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The purpose with this essay is to find out which publication method a group of media 
users prefers when news medias interact on social medias. The first model is the 
advertising model where news medias uses links and drives traffic to their own site. The 
other model is what we chose to call the Instagram model, where the news are embedded 
in the social media. Since media users in many ways leads the way in which news medias 
uses social media, this study can give an idea of what the future social media landscape 
for news medias might look like. We have done a survey with students from Mid Sweden 
University in Sundsvall. This study will not give a general picture of media users 
thoughts, but it can work as a compliment to other studies to get a bigger picture. The 
most interesting result we got was that many of the users want to see embedded news on 
social medias, even though this way of using the platform is relatively new and not as 
established as the advertising model.  
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1.	  Introduktion	  
1.1	  Inledning	  och	  bakgrund	  
	  

 
Printscreen från ett Twitterflöde. 

Nyhetsredaktioner som länkar oss till artiklar på den egna sajten via sociala medier är 

vanligt förekommande i det rådande medieklimatet. I tidigare studier om nyhetsmedier 

och deras användning av sociala medier är också något som förutspåtts. (Hermida, 2010), 

(Wasike, 2013). Tidningar, radio och TV som förmedlar nyheter använder ofta sociala 

medier för att länka tillbaka till sajter och för att sprida texter. De sociala medierna 

används i stor utsträckning som en sorts reklampelare på Internet. (Wasike, 2013) 

 

 
Printscreen på en uppdatering från Tv4 på Instagram. 

BBC började den 16 januari 2014 att sända komprimerade versioner av sina 

nyhetssändningar på mikrobloggen Instagram. Det nya utnyttjandet av sociala medier 

fick snabbt gensvar. Svenska TV4 gick i BBCs fotspår och publicerar nu både korta 
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nyhetssammanfattningar och väderleksrapporter på Instagram. Ett exempel på att sociala 

medier används som någonting annat än reklampelare och istället blir den faktiska 

plattformen.  

Det finns fler exempel på att nyhetsmedier anpassar sig till formatet från sociala 

medier. Vi har till exempel SVTs nystartade tjänst Flow, som i stil med 

betalvideotjänsten Netflix låter dig ta del av dina favoritprogram från SVT och ger 

förslag på vad mer du skulle kunna gilla baserat på vad du tidigare tagit del av. I design 

och tänk liknar den här tjänsten väldigt mycket många olika sociala mediers appar såsom 

Instagram och Facebook. 

TV4 har däremot integrerat sig i ett redan etablerat socialt medium när de har 

sändningar på Instagram. Detta kan bero på att de vill se till att de finns där användare 

finns, istället för som SVT låna formen och använda den på sin egen plattform. Det är 

denna integrerade modell vi vill undersöka. 

I vår studie har vi valt att skapa två olika modeller som nyhetsmedier kan använda 

som publiceringsmodell. Den första har vi valt att kalla reklampelarmodellen, och här 

finner vi länkande vidare till egna sajten (se första stycket i inledningen). Denna form har 

även tagits upp mycket av tidigare forskning (Hermida, 2010) (Wasike, 2013) och är den 

publiceringsmodell som vi ser mest av idag.  

Den andra modellen har vi etablerat själva då denna form är relativt ny och 

outforskad. Den finns inte i tidigare forskning på samma sätt som reklampelarmodellen. 

Denna publiceringsmodell har vi valt att kalla för Instagram-modellen och är alltså när 

nyhetsmedier väljer att inbädda klipp utan vidarelänkning på sociala medier (se andra 

stycket i inledningen). 

Studien är intressant eftersom vi bara har sett studier som tar upp redaktionernas eller 

medarbetares syn på sociala medier, vi vill istället se vad en specifik grupp av 

medieanvändare föredrar när nyhetsmedier uppdaterar på sociala medier. 

1.2	  Syfte	  och	  frågeställning	  
 

Syftet med vår uppsats är att ta reda på vilken av dessa två publiceringsmodeller som 

studenter vid Mittuniversitetet föredrar för att få en bild av hur nyhetsmedier kan välja att 

utforma sina uppdateringar på sociala medier i framtiden.  
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Nedan följer frågeställningarna. 

• Vilken av de två publiceringsmodellerna föredrar dessa studenter? 

• Har de sociala medier och tekniken studenterna använder någon betydelse för 

vilken av modellerna de väljer?  

• Hur tror de att nyhetsmedier på sociala medier kommer att utvecklas? 
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2.	  Teori	  
2.1	  Mikrobloggar	  –	  en	  ny	  form	  av	  journalistik	  
 

I artikeln Twittering the News skriver Alfred Hermida (2010, 298) att, 
”Traditional journalism defines fact as information and quotes from official sources.” 

Han hävdar dock, när han skrev detta 2010, att denna modell är hotad på grund av Twitter 

och liknande mikrobloggstjänster och sociala medier. Nyheterna på Twitter är 

omedelbara, korta nyhetsfragment från en rad olika källor, både officiella och inofficiella, 

vilket anses locka den moderna publiken mer än djupgående och grävande journalistik. 

Java et al (refererad i Hermida, 2010, 299) tog i sin studie från 2007 reda på varför 

människor använde Twitter. De fyra huvudorsakerna var: vardagligt snack, konversation, 

dela information och rapportera nyheter. Att enbart använda Twitter för att ta del av 

nyheter fick ingen slagkraft i studien. Hermida (2010, 302) tror att Twitter främst kan 

användas av användarna för att producera nyheter, inte ta del av nyheter från redaktioner. 

Detta är intressant för oss, eftersom detta sätt att använda sociala medier är något vi tror 

är vanligt bland de yngre användarna i dag. 

Hermida tar också upp den förvirring som journalistkåren visat för mikrobloggar och 

sociala medier i stort. Han skriver att journalister främst haft två metoder för Twitter. 

Dels har de låtit användarna på t.ex. Twitter jobba som ”citizen journalists” och tagit 

fram nyheten, för att sedan använda de korrekta källorna för att dubbelkolla nyheten 

innan de publicerar den under sitt namn. Dels har redaktionerna använt Twitter för att 

skriva lockande om sina artiklar och länka till dem, och därigenom använt Twitter som en 

form av reklampelare för den egna sajten (Hermida, 2010, 299). 

