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Inledning 

Att marknadsföra sina böcker och interagera med publiken som läser dem är i sig inte 

någonting nytt. August Strindberg var medveten om marknaden och presenterade till exempel 

själv ett förslag till presskampanjen inför utgivningen av Röda Rummet (1879).1 Det är 

sannolikt att Strindberg skulle känna igen sig i, eller åtminstone förstå sig på, den typ av 

marknadsföring som sker i dagens litterära värld. Författaren av idag tjänar ofta på ett fungera 

som ett slags varumärke för publiken och vara ständigt aktuell, oavsett om det handlar om nya 

publikationer eller medverkan i olika program på TV. 

Idag finns det dock fler möjligheter än på Strindbergs tid att nå ut till allmänheten. På 

sociala medier så som Facebook, Twitter och Instagram kan både förlag och författare 

informera om kommande boksläpp, specialerbjudanden och signeringar, och genom att ha en 

närvaro i dessa medier gör de sig utöver detta tillgängliga och synliga för människorna som 

köper och läser deras böcker. 

Författaren har dessutom möjlighet att skapa en relation till sina läsare som sträcker sig 

bortom böckerna och eventuella intervjuer i traditionella medier. Genom sociala medier kan 

läsarna följa författaren när hon får sin första recension, går på releasefester och skriver på sitt 

nya alster. Som följare kan man kommentera bilderna, ibland kan man också skicka 

direktmeddelanden och eventuellt få ett svar tillbaka. 

Den litterära offentligheten sträcker sig idag längre än till dagstidningarnas kulturdelar och 

recensioner på teve. I vår medialiserade värld skapas det nya ytor för samtal om litteratur och 

kännedom om nya utgivningar. 

I min uppsats kommer jag att titta närmare på hur en svensk författare idag – Sara 

Bergmark Elfgren – förhåller sig till sociala medier i allmänhet och till Instagram i synnerhet i 

relation till sitt författarskap. Jag kommer också att undersöka hur några svenska förlag ser på 

Instagram som ett sätt att marknadsföra sig och skapa intresse för sin verksamhet genom en 

närvaro på Instagram. Mot en bakgrund av en introduktion av Instagram som socialt medium 

följer en presentation av min intervju med Bergmark Elfgren. Slutligen analyserar jag svaren 

på de enkätfrågor som jag har ställt till förlagen. 

 

 

 

 

                                                 
1 David Gedin, Fältets herrar. Framväxten av en modern författarroll. Artonhundraåttitalet, (diss.) Stockholm: 
Brutus Östlings bokförlag Symposion 2004, s. 269. 
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Metod och material 

Min undersökning har huvudsakligen två metodologiska infallsvinklar: dels den kvalitativa 

intervjun, dels ett slags närläsning av Instagram som fenomen i relation till den flyktiga 

modernismen och marknadsföringen av litteratur i vår tid. 

Det är vanskligt att undersöka ett medium som Instagram, eftersom dess innehåll ständigt 

förändras. Applikationen kommer därtill ofta med nya uppdateringar och funktioner: ett 

inlägg som man har sett tidigare kan plötsligt vara borttaget, antingen av kontoinnehavaren 

själv eller av Instagram, om företaget anser att bilden har brutit mot de officiella reglerna för 

vad man får publicera. Det går alltså inte att lita på att det som fanns igår kommer att finnas 

kvar imorgon. Eftersom min undersökning inte fokuserar på några specifika inlägg på 

Instagram så har mediets flyktiga natur inte utgjort något större problem, däremot är det en 

intressant aspekt att förhålla sig till som teoretisk utgångspunkt, vilket diskuteras nedan. 

 För att få en bättre förståelse för hur en författare resonerar kring sin närvaro på Instagram 

har jag intervjuat den svenska fantasyförfattaren Sara Bergmark Elfgren. Det finns många 

författare, både i Sverige och utomlands, som använder sociala medier i sin roll som offentlig 

person. Anledningen till att jag har valt att titta närmare på Bergmark Elfgren beror på att hon 

utgör ett tydligt exempel på en aktuell och etablerad författare som är aktiv på Instagram och 

använder mediet som redskap i sin författarroll.2 Jag använde mig delvis av en så kallad 

strukturerad intervjuform under samtalet med Sara Bergmark Elfgren.3 

 I min undersökning har jag också velat få förlagens perspektiv på användningen av 

Instagram. Jag har valt att koncentrera mig på några av Sveriges största förlag och har 

kontaktat totalt 17 redaktioner. Förlagen fick samma enkätfrågor och jag gav dem i det postala 

utskicket möjligheten att svara på frågorna via telefon. Av de tillfrågade har 6 förlag svarat på 

enkäten, 2 förlag tackat nej och 9 inte gett något svar. Generaliserbarheten är därmed inte stor, 

men jag vill mena att studien ändå kan bidra till en förståelse av hur förlag idag ser på och 

förhåller sig till Instagram som marknadsföringskanal. 

 

 

 

                                                 
2 Ann Steiner, Litteraturen i mediesamhället, Lund: Studentlitteratur 2015, s. 30f. En etablerad författare får till 
exempel ett flertal recensioner vid varje utgivning och är erkänd i den litterära offentligheten. Eftersom 
Bergmark Elfgren främst verkar inom barn- och ungdomskategorin och skräckkategorin så är det svårare att helt 
definiera vilken av Steiners författarroller som passar henne bäst. I och med att hennes senaste roman, Norra 
Latin, har recenserats i flera stora tidningar, till exempel i DN (15 november 2017) och Expressen (11 november 
2017) så tycks ”etablerad författare” passa bäst in på Sara Bergmark Elfgren. 
3 Monica Dalen, Intervju som metod, Malmö: Gleerups, 2015, s. 34. 
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Tidigare forskning 

Det saknas svenska studier om hur författare använder Instagram som marknadsföringskanal 

och medel för kommunikation med läsarna. Jag hoppas därmed att min studie också kan 

fungera som ett slags skiss för kommande forskning i ämnet. Livet vi lever på sociala medier 

och de världar och människor vi kommer i kontakt med där behöver undersökas. Det finns 

idag en stor kunskapslucka som rör Instagram i relation till den litterära världen, vilket inte är 

så konstigt med tanke på att mediet fortfarande är så pass nytt. Förhoppningsvis kan den här 

undersökningen bidra till en större förståelse för relationen mellan den litterära offentligheten 

och Instagram så som det sociala mediet ser ut idag. 

