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The aim of this study was to examine how Swedish tabloids value and prioritize news 

on different platforms and what kind of pictures they primarily publish on these 

platforms. The study answered the three following questions: what type of news do 

Swedish tabloids publish on Instagram? What kind of pictures Swedish tabloids publish 

on Instagram? And, what are the differences regarding tabloid news for Instagram 

compared to the tabloids’ front pages. The method used to answer the research 

questions was quantitative content analysis and our empirical materials consists of 783 

social media posts and news articles. Based on a quantitative categorical scheme, we 

have analyzed the Swedish tabloids' Instagram pages and the front pages during the 

course of two months. Our study established that the most prominent news on Instagram 

is news that we have chosen to call soft news (news that does not inform or educate the 

reader), news regarding celebrities/elite were also found preeminent. The pictures that 

were most widely published on the Swedish tabloids' Instagram pages were pictures of 

celebrities/elites and montage pictures. The biggest difference when we compared the 

Instagram posts and the front pages was that, on the tabloids' Instagram pages, soft news 

is published to a greater extent than on the front pages. It also turned out that celebrity 

news is significantly more often published on the Swedish tabloids’ front pages 

compared to Instagram. 
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1 Inledning 

Mediesystemet är i förändring. Både utifrån tekniska, ekonomiska och journalistiska 

perspektiv (Nygren & Wadbring 2013). Sverige har, trots förändringen fortfarande ett 

stort antal nyhetsmedier, både dagstidningar och etermedia, framförallt i form av public 

service. Sociala medier har blivit en stor del av de flesta journalisters arbete, vilket har 

fått en stor påverkan på deras arbete och på innehållet. Det har bland annat medfört en 

efterfrågan av snabbare nyheter och uppdateringar, samt att journalisterna på ett enklare 

sätt kan ha en dialog med läsarna (Djerf-Pierre 2012). Journalisterna använder sociala 

medier som ett verktyg för att samla material och för att skapa kontakt med sin publik. 

 

Uppsatsens intresse ligger i att undersöka det journalistiska innehållet på sociala medier 

och i tryckt press sett till bilder och nyheter i kvällspressen. Tidningarna vi har 

avgränsat oss till är Aftonbladet och Expressen. Valet av tidningar baseras på att det 

finns en fördom om att kvällspressen har en mer underhållande ton i sitt nyhetsflöde än 

övrig press (Allern 2012). Appelberg (2018) beskriver att Aftonbladet arbetar kortsiktigt 

och satsar på mindre, populistiska nyheter som lockar publik. Tidningen har inte för 

avsikt att vara vägledande utan har en mer kommersiell agenda. Det blir intressant för 

oss att jämföra vårt resultat med antagandet. Valet av socialt medium föll på Instagram 

främst då vi har för avsikt att analysera och kategorisera bilder. Vi vill undersöka om 

innehållet bildmässigt skiljer sig på de olika plattformarna. Heidrun Führer (2010, s. 73) 

förklarar ordspråket “en bild säger mer än tusen ord”: 

“Det verkar bottna i tre antaganden: för det första att en bild förstås 

omedelbart, för det andra att den förenklar komplexa sakförhållanden och för 

det tredje att den därför är överlägsen ord.” 

I genomförandet av analysen av Aftonbladets och Expressens trycka press kommer 

endast förstasidan att granskas. Det på grund av att de ledande och mest sensationella 

nyheterna placeras där. Nyheterna på förstasidan har ett högt nyhetsvärde då de har 

passerat genom alla steg i nyhetsvärderingsprocessen (Hvitfelt 1985). 

 

Vi vill undersöka om en specifik plattform har betydelse för vad för sorts nyheter 

publiken får ta del av. Sett till våra frågeställningar är uppsatsens ämne relativt 
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outforskat vilket har väckt vår nyfikenhet att studera ämnet närmare. Weibull, Wadbring 

och Ohlsson (2018, s. 19-20) menar att de flesta medieplattformar blandar nytta och 

nöje i sitt innehåll. I dagspress, radio och TV dominerar nytta och på sociala medier är 

det mesta av innehållet fokuserat på nöje. De beskriver även att sett till helheten 

dominerar underhållningsinnehåll och det har det gjort sedan 1990-talet när Sverige fick 

kommersiella medier (Weibull, Wadbring och Ohlsson (2018). 