Hermida (2010, 303) menar att Twitter kommer att skapa en helt ny form av 

journalistik, som kommer att förändra vår syn på journalistik. Detta är återigen intressant 

för oss eftersom han inte tar upp i artikeln huruvida Twitter kommer användas som en 

plattform av nyhetsredaktionerna, och användarna enbart tar del av materialet.  
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2.2	  Uppdateringar	  som	  reklampelare	  
 

I Now Tweet This undersöker Armstrong och Fangfang (2010) bland annat hur 

nyhetsorganisationer utnyttjar Twitter och hur de använder sig av länkar i sina 

uppdateringar. De tar även upp hur Twitter ger nyhetsmedier chansen att få ut sina 

nyheter snabbt vid till exempel olyckor och större händelser, och då använder det sociala 

mediet som primärt medium istället för att länka vidare till den egna hemsidan. Deras 

resultat är baserat på en kvalitativ studie av nio olika tidningars uppdateringar på Twitter 

under en fyra månader lång period.  

Ett resultat de fick fram som är relevant för vår studie är att 86 procent av de 

undersökta uppdateringarna användes som reklampelare med länk till sidan i, istället för 

att det sociala mediet var den faktiska plattformen för nyheterna. Deras slutsats är att 

även om nyhetsorganisationer tar till sig och använder sig av Twitter, används inte 

forumet på ett innovativt eller nytänkande sätt. Nyhetsmedierna använder enligt denna 

studie reklampelarmetoden majoriteten av gångerna, istället för direkta nyheter med 

fokus på det sociala mediet (Armstrong och Fangfang, 2010, 230-232). 

De två forskarna fick inte fram resultat som tydde på att detta kommer ändras, men 

med tanke på den utveckling som BBC och TV4 gjort med egna nyhetssändningar på det 

sociala mediet Instagram finns rum för förändring idag, fyra år efter deras studie gjordes. 

Armstrong och Fangfangs studie ger grund för båda våra exempel, och visar även på 

vilken form av Twitter-användande som nyhetsredaktioner föredrar att utnyttja 

(Armstrong och Fangfang, 2010, 230-232). 

2.3	  Interaktion	  med	  läsare	  
 

“Framing news in 140 characters: How social media editors frame the news and interact 

with audiences via twitter” (Wasike, 2013) handlar om så kallade “social media editors”, 

personer som är anställda för att sköta och ta hand om sociala medier åt nyhetsmedier. 

Studien undersöker hur nyhetsmedier, med “social media editors” i spetsen, använder sig 

av Twitter. 
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Den undersöker även vilka ämnen som behandlas och hur medierna formar, vinklar 

och väljer nyheter att publicera på Twitter. Men också hur och i vilken utsträckning 

medierna interagerar med användarna. I studien undersöktes, under tolv dagar mellan den 

12 april och den 2 maj 2011, totalt 950 uppdateringar på Twitter från amerikanska 

nyhetsmedier. Både från tidningar och TV för att se om det fanns någon skillnad i sättet 

de använde Twitter. Medierna som undersöktes i studien var USA Today, Wall Street 

Journal, Washington Post, LA Times, ABC News, NBC, CNN och MSNBC (Wasike, 

2013, 14). 

I studiens resultat (Wasike, 2013, 15-18) nämns bland annat att 46 procent av 

uppdateringarna som medierna gjorde på Twitter innehöll en länk, majoriteten av dessa 

länkar gick till redaktionellt material. Detta är intressant för vår studie eftersom det visar 

att medierna inte enbart använder sig av Twitter för att länka vidare till material även om 

man gör det i en relativt stor utsträckning. 30 procent av uppdateringarna var så kallade 

“replies”, svar på sådant som andra användare på Twitter skrivit. En form av interaktion 

med användarna. Ännu ett tecken på att sociala medier inte enbart används som en 

reklampelare utan också är en plats där nyhetsmedierna kan möta användarna.  

2.4	  Hybridformat	  av	  två	  olika	  sorters	  journalistik	  
 

Hille och Bakker (2013, 664) skriver om den ekonomiska fördelen för ett nyhetsmedium 

med att förflytta den tekniska delen av sin kommunikation med sin publik till ett socialt 

medium, som till exempel Facebook. De kan då låta kostnaden för moderatorer och 

kostnaden för teknisk utrustning hamna hos det sociala mediet. Detta listas som en av de 

huvudfunktioner de flesta redaktioner i Holland som använder Facebook använder det 

till. Detta är intressant eftersom det oftast i tidigare undersökningar av redaktioners 

användande av sociala medier varit den ekonomiska aspekten som fått stor fokus, vilket 

är en aspekt vi vill undvika att gå in för mycket på i vår studie. 

De (Hille och Bakker, 2013, 664) skriver också om teorier om ett tänkbart 

hybridformat av ”citizen journalism” och ”participatory journalism”, där publiken 

använder både nyhetssajten och det sociala mediet som källa för nyheter. Med den här 

teorin om ett hybridformat lämnar man tänket om hur sociala medier främst är en 

reklampelare för redaktionerna, som Albert Hermida (2010) skriver om. Hille och Bakker 
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nämner dock enbart denna teori väldigt vagt, och är noga med att belysa att det som sagts 

om detta är osäkert och oprövat.  

För vår studie är detta intressant eftersom bland annat TV4 nu erbjuder nyheter 

fullkomligt integrerat på Instagram, finns det nu möjlighet för användarna att uteslutande 

ta del av nyheterna på Instagram, utan att gå vidare till TV4s sajt eller ta del av deras 

andra reguljära sändningar. 
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3.	  Metod	  
3.1	  Metodval	  och	  urval	  
 

Vi har valt att använda oss av kvantitativ metod genom en enkätundersökning. 

Motiveringen till metodvalet grundar vi i att vår rapport är kumulativ och till stor del 

baserad på tidigare forskning. De studier vi tagit del av har alla använt sig av kvalitativ 

textanalys och mestadels visat på hur nyhetsmedierna använder sociala medier och vad 

för uppdateringar de faktiskt gör. Med vår enkätundersökning vill vi se vad en liten del av 

medieanvändarna som tar del av nyhetsmedier på sociala medier vill ha i uppdateringarna 

och vad de förväntar sig (Ekström och Larsson, 2010). 

Vi hade kunnat välja att göra en kvalitativ metod med en kvalitativ textanalys. Då 

hade vi kunnat undersöka hur nyhetsmedier använder sig av sociala medier idag och om 

de tillämpar reklampelarmodellen eller Instagram-modellen. Men i och med detta hade vi 

för det första gjort en rapport väldigt lik den tidigare forskning vi tagit del av, som är 

uteslutande analys av nyhetsmediernas uppdateringar. För det andra hade det varit svårt 

att få en bild av hur utvecklingen av användandet kommer att se ut, då det bara hade 

blivit spekulerande från vår sida (Ekström och Larsson, 2010). 