Däremot finns det forskning som angränsar till mitt ämne på så sätt att den undersöker 

moderna mediers relation till litteratur ur olika synvinklar. I antologin Litteraturens nätverk 

(2012) diskuteras betydelsen som litteraturen och det litterära samtalet har på internet, till 

exempel i form av litteraturkritik, e-böcker och fan fiction. Grundantagandet är att internet 

idag utgör en allt viktigare del av den litterära offentligheten.4 

Det finns även ett antal studentuppsatser som behandlar frågor som angränsar till mina, till 

exempel sådana som rör hur individer ser på sig själva i sina sociala medier. Einar Fesseys 

kandidatuppsats från 2013, ”Självframställan på sociala medier”, är ett av många exempel på 

studentuppsatser som tittar på hur människor ser på sin närvaro på Instagram. Ofta handlar det 

om hur identitetsskapande uppstår på sociala medier och vad man kan använda medier såsom 

Instagram till. Det finns flera exempel på uppsatser som berör företags marknadsföring, 

individers politiska påverkan genom hashtaggar (#) och hur bekräftelse söks.5 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Christian Lenemark, ”Inledning” i Litteraturens nätverk. Berättande på internet, Christian Lenemark (red.), 
Lund: Studentlitteratur 2012, s. 12. 
5 Se exempelvis Maja Johnsson och Alexander Weimars kandidatuppsats ”Likes, tweets och kommentarer. Om 
tre morgonradioprograms närvaro i sociala medier” (2014) och Sepideh Abbaszadeh och Daniela Espinozas 
kandidatuppsats ”Instagram: en plattform för att frigöra kvinnors kroppar genom hashtags. Ett bidrag i 
diskussionen angående aktivism på Instagram” (2016). Sara Nyhléns kandidatuppsats ” Författaren & boken i 
medierna Självframställningsstrategier i marknadsföring på Internet” (2014) är ytterligare ett exempel på ett 
studentarbete som angränsar till mitt. Den stora skillnaden är att författaren fokuserar mer på internet som sådant 
och på användningen av Facebook, samt gör nedslag vid specifika titlar och hur de framställs i dessa medier. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Min undersökning anammar ett litteratursociologiskt perspektiv, och knyter särskilt an till det 

forskningsområde som Johan Svedjedal kallar för ”litteratursamhället”. Det är ett 

samlingsbegrepp för studier av litteraturens förutsättningar i samhället, till exempel studier av 

bokförlag, prisutveckling och distribution.6 

Jürgen Habermas teori om det offentliga rummet har varit intressant för min studie. I 

Borgerlig offentlighet. Kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det moderna samhället 

(1962) beskriver han den borgerliga offentligheten som ett tillstånd där människor fritt kan 

diskutera och där det bästa argumentet hålls fram som det vinnande, snarare än den 

socioekonomiska statusen hos personen som framför det. Habermas kallar arrangemang eller 

anordningar för ”offentliga” när de, till skillnad från slutna rum och sällskap, är tillgängliga 

för alla – till exempel när vi talar om en offentlig plats eller en offentlig byggnad.7 

 Sedan internets genombrott på 1990-talet har förutsättningarna för den borgerliga 

offentlighet som Habermas beskrev förändrats drastiskt. Medier som dittills endast hade 

behövt konkurrera inom det egna landet behöver idag konkurrera om publikens 

uppmärksamhet på en internationell nivå.8 Med de sociala medierna har ytterligare aktörer 

tagit steget in på mediemarknaden och har idag en betydelsefull roll när det kommer till 

spridandet av nyheter. 

 Habermas har kritiserats för att teckna den borgerliga offentligheten för idealistiskt; 

kritikerna menar att man inte kan tala om en enskild arena där människor kan mötas i 

konsumtionen av information och diskussion. I ”Is Habermas on Twitter? Social Media and 

the Public Sphere” diskuterar forskarna Axel Bruns och Tim Highfield hur Habermas teori om 

den borgerliga offentligheten bör förstås idag. Beskrivningen av offentligheten är färgad av 

omständigheterna under 1950- och 60-talen, menar forskarna. Då var mediekanalerna 

betydligt färre än de är idag och massmedia existerade i ett begränsat antal former – på så sätt 

kunde man tala om en samlad publik på ett annat sätt än man kan göra idag.9 

Idag kan man snarare tala om flera olika slags offentligheter, eller flera ”rum” om man så 

vill; vissa är slutna, andra är öppna och många existerar i båda former. Instagram är ett tydligt 

                                                 
6 Johan Svedjedal, ”Det litteratursociologiska perspektivet. Om en forskningstradition och dess 
grundantaganden” i Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle, Johan Svedjedal (red.), Lund: 
Studentlitteratur 2012, s. 79. 
7 Jürgen Habermas, Borgerlig offentlighet. Kategorierna “privat” och “offentligt” i det moderna samhället, 
Lund: Arkiv 2003, s. 11. 
8 Ibid, s. 4. 
9 Axel Bruns, Tim Highfield, “Is Habermas on Twitter? Social media and the public sphere” i Bruns, Axel, Enli, 
Gunn, Skogerbø, Eli, Larsson, Anders Olof, & Christensen, Christian (Eds.) The Routledge Companion to Social 
Media and Politics, New York: Routledge 2016, s. 1-2. 
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exempel på detta fenomen eftersom användarna där har möjligheten att själva bestämma 

huruvida deras konton ska vara öppna eller stängda, och kan ändra sig fram och tillbaka när 

de så vill. Det går också att blockera specifika användare från att se de inlägg man gör, samt 

att skicka meddelanden som ingen kan se förutom den avsedda personen. På så sätt uppstår 

det flera slags rum i offentligheten med olika grad av öppenhet. 

Den amerikanske filosofen och marxisten Marshall Bermans bok Allt som är fast 

förflyktigas. Modernism och modernitet (1982) har varit intressant för undersökningen samt 

inspirerat till uppsatsens titel, även om det var Karl Marx som först uttalade de bevingade 

orden.10 I sitt verk definierar Berman vårt moderna samhälle som något instabilt och osäkert 

och som ständigt rinner mellan våra fingrar. Den röda tråden genom hela boken handlar 

egentligen om staden som scen för modernitetens egenskaper, särskilt utifrån Bermans egen 

uppväxt i Bronx, New York. Bermans resonemang om moderniteten som ett samhällstillstånd 

som saknar fasta punkter, liksom hans tankar om den moderna staden som ett slags offentligt 

rum, kastar ljus på det fenomen som jag vill beskriva. Han exemplifierar med de nya parisiska 

boulevarderna under 1800-talet och beskriver dem som ”ett avgörande genombrott i den 

traditionella stadens modernisering”.11 Dessa boulevarder gav människor möjligheten att vara 

privata i det offentliga: intimsfären fick ta plats bland främlingar och världen blev med ens 

både privat och offentlig på samma gång. Samtidigt tvingade de öppna ytorna människor från 

högre samhällsklasser att möta de som befann sig på samhällets botten, eftersom gränserna 

mellan rika och fattiga kvarter luckrades upp av en öppnare stadsplanering. De fattiga fick på 

samma gång ett annat slags tillgång till staden genom de stora boulevarderna.12 

Det är lätt att dra en parallell till internet som ger möjligheten att möta människor från 

andra bakgrunder och sammanhang, samtidigt som vi begränsas av de ramar som sätts upp 

både av oss själva och av algoritmerna som skapar de flöden vi rör oss i. 