 

Studien är samhällsrelevant eftersom sociala medier, som exempelvis Instagram, är ett 

stort socialt medium där många människor får sina dagliga nyheter i från. I SOM-

undersökningen från 2014 med 6 862 respondenter födda mellan 1929 till 1990 och 

framåt svarade 62 procent “ja” på frågan om de använder sociala medier dagligen för att 

läsa nyheter. Eftersom många människor får sina nyheter från sociala medier blir det 

relevant för oss att besvara frågan om vad de får ta del av för typ av nyheter där. En 

studie utförd av Reuters Institute visade att nästan hälften av svenskarna får sina nyheter 

från sociala medier (Newman et al, 2019). Nyheter som fokuserar på underhållning 

dominerar i sociala medier enligt Weibull och Wadbring (2014) vilket återigen stärker 

vårt intresse att jämföra vad för nyheter som presenteras på sociala medier jämfört med i 

tidningen. Undersökningen är inomvetenskapligt relevant sett till vad journalisterna 

publicerar och forskningsmässigt. Uppsatsen ger konkreta siffror på vad kvällspressen 

väljer att publicera på Instagram jämfört med förstasidan, vilket journalister och 

redaktioner sedermera kan ta till sig och agera utefter. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad den svenska kvällspressen, varav de största 

aktörerna är Aftonbladet och Expressen, publicerar på Instagram. Vi har även för avsikt 

att undersöka vilka bilder som Aftonbladet och Expressen väljer att lyfta fram, då 

Instagram främst är en visuell plattform med bilder i fokus. Vår intention är att 

undersöka huruvida kvällstidningarna i fråga nyhetsvärderar på Instagram i förhållande 

till ledande nyheterna på förstasida i deras tryckta tidningar för samma period. Den 

forskningsfråga vi har för avsikt att besvara med vår undersökning är:  

• Vilka nyheter väljer kvällspressen att publicera i papperstidningen jämfört med 

på sociala medier? 

 

1.2 Frågeställningar 

• Vilka nyheter väljer kvällspressen att publicera på sina Instagramkonton?  
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• Vilka bilder väljer kvällspressen att publicera på sina Instagramkonton?  

• Vilka är skillnaderna och likheterna beträffande vad som publiceras på 

kvällspressens Instagramkonton jämfört med på kvällspressens tryckta 

förstasida? 

 
2 Bakgrund 
I följande kapitel presenteras en kort bakgrund gällande uppsatsens ämnen. För att 

skapa förståelse om vad sociala medier samt Instagram är beskrivs det närmare nedan. 

Här redogörs även för Aftonbladets och Expressens bakgrund. 

 

2.1 Sociala medier - Instagram 

Enligt Weibull och Eriksson (2019) är sociala medier kommunikationskanaler som gör 

det möjligt för användare att direkt kommunicera med hjälp av bland annat text, bild 

och ljud. Sociala medier utmärker sig från andra medier eftersom deras innehåll skapas 

av användarna själva. Instagram är ett amerikanskt företag som är ett socialt medium för 

delning av bilder (Nationalencyklopedin). Enligt Internetstiftelsen (2019) har Instagram 

funnits sedan 2010 och är världens näst största sociala nätverkstjänst efter Facebook. 60 

procent av alla svenskar som använder internet i dag använder sig av Instagram 

(Internetstiftelsen, 2019).  

 

I SOM-rapporten Larmar och gör sig till som publicerades 2017 tar Jervelycke Belfrage 

och Bergström upp användningen av nyheter i sociala medier i kapitlet Sociala medier: 

en nyhetsdistrubitör att räkna med. Kapitlet fokuserar på vilka det är som använder 

nyheter i sociala medier, om nyheter i sociala medier är på väg att ta över samt vilka 

nyhetskategorier som används mest. Det blir intressant för vår uppsats att jämföra 

resultatet från undersökningen med vårt resultat. Undersökningen genomfördes med 

hjälp av ett frågeformulär till personer med olika kön, åldrar och utbildningsnivåer.  