Ett annat sätt som vi hade kunnat samla in empiriskt material på är via personliga 

intervjuer med insatta personer på till exempel nyhetsredaktioner. Men eftersom all 

tidigare forskning vi använt oss av fokuserar på hur nyhetsmedierna vill ha det, och inte 

användarna, ansåg vi att det kunde vara en intressant studie om vi fick en inblick i vad 

användarna, som i många fall styr vad som kommer upp på nyhetsmedier, faktiskt vill ha 

(Ekström och Larsson, 2010). 

Ett strategiskt urval gjordes när vi valde vilken grupp som fick svara på 

enkätundersökningen. Valet föll på studenter vid Mittuniversitetet i Sundsvall, då vi såg 

dem som en grupp som tar del av nyheter på sociala medier. De faller också in i det 

åldersspann som ofta använder modernare digitala plattformar för att ta del av nyheter. Vi 

är medvetna om och vill att de som tar del av denna rapport är medvetna om att vår studie 

inte ger en generell bild av befolkningen eller studerande för den delen heller. För att 

göra studien generell hade enkäten behövt göras genom ett obundet slumpmässigt urval 
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av hela populationen alternativt på fler universitet i landet (Ekström och Larsson, 2010, 

91). 

Valet att bara ta studenter på Mittuniversitetet togs då vi ville på den korta tid som 

tilldelats för insamlandet av det empiriska materialet kunna behandla och ha tid att 

sammanställa resultaten. I och med detta beslut har vi även gjort ett bekvämlighetsurval. 

Vi anser ändå att vår studie har en bra kvalité för att det ger en bild av vad en utvald del 

av medieanvändarna föredrar för modell och kan vara en bra grund för vidare forskning 

med ett större omfång och tidsram.  

3.2	  Enkätutformning	  och	  insamling	  
 

Enkätundersökningen var utformad med nio frågor varav sju av dessa var slutna frågor 

medan de sista två var öppna frågor som lämnade utrymme för den svarande att utveckla 

sina åsikter om ämnet. De svarande skulle även fylla i kön, ålder och studieinriktning för 

att vi skulle kunna se om någon grupp var över- eller underrepresenterade. Enkäten tog 

cirka 10 minuter för de deltagande att fylla i (Ekström och Larsson, 2010, 103). 

Den konkreta insamlingen gick till på så vis att vi hörde av oss till lärare som vi visste 

höll i föreläsningar under insamlingsperioden. De deltagande tillhörde antingen 

fakulteten naturvetenskap, teknik och medier eller ekonomivetenskap. När tillräckligt 

många klasser godkänt att vi fick vi komma till föreläsningarna och dela ut enkäten 

påbörjades insamlandet av det empiriska materialet. Detta tillvägagångssätt att hitta 

deltagare lämpade sig bra eftersom bortfallet blev lågt då lärarna uppmuntrade 

studenterna att fylla i enkäterna. Sammanlagt deltog 68 personer i undersökningen. Det 

uppstod en jämn fördelning mellan könen med 36 män och 32 kvinnor. Medelåldern var 

22 år. 

För att kunna sammanställa resultatet vi fått in genom enkäterna i pappersform 

utformade vi samma enkät i digital form i Google Drive och förde in enkätsvaren. Detta 

för att ha allt samlat på en plattform och en bättre överblick på statistiken i tabeller och 

diagram för att underlätta vår analysering och tolkning av det empiriska materialet.  
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3.3	  Metodproblem	  
 

Under arbetets gång har vissa svårigheter uppstått. Ett problem vi ställdes inför är 

enkätfrågor där vi formulerat oss med orden främst eller välj tre alternativ. Vår 

förväntning var att vi skulle få det antal svar som vi planerat. Men deltagare har i dessa 

fall många gånger kryssat i fler eller mindre svarsalternativ än begärt. När de kryssat i 

fler svarsalternativ än begärt har vi löst problemet på så vis att varje deltagare klassas 

som en individ och denna individ kan vara flera användare än en. Till exempel på 

diagram 1 (se kapitel 4.1.1) kan en individ vara både Facebookanvändare och 

Instagramanvändare, då det är mycket möjligt att den använder båda dessa sociala medier 

i samma mängd och är således användare på båda. I de fall där de kryssat i färre svar än 

begärt har vi fått anpassa oss. Vi har alltså räknat in så många svar som vi fått in.  

Vi är medvetna om att detta ger en något missvisande bild, men då detta problem var 

mycket mindre förekommande än det första ger resultaten fortfarande en tydlig bild av 

vad användarna tycker är viktigast. Slutligen, för att undvika dessa problem helt hade 

enkätfrågorna behövt operationaliseras ännu mer från första början och vi kunde även 

varit tydligare vid utlämningstillfället av enkäterna och poängterat vikten av att de fyllde 

i det begärda antalet svarsalternativ. 

En annan fråga vi hade kunnat göra annorlunda var följdfrågan till diagram 7 (se 

kapitel 4.1.7), som handlade om varför de valt en viss modell, och fråga 9 (se kapitel 

4.1.8), som handlade om den deltagandes syn på hur nyhetsmedier kunde använda sociala 

medier i framtiden. Dessa frågor var öppna till skillnad från de tidigare enkätfrågorna och 

den deltagande skulle använda egna ord och tankar. Detta ställde till med problem när 

resten av resultaten kunde användas som statistik och var lämpade för tabeller och 

diagram.  

De deltagande hade även en tendens att skriva svar som till exempel vet ej eller ingen 

aning, vilket inte ger någon bra bild för vår del hur framtiden kan komma att se ut. Man 

kan ifrågasätta om frågan var för öppet ställd för just denna specifika målgrupp och att de 

inte var tillräckligt insatta för att ge mer djupgående svar.  För att undvika detta problem 

kunde vi från början valt att bara ha stängda frågor som bättre lämpade sig för en 

enkätundersökning. Vi löste problemet denna gång genom att för just dessa två specifika 
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frågor göra en analys och tolkning av de svarsalternativen, istället för att försöka 

kategorisera och göra om svaren till statistik. Många av svaren hade bra innehåll och gav 

en visande bild på vad dessa medieanvändare tror om framtiden och varför de föredrar 

den modell de valt. 

3.4	  Reliabilitet	  och	  validitet	  	  
 

Vi anser att vår studie och dess resultat håller en god resultatvaliditet. Det finns en god 

begreppsvaliditet i och med att vi har få systematiska fel. Validiteten kunde ha höjts om 

vi hade fått in rätt antal svar på de frågor som vi nämnde i förra styckets problemmetod. 

