 

(Edson , Tandoc, Vos, 2015: 1) 

 

Från början var sociala medier tänkta som nätverkande plattformar, sociala medier som 

Facebook, Twitter och Youtube har numera blivit en kanal för nyheter för ett växande antal 

användare (Edson, Tandoc, Vos, 2015: 1). “Flera nyhetsorganisationer har anslutit genom att 

verka på sociala medier” (Edson, Tandoc, Vos, 2015: 1). 

De nyhetsredaktioner som observerades kompletterades med intervjuer av 

webbredaktörerna för respektive nyhetsorganisation. Nyhetsorganisationerna var då bland de 

50 största i USA och samtliga hade en pappersupplaga. I resultaten fann man att 

webbredaktörerna använde för det mesta Twitter och Facebook. En använde också Instagram, 

men en annan pratade om Google+ (Edson, Tandoc, Vos 2015: 6). I arbetet med sociala 

medier fann man att tidningarna fokuserade mest på tre områden; övervakande, interaktion 

och marknadsföring. Med övervakning menas i detta fall att tidningarna använde sociala 

medier för att övervaka andra nyhetsmedier, heta ämnen på sociala medier samt se hålla koll 

på traditionella nyhetskällor. 

“Att använda sociala medier som ett sätt att interagera med publiken kommer i många 

olika former och grader.” (Edson, Tandoc, Vos, 2015: 8). En av tidningarnas redaktörer 

beskrev den första tiden med Twitter, när användandet låg på en mer experimentell nivå: 
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“Det blev ett stort engagemang, folk ställde frågor till oss och vi fann att sociala medier är ett ganska 

kraftfullt verktyg.../---/...det är ett sätt att hitta källor, ett sätt att hitta olika synpunkter. Det är ett 

sätt att ha en konversation med samhället och våra läsare.” 

(Edson, Tandoc, Vos, 2015: 8) 

 

Slutligen fann man att tidningarna använde sociala medier för att sprida innehåll samt för att 

marknadsföra sig själva.  
 

“För det mesta användes sociala medier för att driva trafik till sin sajt. Berättelser som förväntades 

vara populära var också de som blev mest marknadsförda”  

(Edson, Tandoc, Vos, 2015: 9).  

 

I diskussionen tar Edson, Tandoc och Vos upp hur den journalistiska rollen påverkas av 

användandet i sociala medier. “Sociala medier förser journalister med mer information om 

dess publik än någonsin förr” (Edson, Tandoc, Vos, 2015: 12). De menar att detta har 

konsekvenser för journalisters nyhetsarbete (Edson, Tandoc, Vos, 2015: 12). De beskriver 

hur webbredaktörer använder sig av Facebook och Twitter som verktyg att marknadsföra sitt 

innehåll, men fortfarande i stil med ett “vi berättar för er vad som är viktigt” närmande 

(Edson,Tandoc, Vos, 2015: 12). “Teknologi, i detta fall sociala medier, används i den mån så 

att det passar in i den traditionella gatekeepingrollen” (Edson, Tandoc, Vos, 2015: 12). 

 

 

3. TEORETISKA PERSPEKTIV 

 

Till en början var tanken att resonera kring gatekeeping- och gestaltningsteorin utöver de vi 

beskriver nedan. Men studien kom att beröra ämnet digitalisering, att nyhetsorganisationer 

rör sig till digitala plattformar, samt att individer söker att tillfredsställa sina behov genom 

mediekonsumtion och medier söker att uppfylla dessa behov, till en större del och ansågs 

därför mer applicerbara. I slutskedet valde vi att ta in diffusion of innovations för att försöka 

förklara varför svenska dagstidningar befinner sig i olika stadier när det kommer till deras 

användning av Instagram. 
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Detta kapitel representerar således de teoretiska perspektiv som använts i studien. Vi tar upp 

tre teoretiska perspektiv. Det första perspektivet beskriver digitaliseringen och 

kommunikationsteorier, hur Internet kom att bli en stor del i människors vardag. Det andra 

perspektivet beskriver uses and gratification och det tredje perspektivet diffusion of 

innovations.  

 

3.1. Internets uppkomst 

 
“Den största förändringen inom kommunikation de senaste 40 åren (sedan televisionens intåg) har 

varit uppkomsten av Internet.”  

(Severin, Tankard, 2001: 366) 

 

Werner J. Severin och James W. Tankard JR. skriver om kommunikationsteorier i 

cyberrymden (Severin, Tankard, 2001). Att skicka meddelanden och kommunicera via 

datorer var snabbt och enkelt. Du kunde kommunicera med nästan vem som helst och e-mail 

var ett av de mest populära medlen (Severin, Tankard, 2001: 366). Internet förändrade 

kommunikation på en fundamental nivå och gjorde det möjligt för människor att 

kommunicera på sätt som det via tidigare massmedier inte var möjligt (Severin, Tankard, 

2001: 366). Internet var en sensation och öppnade upp stora kommunikativa möjligheter där 

den traditionella kommunikationen mellan massmedier och konsumenter förändrades. Det var 

längre inte en enskild som kommunicerade med massan, utan massan kunde börja 

kommunicera med massan samtidigt som massan även kunde kommunicera med enskild 

(Severin, Tankard, 2001: 367). Enkelheten och snabbheten var alltså en stor del i varför 

människor tog sig till Internet och de nya kommunikationsmöjligheterna. Det finns en 

relevans i att förstå grunden till detta fenomen när vi tittar på hur och varför tidningarna 

också började röra sig till Internet och de sociala plattformar som uppkommit på Internet. 

Oscar Westlund menar att mediekonsumenterna länge haft viljan att betala för tidningar 

vilket har säkrat deras existens år efter år men dessa förhållanden har nu förändrats 

(Westlund, 2011: 5). Intäkterna från papperstidningar minskar och samtidigt har medierna 

kontrat med att figurera via nyhetssidor på Internet samt via mobilapplikationer för att 

minska dessa förluster (Westlund, 2011: 5). För tidningar är det alltså en överlevnadsfråga, 

och för att tillfredsställa sina konsumenters behov och därmed också sina egna behov behöver 
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de anpassa sig och förflytta sig till de plattformar som läsarna finns på. Frågan är hur de ska 

tjäna pengar på detta.  

Oscar Westlund skriver också att nyhetsmedier har länge strävat efter att uppfylla 

olika människors behov av nyheter och information och har alltid varit integrerade i den 

tekniska utvecklingen (Westlund, 2011: 5). För att göra relevansen av detta i vår studie mer 

tydlig så handlar det om att förstå grunden till varför tidningar och konsumenter förflyttar sig 

till Internet och sociala medier, men också varför samhället i ett större perspektiv förflyttar 

sig till mer digitala plattformar. 

Severin och Tankard (2001) tar upp vad människor använder Internet och andra nya 

former av medier till. De beskriver det som en tid då nyhetsmedier börjar figurera allt mer på 

Internet (Severin, Tankard, 2001: 367) och de frågar sig vem som använder sig av dessa sidor 

och till vilket syfte. De har bland annat tittat på en studie från 1998 gjord av Y.M. Chang som 

i sin tur har undersökt hur universitetsstudenter använder sig av sidor på Internet (Severin 

Tankard, 2001: 375) I resultaten fann man under kategorierna som berör medierelaterade 

sidor och allmän internetanvändning, att det viktigaste var att få veta något direkt, samt att ta 

del av nyheter när man själv vill det. Behovet av att ta del av något direkt, samt att kunna ta 

del av nyheter när man själv vill det, är också något som kan ha en stor del i det faktum att 

medier rör sig mot plattformar på Internet. 

 

3.2. Uses and gratification 

 
“En viktig utgångspunkt för att förklara och förstå människors konsumtion av medier och 

journalistik är att människor är - mer eller mindre - aktiva som mediekonsumenter. Ju större 

medieutbudet och valfriheten är, desto aktivare tvingas människor vara i sina val av 

medier.../---/...detta är även kärnan i den så kallade uses and gratifications-teorin.” 

(Nord, Strömbäck, 2012: 266) 

 

Nyhetsmedier har under en lång tid strävat efter att uppfylla olika människors behov av 

nyheter och information och har alltid varit integrerade i den tekniska utvecklingen 

(Westlund, 2011: 5). 

 
 

10 



 

“I journalistens professionalitet ligger att inte bara välja de nyheter som publiken vill ha, utan också 

de nyheter som publiken behöver.”  

(Nord, Strömbäck, 2012: 225) 

 

Här fann vi det problematiska med uses and gratification-teorin. Det teoretiska perspektivet 

är fokuserat på att individer vill tillfredsställa sina behov genom sin mediekonsumtion. Det 

förklarar således inte varför medier söker att uppfylla dessa behov och är endast applicerbar i 

viss utsträckning. Det är en förklaringsmodell riktad mot publiken. Problematiken 

registrerades även av Oscar Westlund, docent på Göteborgs Universitet. Uses and 

gratification är därmed applicerbar med den förutsättningen att individer har behov som 

medier i sin tur försöker tillfredsställa, genom att söka sig dit läsarna finns. 