 

SOM-undersökningen från 2016 visar att 68 procent av de 8 464 till 9 707 svarande har 

tagit del av nyheter via sociala medier det senaste året. Undersökningen hanterar även 

ämnet om användningen av sociala medier för olika typer av nyhetsinnehåll. Frågan 

som ställdes de medverkande var “Hur ofta händer det att du tar del av nyheter om 

följande ämnen via sociala medier (ex. Facebook, Instagram, Twitter)?” (Jervelycke 

Belfrage och Bergström, 2017 s. 309) och antalet svarande varierar mellan 1 077 och 1 

085. Resultatet av frågan visar att den största kategorin av nyheter, som tas del av 
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dagligen, var nöje och underhållning samt politik och samhälle som båda hade 24 

procent. Följt av olyckor och brott med 20 procent samt debatt och opinion med 19 

procent. Slutligen var kategorin sport med 18 procent. Resultatet av studien är tämligen 

jämnt och det är ingen kategori som sticker ut nämnvärt. Det blir intressant för oss att i 

ett senare skede jämföra vårt resultat med de svarandes bild av nyhetsinnehållet på 

sociala medier. 

 

2.2 Kvällspressen 

Till följd av teknikförändringar i medielandskapet har kvällstidningarna i stor grad 

stärkt sin ställning på sina digitala plattformar, inklusive sociala medier, genom mer 

resurser än tidigare. Medan deras tryckta press har försvagats (Wadbring, Weibull och 

Facht, 2016, s. 453). 

 

I uppsatsen innefattar begreppet kvällspressen Aftonbladet och Expressen. 

 

2.2.1 Aftonbladet 

Enligt Fredriksson et al (1980) grundade Lars Johan Hierta den första svenska, moderna 

tidningen med namnet Aftonbladet i Stockholm 1830. Tidningen var liberal och kom 

tidigt att kritiseras men har överlevt och produceras än i dag (Fredriksson et al, 1980). 

Den 25 augusti 1994 blir Aftonbladet den första svenska tidningen på internet genom att 

publicera sina kultursidor där. Året därpå uppdaterar de nyheter dagligen på sin hemsida 

(Internetstiftelsen). Aftonbladet (2016) beskriver själva att de i dag till största del ägs av 

den norska mediekoncernen Schibsted och en liten del av Landsorganisationen i 

Sverige. Nyhetsredaktionen har i dag ingen politisk färg men ledarsidan beskrivs som 

“oberoende socialdemokratisk”. Aftonbladets journalister ska, enligt dem själva, vara 

opartiska, sakliga och objektiva. De vill finnas där läsarna finns och strävar efter att ha 

en hög närvaro på sociala medier (Aftonbladet.se 2016). Aftonbladet har i skrivande 

stund, 20 december 2019, ungefär 123 000 följare på sitt Instagramkonto och har hittills 

lagt ut 3 832 inlägg.  

 

2.2.2 Expressen 

Expressen gavs ut för första gången 16 november 1944 och hade en vänsterradikal 

karaktär (Wrigstad, 1979). I dag tillhör Expressen mediekoncernen Bonnier och finns 

som tv-kanal, nyhetssajt, papperstidning och mobilt. Expressen är en liberal tidning och 

har enligt dem själva levererat klassisk kvällstidningsjournalistik med bevakning av 
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nyheter, sport och nöje sedan starten (Expressen.se, 2017). År 2017 och 2018 kartlade 

medieakademin vem eller vilka som är mäktigast på sociala medier i Sverige vilket 

visade att Expressen var nummer ett (Yoldas, 2019). Expressen har för närvarande, 20 

december 2019, cirka 81 000 följare och har lagt ut 4 173 inlägg hittills på Instagram. 

Instagramkontot Expressen nöje har samma datum cirka 11 700 följare och har 

publicerat 732 inlägg. Det går inte att utesluta att en del av följarna är samma personer. 

 

3 Tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras tre tidigare forskningsstudier som är relevanta och har 

betydelse för vår uppsats. Hvitfelts (1985) studie har relevans för oss då vi kan få 

inspiration av hans tillvägagångssätt när vi utför vår studie, något som fördjupas i 

metoden. En bild säger mer än tusen ord av Wadbring och Nilsson (2016) är även den 

relevant för oss då vi analyserar bilder likt de gjort i sin studie. 

 
3.1 På förstasidan: en studie i nyhetsvärdering 

Hvitfelt (1985) beskriver i På första sidan - En studie i nyhetsvärdering att hans studie 

kan delas upp i två delar. Den första delen har sin grund i tidigare teorier och 

undersökningar, den andra delen utgör en kvantitativ innehållsanalys av förstasidorna på 

Sveriges, för tiden som studien utförts, sex största dagstidningar. Empirin bygger även 

på intervjuer som utförts i förarbetet till studien men som inte redovisas närmare. 