Bättre formulerade frågor hade gjort att vi kunde undvikt missförstånd, även om vi 

lyckades lösa problemen. Rapporten har även en hög reliabilitet då få slumpmässiga och 

osystematiska fel finns. Tillsammans har vi fått en bra resultatvaliditet då vi mätt vad 

medieanvändarna föredragit genom att ge dem exempel på två olika modeller av 

nyhetsmediers användande av sociala medier, och de har fått ta ställning till dessa 

modeller. De har även haft möjlighet att tänka öppet om framtiden och på så vis haft 

möjlighet att sätta sin egen prägel på framtidsvisionerna (Esaiasson et al, 2012, 63). 

För att ge denna studie mer tyngd och en generell bild hade en större urvalsgrupp 

behövts. Trots detta kan man med hjälp av vår studie se ett mönster i vad en viss del av 

användarna föredrar och vad de förväntar sig av nyhetsmedier på sociala medier. Denna 

studie kan då ligga till en bra grund för vidare studie där man även skulle kunna kolla på 

fler faktorer som också påverkar nyhetsmediers beteende på sociala medier. Det skulle 

även vara intressant att bygga vidare på studien. Det skulle till exempel inte vara helt fel 

att se vad nyhetsredaktioner faktiskt gör och hur de tänker när de använder sociala medier 

idag, när det nu finns två modeller att använda sig av. 
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4.	  Resultat	  
4.1	  Empiriskt	  material	  

4.1.1	  Sociala	  medier	  där	  användarna	  tar	  del	  av	  nyheter	  
	  

 
Facebook är enligt studien det som främst används av studenterna när de tar del av 

nyheter på sociala medier. 33 av studenterna uppger att Facebook är det sociala medium 

där de tar del av nyheter. Instagram och Twitter är inte ens i närheten av den siffran med 

7 användare var. 18 personer följer inte nyhetsmedier på sociala medier överhuvudtaget. 
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4.1.2	  Mest	  och	  minst	  viktigt	  med	  ett	  nyhetsmedium	  på	  sociala	  medier	  
	  

 
Här kan vi se att viktigaste faktorn när studenter vid Mittuniversitetet väljer vilka 

nyhetsmedier de vill följa på sociala medier är ”trovärdigheten”. Därefter kommer 

”tillgängligheten” och ”ett aktivt flöde”. Bland de punkter som studenterna rankar som 

minst viktiga finns ”eget redaktionellt material”, ”personlig anknytning” och 

”underhållande”. 

4.1.3	  Teknik	  användarna	  använder	  för	  att	  ta	  del	  av	  nyheter	  
	  

 
Smartphone är vanligast när det kommer till vilken teknik som används för att ta del av 

nyheter på sociala medier. 48 procent uppger att de använder sin smartphone. Därefter 
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kommer datorn, 44 procent av studenterna använder den. Surfplattan har enligt 

undersökningen ännu inte slagit igenom hos studenterna. Bara 7 procent uppger att det är 

den de använder när de tar del av nyheter via sociala medier.  

4.1.4	  Tid	  användarna	  lägger	  på	  olika	  medier	  
	  

 

 
Majoriteten av studenterna spenderar fortfarande mer tid på att ta del av nyheter via 

traditionella medier än via sociala medier. Drygt hälften uppger att de spenderar 30 



	   18	  
	  

minuter-1 timme om dagen på traditionella medier. 62 procent tar del av nyheter via 

sociala medier mindre än 30 minuter om dagen.  

4.1.5	  Sociala	  medier	  som	  ersättare	  för	  traditionella	  plattformar	  	  
 

 
De tillfrågade tror inte att sociala medier helt kommer att ersätta nyhetsmediers 

traditionella plattform. 58 procent av studenterna har svarat att det ”inte är särskilt troligt” 

eller ”inte alls troligt”. 25 procent uppger att det är ”ganska troligt” eller ” väldigt troligt” 

att sociala medier skulle ersätta de traditionella plattformarna för nyheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   19	  
	  

4.1.6	  Modell	  som	  användarna	  föredrar	  
	  

 
Resultaten visar att studenterna på Mittuniversitetet i Sundsvall är splittrade när det gäller 

nyhetsmediers agerande på sociala medier. Hälften av studenterna föredrar den bild som 

forskare tidigare tagit upp och ansett vara den i framtiden mest använda modellen. Där 

nyhetsmedier använder sociala medier som en form av reklampelare för att länka 

”följare” vidare till sin egen hemsida.  

43 procent föredrar Instagram-modellen. Den går ut på att innehållet är skapat av 

redaktionen för själva flödet eller plattformen utan länkar som går till den egna hemsidan.  

4.1.7	  Varför	  användarna	  valt	  en	  viss	  modell	  
	  

På följdfrågan till fråga 8 (se diagram 7, kapitel 4.1.6) om varför deltagarna valde 

reklampelarmodellen eller Instagram-modellen fick vi många svar med varierande 

innehåll. Men några trender går emellertid snabbt att se.  

De som valt reklampelarmodellen har ofta gjort det för att de snabbt vill ha tillgång 

till fulltext eller ett komplett nyhetsmaterial.  

 
”Bättre att komma direkt till källan om man är intresserad” 

”Ifall jag ser något som verkar intressant så klickar jag mig vidare till sajten och läser hela nyheten.” 

”Föredrar att få en bredare bild.” 

(Motiveringar från några av de som reklampelarmodellen.) 
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De som valt Instagram-modellen motiverar det ofta med att det ger en bättre och snabbare 

överblick. På de 15 sekunder, som klippen ofta är, anser individerna att de kan få en bra 

uppfattning om vad det handlar om och därefter avgöra om det är något de vill veta mer 

om eller om det inte intresserar dem.  

 
”Bra med komprimerat men mycket innehåll.” 

”Man kan enkelt och snabbt ta del av viktiga nyheter.” 

”15 sekunder räcker för att avgöra om nyheten är intressant eller inte.” 

(Motiveringar från några av de som valt Instagram-modellen.) 

4.1.8	  Användarnas	  syn	  på	  framtiden	  	  
 

På fråga 9 i enkäten fick studenterna möjlighet att själva spekulera i hur nyhetsmedier 

kommer använda sociala medier i framtiden. Denna fråga gav många varierade resultat. 

Som vi nämnde i metod-delen så var det svårt att utnyttja dessa resultat och presentera 

resultaten i sin helhet på ett tydligt sätt, eftersom frågan var öppen och det gav oss en stor 

mångfald av svar. Men svaren hade en del likheter och vi har valt att lyfta fram dessa, i 

vår undersökning, återkommande teman: 

 

1. Instagram-modellen kommer utvecklas ännu mer. 

2. Användningen kommer att likna dagens men i en större utsträckning.  

3. Användningen kommer att öka eftersom fler använder sociala medier. 

4. Användningen kommer att öka för att nå ut till en yngre publik. 

5. Sociala medier kommer att användas för att stärka nyhetsmediers varumärke.  

 
”De kanske använder sig av funktionen att lämna kommentarer för att skapa diskussioner kring ämnen.” 