Det är framförallt dessa två spår, om det offentliga rummet och modernitetens flyktighet, 

som jag har valt att titta närmare på i samband med min undersökning. 

 

 

 

 

                                                 
10 Marshall Berman, Allt som är fast förflyktigas. Modernism och modernitet, Lund: Arkiv förlag 2012, s. 21. 
11 Ibid, s. 171. 
12 Ibid, s. 172-174. 
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Begreppslista 

Med nya medier följer en ny nomenklatur, slanguttryck som beskriver diverse företeelser på 

och kring sociala medier. Dessa nya ord består både av direkta översättningar och svenska 

varianter av de engelska originalen, och dyker upp efter behov i takt med att nya sociala 

medier vinner i popularitet. I det följande har jag samlat ett flertal av dessa uttryck. Detta för 

att många av orden och uttrycken kommer att användas i undersökningen. 

 

Att följa: när man följer en person i sociala medier betyder det att personens inlägg dyker upp 

i flödet (se nedan). 

Flöde: beskriver i korthet den samling av inlägg som har publicerats av de personer som man 

är vän med eller vars konton man följer. Numera finns där också sponsrade inlägg (se nedan) 

och reklam. 

Twitter: ett socialt medium där användaren har högst 280 tecken att använda sig av. Inläggen 

publiceras i ett flöde som består av andra inlägg från personer som man följer (se ovan). 

Snapchat: ett socialt medium där man skickar ögonblicksbilder eller filmer ur vardagen till 

sina vänner, ofta med filter och andra effekter. Dessa inlägg försvinner snabbt, om man inte 

väljer att spara dem eller tar en skärmdump (se nedan). 

Att instagramma: att publicera en bild på Instagram. 

Sociala medier: ett samlingsbegrepp för medier såsom Instagram, Twitter, Facebook och 

Snapchat, som kännetecknas av att de har utvecklats för datorer och smarta mobiltelefoner. 

Användarnamn: det namn som man använder sig av när man loggar in på till exempel Twitter, 

Instagram eller ett nätforum. Användarnamnet behöver inte vara ens riktiga namn. 

Att tagga: att skriva in en persons användarnamn, exempelvis under ett inlägg på Instagram, 

och på så sätt göra personen uppmärksam på bilden. 

Skärmdump: en bild på det som visas på mobilskärmen. Man kan till exempel ta en 

skärmdump av en nyhetsartikel som då sparas som en bild i mobilen. 

Applikation: ett program som man laddar ner till sin smarta telefon. Det kan till exempel 

handla om en mobilversion av New York Times. 

Spamkonto: ett konto som ingen riktig person står bakom 

Hashtag: ett eller flera ihopsatta ord, som inleds med tecknet #. Till exempel kan man skriva 

#julmys under ett inlägg som visar lussebullar och glögg. Om man sedan klickar på #julmys 

så kan man se andra inlägg på samma tema. 
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Filter: fungerar som ett slags digital kameralins och kan läggas på bilden innan den publiceras 

på Instagram. Det finns flera olika filter som till exempel gör bilden svartvit, mer kontrastrik 

eller gör färgtonen annorlunda. 

Emoji: en liten bildfigur som kan föreställa alltifrån ett hjärta till en gran. Kan användas av 

alla smarta mobiltelefoner och i sociala medier. 

Att gilla/like: att gillar eller ”trycka like” kan till exempel innebära en tumme upp eller ett 

hjärta, beroende på vilket socialt medium det rör sig om. Det är ett sätt att visa uppskattning 

och ibland kan funktionen användas för att spara ett inlägg i flödet så att det senare finns 

lättare till hands. 

Att dela: att sprida vidare ett inlägg i sitt flöde. Går att göra på olika sätt beroende på vilket 

socialt medium det handlar om. 

Facebookvän: en person som man är vän med på Facebook. Därmed dyker man upp i 

varandras flöden och kan till exempel bjuda in varandra till grupper och evenemang. 

Retweet: när man på Twitter sprider en tweet vidare. Genom att trycka på retweet-knappen så 

dyker en tweet som någon annan har skrivit, till exempel en tweet av Carl Bildt, upp i dina 

följares flöden. 

Direktmeddelande: ett meddelande som man skickar privat i applikationen eller på hemsidan. 

Kan liknas vid en mejlkonversation i kortformat. 

Influencer: en person som är känd i sociala medier, har många följare och kan påverka trender 

genom att rekommendera saker i sina kanaler. Isabella ”Blondinbella” Löwengrip är ett 

exempel. 

Instagram Stories: inlägg på Instagram som försvinner efter 24 timmar. 

Poll/omröstning: en funktion i Instagram Stories som gör att man kan rösta i en fråga: till 

exempel ”ska jag ha de här skorna på mig ikväll”. 

Sponsrade inlägg: företag kan köpa plats i flödet genom sponsrade inlägg. Det är alltså inlägg 

som dyker upp trots att man inte följer företaget eller avsändaren i fråga. 

Privat/öppet konto: om man har ett öppet konto innebär det att vem som helst, som känner till 

ens användarnamn eller är vän med en på Facebook, kan gå in på profilen, titta på bilderna 

och kommentera. Om man har ett privat konto så är det låst för dem som inte följer kontot, 

och nya följare måste godkännas innan de kan se personens bilder. 
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Undersökning 

Instagram som medium 

Instagram skapades av programmeraren Kevin Systrom och ingenjören Mike Krieger och 

lanserades i oktober 2010 för iOS, som är Apples operativsystem för bland annat iPhone. Två 

år senare kom applikationen också i en version för Android, ett operativsystem som är 

utvecklat av Google. 