Hvitfelt (1985) menar att händelser som placeras på förstasidan är de händelser som 

värderats högst i nyhetsvärderingsprocessen. Författaren beskriver att processen i 

kodningen av förstasidorna inte enbart är kvantitativa. Vid vissa tillfällen har det krävts 

tolkningar av specifika artiklar för att ge dem ett värde som sedan kan kategoriseras 

kvantitativt. Vissa artiklar kan komma att vara mer svårplacerade än andra, vilket gör att 

en tolkning av den aktuella artikeln får göras för att sedan kunna kategorisera den 

korrekt. Vetskapen av detta kan komma att vara oss till nytta när vi kodar vårt material, 

då vi kan komma att behöva göra detsamma. 

 

Hvitfelt (1985) har använt sig av kvantitativ innehållsanalys när han analyserat de sex 

dagstidningarnas förstasidor. Totalt antal huvudartiklar som har analyserats är 366 

fördelat på de olika tidningarna. Artiklarna har kategoriserats in i olika sakområden. 

Exempel på sakområden är rikspolitik, internationell politik, juridik/brott, ekonomi, 

socialt och miljö. Nöje, sport och kultur är andra sakområden som analyserats. Vi har 

inspirerats av Hvitfelts olika sakområden men konstruerat kategorier som passar vår 
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undersökning. Vi har exempelvis slagit samman vissa kategorier som vi anser hör ihop 

och uteslutit några kategorier som vi ansåg orelevanta. Det kodschema och variabler vi 

använt oss av återfinns i Bilaga A. Resultatet från studien visar att rikspolitik, 

internationell politik, juridik/brott och ekonomi är de sakområden som nyhetsvärderats 

högst på de sex redaktionerna. Sammanslaget står politik för 26 procent och 

juridik/brott sammanslaget med militärt/krig för 25 procent. De sakområden som 

värderats minst, sett till vad som publicerats på förstasidorna, är kultur och nöje med 

noll procent och miljö med en procent. Studien har även undersökt skådeplats, alltså var 

händelsen ägt rum. Tio olika kategorier har använts för att redogöra för vilken 

geografisk skådeplats händelsen utspelar sig på. I vår uppsats har vi valt att endast ha 

två kategorier för denna variabel, det vill säga inrikes och utrikes eftersom vi ser till vad 

för nyheter som publiceras. För att kunna sammanlikna våra resultat har vi valt att 

omvandla Hvitfelts (1985) tio kategorier till de två ovannämnda kategorierna. Hvitfelts 

resultat visar då att 74 procent av huvudartiklarnas skådeplats är inrikes och 24 procent 

är utrikes. De två kvarvarande procent är de nyheter som inte kunnat kategoriseras och 

som i vår undersökning kallas båda/inget. 

 

I studien har Hvitfelt (2019) undersökt hur ofta artiklar på förstasidan innefattar en 

elit/känd huvudperson. Även vår analys undersöker kändisars och elitpersoners 

förekomst i artiklarna, därav blir hans resultat intressant för oss. Utfallet av Hvitfelts 

studie visar att 22 procent av samtliga artiklar innefattar en elithuvudperson samt att 14 

procent innefattar en känd huvudperson. Totalt innehåller alltså 36 procent av de 

studerade förstasidornas artiklar något av det ovannämnda.  

3.2 En bild säger mer än 1000 ord 

Wadbring och Nilsson (2016) har i sin studie En bild säger mer än tusen ord? - 

Bildjournalistikens förändring i svensk dagspress 1995-2013 undersökt bilden som 

innehåll i dagspressen i tryckt format och online. I sin rapport har de bland annat 

studerat mängden bilder, bildernas innehåll och vem som har tagit bilderna samt jämfört 

resultatet i olika tidningar. Tidningarna som analyserats är Aftonbladet, Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad.  

 

 

Metoden undersökningen grundar sig i är en kvantitativ och en kvalitativ 

innehållsanalys samt åtta samtalsintervjuer med personer från de berörda tidningarna. 
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Det som Wadbring och Nilsson (2016) kommit fram till som har relevans för vår 

uppsats är främst att bilder på människor dominerar både i papperstidningen och online 

i de analyserade tidningarna genom alla tider. Analysen av Aftonbladets papperstidning 

2013 visar att 74 procent av bilderna har bilder på människor i fokus. Samma analys 

gjordes även på Aftonbladet online där resultatet blev att 65 procent av bilderna hade 

människor i fokus. När vi kodar vårt material ser vi till om det finns människor med i 

bilden eller inte. Det handlar om igenkänning hos dig som läser nyheten, det handlar om 

att nyheten berör människor och/eller handlar om människor (Wadbring & Nilsson 

2016).  