Oscar Westlund menar således att journalistiken i årtionden har tillgodosett läsarnas 

behov. Redan från de första pressarna till digitaliseringen har journalistiken också följt den 

teknologiska utvecklingen (Westlund, 2011: 5). Han påpekar att under denna utveckling har 

digitaliseringen har flyttat nyhetskonsumeringen bort från fasta platser som hem och skola, 

och är numera tillgänglig vart du än befinner dig. Digitala medier och mobiler har blivit 

viktiga medium när nyhetsorganisationer vill främja allmänhetens tillgång till nyheter 

(Westlund, 2011: 6). 

Detta kan i sin tur förklara varför nyhetsorganisationer rör sig till sociala medier och 

mobilapplikationer. Instagram kan nås via webbläsare och datorer men publiceringar görs via 

smarta telefoner. Det går att publicera inlägg via datorer, men det kräver externa program och 

är inte något som Instagram har tillgodosett eller haft som tanke från början. Poängen är att 

du ska ta bilder, och dela dem via din telefon (Instagram, 2016). Dagens smarta telefoner är 

något som de flesta bär med sig på en reguljär basis, vilket i sin tur gör att 

nyhetsorganisationer kan nå läsare när och vart som helst. Även om många tidningar har sina 

egna applikationer, så kan de använda Instagram till att nå läsare när de inte aktivt söker efter 

nyheter. Instagram är baserat på följare. När en person följer en annan person, företag, 

nyhetsorganisation eller liknande så dyker deras publiceringar upp i användarens flöde. Detta 

gör att användarna får ta del av nyhetsorganisationers publiceringar när de scrollar igenom 

flödet, vare sig de söker aktivt efter nyheter eller inte. 
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3.3 Diffusion of Innovations 

 

        (M. Rogers, 1995: 11) 

 

De fyra elementen, identifierbara i alla studier som berör diffusion of innovations (M. 

Rogers, 1995: 10). Det teoretiska perspektivet söker att förklara hur individer eller 

organisationer i sociala system tar sig an innovationer olika snabbt (M. Rogers, 1995: 11). 

 

3.3.1. Innovation 

 

“En innovation är en idé, ett utförande eller objekt som uppfattas som nytt av en individ eller en 

tilltagande enhet.” 

(M. Rogers, 1995: 11) 

Hur innovationen mottas av individen avgörs i hur pass nytt det uppfattas, en ny innovation 

innebär inte alltid ny kunskap (M. Rogers, 1995: 11). Till exempel en person kan ha vetat om 

ett nytt koncept en viss tid, men har inte ännu bildat en åsikt om konceptet. Personen har 

varken tagit sig till konceptet, eller avstått från det. Det nya konceptets egenskaper påverkar 

hur snabbt någon tar till sig det, till exempel hur pass kompatibelt det är med mottagarens 

ändamål (M. Rogers, 1995: 12). 
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Instagram, som är innovationen i vårt fall, plockas upp i olika takt av svensk 

dagspress. Situationer och förutsättningar påverkar hur pass snabbt det går (M. Rogers, 1995: 

12). En ny idé eller ett koncept som för individen eller det sociala systemet är oekonomisk 

kan också påverkar hur det mottages (M. Rogers, 1995: 10). Everett M. Rogers statuerar ett 

exempel där stora företag inom livsmedel tog in mekaniska tomatplockare, medan de små 

företag inte hade resurser för det och forcerades ut ur branschen (M. Rogers, 1995: 12). Ur en 

annan synpunkt är inte heller alla innovationer önskvärda (M. Rogers, 1995: 12). 

 

3.3.2. Innovation genom kommunikation 

 
“I den förutsättningen att en innovation existerar, så behövs kommunikation för att innovationen 

ska spridas.” 

(M. Rogers, 1995: 17) 

 

Kommunikationen sker mellan olika individer och på olika nivåer (M. Rogers, 1995: 17). 

Kanaler inom massmedia är bland andra ett snabbt och effektivt sätt att sprida kunskap och 

information om nya innovationer till dess eventuella mottagare (M. Rogers, 1995: 18). När 

det gäller information och kunskap om Instagram så sker kommunikation på flera olika 

nivåer, eftersom både organisationer och individer, som brukare av Instagram, blir mottagare 

och sändare. Eftersom Instagram används av både medier, organisationer och individer så 

sprids kunskapen om det från flera olika håll. Hur informationen ser ut och vilken karaktär 

den har, påverkar i sin tur om mottagaren kommer att sprida kunskap om innovationen vidare 

eller inte (M. Rogers, 1995: 18). För att konkretisera till vårt fall kan kunskap om Instagram 

påverka hur pass snabbt och väl svensk dagspress tar till sig Instagram. 

 

3.3.3. Över tid 

Det finns fem stadier för en individ eller organisation att gå igenom innan man beslutar sig 

för att ta sig till en innovation, eller avstå från den (M. Rogers, 1995: 20). Information om 

innovationen kommer först för att sedan följas av åsiktsbildande. I det tredje stadiet tas ett 

beslut om att antaga eller avstå. Om den antas följer en implementering av innovationen i 

verksamheten. Till sist sker en bekräftelse genom att man försöker förstärka sitt beslut om 

antagande av innovationen. Denna process tar i varje enskilt fall olika lång tid, och kan 
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förklara varför vissa tidningar har kommit längre än andra i sitt användande av Instagram. I 

de fall som individer eller organisationer avstår innovationen kan det helt enkelt bero på 

missnöje, eller att innovationen har ersätt med en bättre idé eller koncept (M. Rogers, 1995: 

20). Det utesluter dock inte att innovationen plockas upp i ett senare skede (M. Rogers, 1995: 

20). 

 

3.3.4. Ett socialt system 

 

“Den sociala strukturen i systemet påverkar spridningen av innovationer på flera sätt.” 

(M. Rogers, 1995: 18) 

 

Med det sociala systemet menas i detta fall till exempel en grupp individer eller en 

organisation (M. Rogers, 1995: 23). Här handlar det om hur spridningen av innovationer 

påverkas av intern kommunikation i det sociala systemet, som i sin tur är påverkad av, till 

exempel, hierarki inom ett företag (M. Rogers, 1995: 24). Spridningen av kunskap och 

information påverkas av vem som pratar med vem, och under vilka omständigheter (M. 

Rogers, 1995: 24).  

Hos de olika tidningarna kan den interna kommunikationen eller hierarkin påverka 

hur pass väl Instagram används, där exempelvis, en chef eller en ansvarig för Instagram, kan 

konkret styra hur Instagram används genom att kommunicera negativt eller positivt med 

kollegor eller underordnade. 
 

 

4. METOD 

 

“Att kombinera olika metoder ger ett bredare dataunderlag och en säkrare grund för tolkningen.” 

(Repstad, 2007: 28) 

 

Undersökningen består av en kvantitativ del och en kvalitativ del. I den kvantitativa delen 

ämnar vi att hitta ett samband eller mönster mellan olika kategorier av företeelser (Bjereld, 

Demker, Hinnfors, 2002: 114). Detta har vi undersökt genom att göra en kvantitativ 

innehållsanalys av svenska dagstidningarnas Instagramkonton. Det kan ge en mer 

övergripande bild i vilken utsträckning tidningar använder sig av Instagram. Den kvalitativa 
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delen fokuserar på vilka kvalitéer eller egenskaper som företeelserna har, vilket i sin tur kan 

ge oss kunskap om dem (Bjereld, Demker, Hinnfors, 2002: 114). Den kvalitativa delens syfte 

är att ge en djupare förståelse för hur tidningarna använder sig av Instagram. 

 

4.1. ANALYSENHETER OCH URVAL 

 

4.1.1. Den kvantitativa undersökningen 

I valet av våra analyseneheter där “forskarens idérikedom sätter gränser för vilka 

undersökningsobjekt som kan fungera som analysenheter” (Esaiasson, 2016: 49) valde vi att 

undersöka svenska dagstidningar och eventuella Instagrampubliceringar. 

Utifrån Svenska mediehus (Svenska mediehus, 2016), lista över svenska 

dagstidningar gjorde vi ett totalurval på 87 svenska dagstidningar. Urvalet begränsades till att 

tidningens utgivningsfrekvens skulle vara minst tre dagar per vecka. Detta var vår  definition 

av en dagstidning. För att uppnå en god generalisering i den kvantitativa delen av studien på 

svensk dagspress i “klassisk benämning” valde vi bort tidningar med låg utgivningsfrekvens. 

Tidningar med låg utgivningsfrekvens och liten upplaga, exempelvis tidningar som kommer 

ut en gång per år, riskerade att vara icke representativa för svensk dagspress i sin helhet och 

valdes därför bort i denna studie. 

Av vår definierade population gjordes ett totalurval till vår kvantitativa studie, då alla 

tidningarna undersöktes. “Den optimala lösningen på problemet att generalisera sina resultat 

är förstås att inkludera samtliga  relevanta analysenheter i sin undersökning” (Esaiasson, 

2016: 171).  

I de fall som flera tidningar samarbetade med varandra och hade ett gemensamt 

Instagramkonto samlades tidningarna under sitt respektive gemensamma konto. Två sådana 

fall hittades; Tidningen Allehanda, som hade olika geografiska upplagor i Ångermanland, 

samt Dalarnas tidningar som hade olika geografiska upplagor i Dalarna. Det fanns också fall 

där två tidningar samarbetade med varandra och hade ett gemensamt Instagramkonto. I dessa 

fall listades de med respektive namn och ett snedstreck mellan, till exempel; Alingsås 

Tidning/Elfsborgs Läns Tidning. 