Under 2012 köpte Facebook Instagram för 715 miljoner dollar, vid tiden motsvarande 

ungefär fem miljarder svenska kronor.13 Applikationen är idag sammanvävd med Facebook, 

till exempel kan man se vilka Facebookvänner som finns på Instagram och följa dem, och 

publicera en bild på Facebook samtidigt som den publiceras på Instagram.14 Genom Facebook 

är Instagram också bundet till andra applikationer, till exempel dejtingappen Tinder, där 

konton skapas och verifieras genom att man har en Facebookprofil.15 

Företaget har idag omkring 800 miljoner aktiva användare världen över, varav 500 

miljoner besöker Instagram varje dag.16  Användarna utgörs till exempel av privatpersoner, 

kändisar, politiker, företag och organisationer. Enligt statistiken från 2017 så använder mer än 

hälften (53 procent) av alla internetanvändare i Sverige Instagram, och 31 procent av 

internetanvändarna använder Instagram dagligen. Användarna är flest i de yngre 

åldersgrupperna, framförallt hos dem som är mellan 12 och 25 år.17  

                                                 
13 Jeff Blagdon, “Facebook's 'billion dollar' Instagram acquisition to actually cost $715 million”, The Verge, 24 
oktober 2012, https://www.theverge.com/2012/10/24/3551872/facebook-instagram-acquisition-715-million 
(2017-11-29). Det bör noteras att Instagrams värde beräknas ha ökat ordentligt under de senaste åren. Enligt en 
beräkning från 2016 är Instagram värt mellan 25 och 50 miljarder dollar, utbrutet från Facebook. Se Katleen 
Chaykowski, ”Instagram, the $50 Billion Grand Slam Driving Facebook’s future: The Forbes Cover Story”, 
https://www.forbes.com/sites/kathleenchaykowski/2016/08/01/instagram-the-50-billion-grand-slam-driving-
facebooks-future-the-forbes-cover-story/#13e33d8b4a97 (2018-01-03). 
14 När Facebook annonserade att de skulle köpa Instagram så spreds nyheten världen över med rubriker som 
”Köper succéapp för sju miljarder” (Aftonbladet 10 april 2012) och ”Facebook buys Instagram… but for what?” 
(Cnet 9 april 2012). Det fanns en stor skepsis kring vad Facebook hade för syfte med ett så stort uppköp; till en 
början sades det att priset skulle bli en miljard dollar, motsvarande ungefär sju miljarder kronor. Idag är kallas 
köpet ett av Facebooks smartaste drag, bland annat i tidskriften Time: ”Here’s proof that Instagram was one of 
the smartest acquisitions ever”, 19 april 2016.  
15 ”Tinder (app)”, https://en.wikipedia.org/wiki/Tinder_(app) Hämtad 13 december 2017. Det är genom data från 
Facebookprofilen som matchningarna sker. För vidare läsning, se till exempel ”Use Tinder Without Facebook”, 
https://www.techjunkie.com/use-tinder-without-facebook/ 2017-12-13). 
16 Lauren Johnson, ” Instagram Hits 800 Million Monthly Users, Adding 100 Million in Just 5 Months”, Adweek 
25 september 2017, http://www.adweek.com/digital/instagram-hits-800-million-monthly-users-adding-100-
million-in-just-5-months/#/ (2017-11-29). 
17 ”Svenskarna och internet. En årlig studie av svenska folkets internetvanor”, 
http://www.soi2017.se/kommunikation-och-sociala-plattformar/anvandning-av-sociala-plattformar/ (2017-10-
15). Se appendix för en graf över användningen av Instagram i Sverige. 
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http://www.adweek.com/digital/instagram-hits-800-million-monthly-users-adding-100-million-in-just-5-months/#/
http://www.adweek.com/digital/instagram-hits-800-million-monthly-users-adding-100-million-in-just-5-months/#/
http://www.soi2017.se/kommunikation-och-sociala-plattformar/anvandning-av-sociala-plattformar/


På Instagram har användaren ett konto, ett slags galleri, där man lägger upp bilder, med en 

eventuell kommentar till (teckenbegränsningen är 2 200 tecken).18 Det kan handla om 

alltifrån en bild på morgonens promenad med hunden, till den senaste bilden på 

kronprinsessan Victoria när hon är ute på uppdrag. När man skapar ett konto på Instagram och 

godkänner villkoren så ger man inte upp sin upphovsrätt. Däremot ger man Instagram, och 

därmed Facebook, rätten att använda bilderna som de vill, utan kostnad.19  

                                                

Det kan finnas flera syften med att lägga upp bilder och klipp på Instagram. Följarna kan 

reagera genom att gilla bilden och ibland lägga till en kommentar. Dessa gillningar kan 

fungera som bekräftelse i olika former, till exempel gällande skönhet eller vackert 

komponerade middagar. Syftet kan också vara att ha Instagram som ett slags loggbok för sig 

själv eller ett galleri över vardagen eller speciella tillfällen. En del publicerar bilder på sina 

barn för att släktingar ska kunna följa deras utveckling och ytterligare andra har inget speciellt 

syfte annat än att visa vad som pågår just nu, i den här stunden. På så sätt skiljer sig Instagram 

från till exempel Twitter, där det finns ett tydligare huvudmål i att få en så stor spridning på 

sin tweet som möjligt. På Twitter kan inlägg spridas över hela världen om tillräckligt många 

människor trycker på knappen som skapar en retweet. Dessa inlägg kan förutom text även 

innehålla bilder och filmklipp och ses av miljontals människor.20  Även om man också där 

kan gilla tweets så är retweets, det vill säga spridningen, att föredra eftersom det ökar 

möjligheterna att få fler följare och därmed ytterligare spridning. Instagram saknar en sådan 

enkel funktion och jag menar att det påverkar mediets innehåll. 

 
18 Dominique Jackson, ”Know Your Limit: The Ideal Length of Every Social Media Post”, Sprout Social, 
https://sproutsocial.com/insights/social-media-character-counter/#instagram (2017-12-05). 
19 ”Terms of Use”, instagram.com, https://help.instagram.com/478745558852511 (2012-12-05). Exakt hur långt 
upphovsrätten sträcker sig är svårt att avgöra. I USA har man till exempel prövat ett fall där konstnären Richard 
Prince har använt människors bilder på Instagram i sin konst. 
https://www.nytimes.com/2017/07/20/arts/design/richard-prince-instagram-copyright-lawsuit.html (2017-12-07) 
20 ”Obama had three of the most retweeted tweets of 2017. Trump didn’t make the top 10” 
http://edition.cnn.com/2017/12/05/politics/most-retweeted-tweets-of-2017-obama/index.html (2017-12-19) 
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Författaren Sara Bergmark Elfgren och Instagram 

Bakgrund 

Hur ser då en svensk författare på Instagram som medium i relation till författarskapet? 

Författaren har som tidigare nämnts länge använt sig av medierna för att nå ut med sin 

litteratur och skapa en relation till läsarna. Idag kan detta ske genom sociala medier, där 

avståndet mellan författare och läsare i några avseenden är mindre än någonsin. Nedan följer 

en presentation av hur detta förhållande kan se ut idag. 

Sara Bergmark Elfgren föddes 1980 och är uppvuxen i Stockholm.21 Tillsammans med 

författaren Mats Strandberg har hon skrivit böckerna om samhället Engelsfors, en 

fantasytrilogi om sex gymnasietjejer som upptäcker att de är häxor. Böckerna har översatts till 

25 språk och getts ut i över 30 länder. I Sverige har trilogin sålt i omkring en halv miljon 

exemplar.22 Den första boken i serien, Cirkeln, nominerades till Augustpriset och har även 

filmatiserats. SBE är också manusförfattare, bland annat för film och radio.23  

SBE har haft Instagram sedan 2012, året då hon köpte en smart mobiltelefon. Hon är även 

närvarande på Twitter och Facebook, om än i mindre utsträckning. SBE uppger att hon 

framförallt använder sociala medier för att upprätthålla en kommunikation med sina läsare. 