”Alla nyheter kommer nog att visas via sociala medier pga av att det är lättare att nå ut till folk den vägen. Även 

billigare än papperstidning.” 

”Det kommer bli väldigt vanligt förekommande då sociala medier är en viktig del av människors vardag.” 

”Jag tror att de enbart kommer köra på sociala medier.” 

(Några av deltagarna om nyhetsmediers framtida användning av sociala medier.) 
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4.2	  Tolkning	  av	  resultat	  	  
4.2.1	  En	  jämnstark	  spelare	  
	  
Det första resultat som vi vill lyfta fram är det vi fått från fråga 8 (se diagram 7, kapitel 

4.1.6) och det faktum att 43 procent av deltagarna föredrog Instagram-modellen, alltså 

inbäddade nyheter direkt i det sociala mediet. Även om 43 procent inte låter som en hög 

siffra, mindre än hälften, är det anmärkningsvärt med tanke på hur kort tid denna form 

funnits. 

Den nya Instagram-modellen har på mindre än ett halvår lyckats med att bli en 

jämnstark spelare med den etablerade reklampelarmodellen enligt dessa medieanvändares 

åsikter. Resultatet är även intressant om vi kollar på den tidigare forskning som vi tagit 

del av, där till exempel Armstrong och Fangfang (2010), diskuterar kring att 

nyhetsmedier inte bäddar in nyheter direkt i sociala medier och att detta är något som 

enligt dem borde utvecklas. Now tweet this skrevs 2010, och med tanke på att Instagram-

modellen integrerades under början av 2014 har saker och ting utvecklats under den 

perioden. Till exempel har två stora medieföretag i TV4 och BBC anpassat sig och som 

vi ser det verkar de förstå vad användarna tycker om. Detta är något som styrks av den 

grupp vi gjort undersökningen på, Instagram-modellen är något som medieanvändarna 

inte har något emot. Att dessa två medieföretag gjort denna satsning utan att ha, som vi 

ser, stöd i tidigare forskning som säger att det kommer fungera är också intressant. 

4.2.2	  Valet	  av	  mest	  och	  minst	  viktigt	  
	  
För att förstå hur användarna vill att framtiden för nyhetsmedier på sociala medier ska se 

ut ville vi veta vad det är som får dem att välja ett särskilt medium, vad som är det 

viktigaste, respektive minst viktiga, hos nyhetsmedier på sociala medier.(Se diagram 2, 

kapitel 4.1.2) 

Man hade kunnat föreställa sig att det skulle vara ganska jämt, mellan viktigt och 

oviktigt på de olika kvalitéerna, om man räknade totalt. Därför är den extrema 

differensen mellan vissa väldigt intressant. 
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Nästan alla de deltagande är överens om att eget redaktionellt material, tunga nyheter, 

personlig anknytning och djupgående nyheter är oviktiga egenskaper för ett 

nyhetsmedium på sociala medier. 

De är också överens om att trovärdighet, aktivt flöde och tillgänglighet är de absolut 

viktigaste egenskaperna. Trovärdighet har inte fått en enda negativ röst i vår 

undersökning. 

Det är inte svårt att ana vilka olika traditionella medium dessa egenskaper passar in 

på. Eget redaktionellt material, tunga nyheter, personlig anknytning och djupgående 

beskriver arbetsmetoder och nyheter från den traditionella tidningsredaktionen, och den 

lokala redaktionen.  

Aktivt flöde och tillgänglighet är egenskaper som ofta har tillskrivits sociala medier i 

allmänhet, men det är intressant att de deltagande även vill ha trovärdighet. Detta kan 

tyda på att de gillar den tekniska utformningen av nyheter på sociala medier, men vill inte 

släppa över produktionen av nyheter till någon som inte är trovärdig. Att nyheterna är 

sanna är fortfarande viktigt, även om redaktionen inte själv producerat dem. 

Detta kan vi se som ett problem för framtida journalister, eftersom det är lätt att hitta 

intressanta nyheter någon annanstans och snabbt publicera dem på sociala medier, men 

det är svårt att snabbt kontrollera fakta om man inte är delaktig i processen av att skriva 

nyheten.  
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För att undersöka dessa resultat närmare valde vi att göra två korsdiagram, som visar 

vilka egenskaper våra respondenter tyckte var viktiga och oviktiga beroende på vilken 

publiceringsmodell de föredrog. Hos både de som föredrar Instagram-modellen och de 

som föredrar reklampelarmodellen är trovärdigheten det viktigaste. De som föredrar 

reklampelarmodellen tenderar dock att föredra snabbare uppdateringar då de valde både 

aktivt flöde och snabbt i en större utsträckning än de som föredrar Instagram-modellen. 
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Att användare av båda modellerna valde samma saker som viktiga och oviktiga här 

betyder att oavsett vilken modell de valt så är de ändå ute efter samma saker. Detta skulle 

kunna göra att båda modellerna kommer att användas samtidigt som komplement till 

varandra. 

4.2.3	  Modell	  kontra	  social	  medier	  
	  

 
I det här diagrammet ser vi vilken av de två publiceringsmodellerna som de olika sociala 

medieanvändarna föredrar och om det finns något mönster i vilket socialt medium de 

föredrar kontra vilken modell de gillar mest.  

Det är intressant att se att det är så få av studenterna som använder Instagram för att 

ta del av nyheter i relation till hur många som föredrar publiceringsmetoden som är 

anpassad till just Instagram. De allra flesta deltagarna i studien använder Facebook för att 

ta del av nyheter på sociala medier.  

I nuläget använder nyhetsmedier på Facebook och Twitter nästan bara 

reklampelarmodellen när de uppdaterar. Trots detta är fördelningen mellan de båda 

modellerna hos Facebook- och Twitteranvändare ganska jämn i vår studie.  
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En annan intressant sak vi ser här är att hos Facebook- och Twitteranvändare är 

Instagram-modellen stark medan Instagramanvändare inte gillar reklampelarmodellen i 

samma utsträckning. Detta skulle kunna leda till antingen en splittring av användarna där 

de väljer den modell de föredrar eller en situation där de använder båda modellerna. 

Nyhetsmedier kommer därför behöva använda både Instagram- och reklampelarmodellen 

för att nå så många som möjligt, om man ska tro dessa medieanvändare. 

4.2.4	  Modell	  kontra	  teknik	  
	  

 
 

Det här diagrammet visar vilken modell de valt beroende på om de föredrar dator, 

smartphone eller surfplatta som den teknik de väljer för att ta del av nyheter på sociala 

medier. Bland de som sagt att de främst använder datorn för att ta del av nyheter på 

sociala medier finns det några fler som föredrar reklampelarmodellen, men det är otroligt 

jämt. Det är ungefär lika jämt mellan exemplen bland smartphoneanvändarna. 