För att ta reda på om tidningen hade Instagram så sökte vi på respektive tidnings 

namn via Instagrams sökmotor, samt via sökmotorn Google med tidningens namn plus ordet 

Instagram, till exempel; “Dala-Demokraten Instagram”. Där tidningens namn innehåller 
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bokstäverna å, ä eller ö har vi även sökt med bokstäverna a och o, till exempel; 

“lanstidningen ostersund”. Om tidningens Instagramkonto inte hittades efter sökrutinerna 

bedömdes den som en tidning utan Instagram. 

Tre dagar valdes ut då vill skulle utföra studien. Från början var tanken att välja ut en 

dag, men vi fann att det skulle bli för lite material att analysera. Dagarna som valdes ut är 9, 

10, och 11 november 2016. 

 

Frågorna som vi ställde i den kvantitativa innehållsanalysen arbetades fram utifrån vår 

frågeställning; “hur förhåller sig svensk dagspress på Instagram?”. Svaren fördes sedan in i 

ett excel-dokument, för att sedan kodas och köras igenom SPSS. Kodbok återfinns i bilaga 3. 

 

Inhämtning av material skedde genom att vi ställde följande frågor: 

 

● Har tidningen Instagram? 

 

Om “Ja” så har följande frågor ställts kring tidningens Instagramkonto: 

 

● Hur många följare har Instagramkontot? 

● Hur många bilder lades ut mellan 9-11 november 2016? 

● Vilken genre/typ av bild har man publicerat? 

 

Om tidningen saknade Instagram så ställdes inga fler frågor. 

Bildgenre och typ av bildpublicering definierades i sju olika kategorier. 

Definitionerna av de olika kategorierna finns i bilaga nr 1  och är följande: 

 

● Nyhetsbild 

● Läsarbild 

● Behind the scene 

● Sportbild 

● Videoklipp 

● Feature 

● Övrigt 
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Inläggen som publicerades mellan 9 och 11 november räknades per tidning och bokfördes i 

ett excel-dokument. I varje publicering mellan 9 och 11 november granskades bild och 

bildtext. Utifrån bildtypsdefinitionerna i bilaga 1 klassificerades publiceringen in i 

excel-dokumentet och märktes med hur många publiceringar av denna typ som förekom.  

För att få en mer övergripande bild av hur det ser ut så har vi valt att gruppera 

tidningarna som hade Instagram. 

 

Definition av publiceringsfrekvens mellan 9 och 11 november 2016: 

 

Ingen: Har ej Instagramkonto. 

Låg: 0 publiceringar. 

Medel: 1-2 publiceringar 

Hög: 3+ publiceringar. 

 

Låg publicering innebär att tidningen har ett Instagramkonto men har inte publicerat något 

mellan 9 och 11 november. 

 

 

 

4.1.2. Den kvalitativa undersökningen 

Efter den kvantitativa innehållsanalysen följde sex stycken intervjuer av de ansvariga för 

respektive tidnings Instagramkonto, alternativt den som är ansvarig för sociala medier. I de 

fall som denna person inte fanns intervjuades den person som, av tidningen, ansågs som mest 

aktiv på kontot. 

Detta gjordes med syftet att få mer fördjupande svar på hur själva användandet av 

Instagram ser ut, samt i relation till vår frågeställning; Finns det en policy för hur Instagram 

ska användas, och i sådant fall, hur ser den policyn ut? I stort handlar det om att komplettera 

den kvantitativa undersökningen.  

 
“...det sista exemplet på användningsområde för samtalsintervjuer visar hur metoden kan utgöra ett 

komplement till annan forskning”  

(Esaiasson, 2016: 256) 
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Därefter följde två intervjuer med tidningar som inte har ett Instagramkonto. Där 

valdes personer som ansågs, av respektive tidning, att vara ansvarig för sociala medier. Det 

går att diskutera hur relevant denna grupp är för att besvara vår frågeställningar som handlar 

om svensk dagspress användning av Instagram. Vi bedömde det, i relation till att det finns en 

grupp på 12 av 87 tidningar som inte har Instagram, en väsentlig del, att det är relevant att 

intervjua tidningar även från denna grupp. 

 

För att nå en god spridning på resultaten plockade vi ut två tidningar i vardera av följande 

publiceringsfrekvenser: 

 

● Har ej ett Instagramkonto. 

● Tidning med låg frekvens av Instagrampublicering. 

● Tidning med medelhög frekvens av Instagrampublicering.  

● Tidning med hög frekvens av Instagrampublicering.  

 

Med publiceringsfrekvens menas i detta fall hur många inlägg som gjordes mellan den 9-11 

november 2016. De tidningar som avviker från det normala i publiceringsfrekvens har valts 

bort ur intervjusynpunkt eftersom de enligt vår bedömning i detta fall riskerade att ge en 

missvisande bild av hur svensk dagspress använder sig av Instagram. Ett exempel på ett 

extremfall är Dagens Nyheter som hade 31 publiceringar mellan 9 och 11 november.  

Ur vårt urval från Svenska Mediehus lista (Svenska mediehus, 2016) valdes två 

tidningar ut i respektive publiceringsfrekvens för en kvalitativ intervju. Valet att analysera 

endast två tidningar per publiceringsfrekvens ger ingen fullgod teoretisk mättnad, men genom 

att intervjua åtminstone mer än en tidning från varje publiceringsfrekvens kan vi åtminstone, 

om än löst, få en teoretisk mättnad. 
 

“Kravet på den som arbetar med en respondentundersökning är att fortsätta göra intervjuer tills det 

uppstått teoretisk mättnad, det vill säga, tills det inte framkommit några nya aspekter av det fenomen 

som står i centrum för undersökningen.” 

(Esaiasson, 2007: 292) 

 

Det finns nödvändiga argument att föra fram till varför vi inte kan uppnå en fullgod teoretisk 

mättnad i våra intervjuer. Eftersom undersökningen består av både en kvantitativ och en 
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kvalitativ del så är tidsbrist en stor faktor. Behandling av resultat från båda undersökningar 

var tidskrävande. Vidare intervjuade vi personer från tidningar med olika 

publiceringsfrekvens för att bra spridning bland analysenheterna, däribland två tidningar som 

inte har Instagram. För att uppnå en god teoretisk mättnad betyder det att vi skulle behövt 

intervjua flera personer från varje publiceringsfrekvens, vilket det inte fanns tid till att göra. 

Vi förstår kritiken till att den teoretiska mättnaden inte är fullgod. 

 

De tidningarna och personer som valdes ut för vår kvalitativa intervjuer är följande: 

 

Hög publiceringsfrekvens: 

Barometern : 6 publiceringar. Piteå-Tidningen : 7 publiceringar. 

Intervjuad: Carin Janefrid. Intervjuad: Elin Backlund. 

Yrkesroll: Sociala medie-redaktör. Yrkesroll: Digitalredaktör. 

 

Medelhög publiceringsfrekvens: 

Helsingborgs Dagblad : 2 publiceringar. Norran : 2 publiceringar. 

Intervjuad: Gustav Gatu. Intervjuad: Lars Eriksson. 

Yrkesroll: Trafikredaktör. Yrkesroll: Multijournalist. 

 

Låg publiceringsfrekvens: 

Dala-Demokraten : 0 publiceringar. Gefle Dagblad : 0 publiceringar. 

Intervjuad: Christian Larsen. Intervjuad: Magnus Lundquist. 

Yrkesroll: Multijournalist. Yrkesroll: Agendanyhetschef. 

 

Har ej Instagramkonto: 

Falköpings tidning: Saknar Instagram. Östra Småland : Saknar Instagram. 

Intervjuad: Börje Andersson. Intervjuad: Simon Karlsson. 

Yrkesroll: Nyhetsredaktör. Yrkesroll: Webbredaktör. 

 

Samtliga intervjuer gjordes via telefon och intervjufrågemall återfinns i bilaga 2 . Samtliga 

intervjuer är inspelade och transkriberade.  
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Frågorna är utformade kring våra frågeställningar i relation med teoretiska perspektiv 

och tidigare forskning. Frågorna är en mix av öppna frågor och mer konkreta slutna frågor, 

båda typer med utrymme för följdfrågor. 

 

 

5. RELIABILITET OCH VALIDITET 

 

5.1. Den kvantitativa undersökningen 

Notera att undersökningens material är inhämtat under tre dagar. Det är dessa dagar vi säkert 

kan säga någonting om. Men utifrån dessa tre dagar kan vi också få en fingervisning och föra 

resonemang om hur en svensk dagstidnings Instagramanvändning ser ut i allmänhet. Desto 

fler dagar vi hade valt att analysera, desto säkrare hade våra resultat blivit. Det hade varit 

önskvärt att analysera ännu flera dagar, möjligtvis upp till en vecka eller en månad för att 

säkerställa att våra resultat är tillräckligt representativa. Tidsbristen begränsade oss dock i 

detta, och tre dagar bör vara gott nog för en tillräckligt representerad bild av svensk dagspress 

Instagramanvändning. Utifrån valet av intervall bedömde vi att en tidning som har hög 

prioritet på Instagram kommer att publicera något under tre av veckans arbetsdagar, medan 

en tidning som inte publicerat något under dessa tre dagar bör ha en låg prioritet på 

Instagram. 