 

Ett annat resultat som Wadbring och Nilsson (2016) kommit fram till som är relevant 

för oss och vår undersökning är att bilder på artister och kändisar är övervägande i 

Aftonbladet. Undersökningen visar att 30 procent av 982 analyserade bilder innefattar 

kändisar eller artister i Aftonbladets papperstidning 2013. Tio procent av de analyserade 

bilderna innefattade politiker och 31 procent innefattade idrottspersoner. Det framgår 

dock inte om politikerna och idrottspersonerna är kända sådana eller inte. I vår 

undersökning har vi samlingsnamnet kändis/elitperson för alla personer som är kända 

för oss eller där vi kan utläsa från bildtexten att personen på något sätt är känd. Vid de 

tillfällena när vi var osäkra på om personen faktiskt var känd eller inte sökte vi upp 

honom/henne för att få en förståelse om vem personen var. Samma undersökning för 

Aftonbladet online 2013 visar att 37 procent av bilderna föreställde kändisar eller 

artister. Samt fem procent politiker och 24 procent idrottspersoner. Enligt resultatet 

publicerades alltså fler bilder på kändisar och artister online än i papperstidningen men 

däremot färre på politiker och idrottspersoner (Wadbring och Nilsson, 2016). 

 

Aftonbladet efterfrågar läsarbilder och har ett system som gör det enkelt för läsarna att 

skicka in bilder mobilt. Wadbring och Nilssons (2016) studie visar att Aftonbladet 

dagligen använder sig av läsarbilder som innefattar exempelvis olyckor, bränder och 

väder. Författarna förklarar att läsarbilder ses som nödvändiga hos Aftonbladet för att 

de snabbt ska kunna rapportera om nyheter digitalt. Eftersom vi undersöker om bilderna 

är läsarbilder eller privata bilder eller om bilderna är tagna av erfarna fotografer blir 

detta intressant för oss. Undersökningen visar dock att mängden läsarbilder inte ökar 

och ungefär är samma nu som 1995. I deras undersökning har de använt byline som 

indikator för att kunna utläsa vem som har tagit bilden. Resultatet för Aftonbladet 2013 
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visar att 20 procent av bilderna var tagna av en fotograf och 21 procent var tagna från en 

bildbyrå. Det återfanns en arkivbild och en amatörbild. Resterande procent var där 

fotografen inte var angiven, hade författaren som fotograf eller där bilden var från en 

pressrelease (Wadbring och Nilsson, 2016). 

4 Teori 

Nedan presenteras de tre teoretiska perspektiven som den här uppsatsen utgår ifrån och 

använder sig av för att besvara uppsatsens frågeställningar. 

 

4.1 Nyhetsvärderingsteori 

För att undersöka och förstå vad kvällspressen väljer att publicera på sitt 

Instagramkonto använder vi oss av nyhetsvärderingsteorin. Johansson (2008) förklarar 

att forskningen av nyhetsvärdering sträcker sig till 1950-talet och den har kommit att 

fokusera på olika delar genom åren. Det har bland annat svängt fram och tillbaka från 

journalisters bedömningar av nyhetsvärderingen till hur nyheterna påverkas av 

ekonomiska villkor och mediernas organisation enligt Johansson (2008). 

                     

Johansson (2008) menar att nyhetsvärdering förenklat kan beskrivas med vad det är som 

gör en händelse till en nyhet. Det ska inte förväxlas med begreppet nyhetsurval som 

istället handlar om att andra omständigheter än just värderingen har inverkan på vad 

som blir till en nyhet. Enligt Hvitfelt (1985) kan nyhetsurvalet bero på bland annat 

nyhetskällor, samhällssystem, ekonomi och verkligheten. Johansson (2008) beskriver 

vidare att det inom nyhetsvärdering finns två aspekter om nyhetsurvalet. Den första 

aspekten är vilka nyheter som journalister tror att publiken efterfrågar. Det andra är 

vilka nyheter som journalisterna anser att publiken bör ta del av samt vilka nyheter som 

bör uteslutas (Johansson 2008). Avsikten med uppsatsen är att undersöka 

nyhetsvärderingen, vilket handlar om vad journalister anser att publiken bör få ta del av 

samt vad journalister tror att publiken efterfrågar. 