Det här resultatet är intressant om vi betraktar den generella teorin om att det är 

tekniken som formger hur det sociala medier kan utvecklas, och därför formger vad 

användarna vill ha och kan få ut av mediet.  

Instagram-modellen är utformat med det mobila formatet i åtanke, det är gjort för att 

vara attraktivt för ”app-generationen”. Det är alltså logiskt att denna modell är populärare 
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hos de som främst använder sin smartphone för att ta del av nyheter på sociala medier. 

Men det här diagrammet visar att även en stor del av de som sagt att de främst använder 

datorn för att ta del av nyheter på sociala medier tror att Instagram-modellen kan vara 

något de skulle föredra i framtiden. 

Att tekniken förbereder sig för att bli mer likartad mellan mobil och stationär har vi 

kunnat se under ett par år nu, allt sedan smartphones tog kraft på marknaden, och 

möjligen började konkurrera med dator som en plattform för vart man tar del av nyheter.  

Det detta resultat ger vår studie är att det styrker vår tro om att användarna håller på 

att styra mediemarknaden mot mer nyheter integrerade i mobila sociala medier, 

oberoende av vilket tekniskt medium de använder. 

4.2.5	  Modell	  kontra	  ersättande	  av	  traditionell	  plattform	  
	  

 
Det här diagrammet visar hur troligt det är att sociala medier kan ersätta traditionella 

medier uppdelat efter modellpreferensen.  

Vi tänkte att det skulle vara intressant att se hur de som valt Instagram- och 

reklampelarmodellen såg på framtiden för nyhetsmedier på sociala medier. Diagrammet 

belyser att de inte är så stora skillnader i hur de två grupperna ser på sociala medier som 
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en möjlig ersättare till traditionella medier.  

Det som går att se är att de som föredrog Instagram-modellen i större utsträckning 

svarar att det är ”inte särskilt troligt” eller ”inte alls troligt” att sociala medier ersätter 

nyhetsmediers traditionella plattform. Medan de som föredrar reklampelarmodellen 

tycker att det är mer troligt. 

Överlag skiljer sig de två grupperna inte så mycket åt i sina tankar om huruvida 

sociala medier kan ersätta nyhetsmediers traditionella plattform. 

4.3	  Analys	  
 

Vi har presenterat flera olika resultat som vi ansåg vara särskilt intressanta för vår 

frågeställning. Eftersom utvecklingen tog ett mycket större språng än vad Alfred Hermida 

(2010) trodde, och den mesta tidigare forskning vi har hittat, bör vi fundera över hur detta 

förändrar utvecklingen av sociala medier, och nyheter på sociala medier. 

Det var 43 procent av deltagarna i vår studie som föredrog Instagram-modellen. En 

möjlig anledning till den relativt höga siffran är att den modellen passar vår population 

väldigt bra. Det sättet att presentera nyheter är tänkt att locka smartphoneanvändarna, och 

de som är vana vid hur en applikation fungerar. 

Detta får styrka i det andra resultatet vi presenterade. Att oberoende av vilken teknik 

man främst föredrar för att läsa nyheter på sociala medier föredrar 43 procent Instagram-

modellen. Antagligen är de flesta av användarna i vår population invanda vid hur man 

använder en smartphone och dess applikationer, och därför är det inte förvånande om de 

föredrar Instagram-modellen, som kan ses som en bildfokuserad mikroblogg utvecklad 

med smartphones i åtanke från början, till skillnad från traditionella bildbloggar. Vi kan 

se tecken på att även sociala mediers hemsidor börjar likna den design som finns i 

applikationerna, och inte tvärtom. Precis som radio, tv och tidningar så börjar sociala 

medier konvergeras med de andra medieformerna. 

I vår undersökning ser vi vilka olika egenskaper användarna i vår population helst vill 

se hos ett nyhetsmedium på sociala medier. Det är bland annat snabbheten och det aktiva 

uppdaterandet som ligger i fokus hos studenterna. Sådant som tidigare varit 

journalistikens kännetecken, som djupgående, lokal eller personlig anknytning och 

egenproducerat material, är bland det minst intressanta bland vår population. 
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Däremot ser vi att våra användare fortfarande vill att journalistiken ska vara trovärdig, 

även om den är en integrerad del av sociala medier. Detta är något som inte riktigt verkar 

ha tagits på alltför stort allvar av redaktioner tidigare, eftersom de snarare använt sociala 

medier som reklampelare och för kommunikation med sin publik (Hille och Bakker, 

2013, 664), även om många nyhetsredaktioner nu gör stora satsningar på att finnas 

digitalt och vara aktiva på sociala medier.  

Allt detta verkar styrka vår teori om att användarna har kommit att föredra det snabba 

och flexibla sättet av att ta del av nyheter från smartphones, om vi tittar på diagram 2 (se 

kapitel 4.1.2) som beskriver vilka egenskaper våra deltagare i studien tycker är viktigt 

och minst viktigt med nyhetsmedier på sociala medier, och att det är användarna som till 

stor del styr utvecklingen. Det förenklade sättet att skriva och få ut information på är en 

av grundfaktorerna hos mikrobloggarna, som ligger som grund för många av dagens 

sociala mediers plattformar, till exempel Twitter och Instagram. Alfred Hermida (2010, 

299) skriver att Twitter, som bygger på tekniken från gamla servrar utformad för sms-

meddelanden, skapat ett enkelt sätt för människor att publicera och hitta egna nyheter, 

med hjälp av hashtags.  

Den förenklade tekniken verkar ha lett till att, i alla fall i vår population, användarna 

föredrar nyheter i korta och lättlästa uppdateringar. Detta är något vi kan se relativt 

tydligt i vår undersökning (se diagram, kapitel 4.1.2). 

Som vi skrev i kapitel 2.1 så trodde Alfred Hermida (2010, 302) att Twitter och 

mikrobloggarna skulle leda till att en ny sorts journalistik skapades, något han kallar 

”ambient journalism”, där användarna publicerade sina egna nyheter och tog del av 

nyheter publicerade av andra användare. Utvecklingen de senaste fyra åren verkar absolut 

ha blivit annorlunda än vad Alfred Hermida förutspådde, och särskilt det senaste halvåret, 

med uppkomsten av Instagram-modellen. Vi ser att nyhetsredaktionerna blev mycket mer 

aktiva användare på sociala medier än vad Alfred Hermida verkade anta, vilket kan bero 

på ekonomiska faktorer, något vi tar upp med stöd av Hille och Bakker i kapitel 2.4 (Hille 

och Bakker, 2013, 664). 
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5.	  Slutsats	  och	  slutdiskussion	  
5.1	  Slutsatser	  
	  
Syftet med vår studie var att ta reda på vilken av dessa två publiceringsmodeller som 

studenter vid Mittuniversitetet föredrog för att få en bild av hur nyhetsmedier kan välja 

att utforma sina uppdateringar på sociala medier i framtiden. 