För att säkerställa den interna validiteten kring bild- och publiceringstyper arbetade vi 

fram ett dokument med olika definitioner, detta dokument återfinns i bilaga 1 . Eftersom det 

var två personer som samlade in materialet fanns det en risk för olika tolkningar av 

publiceringstyper, därmed arbetades definitionerna fram så pass noggrant som möjligt för att 

det skulle finnas så lite utrymme för tolkning som möjligt. 

Vi kunde inte utesluta den mänskliga faktorn, och möjligheten till olika tolkningar fanns ändå 

där, dock bedömde vi den i sådant fall som liten. 

När det gäller insamling av material så har båda författarna kodat samtliga värden. 

Studiens ena författare gjorde ett test av interkodarreliabiliteten på 10% (i detta fall 9 

tidningar) av de analysenheter som studiens andra författare kodat för att säkerställa att 

reliabiliteten är god (Esaiasson, 2016: 64).  
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● Vid frågan om huruvida tidningen har Instagram blev resultatet 100% vid 

interkodartestet. 

● Vid frågan om bild- och publiceringstyper blev resultatet 100% vid 

interkodartestet. 

● Vid frågan om antal följare blev resultatet 97,31%. Eftersom antal följare ökar 

och minskar frekvent så når vi inte 100% i interkodartestet. 

 

I undersökningen av huruvida tidningen har Instagram arbetade vi fram sökrutiner för 

att ta reda på om tidningen har Instagram. Vi bedömde att sökrutinerna var så pass 

omfattande att om inte tidningens Instagramkonto hittades utifrån dem, så fanns det inte. I ett 

alternativt tillvägagångssätt hade vi kunnat försöka få tag på alla tidningar och fråga dem om 

de har Instagram för att säkerställa att det existerar eller inte existerar. Det skulle dock vara 

mer tidskrävande och metoden att söka reda på bedömdes som ett bättre alternativ för att 

spara tid. 

När vi i dessa fall pratar om extern validitet så finns alltid en risk att publiceringstyper 

tolkas på andra sätt. För att göra den externa validiteten så god som möjligt har vi därför valt 

kategorier utifrån vad som nyhetstidningar publicerar mest av. Efter insamlingen har vi 

justerat kategorierna efter vad som förekommer mest, och därmed lagt till kategorin; 

“feature”, då vi fann att denna typ av publicering förekom ofta. Feature-kategorin är den som 

löper störst risk att tolkas fel av externa undersökningar i samma ämne, eftersom det är ett 

luddigt begrepp där text och bild av en “mjukare” karaktär förekommer. 

 De publiceringar som faller utanför de vanligaste kategorierna placerades i en 

“övrigt”-kategori. Vi bedömer kategorierna (bortsett från övrigt) som “klassiska” kategorier 

inom svensk dagspress och relativt enkla att tolka. Utifrån det bedöms chansen som stor att 

författare av en likadan undersökning hade tolkat publiceringarna på samma sätt. 
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5.2. Den kvalitativa undersökningen 

 

“Fallstudieforskarna vidgår gärna att enstaka fallstudier aldrig kan vara representativa i statistisk 

mening men man hänvisar ofta till en alternativ logik, analytisk (eller teoretisk) generalisering.” 

 
(Esaiasson, 2016: 159) 

 

Möjligheten att generalisera resultaten från våra intervjuer till en större population är 

begränsad. För att säkerställa att våra resultat stämmer överens med hur verkligheten är 

beskaffad så utgår vi från den tidigare forskning och de teoretiska perspektiv vi använder oss 

av i studien (Esaiasson, 2016: 159).  

Intervjufrågorna är framarbetade utifrån våra frågeställningar tillsammans med 

tidigare forskning och teoretiska perspektiv och söker att svara på dem. Utifrån de resultat vi 

kom fram till finner vi att den interna validiteten är god. Flera av intervjusvaren kunde sättas i 

relation till andra undersökningar, främst Anton Björsells studie, där många av intervjusvaren 

har liknande karaktär (Anton Björsell, 2015). Vi håller oss dock ödmjuka inför möjligheten 

att generalisera till en större population. 

Den externa validiteten är komplicerad när det gäller kvalitativa metoder och 

samtalsintervjuer. Beroende på vilka teoretiska perspektiv och tidigare forskning som 

används av de som gör studien, kan alltid olika frågemallar arbetas fram. Vi skulle kunna 

bidra med vår frågemall till en extern undersökning, men många faktorer kan påverka 

resultatet. I vårt fall, med tidningarnas användande av Instagram, spelar tid och utveckling en 

roll medan vilka som intervjuar spelar en annan. Dessa är bara två faktorer som gör att 

resultaten förmodligen skulle kunna skilja sig från våra, även om exakt samma frågemall 

användes. 

Däröver så kan det ha betydelse vilka som har intervjuats i undersökningen. Det är en 

faktor som vi inte kan bortse från, att vad den intervjuade säger möjligtvis inte är tidningens 

uttalade policy i frågan. 
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5.3. Uses and gratification 

Som vi nämnt tidigare är det teoretiska perspektivet uses and gratification inte applicerbart 

till 100 procent eftersom det förutsätter att nyhetsmedier söker att tillfredsställa de behov som 

individer söker att tillfredsställa genom sin mediekonsumtion. För att förklara varför medier 

söker att uppfylla dessa behov använde vi oss av Oscar Westlunds resonemang (Westlund, 

2011). Det går att hävda att vi borde sökt oss till ett teoretiskt perspektiv som stödjer varför 

organisationer söker att uppfylla sina kunders behov, vilket troligtvis skulle hamna 

någonstans under marknadsstrategier. Den kritiken förstår vi och den är vi medvetna om. 

 

 

6. RESULTAT OCH ANALYS 

 

I detta kapitel presenterar vi våra resultat utifrån de två undersökningar vi gjort. Resultaten 

från den statistiska undersökningen presenteras i det första avsnittet. I det nästkommande 

avsnittet presenteras resultatet av intervjuerna, samt analys av båda undersökningar. Vi valde 

att inte kombinera de statistiska resultaten med analysen eftersom det helt enkelt blev för 

rörigt.  

 

 

Vår undersökningen sökte svar på följande frågeställningar: 

 

● Hur använder sig svensk dagspress Instagram? 

 

● Finns det en policy för hur Instagram ska användas, och i sådant fall, hur ser den 

policyn ut? 
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6.1. KVANTITATIVA RESULTAT 

 

6.1.1. Tidningar med Instagram 

Totalt sett så finns det 87 stycken dagstidningar i Sverige som ges ut minst tre gånger i 

veckan. Av dessa tillhandahåller 75 stycken tidningar ett Instagramkonto.  

 

 
FIGUR 1.1.  Diagrammet visar antalet svenska dagstidningar som har ett Instagramkonto. 

 

Vår undersökning, som genomfördes med ett totalurval, visar att 86 procent av de svenska 

dagstidningarna har ett Instagramkonto.  

 

 

6.1.2. Publiceringar på Instagram 

Lite mer än hälften av dagstidningarna publicerade inte någonting under de tre dagarna som 

vi valde att titta på. En knapp tredjedel publicerade 1-2 stycken bilder och en dryg femtedel 

publicerade tre bilder eller fler.  

 

 

Diagram följer på nästa sida ––> 
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FIGUR 1.2 . FIGUR 1.3. 

Diagrammet visar antal tidningar Diagrammet visar hur många tidningar i varje 

publiceringsfrekvens  som gjort X antal publiceringar. 

 

Hälften av svenska dagstidningar använder inte Instagram regelbundet. Av de som använder 

Instagram så gör de flesta det i en omfattning av en till tre publiceringar på tre dagar, för att 

sedan avta ju fler publiceringar de gör. 

 

FIGUR 1.4.  Diagrammet visar vilken typ av bilder Svenska dagstidningar publicerar på Instagram.  
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Nyhetsbilder är den vanligaste typen av bilder som dagstidningarna publicerar på Instagram. 

Nästan hälften av alla publiceringar är bilder som vi klassificerar som nyhetsbilder. De tre 

följande största kategorierna är: behind the scenes-bilder, video och läsarbilder. Resterande 

bilder publiceras mindre frekvent.  

 

6.1.3. Publiceringsfrekvens kontra följare 

Antalet följare som tidningarnas Instagramkonton har, hänger ihop med hur många 

publiceringar de gjorde under de tre dagar vi undersökte. 

 
FIGUR 1.5.  I diagrammet ovan visas antalet publiceringar kontra antalet följare. Varje punkt representerar en 

tidning. 

 

Diagrammet tyder på att ju fler publiceringar en tidning gör på Instagram, desto fler följare 

har kontot. Det kan också tolkas i motsatt riktning att ju fler följare kontot har desto fler 

publiceringar gör dem. Då konton med ett följarantal på färre än 500 följare med ett undantag 

inte har publicerat någonting under de dagar vi undersökte. Och konton med färre än 1000 

följare gör få publiceringar på Instagram.  
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6.2. Resultatanalys 

 

Majoriteten av de svenska dagstidningarna med en utgivningsfrekvens på minst tre dagar 

finns på Instagram. 