Vid undersökningens färdigställande hade SBE närmare 5 200 följare. 

Om SBE inte hade haft det jobb hon har nu så tror hon inte att hon hade använt sig av 

sociala medier i samma utsträckning. Hon tror inte att hon hade haft Twitter och uppger att 

det var en hög tröskel att börja använda sig av detta medium. Samtidigt så har hon alltid varit 

intresserad av hur kommunikation fungerar i media: hur författare pratar om sina böcker och 

om sig själva, och hur det tas emot av dem som lyssnar. Det är något som hon har haft med 

sig när hon själv har funderat på hur hon ska kommunicera kring sitt författarskap och sina 

böcker. 

 

Ett slags marknadsföring 

Det är tydligt att även om SBE inte har en strategi som säger att hon ska vara aktiv under 

speciella timmar på dygnet, eller att hon ska svara på kommentarer på ett särskilt sätt, så finns 

det en medvetenhet i hennes förhållande till Instagram. Hon publicerar bilder i princip varje 

dag och de är av olika karaktär; en del tar hon på tåget när hon är på väg till en signering, 

andra är professionella bilder från tillfällen då hon har blivit intervjuad i en tidning. Hon 

                                                 
21 I resten av undersökningen kommer jag att förkorta Sara Bergmark Elfgren till SBE. 
22 Enligt Sara Bergmark Elfgren. 
23 http://www.sarabelfgren.com/omsara (2017-11-30). 
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fångar bilder ur sin vardag som författare och uppdaterar samtidigt följarna om nya projekt, 

recensioner och medverkan i olika mediala sammanhang. SBE har testat att sponsra inlägg 

någon enstaka gång på Instagram och Facebook, men det är ingen vana och ingenting som 

hon har upplevt haft någon effekt. 

 Genom att lägga upp inlägg på Instagram så påminner SBE följarna om att hon finns och 

har skapat verk som de kan vara intresserade att ta del av. I det dagliga bläddrandet i 

applikationen finns hon där och kan upplysa följarna om vad hon gör just nu och vad hon ska 

göra inom en snar framtid. På så sätt blir gränsen mellan vad som är marknadsföring och vad 

som inte är det svår att dra: 

 

Det är intressant just att kalla det för marknadsföring, för det är ju verkligen det, jag använder det ju så, 
men det handlar samtidigt också om ett pågående samtal med läsarna. Det är marknadsföring, men det är 
också något som jag får ut något av som människa och författare. 

 

SBE använder alltså Instagram både för nöjet i att kommunicera med sina läsare och för att 

informera om det som händer kring hennes författarskap. När hon skrev sin senaste roman, 

Norra Latin (2017) så kunde läsarna följa med i processen från ett tidigt stadium. Bland annat 

så finns det inlägg från tillfällen då hon har varit stressad inför en deadline och från andra 

stunder då hon har suttit med det utskrivna manuset och redigerat. På så sätt har hon bjudit in 

till att följa med på resan under bokens tillblivelse. Även om det inte har funnits så många 

detaljer så har nedslagen kommit med jämna mellanrum, som en påminnelse om att någonting 

nytt är på gång.     

Innan internets genombrott kunde man kontakta en författare på ett par olika sätt, till 

exempel genom att skicka brev till förlaget eller ta reda på författarens adress. Idag finns 

många författare på sociala medier och är därmed mer tillgängliga än tidigare. Även om alla 

författare inte svarar på meddelanden eller kommentarer i sociala medier så finns de ändå där 

i flödet, med uppdateringar om vad som händer i deras liv. Detta utgör också en möjlighet för 

författaren, som kan nå ut till läsare och potentiella läsare genom att upprätthålla en närvaro 

på sociala medier och interagera genom de verktyg som står till buds, såsom kommentarer, 

direktmeddelanden, hashtaggar och delningar. På det sättet handlar det om mer än 

marknadsföring, eftersom hon också, som hon själv säger, sköter en kommunikation med sina 

läsare. 

SBE:s förlag, Rabén & Sjögren, har aldrig uttryckt några åsikter eller ställt några krav 

angående hennes användning av sociala medier: 
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De tycker att det är jättebra att jag håller på men de har absolut inga åsikter om det, det är helt upp till mig 
[…]. Jag kan bli irriterad när de glömmer att tagga in mig när de twittrar om mig. De är ofta mer ”efter” 
än man själv är. 

 

Detta går i linje med den sammanställning av svenska förlags enkätsvar som presenteras i 

sammanfattad form längre ner i undersökningen. 

 

Personlig i det offentliga rummet 

Sara Bergmark Elfgren känner sig inte som en annan person i sociala medier eller när hon 

träffar läsare. Hon har inte ett offentlig ”jag” och ett privat ”jag” som är helt motsatta 

varandra: båda versioner är lika mycket en del av den hon är: 

 

Jag ser det som att jag har en yrkesroll, absolut. Jag är mig själv men jobbversionen av mig själv, lite så. 
På en signering känner jag inte att jag är en helt annan person, men jag skärper mig, jag är mycket mer 
uppmärksam och tänker på vad jag säger och hur jag bemöter folk, för det är en del av mitt jobb då. Och 
samma sak på sociala medier. 
 

När SBE publicerar inlägg på Instagram gör hon det både i rollen som författare och som sig 

själv. I sina inlägg använder hon ett ledigt och personligt språk, ofta med emojis som 

visserligen idag kan ses som en del av vårt språk, men som samtidigt signalerar att tilltalet är 

avslappnat och vänligt och att det hela tiden finns en människa bakom orden, som har 

egenskaper som följaren kan se. 

SBE gör alltså ingen skillnad mellan det yrkesjag som hon visar upp på sociala medier och 

det hon visar i intervjuer med journalister. Hon säger att hon aldrig har låtit en journalist 

komma hem till henne för en intervju och på samma sätt så berättar hon sällan privata 

händelser ur livet utan låter försöker låta intervjuerna handla om hennes författarskap och den 

bok eller det uppdrag som är aktuellt att prata om: 

 

Jag ser det som en del av mitt jobb att vara på sociala medier. I början blev jag mest stressad av det, det 
kändes som något som tog upp tid från skrivandet, men sen kände jag mer och mer som att det är en del av 
mitt jobb också, om jag ska ha möjlighet att leva på det här. Men jag tror inte att det går att tänka bara 
cyniskt, ”jag ska ha läsarkontakt för det är så jag säljer böcker”, man kan inte tänka så. Jag tycker att det är 
roligt också.  