Studien som vi har genomfört visar att studenter vid Mittuniversitetet är splittrade, 43 

procent av de tillfrågade föredrar Instagram-modellen. Majoriteten av studenterna 

föredrog fortfarande reklampelarmodellen. Men ingen av grupperna tror inte att det är 

troligt att nyheter på sociala medier helt kommer ta över nyheter på de traditionella 

plattformarna. 58 procent tror att det är ”inte särskilt troligt” eller ”inte alls troligt” att 

nyheter på sociala medier helt skulle ersätta traditionella plattformarna.  

De absolut viktigaste egenskaperna för nyhetsmedier på sociala medier var enligt 

deltagarna ”trovärdigheten”, ”tillgängligheten” och ett ”aktivt flöde”. Nyhetsmedier bör 

enligt användarna vara noga med trovärdigheten på sitt material men helst ska det inte 

ske på bekostnad av takten de publicerar eller uppdaterar i. 

När BBC och TV4 dessutom ungefär samtidigt startade satsningar på komprimerade 

versioner av sitt nyhetsmaterial anpassade för Instagram, helt utan länkar till den egna 

hemsidan, anade vi att utvecklingen gått fortare än tidigare forskning trott att den skulle. 

Detta gick emot trenden som förutspåtts av forskare. Istället för att med hjälp av sociala 

medier länka till material på de traditionella medierna började nyheter integreras i sociala 

medier. Reklampelarmodellen fick ett komplement, eller en möjlig konkurrent i 

Instagram-modellen. 

Även när studenterna gavs möjlighet att fritt spekulera i hur nyhetsmedier kommer 

använda sociala medier i framtiden fick vi många olika svar. Men många är inne på att vi 

kommer se ytterligare utveckling på området eller en ökad användning av sociala medier. 

Flera studenter svarar att nyhetsmedier i framtiden kommer finnas och verka på sociala 

medier i en ännu större utsträckning än de gör nu. Men majoriteten tror inte att nyheter på 

sociala medier helt skulle kunna ersätta de traditionella plattformarna. 

Ingen studie som vi tagit del av hade vänt sig till användarna eller följarna, en grupp 

som enligt oss är med och påverkar framtiden och utvecklingen i nyhetsmediernas 
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användande. Vi ville komplettera tidigare studier med användarnas tankar och åsikter.  

Vi är väl medvetna om att vi har valt en väldigt specifik och liten grupp i vår studie 

och att möjligheterna att generalisera därför är väldigt begränsade. Men tanken med vår 

studie var att göra något kumulativt. En studie som visade hur man på ett enkelt sätt 

kunde undersöka användarnas åsikter och vi tror att den skulle kunna genomföras i en 

mycket större utsträckning för att få fram mer generaliserbara resultat. 

5.2	  Slutdiskussion	  och	  egna	  reflektioner	  
	  
Trots att förhållandevis få av studenterna använder Instagram för att ta del av nyheter 

föredrog ändå 43 procent av deltagarna ändå Instagram-modellen, som är absolut 

vanligast där. Det resultatet skulle kunna betyda att Instagram i framtiden blir vanligare 

som plattform för att ta del av nyheter eller att nyhetsmedier integrerar mer material i 

flödet på andra sociala medier.  

Resultatet skulle även kunna betyda att Instagram-modellen fungerar som ett bra 

komplement till reklampelarmodellen. I nuläget är den första ganska starkt 

sammankopplad till Instagram men integrering i flödet på Facebook och Twitter är inte 

heller omöjligt. Kanske ser vi i framtiden ledare som läggs upp i fulltext på Facebook för 

att skapa diskussioner hos medlemmarna och följare. Reklampelarmodellen är fortfarande 

stark och kommer med största sannolikhet att finnas kvar länge.  

Trots att så pass många föredrar Instagram-modellen där nyhetsmaterial integreras 

mer i sociala medier tror få att nyheter på sociala medier helt skulle ersätta de 

traditionella plattformarna. Detta skulle kunna styrka påståendet att de båda modellerna 

kommer fungera som komplement till varandra. 

Men för att kunna nå ut med material till så många som möjligt tror vi att det i 

framtiden kommer vara viktigt för nyhetsmedier att finnas på sociala medier och att 

använda sig av båda modellerna som tas upp i vår rapport. Utvecklingen går snabbt 

framåt och eftersom det hela tiden kommer nya sätt att publicera och sprida material är en 

tydlig framtidsbild svår att skapa. Vår population har delade meningar om utvecklingen 

och den modell de föredrar vilket skulle kunna tolkas som att båda modellerna kommer 

fortsätta användas och vara relevanta.  

Både trovärdighet och aktivt flöde är viktigt för nyhetsmedium enligt studenterna. 
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Denna balansgång kan bli svår för nyhetsmedier att leva upp till. Kanske kan det 

underlätta att deltagarna i vår studie bryr sig väldigt lite om ”eget redaktionellt material”. 

Om nyhetsmedier följer studenternas åsikter kommer kanske mängden ”eget redaktionellt 

material” att minska. För dem spelar det alltså ingen roll var materialet kommer ifrån, 

bara det kommer snabbt och stämmer.  

En intressant fråga är vilka resultat vi fått om de deltagande hade varit 

Instagramanvändare i större mån. Hade majoriteten då valt Instagram-modellen eller hade 

resultatet blivit detsamma? Det här kan nog innebära att Instagram-modellen har en stor 

möjlighet att växa allt eftersom sociala medier växer. Det finns ett stort antal Instagram-

användare i Sverige och vi tror att det kan bli en etablerad plattform för nyhetsmedier i 

framtiden. 

Slutligen tror vi att nyhetsmedier kommer behöva ta till sig de båda modellerna för att 

kunna växa som företag och locka en bred publik. Där användarna finns, där måste 

nyhetsmedier finnas. Så att TV4 har tagit ett steg och anpassat sig till medieanvändarna 

ser vi som något väldigt positivt och vi är förväntansfulla på att se den fortsatta 

utvecklingen. 
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7.	  Bilaga	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
I	  dag	  har	  de	  flesta	  nyhetsmedier	  konton	  på	  flera	  olika	  sociala	  medier.	  TV4,	  BBC,	  
Dagens	  Nyheter,	  mm,	  finns	  på	  både	  Twitter,	  Youtube,	  Facebook	  och	  Instagram,	  
utöver	  de	  traditionella	  plattformar	  där	  vi	  tidigare	  varit	  vana	  att	  se	  dem,	  som	  till	  
exempel,	  papperstidning,	  tv	  och	  hemsidor.	  
	  