Ett relevant resonemanget att föra i anslutning till detta resultat torde vara att 

papperstidningarnas intäkter minskar och de försöker kompensera för dessa förluster genom 

att förflytta sig till digitala plattformar och mobilapplikationer. Samtidigt strävar 

nyhetsmedier efter att uppfylla olika människors behov av nyheter och information och de 

söker att alltid vara integrerade i den teknologiska utvecklingen (Westlund, 2011: 5). I 

samband med Severin och Tankards kommunikationsteorier om hur samhället tar sig till 

Internet och förflyttar sig till digitala plattformar tyder våra resultat på att det stämmer 

(Severin, Tankard, 2001). 

Utifrån teoretiska resonemang kan vi ana varför nyhetsmedier använder Instagram. 

Digitaliseringen och en önskan att uppfylla sina kunders behov är, enligt våra resultat, en 

orsak till varför nyhetsmedier befinner sig på Instagram. 

Instagram är en plats som människor väljer att vara på. Sedan Instagram lanserades 

har fler än 500 miljoner användare gått med i nätverket (Instagram, 2016). Samtidigt är 

Instagram det näst populäraste sociala mediet i Sverige, strax efter Facebook. 40 procent av 

de svenska internetanvändarna använder Instagram, (IIS, 2015). Instagram är även störst 

bland de yngre (under 35 år) användarna (IIS, 2015). Med utgångspunkten att nyhetsmedier 

försöker möta sina läsares behov, samt att figurera där publiken finns, tyder våra resultat på 

det stämmer. 

Representanterna för de tidningar vi intervjuade, menade samtliga, som var på 

Instagram, att de är där för att publiken finns där.  De vill möta sina läsare och dess behov. 

Exempelvis Carin Janefrid på Barometern säger följande angående deras närvaro på 

instagram. 

 
“Dels är Instagram ett skyltfönster där vi får chansen att visa glimtar av det vi gör.”  

“Men framförallt är det ett sätt att kommunicera med våra läsare.” 

Carin Janefrid, Barometern 
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Gustav Gatu på Helsingborgs Dagblad ser på liknande sätt om varför de finns på Instagram. 

 
“Det är ju för att vår publik är där och för att vi vill testa. Det är för möjligheten att de ska vara en 

mer publicistvänlig plattform i framtiden.” 

Gustav Gatu, Helsingborgs Dagblad 

 

Där poängterar Gustav Gatu hur Instagram fungerar för publicister. Någonting som 

återkommer hos flera av tidningarnas representanter i undersökningen. Tittar vi på de 

tidningarna som inte är på Instagram så är det helt enkelt att de har prioriterat bort Instagram 

för andra sociala medier. Simon Karlsson på Östra Småland beskriver att de helt enkelt inte 

har resurser för att vara på ännu en social plattform. 

 

“Det är Facebook och Twitter som vi använder, och det känns som att det är där vi får sätta ribban 

idag. Vi är en liten redaktion med begränsade resurser.” 

Simon Karlsson, Östra Småland 

 

I annat fall som hos Falköpings tidning, där Börje Andersson inte tror på Instagram. De 

prioriterar Twitter och Facebook högre, som de kanaler tidningen ska vara på när det gäller 

sociala medier. Det handlar också om, som i Östra Smålands fall, en kostnadsfråga. 

 
“Företaget tror mer på Facebook än Instagram. Så enkelt är det. Resurserna räcker inte till mer.”  

Börje Andersson, Falköpings tidning 

 

Ur det ekonomiska perspektivet så är det ingen av de tillfrågade tidningarna som tjänar några 

pengar på Instagram. Flera av de tillfrågade pratar om att en stor brist hos Instagram; att man 

inte kan länka tillbaka till tidningen. Så det blir inget flöde av läsare från Instagram till 

tidningens webbplats där det finns möjligheter för tidningen att tjäna pengar. Edson, Tandoc 

och Vos kom i sin observationsstudie fram till att  “För det mesta användes sociala medier för 

att driva trafik till sin sajt. Berättelser som förväntades vara populära var också de som blev 

mest marknadsförda” (Edson, Tandoc, Vos, 2015: 9). I relation till vår studie och Instagram 

så finns det en intressekollision, tidningarna vill vara på sociala medier för att dra trafik till 

sina sidor, vilket inte fungerar i Instagrams nuvarande form. 
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“Nackdelen är ju att det inte går att länka. Det är ju den stora nackdelen. Det är ju ett bildberättande 

och vi vill ju ha trafik till vår sajt.” 

Magnus Lundquist, Gefle Dagblad 

 

Gustav Gatu på Helsingborgs Dagblad ser det som en anledning att inte lägga så mycket 

energi och tid på Instagram.  

 
“Men om det nu kan bli en trafikdrivande kanal då kommer vi inrikta oss på det och se till att maxa 

effekten på det sättet. Likes eller kommentarer sätter ingen mat på bordet.” 

Gustav Gatu, Helsingborgs dagblad 

 

Vissa av de andra representanterna säger att tidningarna har som mål med Instagram att i 

huvudsak synas och marknadsföra sitt varumärke. Tidningen Norran är ett exempel för detta 

där Lars Eriksson säger följande: 

  
“Vi är där lite bara för att synas och vårda vårt varumärke helt enkelt.” 

Lars Eriksson, Norran 

 

Summerat så använder tidningarna Instagram för att möta sin publik och det viktigaste för 

tidningarna att publicera är nyhetsbilder. I Oscar Westlunds resonemang finner vi en 

förklaring; nyhetsmedier har länge strävat efter att uppfylla olika människors behov av 

mediekonsumtion (Westlund, 2011: 5).  

De representanter för de tidningar som inte hade Instagram sa att tidningen prioriterat 

bort kanalen av bland annat ekonomiska aspekter. Alla intervjuade representanter framhåller 

att Instagram inte är något perfekt medium för publicister. Det finns inget bra sätt att tjäna 

pengar på det arbete man lägger ner. Att vårda varumärket och helt enkelt göra reklam för sin 

produkt är av stor vikt. Flera nämner Instagrams framtida planer med att tillåta att länka 

vidare i publiceringar. Det är någonting som tidningarna ser väldigt positivt på eftersom det 

skulle göra det enklare att föra trafik till sin egen webbplats. Skulle det finnas ett naturligt sätt 

hur tidningarna kan tjäna pengar på arbetet som läggs ner på Instagram skulle det enligt 

exempelvis Gustav Gatu på Helsingborgs Dagblad ändra hur tidningen ser på Instagram och 

hur de prioriterar sina resurser.  
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Då många säger sig vara där för att ha en relation till läsarna och att visa upp sig, så 

används därmed Instagram som ett slags reklammedel för tidningen. Hur de då använder 

Instagram för att visa upp sig för läsarna sker på olika sätt. Ser vi till bilderna som 

tidningarna väljer att publicera, och som utåt ska visa upp en bild av tidningen, består de i 

stort sett av tre olika typer; nyhetsbilder, läsarbilder och behind the scenes-bilder.  

Majoriteten av bilderna som publiceras är nyhetsbilder. Samtidigt som behind the 

scene-bilder, videor och läsarbilder båda upptog en stor del av flödet. Enligt Ingela Wadbring 

och Maria Nilssons forskning i ämnet hävdas att  “amatörbilder har en marginell betydelse i 

det allmänna nyhetsflödet i de undersökta tidningarna”. (Wadbring. Nilsson, 2016: 86) Det är 

någonting som inte stämmer i nyhetstidningars Instagramflöde, då amatörbilder är det fjärde 

största gruppen med ungefär tio procent av bilderna. Wadring och Nilssons forskning 

fokuserar främst på pappersupplagan (Wadbring, Nilsson, 2016). Det visar ändå på att 

tidningar generellt tar sig större friheter att publicera läsarbilder på Instagram än i sina mer 

genomarbetade kanaler. 

Vissa av representanterna i vår studie ansåg inte att tidningarna riktar sig till någon 

annan målgrupp på Instagram än de gjorde i sin andra kanaler, medan andra ansågs sig rikta 

sig till en yngre publik på Instagram. Anton Björsell skrev; “svenska nyhetsmedier befinner 

sig fortfarande på ett experimentstadie där man inte hittat en konkret målbild för användandet 

av Instagram i journalistiken” (Björsell, 2015: 2). Om svenska tidningar fortfarande testar sig 

fram så har man kanske inte funnit sitt arbetssätt än, eller en inriktad målgrupp på Instagram. 

Mediet bygger på följare, och med att publicera snygga och vackra bilder med rätt hashtags är 

det möjligt att locka till sig fler följare, vilket också kan vara en orsak till varför svenska 

tidningar publicerar läsarbilder. Både en privat användare och tidningar söker i många fall att 

få många följare. På det sättet kan de hjälpa varandra med att dela varandras bilder. 

Publicerar tidningar läsarbilder så får läsaren större spridning på sina bilder och kan då få fler 

följare till sitt konto. Samtidigt som tidningar kan få fler följare om de publicerar bilder som 

deras följare uppskattar.  

Nyhetsbilder är den typen de flesta säger att de publicerar mest av, dock är det ganska 

spritt mellan de intervjuade vad de tycker att Instagram lämpar sig bäst för. 
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“Ofta är det reportagebilder av olika karaktär.” 

 

 “...är det så om vi har speciella reportage, om det är starka reportage eller porträtt av människor, 

andra saker som händer, evenemang eller annat varierat. Det spänner över ett ganska vitt fält ändå. 

Det gemensamma är att det är bilder som förmedlar någon slags värme…” 

Carin Janefrid, Barometern 

 

Det som generellt genomsyrar intervjusvaren är att tidningarna publicerar det som de själva 

tror att läsarna är intresserade av.  