 

Enligt Galtung och Ruge (1965) är det omöjligt för journalister att rapportera om allt 

som sker i världen och de tvingas därför att välja vad för nyheter som allmänheten ska 

få ta del av. I deras studie listar de tolv kriterier för vad som gör en nyhet till en nyhet. 

De tolv kriterierna i studien är: 

1. Frekvens 

2. Tröskel/absolut intensitet/sökning av intensitet 
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3. Entydighet 

4. Meningsfullhet 

5. Kulturell närhet och relevans 

6. Konsonans/förutsägbarhet/efterfrågan 

7. Kontinuitet 

8. Sammansättning 

9. Hänvisning till elitländer 

10. Hänvisning till elitfolk 

11. Hänvisning till personer  

12. Hänvisning till något negativt 

Det finns förbindelser mellan de tolv kriterierna och de är inte helt oberoende av 

varandra. En nyhet behöver inte innehålla alla kriterier men den blir värderad högre ju 

fler kriterier som uppfylls. I vår uppsats tar vi hjälp av kriterierna när vi konstruerar våra 

variabler och kodscheman genom att få med ovannämnda kriterier i våra kategorier.  

 

Enligt Hvitfelt (1989) ger händelser med elitanknytning med stor sannolikhet högt 

nyhetsvärde. En av anledningarna till att det har ett stort nyhetsvärde är att 

journalisterna har som uppgift att bevaka och granska de som har en maktposition i 

samhället. Desto mer makt en person eller institution har desto viktigare är det för 

journalisterna att rapportera om faktiska eller potentiella avvikande händelser eftersom 

konsekvenserna kan bli stora. Vi har valt att koda in elitpersoner och kändisar på 

Expressens och Aftonbladets Instagramkonton och förstasidor för att undersöka hur 

frekvent de förekommer.   

 

Östgaard (1968) tar upp tre parametrarna i sin studie: förståelse, identifikation samt 

sensation. Östgaard menar att en nyhet får större värde om publiken har förståelse för 

den, att nyheten är enkel att förstå. En nyhets värde kan öka om den inte endast 

innehåller fakta utan även innehåller kommentarer. Det eftersom att nyheten då blir 

enklare att begripa för gemene man. Ett annat kriterium för att en nyhet ska värderas 

högt är enligt Östgaard (1968) identifikation. Nyhetsvärdet ökar om publiken har 

kännedom om ämnet och kan identifiera sig med det. Identifikationen kan handla om att 

publiken identifierar sig med nyheten kulturellt, geografiskt eller utifrån sin 

samhällsklass. Författaren menar även att nyheter som innehåller någon form av 

sensation värderas högt. En definition på sensation kan vara att det är något som 
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påverkar publikens känslor. Det kan också antas att ovanliga händelser är sensationella. 

En nyhets värde ökar om den innehåller fler än en komponent av förståelse, 

identifikation och sensation. Nyhetsvärdet är som allra störst när en nyhet innehåller alla 

tre komponenter. En av våra variabler läser ut om det finns människor med i bilden eller 

inte vilket kan kopplas till parametern identifikation, som handlar om läsarna 

identifierar sig med nyheten (Wadbring och Nilsson, 2016). Sensation däremot handlar 

om att nyheten värderas högt, vilket är anledning till varför vi valt att se på 

kvällspressens förstasidor. Den här parametern kan även kopplas till vår kodning kring 

nyhetsvärdering då vi kodar känslobilder, något som tillför sensation. 

 

Ghersetti (2012, s. 47-49) hänvisar till en undersökning från 2011 genomförd av JMG, 