 

Tilltalet är alltid detsamma: trevligt, vardagligt och öppet. Ofta med emojis i form av hjärtan 

eller andra symboler som signalerar att det rör sig om en ledig kommunikation. 

Gränsen mellan vad som är offentligt och vad som är privat kan skilja sig från person till 

person. SBE har någon enstaka gång lagt upp en bild på sin mamma, men egentligen existerar 

inte hennes familj och en stor del av hennes umgänge på kontot. Gränsen mellan det 
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offentliga och det privata går i det här fallet delvis utanför hemmet och den privata sfär som 

utgörs av ett umgänge som inte verkar i det offentliga. Personer som kan inkluderas i bilderna 

är alltså oftast personer som själva kan räknas som offentliga eller är verksamma inom samma 

yrkesgrupp.  

 

Kommunikation i det flyktiga 

Hur kan då Instagram fungera som en kommunikationskanal? På sitt konto kommunicerar 

Sara Bergmark Elfgren med sina läsare genom kommentarerna som de skriver på hennes 

inlägg (där hon sedan svarar) och genom direktmeddelanden i applikationen. Hon säger att 

hon försöker svara på allt ”om det inte är något jättekonstigt”. Hatkommentarer i sociala 

medier har varit ett stort problem för många, kanske framför allt för kvinnliga användare. På 

Instagram kan man ta bort kommentarer som läggs under ens egna inlägg och blockera 

användare från att se innehållet på ens konto. Kommentarer som görs under andra personers 

inlägg kan anmälas till Instagram, som då gör en granskning av innehållet för att se om det 

bryter mot applikationens regler. Om så är fallet kan det tas bort.24 

 SBE är förskonad från hatkommentarer. En anledning skulle kunna vara att hon inte är 

tillräckligt känd, men också att hennes författarskap inte är särskilt provokativt. Hennes 

böcker riktar sig till främst till barn och ungdomar och utspelar sig ofta i alternativa världar, 

där handlingen kretsar kring det övernaturliga snarare än ämnen som skulle kunna uppfattas 

som stötande. Hon är inte heller en person som figurerar i media annat än i relation till sitt 

yrke, vilket gör att publiken känner till så många detaljer om hennes privatliv utöver det hon 

själv visar upp, vilket som sagt är mycket begränsat. 

 

Instagram är i sig ett flyktigt medium. Som nämndes i inledningen kan innehållet förändras, få 

tillägg eller helt tas bort långt efter att det först har publicerats, utan att det märks om 

betraktaren inte har varit uppmärksam. Trenden tycks gå mot att Instagram, och sociala 

medier i allmänhet, blir allt mer flyktiga till sin natur, i form av exempelvis direktsändningar, 

som diskuteras nedan, och inlägg som har tidsbegränsad existens. Det gör också att dessa 

ögonblick blir mer exklusiva, även om de är mindre filtrade och uttänkta än de vanliga 

inläggen som publiceras på Instagram, så utgör fönstret på 24 timmar en lucka för den som 

vill vara säker på att se vad som hände just den personen vid just det tillfället.  

                                                 
24 “Hur anmäler jag en kommentar som otillåten användning eller spam?” 
https://help.instagram.com/198034803689028 (2018-01-04). 
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En funktion som kopplats till sociala medier under 2017 är livesändningen. Det innebär att 

man i realtid kan visa vad man gör just i detta nu. På Instagram kan personer interagera direkt 

med sina följare genom kommentarer och emojis, som dyker upp efter någon sekunds 

fördröjning. SBE har använt sig av detta då hon recenserade och diskuterade den senaste Star 

Wars-filmen under en sändning på Instagram. Det hela varade i ungefär tjugo minuter och 

under den tiden kunde de som tittade på sändningen kommentera och vara i 

direktkommunikation med SBE och ställa frågor som de ville ha svar på eller önskemål om 

vad de ville att hon skulle prata om. Här finns en tydlig skillnad mot hur läsare tidigare har 

kunnat kommunicera med författare. Även om det brev som man hade satt sig ner och 

formulerat också blev besvarat, så skedde det ju inte i realtid. Här kan en läsare ställa en fråga 

som syns både hos författaren och hos alla andra som ser sändningen, vilket torde ge 

incitament att besvara frågan. Dessutom kan innehållet få en annan karaktär: 

 

Sen tycker jag att det är kul till exempel med [Instagram] Stories, att de försvinner efter 24 timmar, det 
går ju att ta skärmdumpar men att man kan experimentera lite mer där, så att… där har jag lagt upp inlägg 
som jag aldrig skulle lägga ut på Instagram för att jag skulle känna att jag tog upp plats med trams, så där 
[på Instagram Stories] kan man tramsa mer kan man säga. Jag har gjort några [livesändningar], men det 
var första gången jag gjorde en som var planerad, alltså en som jag puffat för innan. Annars har det mest 
varit att jag börjat filma när jag känner för det. Till exempel när jag har besökt Norra Latin, eller när jag 
var i Kiruna och signerade och jag tog en morgonpromenad och beundrade soluppgången och snön. Men 
det var väldigt kul med livesändningen, så jag tror att jag kommer att göra om det.  
 

Liksom de andra inläggen som görs på Instagram Stories så försvinner också livesändningen, 

om personen bakom den inte sparar ner den till sin egen mobil.25 Det finns flera andra 

funktioner och frågor, till exempel delade livesändningar, gruppkonversationer och 

hashtaggar, som skulle vara intressanta att undersöka i kommande studier. Gemensamt för 

livesändningar, direktmeddelanden och omröstningar är dock att de är medel för 

kommunikation med följarna. 

 

 

 

                                                 
25 ”New: Save Your Live Video on Your Phone”, https://instagram-press.com/blog/2017/03/20/new-save-your-
live-video-to-your-phone/ (2018-01-02). 
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Förlagen och Instagram 

Förlag och författare har sedan den moderna bokmarknadens tillblivelse under 1800-talet 

ägnat sig åt marknadsföring, både av de litterära verken och av författaren som en offentlig 

person. Boktryckarverksamheten professionaliserades och utvecklades till förlag där 

förläggare skötte bedömningen av manuskript och kontakter med bokförsäljare. Att nå ut till 

marknaden med litteraturen handlade, då som nu, inte bara om att sprida välskrivna alster av 

nya författare, utan om att säkra inkomster, bland annat genom att tillfredställa marknadens 

önskningar.26 

Marknadsavdelningar behöver idag förhålla sig till olika kommunikationskanaler, sociala 

medier och målgrupper och resurserna på förlagens marknadsavdelningar har aldrig varit så 

stora som nu. Samtidigt har trängseln på marknadstorget blivit större och det kan vara svårt att 

nå ut med sitt budskap.27 Med de sociala mediernas framväxt har ytterligare en plattform 

tillkommit, utöver de traditionella i form av dagstidningar, radio och teve. Dessa medier är 

gratis, tillgängliga och innehållet kan därmed nå ut till andra slags publiker än tidigare. Som 

har nämnts i undersökningen så använder yngre personer Instagram i högre utsträckning än 

äldre. Det går dessutom att rikta sig direkt gentemot en särskild publik på ett helt annat sätt än 

tidigare. Genom sociala mediers verktyg kan man beskriva vilka man vill ska se det sponsrade 

inlägget, till exempel ”människor som har tryckt ’gilla’ på Camilla Läckbergs Facebooksida”, 

vilket gör att reklamen hamnar i dessa personers flöden.  