 
 “Läsarbilderna vi publicerar är väldigt mycket närmiljö, folk tycker om att se nära spännande 

bilder från trakterna häromkring. Och ibland är det våra fotografer och ibland amatörfotografer 

eller de hos läsarna, så en hel del sådana bilder är det då” 

Carin Janefrid, Barometern 

 

Sen finns det vissa tidningar som använder Instagram på ett annat sätt. Dala-Demokraten är 

en av de tidningar som använder Instagram mestadels för att skildra tidningens arbete bakom 

kulisserna. De är på Instagram för att tidningen ska se levande ut och ser Instagram som ett 

av de forum där man bör vara.  

 
“Från början var det väl tänkt att vi skulle skildra redaktionen inifrån. Bakom kulisserna. Det är väl 

så fortfarande i dag, antar jag.” 

Christian Larsen, Dala-Demokraten 

 

De väljer att publicera just detta för att de tror att läsarna finner ett intresse i det. 

 
“Folk är väl i regel nyfikna på hur det går till eller hur det ser ut. Då kan man ge dem chansen att ta 

dem in här en sväng.” 

Christian Larsen, Dala-Demokraten 

 

Dessa tankegångar återkommer i även på Piteå-Tidningen. Representanten sa att de vill ha en 

mer “personlig touch” på Instagram.  

Stora skillnader finns, som tidigare påpekats, mellan de olika tidningarnas närvaro på 

Instagram. På Barometern, som är en högpublicerande Instagramanvändare, finns tankarna 
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om Instagram-publicering genom hela processen, till skillnad från i till exempel 

Dala-Demokratens fall, där en strategi finns men som inte egentligen appliceras i 

verkligheten. De olika arbetssätten kring Instagram tyder på att tidningarna är på ett 

experimentstadie, ett liknande resultat som Anton Björsell (2015) kom fram till i sin studie. 

Här kan det dock vara så att sedan dennes undersökning gjordes, för ett år sedan, så har en 

utveckling skett bland tidningarna. Vi kan se att vissa av tidningarna har en klar strategi, 

medan andra fortfarande testar sig fram efter en hållbar idé samt en grupp som inte egentligen 

lägger någon stor tid och kraft på mediet.  

När det gäller att nå sina läsare så har tidningarna lite olika tänk och koll på sin 

målgrupp. Generellt sett, bland de representanter för de tidningar som vi har intervjuat, så 

upplevs de ha en liten uppfattning om målgrupp. De vet inte riktigt vilka de riktar sig mot, 

och de flesta ägnar inte någon större tanke på sin målgrupp när de planerar eller publicerar.  

Norran är en av tidningarna som inte verkar ha något egentligt mål med vilken publik 

de riktar sig mot på Instagram. 

 
“Vi har inte analyserat publiken. Så det kan jag var ärlig om, det har vi ingen aning om.” 

Lars Eriksson, Norran 

 

Christian Larsen på Dala-Demokraten beskriver tidningens målgrupp på Instagram: 

 
“Vi riktar oss till de flesta måste jag säga. Man bygger ju upp målgruppen på dem följare man följer 

själv. Det finns ju allt möjligt, skolor och annan kommunal verksamhet.” 

Christian Larsen, Dala-Demokraten 

 

Medan en tidning som Barometern har full koll på vilken publik de når och riktar sig åt på 

Instagram.  

 
“Vi når flest i åldrarna 25-44 år men även många i åldern 45-54 också. Det är ju en lite yngre 

målgrupp än för den klassiska morgontidningen, där vår medel-läsare har en högre ålder.” 

Carin Janefrid, Barometern 

 

Carin Janefrid säger samtidigt att de inte medvetet tänker på vilken målgruppen är när de 

publicerar. 
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“Inte medvetet. Innehållet som vi har på Instagram är framförallt “feel-good” eller positivt. Vi jobbar 

inte med de tyngsta nyheterna eller konflikter där det blir massa kommentarer och kommentarsfält 

att kommentera.” 

Carin Janefrid, Barometern 

 

Vidare ligger flera av tidningarna där mellan, men spridningen är stor angående hur mycket 

de vet. och tror sig veta, om sin publik. Generellt, av de intervjuade tidningarna, så har 

tidningarna med hög publiceringsfrekvens på Instagram större uppfattning om sina följare. 

De båda representanter för högpublicerande tidningarna vi valt att intervjua, Barometern och 

Piteå-Tidningen, har god koll på vilken målgrupp tidningarna riktar sig till på Instagram. De 

båda säger att deras publik är betydligt yngre på Instagram än i deras andra kanaler. Medan 

de två tidningarna med låg publiceringsfrekvens Gefle Dagblad och Dala-Demokraten inte 

har någon större uppfattning om deras publik. Tidningarna befinner sig i olika skeden när det 

handlar om kunskap om publiken, för att de befinner sig på olika nivåer i spridningskurvan 

(M. Rogers, 1995: 11). Det i sin tur kan bero på att Instagram har implementerats olika långt i 

tidningarnas arbetsrutiner och att kunskapen om hur Instagram bör användas varierar mellan 

de olika tidningarna (M. Rogers, 1995: 12). 

Tidigare forskning visar på att liknande iakttagelser har gjorts förut. Geoffrey 

Graybeal fick fram genom en intervju att unga människor sökte sig, i en större utsträckning, 

till internet för att söka information; “Unga människor läser inte papperstidningen, de söker 

sig till internet för att få information. Nyhetstidningar behöver fundera ut hur de ska få unga 

läsare till deras sajt” sa en webbredaktör i undersökningen (Graybeal, 2011: 95). Kopplar vi 

det till våra intervjusvar, som tyder på att de tidningarna som publicerade mycket på 

Instagram hade ganska bra koll på vilken deras målgrupp var, vilken de också ansåg vara 

yngre personer än i pappersupplagan. Dock så fann vi lite belägg för att det verkligen var så. 

Bland de låg- och medelpublicerande tidningarna handlade de huvudsakliga tankarna mer om 

att “finnas där publiken finns”.  

Hur en policy såg ut angående de olika tidningars Instagrampublicering varierade. Det 

var egentligen bara en tidning som stack ut med en klart skriven policy och det var 

Helsingborgs Dagblad. De andra tidningarna hade inte en skriven policy men i alla fall ett 

tänk bakom vad de publicerade och varför.  
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“Dels så är det lite allmänna tips om hur man lyckas. /---/...sedan lite om vilket innehåll som vi 

tycker funkar. Vad vi tycker kring video och vad som gäller kring upphovsrätten kring våra olika 

byråleverantörer...” 

Gustav Gatu, Helsingborgs Dagblad 

 

“Vi har en muntlig policy eftersom vi hela tiden utvärderar den och jag brukar försöker skicka ut till 

oss som jobbar med detta, statistik och vi utvärderar vad vi har gjort i olika kanaler till exempel 

varje vecka.” 

Carin Janefrid, Barometern 

 

Gällande filter-policy på bilder så förde de flesta representanter ett tydligt resonemang; det 

skulle vara verkligheten som de visade. Men hur verkligheten definierades såg lite olika ut. 

Vissa av representanterna menade att ingen “retouch” var accepterad, medan till exempel 

tidningen Norran, framhävde att mer konstnärlig frihet var accepterad på Instagram än i 

papperstidningar. 

 
“Nu tycker jag man kan ha lite större konstnärliga, ta ut svängarna lite mer på Instagram än man 

kan göra liksom i papperstidningen än man kan göra på webben, eftersom det är en annan typ av 

medium. Men det ska fortfarande vara sanning.” 

Lars Eriksson, Norran 

 

Hur den bildjournalistiska etiken ser ut angående manipulation och ett fotografis äkthet har 

varit en fråga som diskuteras sedan fotografins uppkomst. Instagram med dess kultur att 

användarna lägger filter på sina bilder har fortsatt denna diskussion. Nu, när de flesta 

nyhetstidningar finns och verkar på Instagram, så är den här frågan lika aktuell.  

Bland de tidningar vi intervjuade fann vi olika svar på frågan om filter var en del av 

deras policy. Det fanns de som publicerade i den klassiska bildjournalistiska andan, där bilder 

inte fick redigeras innan publicering på Instagram, samtidigt en annan som tyckte att 

Instagram är ett medium med större frihet; att friheterna om kreativt skapande var lite större 

på Instagram än i de andra kanalerna. Det visar att olika tidningar hade olika syn på mediet. 

De förde olika resonemang om publicering på Instagram, samtidigt som de förde liknande 

resonemang angående publicering i de andra kanalerna. Det kan man koppla till Anton 

Björsells studie (Björsell, 2015, 2) där han hävdar att tidningarna är i ett experimentstadium 
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gällande Instagram och därmed inte helt har skapat en färdig strategi hur Instagram bör 

användas.  

Vem som hade hand om Instagramkontot var ofta någon som hade det som intresse, 

eller att han eller hon hade fått det tilldelat i sin arbetsbeskrivning. Det vi fann, bland de 

tidningar vi har undersökt, är att de som publicerade mest på Instagram hade en person med 

en specifik arbetsuppgift att publicera material på Instagram, medan de tidningar som var 

lågpublicerande fann vi att ansvaret låg på betydligt flera, i något fall alla anställda.  

Barometern, som ett exempel, hade en redaktör för sociala medier.  