Vi	  gör	  en	  studie	  där	  vi	  undersöker	  vad	  medieanvändare	  vill	  ha	  ut	  av	  nyhetsmedier	  
som	  finns	  på	  sociala	  medier.	  Genom	  att	  undersöka	  detta	  hos	  er	  tror	  vi	  oss	  få	  en	  
möjlighet	  att	  spekulera	  hur	  nyhetsmediers	  plattformar	  kan	  se	  ut	  i	  framtiden,	  
eftersom	  det	  är	  ni,	  användarna,	  som	  faktiskt	  styr	  utvecklingen.	  
	  
	  
	  
Det	  är	  frivilligt	  att	  delta,	  om	  du	  inte	  vill	  medverka	  lämnar	  du	  tillbaka	  enkäten	  blank.	  
	  
Tack	  så	  mycket	  för	  att	  du	  vill	  hjälpa	  oss	  med	  vår	  undersökning.	  
	  
	  
	  
	  
Erik	  Ignerus,	  Moa	  Skagerlind,	  Sebastian	  Mårtensson	  
Journalistprogrammet	  Mittuniversitetet	  
	  
	  
Har	  du	  frågor	  eller	  synpunkter?	  Hör	  av	  dig	  till	  oss	  på:	  
	  
E-‐post:	  erig1300@student.miun.se	  Telefon:	  076	  247	  65	  64	  
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Kön:	  	  
Ålder:	  
Program:	  
	  
	  
1.	  På	  vilka	  sociala	  medier	  följer	  du	  främst	  nyhetsmedier	  (T.ex.	  TV4,	  SVT,	  BBC)?	  
	  
	  ☐ Instagram	  	  ☐ Twitter	  	  ☐ Facebook	  	  ☐ Annat	  ______________________________	  
 
	  
2.	  Vad	  är	  viktigast	  med	  ett	  nyhetsmedium	  på	  sociala	  medier	  enligt	  dig?	  	  
(Välj	  de	  tre	  alternativ	  som	  du	  tycker	  är	  viktigast)	  
	  
☐ Tillgängligt	  	  ☐ Aktivt	  flöde	  	  ☐ Djupgående	  	  	  ☐ Trovärdigt	  	  ☐ Snabbt	  
☐	  Underhållande	  	  ☐ Personlig	  anknytning	  	  ☐ Lätta	  nyheter	  	  ☐ Tunga	  nyheter	  
☐ Eget	  redaktionellt	  material	  	  ☐ Nyhetsledande	  	  ☐ Nyhetsbredd	  	  
	  
3.	  Vad	  är	  minst	  viktigt	  med	  ett	  nyhetsmedium	  på	  sociala	  medier	  enligt	  dig?	  	  
(Välj	  de	  tre	  alternativ	  som	  du	  tycker	  är	  minst	  viktiga)	  
	  
☐ Tillgängligt	  	  ☐ Aktivt	  flöde	  	  ☐ Djupgående	  	  	  ☐ Trovärdigt	  	  ☐ Snabbt	  
☐	  Underhållande	  	  ☐ Personlig	  anknytning	  	  ☐ Lätta	  nyheter	  	  ☐ Tunga	  nyheter	  
☐ Eget	  redaktionellt	  material	  	  ☐ Nyhetsledande	  	  ☐ Nyhetsbredd	  	  
	  
4.	  Vad	  använder	  du	  främst	  för	  att	  ta	  del	  av	  material	  från	  nyhetsmedier	  på	  
olika	  sociala	  medier?	  
	  
☐	  Smartphone	  	  ☐ Dator	  ☐ Surfplatta	  ☐ Annat	  ______________________________	  
	  
5.	  Hur	  många	  timmar	  per	  dag	  tar	  du	  del	  av	  material	  från	  nyhetsmedier	  på	  
sociala	  medier?	  
	  
☐ Mindre	  än	  30	  minuter	  	  ☐ 30	  minuter-‐1	  timme	  ☐ 2-‐3	  timmar	  	  ☐ 4-‐6	  timmar	  	  
☐ Mer	  än	  6	  timmar	  	  	  ☐ Vet	  ej	  
	  
6.	  Hur	  många	  timmar	  per	  dag	  tar	  du	  del	  av	  material	  från	  nyhetsmedier	  
utanför	  sociala	  medier?	  
	  
☐ Mindre	  än	  30	  minuter	  ☐ 30	  minuter-‐1	  timme	  ☐ 2-‐3	  timmar	  ☐ 4-‐6	  timmar	  	  
☐ Mer	  än	  6	  timmar	  ☐ Vet	  ej	  
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7.	  Tror	  du	  att	  sociala	  medier	  skulle	  kunna	  ersätta	  nyhetsmediers	  traditionella	  
plattform	  för	  dig?	  
	  
☐ Inte	  alls	  troligt	  	  ☐ Inte	  särskilt	  troligt	  	  ☐ Vet	  inte	  	  ☐ Ganska	  troligt	  	  ☐ Väldigt	  
troligt	  
	  
8.	  Här	  följer	  två	  exempel	  på	  hur	  forskare	  föreslagit	  att	  nyhetsmedier	  kan	  

använda	  sociala	  medier.	  

	  

Exempel	  1	  

Nyhetsmedier	  använder	  ofta	  sociala	  medier	  för	  att	  länka	  tillbaka	  till	  sina	  sajter	  och	  

sprida	  sina	  texter.	  De	  sociala	  medierna	  används	  i	  stor	  utsträckning	  som	  en	  

reklampelare	  på	  internet.	  

	  

Exempel	  2	  

På	  Instagram	  lägger	  bland	  annat	  TV4	  och	  BBC	  upp	  komprimerade	  versioner	  av	  sina	  

nyhetssändningar	  i	  femton	  sekunder	  långa	  klipp.	  Detta	  gör	  att	  publiken	  kan	  ta	  del	  av	  

nyheten	  direkt	  på	  det	  sociala	  mediet	  istället	  för	  att	  även	  länka	  vidare.	  

	  

Vilket	  av	  dessa	  två	  tillvägagångssätt	  föredrar	  du,	  och	  varför?	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
9.	  Hur	  tror	  du	  att	  nyhetsmedia	  kommer	  att	  använda	  sociala	  medier	  i	  
framtiden?	  
	  
	  	  
	  
 

 

 
	  
	  