 

Hur förhåller sig då några av Sveriges större förlag på sin närvaro på Instagram? Enkätsvaren 

visar att det finns många likheter i synen på Instagram mellan förlag som annars har olika 

inriktningar på sina utgivningar.28 Flera av förlagen uppmanar sina författare att använda sig 

av sociala medier, men bara om de har en följarbas sedan tidigare och känner sig bekväma 

med att använda medierna. Fyra av de sex förlagen uppger att de har testat att använda sig av 

sponsrade inlägg på Instagram, men bara Norstedts använder dem dagligen:  

 

Vi gör annonsering av inlägg med nischad målgrupp men även annonsering mot målgrupper som inte 
följer oss och där boken som annonseras kanske har en annan målgrupp än de som följer oss. 
 

  

                                                 
26 Steiner, s. 74-78. 
27 Jan-Erik Pettersson, ”Vad gör de på bokförlagen?”, rapport från Svenska Förläggareföreningen 2011, s. 38, 
http://www.forlaggare.se/sites/default/files/vad_gor_de_pa_bokforlagen_rapport.pdf (2018-01-04) 
28 Se appendix 1.2 för en tabell över förlagens centrala svar på enkätfrågorna. 
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Norstedts sticker ut bland svaren på så sätt att de uppger att de uppmanar sina författare att 

använda Twitter, Facebook, Instagram och i några fall även Linkedin. Förlaget vill att 

författarna använder de sociala medierna för att hålla kontakten med sina läsare med 

uppdateringar och bilder. Författarna kan också få hjälp med bildmaterial och agenda för 

hur de kan använda sina kanaler. Min enkätundersökning visar att Norstedts är ett av de 

förlag som har den tydligaste strategin för sin användning av Instagram. Vad det beror på 

får bli ämne för en framtida undersökning, men ett förslag är att man i den tittar närmare på 

ljudboksföretaget Storytel, som köpte upp Norstedts 2016 och snabbt etablerade sig på 

marknaden för strömmade ljudböcker i Sverige.29 

Citatet nedan kommer från enkätsvaret från Albert Bonniers förlag och är representativt för 

hur de andra förlagen svarade på samma fråga: 

 

Vi vill undvika att det ska kännas som extra arbete, utan går på inspiration och att det ska kännas kul och 
glädjefyllt att lägga upp bilder. 

 

Gemensamt för alla förlag som svarade på enkäten alltså är att de vill ha ett lättsamt tilltal i 

sina inlägg på Instagram. Det talas om att ”blanda professionalism med personlighet” och 

meningen är att det inte ska kännas lika allvarligt som i andra kanaler, såsom i bokkataloger 

eller på förlagens hemsidor.30 På så sätt vill förlaget bygga en kontakt med sina följare. 

Samtidigt visar flera av enkätsvaren att relationen till Instagram fortfarande förändras. 

Bonnier Carlsen säger sig till exempel inte ha någon färdig strategi för sin användning av 

Instagram, men har idéer för hur innehållet kan komma att se ut under det kommande året: 

 

Ja, en strategi som utvecklas vartefter vi lär oss mer. Bland annat gäller den tonalitet och innehåll - vi 
visar ofta bilder av ”livet på förlaget”, vad som händer på kulisserna eftersom vi upplever att våra följare 
gillar det och det skiljer oss också från andra förlag. Under 2018 kommer vi jobba mer med regelbundna 
inslag, t ex gästinstagrammande författare. 

 

Det är möjligt att frågan om hur mycket tid och arbete som ska läggas på Instagram är något 

som förlagen själva kommer att undersöka och utvärdera under de kommande åren. Enligt 

enkätsvaren har de flesta förlag mellan två och fyra personer som har som publicerar material 

på förlagens konton. Om sponsrade inlägg ökar i frekvens på fler av förlagen så kan det 

komma att förändras.  

                                                 
29 ”Storytel: Svenska ljudboksmarknaden 640 000 abonnenter”, www.boktugg.se, 
 http://www.boktugg.se/2017/08/15/storytel-svenska-ljudboksmarknaden-640-000-abonnenter/ (2018-01-04) 
30 Se tabell 1.2 i Appendix. 
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Sammanfattning och avslutande diskussion 

Syftet med min undersökning har varit tvådelat. För det första har jag studerat hur en svensk 

ungdomsförfattare använder sig av Instagram. För det andra har jag tittat på några av de 

svenska förlagens relation till Instagram och vad de vill få ut av sin närvaro på sagda sociala 

medium. Genom en kvalitativ intervju med Sara Bergmark Elfgren och en egen analys av 

hennes konto har jag velat visa att Instagram kan fungera som ett slags litterär offentlighet 

samtidigt som mediet bidrar till marknadsföring. De enkätsvar som jag har fått in från några 

av Sveriges största och mellanstora förlag visar att mediet fortfarande upplevs som nytt för 

dem, eftersom strategierna för användningen inte är tydlig för de flesta av förlagen. Samtidigt 

ser de möjligheterna i att skapa en relation till läsarna och nå ut med information om sin 

utgivning. 

En förhoppning har varit att jag med min undersökning ska bidra till det hittills outforskade 

området av den litterära offentligheten som rör författarens på Instagram. Diskussionen bör 

därmed förstås som ett inledande steg i forskningen och ämnet hade kunnat bli föremål för en 

större undersökning. 

 

Instagram är ett nytt medium vars innehåll och form än så länge inte kan sägas vara helt 

fastställd, eftersom det ständigt förändras genom att gamla funktioner försvinner och nya 

tillkommer. Formen och funktionerna påverkar också innehållet, vilket blir särskilt tydligt om 

man tittar på Instagram Stories, där inläggen försvinner efter 24 timmar om personen som 

laddar upp dem inte aktivt sparar dem. Vetskapen om att det man publicerar kommer att 

försvinna gör att det finns en ännu mindre känsla av beständighet, i jämförelse med de inlägg 

som i övrigt publiceras på Instagram. Tonen kan vara avslappnad och innehållet mindre 

”perfekt”. 