 
“Jag har de antennerna ute hela tiden och tänker på våra olika kanaler, så det är ju naturligt att jag 

lägger ut olika mycket. I och med att då har jag koll på vad är bäst i dag, vad lägger vi ut i dag. Man 

kan ju inte heller låta alla lägga ut allting, då tappar man ju kontrollen. Man måste ju ha en timing, 

med tiden. Publiceringarna ska ju vara lite planerade ändå för att det ska bli kvalité av det och så.” 

Carin Janefrid, Barometern 

 

Piteå-Tidningen, hade även de en specifik person som hanterade Instagram, en 

digitalredaktör. Medan hos Dala-Demokraten låg ansvaret på samtliga anställda. 

 
“Alla uppmanas att lägga upp bilder. Men få gör det. Egentligen är det ju bara jag. Någon gång ibland 

lägger någon upp någonting, kanske.” 

Christian Larsen, Dala-Demokraten 

 

Samma mönster fann vi hos Gefle Dagblad. 

 
“Antingen gör reportern det direkt på plats, eller så görs det på webben efteråt, när man fått in 

bilderna.” 

Magnus Lundquist, Gefle Dagblad 

 

Alla tidningar hade som mål med Instagram att framförallt synas. Därefter med det att 

försöka locka till sig publik till sina egna kanaler. Hur högt de prioriterade Instagram 

gentemot andra sociala medier och annat redaktionellt arbete skilde sig åt. 

Även detta kan sättas i relation till Anton Björsells (2015) tidigare studie. Där han 

hävdade att svenska nyhetsmedier befann sig i ett experimentstadie gällande Instagram, 
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(Björsell, 2015: 2). Men det visar också, att under det senaste året, har vissa tidningar tagit 

det ett steg längre och satsat mer på Instagram. En del tidningar, främst de med många 

följare, har personal som har Instagram som tydlig del i hans eller hennes arbetsuppgifter. 

Instagram visade sig även ha ett ytterligare användningsområde. En av tidningarna 

som vi intervjuade visade sig använda Instagram i sitt researcharbete. 

 
“Sen är ju Instagram ett fantastiskt i vårt arbete, i vårt researcharbete. Man hittar ju massor med 

människor den vägen och alla de människor man kan söka på. Det är en enorm källa för oss med 

alla de människor och stoff till reportage och intervjuer. Jag använder det mycket på det sättet 

också.” 

Carin Janefrid, Barometern 

 

Edson, Tandoc och Vos (2015) gjorde liknande iakttagelser där de menar att arbetet med 

sociala medier fokuseras på tre områden; övervakande, interaktion och marknadsföring. 

Övervakning menas i detta fall att tidningarna använde sociala medier för att övervaka andra 

nyhetsmedier, heta ämnen på sociala medier samt se hålla koll på traditionella nyhetskällor, 

vilket Barometern är ett exempel på i det här fallet. 

Resultaten visar att svenska dagstidningar befinner sig i olika stadier när det kommer 

till hur Instagram används. Det finns fem olika stadier som en organisation går igenom innan 

de beslutar sig för att ta sig till en innovation, eller avstå från den (M. Rogers, 1995: 20). De 

två representanter för de tidningar som inte hade Instagram menade att tidningarna tagit ett 

aktivt beslut att inte använda det på grund av olika anledningar, bland annat ur ekonomisk 

synpunkt. Ett koncept som för individen eller det sociala systemet är oekonomisk kan också 

påverkar hur det mottages (M. Rogers, 1995: 10). Det utesluter dock inte att det finns 

tidningar utan Instagram som fortfarande befinner sig i ett åsiktsbildande stadie om 

Instagram. Det utesluter inte heller att organisationer som tagit ett beslut att avstå, kommer att 

plocka upp Instagram vid ett senare tillfälle (M. Rogers, 1995: 20). Att tidningarna använder 

Instagram på olika sätt kan bero på att de har tagit sig till Instagram olika snabbt, som vi såg i 

M. Rogers diagram om tidiga och sena mottagare (M. Rogers, 1995: 11). Innovationens 

egenskaper, i detta fall Instagram, påverkar hur snabbt en organisation tar till sig det, det vill 

säga hur pass kompatibelt det är med organisationens ändamål (M. Rogers, 1995: 12). Hur 

mycket kunskap organisationen har om Instagram, och hur det kommuniceras inom 
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nyhetsorganisationer är också en faktor som kan ha betydelse när man försöker förklara 

varför tidningar befinner sig i olika skeden (M. Rogers, 1995: 18).  

 

 

6.3. SAMMANFATTNING 

 

Frågeställningar: 

 

Hur förhåller sig svensk dagspress på Instagram? 

Finns det en policy för hur Instagram ska användas, och i sådant fall, hur ser den policyn ut? 

 

Vi anser att vi har svarat på våra frågeställningar genom de två undersökningar som 

genomförts. Vi fann att 86 procent av de svenska dagstidningarna har ett Instagramkonto. 

Resultaten visade på vad som publiceras och hur mycket tidningarna publicerar. 

Genom den kvalitativa undersökningen fann vi tidningar med olika prioritet på 

Instagram. Vissa hade lösa riktlinjer för hur Instagram ska användas, med andra hade en mer 

genomarbetad policy. Vi fann konkreta exempel på olika arbetssätt och policys. Totalt sett ser 

arbetet med Instagram fortfarande ut att vara på ett experimentstadie, som Anton Björsell 

(2015) beskrev det året innan denna studie genomfördes.  

Genom att komplettera våra undersökningarna med varandra fick vi en övergripande 

bild av svensk dagspress på Instagram, vilket var syftet med att låta undersökningen bestå av 

två metoder. 
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7. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

 

Syftet med vår studie var att undersöka om svenska dagstidningar anpassar sig till det nu 

rådande digitala landskapet, det vill säga publicerar sig på Instagram. Våra resultat tyder på 

att det är så. Av svensk dagspress befinner sig 86 procent på Instagram. Instagram, som ett av 

de mest populära sociala medier, tillsammans med ett samhälle i förflyttning mot digitala 

plattformar, drar inte bara människor till sig, utan också organisationer som nyhetsmedier. 

Det går att hävda att svensk dagspress behöver vara på Instagram, för att nå sina läsare, som 

utifrån tidigare forskning och teoretiska perspektiv ter sig vara ett av dagspressens viktigaste 

mål. 

Svenska dagstidningar ser Instagram som en viktig kanal att vara på, en plats där de 

behöver finnas för att visa att de är en aktiv tidning. Tidningarna har trots detta ett väldigt 

varierat engagemang på Instagram. Majoriteten av tidningarna som hade ett Instagramkonto 

publicerade inte någonting under de tre dagar vi valde att undersöka. Det kan bero på att 

Instagram prioriteras bort, eftersom tidningarna inte kan tjäna pengar på Instagram, eller att 

genom Instagram få läsare till sin egen webbplats. 

Tidningarnas huvudsakliga anledning till att vara på Instagram ter sig vara behovet av 

att finnas där läsarna befinner sig. Bakom detta fann vi, genom intervjuer med representanter 

från olika tidningar, mer konkreta syften: 

 

● Att synas som tidning, vårda varumärket. 

● Att locka läsare till tidningens hemsida, trots att det är svårt utan en länkfunktion, så 

har de ändå detta som mål. 

● Att integrera tidningen med läsarna, visa arbetet bakom kulisserna. 

 

Vi har konstaterat att tidningarna använder Instagram på olika sätt, men de alla är där av 

likartad anledning. 

Den typen av bilder som tidningarna främst publicerar är nyhetsbilder, de står för 

nästan hälften av de totalt publicerade bilderna. Det är i och för sig inte så förvånande när det 

är nyheter som är tidningarnas huvudsakliga sysselsättning. Det som dock sticker ut är att det 

är betydligt fler amatörbilder som publiceras på Instagram än tidningarna gör på sina egna 
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webbplatser eller tryckta tidning. I vår studie framkom att tio procent av bilderna som 

publicerades var läsarbilder. Ställer man det i relation till papperstidningar så var Dagens 

Nyheter den tidning som publicerade flest läsarbilder då de uppgick till strax under fem 

procent (Wadbring, Nilsson, 2016: 71). Medan Aftonbladet var störst med att publicera 

läsarbilder på sin webbplats med två procent läsarbilder, (Wadbring och Nilsson, 2016: 72). 

Det kan tyda på att Instagram är en alternativ kanal för tidningarna. Att deras tankar 

kring publicering skiljer sig från andra publiceringsformer. Varför det är såhär, kan bero på 

att tidningarna på Instagram bara är en del av ett större koncept. På Instagram är det inte bara 

tidningarna som är ute efter att synas, utan även också de vanliga användarna. De vill också 

sprida sina fotografier för skapa ett “namn” på Instagram och för att själva få fler följare. Ett 

sätt att synas på Instagram är att tagga sina bilder bland olika dagstidningar som sedan kanske 

återpublicerar ens bild med en bildbyline som leder publiken till dennes Instagramkonto. Det 

är ett sätt för enskilda användare att skapa publik på Instagram. 

Behind the scenes-bilder och videor var en stor del av de resterande publiceringarna. 

Behind the scenes-bilder existerar knappt i andra sammanhang inom andra typer av kanaler. 