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet, på 

svenska journalister. I undersökningen ställdes frågan om vilka faktorer som anses vara 

centrala för nyhetsvärderingen. Resultatet av undersökningen visade att det anses 

viktigare att rapportera om händelser som intresserar publiken än om händelser som kan 

ha betydelse för publiken. Slutsatsen blir därför att journalisterna i undersökningen 

anser att intresset hos publiken är mer avgörande i vad som publiceras snarare än vikten 

i nyheten. Liknande fenomen beskriver även Johansson (2008). Han beskriver att 

nyheter rörande det sensationella och oväntade, viktiga personer, dramatik och spänning 

antas publiceras i större utsträckning än vad nyheter som ökar kunskap, insikt och som 

gör människor medvetna om missförhållanden i världen, gör. I undersökningen som 

Ghersetti (2012, s. 49) beskriver får journalisterna även frågan om vilken betydelse som 

sociala medier och bloggar har för värdet på en nyhet. Det nämns hur den digitala 

tekniken påverkar nyhetsvärderingen samt publikens möjlighet att påverka vad för 

högaktuella frågor som ska prioriteras. Resultatet blev något splittrat då 20 procent 

ansåg att det hade liten betydelse för värdet på nyheten, 54 procent ansåg att det hade 

medelstor betydelse och de resterande 26 procenten ansåg sociala medier ha stor 

betydelse för värdet på nyheten. Ghersetti (2012, s. 49) gör antagandet att resultatet har 

att göra med hur journalisterna själva använder sig av sociala medier och bloggar. Det 

blir intressant för vår undersökning när vi ser till nyhetsvärderingen på de olika 

plattformarna.  

 

Enligt Ghersetti (2012, s.53) minskar viljan att betala för nyheter hos konsumenterna. 

Publiken är numera mer involverade och mottagandet har ändrats från passivt till mer 
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aktivt och publiken söker själva upp de nyheter som de vill ta del av. En stor 

omställning i journalistiken i dag är även att vem som helst kan producera och publicera 

nyheter. Marina Ghersetti (2012, s.53) skriver “publiken är i dag svårare att identifiera, 

svårare att fånga och svårare att behålla, och samtidigt mer betydelsefull för 

journalisters nyhetsvärdering än någonsin tidigare”. 

 

4.1.1 Digital nyhetsvärdering  

Det som ofta nämns i sammanhanget är att sociala medier fungerar som en 

kommunikationskanal mellan läsarna och journalisterna och på så vis hjälper 

journalisterna med vad för typ av nyheter som uppskattas av läsarna (Lindquist, 2010). 

Sociala medier är även ett verktyg för att identifiera trender och att hitta händelser som 

kan rapporteras om. Nyhetsvärdering på webben kan eventuellt liknas med sociala 

medier. På webben uppdateras nyheterna ofta och det som är viktigast för stunden 

placeras oftast högst upp (Lindquist, 2010). Eftersom det är enkelt att mäta vilka 

nyheter det är som klickas på mest går det att anta att journalister blir påverkade av att 

publicera de nyheter som de vet att många vill ta del av enligt Lindquist (2010). Det är 

även viktigt att ha en spridning på webben så att inte alla nyheter handlar om samma 

sak eller är nyheter av samma karaktär (Lindquist, 2010).  

 

4.2 Kommersialisering  

Kommersialisering är ett uttryck som används inom flera områden, däribland 

journalistiken och medierna. Bakom uttrycket i medievärlden finns en oro över att det 

läggs mer vikt vid enklare och säljbara nyheter i form av kändisnyheter, underhållning 

och sport och mindre vikt vid seriösa nyheter, information och granskning. Furhoff 

(1986) menar att det är en vanlig företeelse att folk gör skillnad på god och kommersiell 

journalistik men att det beror på hur man definierar termerna. Ghersetti (2012 ss. 48-49) 

förklarar vidare att kommersiell journalistik förknippas med sådant som publiken vill 

känna till, nyheter som är anpassade till deras önskemål och som de kan tänkas betala 

för. De andra nyheterna, som Furhoff menar ses som “god journalistik”, även kallat 

normativa nyheter är sådant som publiken bör känna till och som associeras med 

journalistikens samhälleliga uppdrag. Ghersetti menar att flera journalister bedömer att 

kommersiell journalistik värderas högre. Allern (2012) redogör för att en journalists 

yrkesidentitet handlar om att utföra det samhälleliga uppdraget, att kritiskt granska och 

informera allmänheten. Det medför att medborgarna i sin tur förväntar sig en 

granskande och informativ journalistik. Konsekvensen om det inte tillgodoses blir att 
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journalisterna inte tas på allvar och trovärdigheten hos medierna sjunker. Det krävs 

därför en bra balans i journalistiken. Även viljan att betala för journalistik tynar. De 

privatägda medieföretagen behöver därför ta hänsyn både till publik- och 

reklammarknaden. Det finns en tydlig konflikt mellan marknadsmässiga och 

journalistiska mål (Allern 2012). Något för oss att ha i åtanke i tillämpningen av teorin 

kommersialisering är att både Aftonbladet och Expressen är två kommersiella medier.  