Jag vill mena att Instagram fungerar som ett slags mellanting mellan det offentliga och det 

privata. Sara Bergmark Elfgren säger att hon upplever Instagram som något av ett slutet rum, 

även om det i verkligheten inte är det då hon har ett öppet konto och vem som helst kan se 

hennes inlägg. Däremot finns det ingenting i mediet som uppmuntrar till spridning av inlägg. 

Det är i huvudsak de personer som följer en som ser och kan gilla det man publicerar. Tilltalet 

blir därför delvis riktat mot dem som redan är följare, vilket skapar känslan av att man talar 

till en särskild publik bestående av en mindre grupp människor. På samma sätt som 

människorna som står och samtalar på boulevarderna i Paris utgör en egen sfär och samtidigt 
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en del av en större, offentlig sådan, så fungerar Instagram på liknande sätt. Samtal förs i det 

lilla och det stora offentliga rummet. 

En konsekvens av detta är att samtalet i denna litterära offentlighet blir mer inbjudande och 

tillgängligt än det har varit tidigare. Även om en konversation mellan en läsare och en 

författare inte mynnar ut i något mer än en emoji i form av ett hjärta och några ord om att man 

uppskattar ett verk, så kan det gå snabbare att komma i kontakt med författaren än tidigare. 

Det gäller också under direktsändningarna då läsaren kan komma i kontakt med författaren i 

realtid. 

Sociala medier erbjuder plattformar som i grunden är gratis och utöver det kan användas 

för målinriktad reklam i följarnas flöden. Den publik som man inte kan nå genom att 

annonsera i Dagens Nyheter eller Expressen, till exempel de yngre generationerna, finns 

tillgängliga på sociala medier. Sara Bergmark Elfgren skriver framförallt för barn och unga, 

som vi har kunnat se använder sig av sociala medier i högre utsträckning än äldre. Att hon har 

en närvaro där innebär att hon gör sig synlig för de läsare som hon redan har och de som 

skulle kunna hitta henne där.  

Instagram fungerar för författaren som ett fönster mot läsarna, samma med förlagen. Man 

tar bort mellanhanden i form av boklådor, även om boklådor också finns på Instagram. Den 

nya litterära offentligheten består av många aktörer som har funnits sedan bokmarknadens 

professionalisering på 1800-talet. Förlag, författare och bibliotek är bara några exempel på 

litterära funktioner som idag återfinns på Instagram. De försöker fortfarande att finna sig 

tillrätta, anpassa sig efter möjligheterna och begränsningarna som följer med de moderna 

medierna. Klart är att Instagram är ett av många exempel på offentliga rum i dagens 

medialiserade värld. Vilken plats kommer den litterära offentligheten att ha där imorgon? Kan 

den litterära offentligheten någonsin vara beständig i vår flyktiga värld? Det är frågor för en 

annan undersökning. 
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Appendix 

1. 1 Enkät 

 
1. Uppmanar ni era författare att använda sig av sociala medier? 
 
a) Om ja: vilka medier? 
 
b) Om ja: på vilket sätt uppmuntras de använda dem? 
 
c) Om nej, varför inte? 
 
2. Har ni en strategi för förlagets användning av Instagram? 
 
a) Om ja, hur ser den ut? 
 
b) Om nej, varför inte? 
 
3. I vilken utsträckning använder ni er av Instagram på förlaget? 
 
4. I vilket syfte använder ni Instagram? 
 
5. Hur upplever ni den responsen ni får, i form av till exempel kommentarer och ”likes”? 
 
a) Är ni nöjda med mängden respons? 
 
b) Om ni inte är nöjda: vad gör ni för att få mer respons? 
 
6. Vad för slags inlägg är det ni gör? 
 
7. Vill ni ha en särskild ton, till exempel skämtsam eller professionell, på inläggen? 
 
a) Om ja, vilken slags ton då? 
 
8. Är det någon särskild målgrupp ni riktar in er mot på Instagram? 
 
9. Använder ni er av sponsrade inlägg? 
 
a) Om ja: hur ofta? 
 
b) Om ja: hur väljer ni vilka inlägg som ska sponsras? 
 
c) Om nej: varför inte? 
 
10. Vem sköter ert Instagram-konto? 
 
a. Är ni flera som sköter det? 
 

b. Vilken roll har personen/personerna på i övrigt på förlaget? 
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1.2 Tabell över delar av förlagens svar 

 Särskild 

strategi? 

Tilltal i 

inläggen? 

Sponsrade 

inlägg? 

Uppmanar 

författaren? 

Sköter kontot? 

Norstedts Ja, bl a 

uppdatera 

om 

utgivningen 

och svara på 

kommentare

r 

Professionell 

men lättsam 

Ja, 

dagligen 

Ja, 

Facebook, 

Twitter, 

Instagram 

och i några 

fall Linkedin 

Två personer i samråd 

med förlagets 

kommunikationsansvarig

a 

Bonnier 

Carlsen 

Ja, som 

utvecklas 

vartefter de 

lär sig mer 

Personlig och 

ganska lättsam 

Inte så 

mycket på 

Instagram 

ännu 

Ja, om de 

känner sig 

bekväma. 

Huvudsakligen en person, 

men 4-5 har inlogg 

Albert 

Bonniers 

förlag 

Ingen uttalad 

strategi 

Vill undvika 

att det ska 

kännas som 

extra arbete 

Blandar mellan 

skämtsamt och 

professionellt 

Har testat 

några 

gånger 

men inte 

märkt 

någon 

effekt 

Nej, det är 

upp till var 

och en 

Två personer 

Bokförlage

t Opal 

Ett tänk om 

att innehållet 

ska vara 

varierat och 

visa upp 

förlagets 

bredd 

Öppen och 

vänlig, mindre 

professionellt 

tilltal 

Nej, inte 

på 

Instagram

, däremot 

några 

gånger på 

Facebook 

Nej, men det 

underlättar 

för en 

författare att 

kunna 

marknadsför

a sig själv 

Flera, en person har 

huvudansvar 

Natur och 

Kultur 

Ja, men den 

förändras 

hela tiden 

eftersom 

mediet 

förändras. 

Inspirerande, 

vill blanda 

professionalis

m med 

personlighet 

Ja, har 

testat. 

Ja, om de har 

en naturlig 

närvaro på 

sociala 

medier sedan 

tidigare. 

Fyra personer 

Lind & Co Nej Inget särskilt Nej Nej, men 

flera har 

2-3 personer 
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egna konton 

som de 

sköter själva 

 

 

 
2.1 Statistik över svenskarnas användning av Instagram 
 

2.2 Statistik över svenskarnas användning av Instagram 
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3.1 Skärmdump av Sara Bergmark Elfgrens Instagram, 29 december 2017 
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3.2 Skärmdump av kommentarer på Sara Bergmark Elfgrens Instagram. Kommentarerna har 

anonymiserats av mig. 

 

 

3.3 Skärmdump av ett av Sara Bergmark Elfgrens inlägg på Instagram. 
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