Det kan ha att göra med att de ser på Instagram som någonting mer personligt, ett medium 

där journalisterna får en chans att visa upp sin vardag och på det sättet få läsare mer 

intresserade av deras tidning. Anton Björsell skriver i sin studie att “plattformen ger utrymme 

för en mer personlig kontakt med målgruppen kan det även hjälpa varumärket att uppfattas 

som mer personligt.” (Björsell, 2015: 61) Det skulle kunna vara någonting som hjälper 

varumärket i dess marknadsföring. Men till största det pekar det på att det tidigare påvisade 

experimentstadiet som tidningarna befinner sig i där de testar helt nya metoder och försöker 

hitta nya sätt att locka folk till sin produkt. Att testa någonting som egentligen inte existerar 

på någon av dagstidningarnas vanliga kanaler kan ses både som ett nytänkande och som en 

desperat ansats att fånga de flyende läsarna.  

Hur tidningarna använde Instagram skiljde sig åt. Vi fann allt ifrån klara strategier till 

mindre klara strategier. Alternativt så hade de prioriterat bort Instagram till förmån för sociala 

medier som de kunde tjäna pengar på. En representant för en av tidningarna var inställd på att 

visa arbetet bakom kulisserna och att det var av läsarnas intresse. Vi uppmärksammade också 

att de intervjuade representanternas yrkestitlar skiljde sig åt trots att de i flera fall har samma 

arbetsuppgifter. Den enkla förklaringen är troligtvis att personerna befinner sig på olika 

organisationer, men det kan också bero på att, eftersom tidningarna experimenterar, så vet de 
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inte riktigt vem som bör ha ansvaret för sociala medier. Det kan i sin tur bero på att den 

digitala utvecklingen går för snabbt, och organisationerna har inte hunnit med. 

Målet med Instagram, för en tidning, bör ligga i att tjäna pengar. Antingen genom att 

tjäna pengar med hjälp av reklam, vilket just nu inte är möjligt med Instagram. I skrivande 

stund är det Instagram som publicerar företagets reklam, och det är också Instagram som tar 

betalt. Om inte detta ändras så bör tidningar, med hjälp av sin närvaro på Instagram, ha som 

mål att förflytta publiken från Instagram till en plattform där tidningarna själva kan tjäna 

pengar. Instagram har dock öppnat för den möjligheten i framtiden, vilket skulle kunna ändra 

spelreglerna totalt för tidningarnas Instagramanvändning. En innovations egenskaper 

påverkar hur snabbt någon tar till sig det, till exempel hur pass kompatibelt det är med 

mottagarens ändamål (M. Rogers, 1995: 12).  

Av de intervjuade representanterna för tidningarna som saknade Instagram, uppgav de 

att tidningen istället använde Twitter. Med det kan hävdas att flera tidningar ser Twitter som 

en viktigare plattform än Instagram, detta trots att Instagram har en betydligt större och 

bredare publik (IIS, 2015). På Twitter finns möjligheten att transportera trafiken till ens egen 

plattform, vilket ses vara av stor vikt för tidningarna. Genom vår undersökning fann vi detta 

vara en av de största bristerna med Instagram som en kanal för svenska dagstidningar.  
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8. FRAMTIDA FORSKNING 

 

8.1. Repetition av vår undersökning 

Undersökningen kan förslagsvis replikeras om några år för att se hur det utvecklas, om 

svensk dagspress får en mer tydlig och genomarbetad policy för Instagram. Om Instagram 

väljer att utöka med en länk-funktion får tidningarna möjlighet att dra läsare till sin 

webbplats. I ett sådant fall skulle det vara angeläget att undersöka huruvida detta påverkar 

svensk dagspress Instagramanvändning. 

 

8.2. Hur ser användandet ut hos privatpersoner? 

Vad använder den svenska befolkningen Instagram till, som är ett av de populäraste sociala 

medierna? Här kan man förslagsvis undersöka hur pass stor betydelse Instagram har för att 

söka sig till olika typer av information, till exempel nyheter. Det kan i sin tur ge stöd i frågan; 

Hur stor betydelse har Instagram för medier? 

 

8.3. Snapchat som medialt verktyg 

Ett flertal av tidningarna som vi intervjuade nämnde applikationen “Snapchat” och att flera 

svenska tidningar har börjat använda den. Det är ett medium som är populärt, speciellt bland 

den yngre delen av befolkningen. Vad har svenska dagstidningar att hämta i denna 

applikation? 
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BILAGA 1. 

 

Definitioner av bild- och publiceringstyper 

 

I undersökningen av de olika tidningarnas Instagrampubliceringar har vi placerat bilderna 

tillsammans med inläggen i olika kategorier. Kategorierna är valda utifrån vad vi trodde 

skulle vara de mest frekventa typerna av inlägg. Efter undersökningen har vi lagt till 

kategorin “feature” efter upptäckten att just den kategorin förekommer ofta. 

 

Nyhetsbild 

Den publicerade bildtexten ska tillsammans med bilden illustrera och beröra en 

nyhetshändelse. Händelsen kan vara av olika karaktärer och beröra olika 

redaktionsavdelningar. Med redaktionsavdelningar menar vi i detta fall tidningens olika 

avdelningar bortsett från sportavdelningen som har sin egen kategori. 

 

Läsarbild 

Den publicerade bilden är inhämtad från en extern källa eller Instagramanvändare. Bildtexten 

har tillsammans med bilden inget nyhetsvärde och berör ingen nyhetshändelse. 

 

“Behind the Scene” 

Den publicerade bildtexten ska tillsammans med bilden på något sätt beskriva redaktionens 

egna medarbetare eller redaktionens egna arbete, en så kallad “behind the scene”-bild. Texten 

har tillsammans med bilden inget nyhetsvärde och berör ingen nyhetshändelse. 

 

Sportbild 

Den publicerade bildtexten ska tillsammans med bilden beskriva någon typ av sporthändelse 

eller vara sportrelaterat. Texten tillsammans med bilden kan ha nyhetsvärde och beröra en 

nyhetshändelse, men kan lika gärna så inte beröra en nyhetshändelse eller inte inneha ett 

nyhetsvärde. 
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Videoklipp 

En publicerad bildtext tillsammans med ett videoklipp. Videoklippen ska bestå av bildspel 

eller rörligt material. De publicerade videorna är inte kategoriserade i olika typer av händelser 

eller karaktär. Denna kategori är få till antalet men kan ändå återfinnas hos flera tidningar 

vilket gör det relevant att placera dem i en egen kategori. 

 

Feature 

Den publicerade bildtexten ska tillsammans med bilden inte ha något nyhetsvärde eller 

beskriva en nyhetshändelse. Denna typ av publicering innehåller ofta händelser eller 

företeelser som är vad journalistkåren skulle beskriva som “mjuka”. Kategorin feature är ett 

svårdefinierat begrepp vilket gör att innehållet ofta består av publicerade inlägg som har ett 

värde för läsaren och har en “mjukare ton”. 

 

Övrigt 

Det publicerade inlägget ska tillsammans med bilden inte ha något nyhetsvärde eller beskriva 

en nyhetshändelse. Här har vi samlat de publicerade inlägg som faller utanför de 

kategoriseringar vi staplat upp. De publicerade inläggen är i sina respektive typer få till antal 

och har bedömts inte ha någon större betydelse för det slutgiltiga resultatet. 

 

I denna kategori återfinns följande typer av publiceringar: 

2 stycken arkivbilder i samband med att minnas en händelse av viss karaktär. 

2 stycken seriestrippar. 

1 stycken jobbannons. 

1 stycken reklam för tävling. 

1 stycken intern reklam för tidningen. 
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BILAGA 2. 
 

Intervjufrågemall 

 

För de analysenheter som innehar ett Instagramkonto: 

 

● Hur använder ni Instagram?  

● Vad publicerar ni på Instagram? // Varför?  

● Varför är ni på Instagram? 

● Har ni en policy angående ert Instagrammande? Hur ser den ut? // Varför inte?  

● Vem eller vilka lägger in bilder på Instagram? // Varför?  

● Vad ser ni för nack- respektive fördelar med Instagram?  

● Är det någon som granskar inläggen innan publicering? // Varför? 

● Vilken typ av publik riktar ni er till på Instagram? 

● Har ni multijournalister eller fotografer? 

● Använder ni filter på Instagram? 

 

För de analysenheter som inte innehar ett Instagramkonto: 

 

● Varför har ni inte Instagram? 

● Vad ser ni för nack- respektive fördelar med Instagram? 

● Har ni multijournalister eller fotografer? 
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BILAGA 3. 

 

Kodbok: 

 

Har tidningen Instagram: 

1 = Ja 

0 = Nej 

 

Hur många följare har kontot: 

Variabelt värde 

 

Hur många följare har kontot, gruppindelat: 

1=1-500 

2=501-1000 

3=1001-1500 

4=1501-2000 

5=2001-2500 

6=2501-5000 

7=5001-7500 

8=7501-10000 

9=10001 + 

 

Antal publiceringar på tre dagar: 

Variabelt värde 

 

Antal publiceringar gruppindelat: 

0=0 

2=1-2 

3=3+ 
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Tidningens upplaga 

Variabelt värde 

 

Publicerade bilder: 

1=Nyhetsbild 

2=Läsarbild 

3=Behind the scene bild 

4=Sportbild 

5=Video 

6=Feature 

7=Övriga bilder 
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