 

I den här uppsatsen är avsikten att undersöka om det teoretiska perspektivet 

kommersialisering kan appliceras på kvällspressens nyhetsvärdering på Instagram. Hur 

kommersiella nyheterna är som Aftonbladet och Expressen publicerar på sina 

Instagramkonton. Med hjälp av teorin om kommersialisering kan vi på ett enklare sätt 

kategorisera och hitta kopplingar i de nyheter vi analyserar. Samt om oron om att det 

läggs för mycket fokus på lättsamma och okomplicerade nyheter i olika 

mediesammanhang är befogad. Allern (2012) nämner att det här vanligen är en fördom 

som är riktad specifikt mot kvällspressen. Vi har för avsikt att undersöka om det här 

påståendet stämmer på tidigare nämnda tidningars Instagram.  

 

För att få en större förståelse om vad kommersialisering innebär finns det flera uttryck 

med samma definition och innebörd (Wadbring 2012 ss.23-24). Några exempel på 

likartade uttryck är tabloidisering, populärjournalistik och infotainment som alla tre 

syftar på en mer underhållande journalistik. Uttrycken marknadsdriven-, 

marknadsorienterad-, och publikorienterad journalistik är också synonymt med 

kommersialisering. Författaren förklarar vidare att kommersialisering kan ses som ett 

övergripande uttryck som innefattar flera olika uttryck, däribland de ovannämnda. 

Däremot, oavsett vilket begrepp som används när det talas om kommersialisering 

handlar diskussionen i grund och botten om journalistiken. Mer specifikt, kvalitén i 

journalistiken (Wadbring 2012, s.26). 

 

Begreppet kommersiell eller kommersialisering handlar i grunden om affärsmässighet 

som först och främst tjänar vinstintressen (Wadbring 2012, s.21). För att journalistiken 

ska kunna upprätthålla en hög kvalitet, oavsett ägarförhållanden är ekonomiska resurser 

nödvändiga för att inneha kompetent arbetskraft, resurser till granskningar och god 

förmedlings kännedom. Att medieföretagen går med vinst kan resultera i att de tre ovan 

nämnda aspekterna tillgodoses på bästa sätt. Däremot ser prioriteringen hos de olika 
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medieföretagen annorlunda ut (Wadbring 2012). Både press, TV, radio och 

webbtidningar som är privatägda är beroende av prenumerationsintäkter såväl som 

reklamintäkter. Till skillnad från public service medier som inte behöver ta hänsyn till 

det (Allern 2012, s. 234). 

 

Dagstidningar, magasin, samt all tv och radio förutom public service är kommersiella 

sett till den lexikala betydelsen. Däremot används också begreppet som ett uttryck för 

en finansieringsform, att mediet livnär sig på reklam- och annonsintäkter samt 

prenumerationsavgifter. För de flesta journalister och forskare är det den sistnämnda 

ideologiska innebörden av kommersialisering som används (Wadbring 2012, s. 22). Vi 

som författare till uppsatsen ser som många andra journalister på begreppet som en 

finansieringsform. Att efterfrågan har fått styra utbudet är en bieffekt av konkurrensen 

om publiken. De icke privatägda medierna däremot, det vill säga public service, har 

större möjlighet att publicera nyheter som de anser är vad publiken behöver mer än vad 

publiken själva efterfrågar (Johansson 2018). Som nämnt i ett tidigare stycke handlar 

även kommersialisering om kvalitén i journalistiken. En intressant aspekt att studera när 

det kommer till journalistiken på Instagram.  

 

Mediebranschen har, enligt Wiik (2012, s. 33) blivit mer kommersiell i bemärkelsen att 

konkurrensen har ökat markant bland privata medieföretagen. Det här har gjort att 

medieföretagen har fått söka sig till en ny och bredare publik. Wiik (2012) förklarar 

vidare att vad hon kallar kommersialiseringsprocessen har inneburit större anpassning 

från nyhetsföretagen till annonsörerna och att det ställs ytterligare krav på journalistiken 

att betona sitt oberoende. Vår intention är att undersöka om eller vad förändringen har 

gjort med kvällspressens journalistik på Instagram. Wadbring (2012) påstår att 

kommersialisering är något som pågår och ökar hela tiden. Genom att medieföretagen 

har utvecklats över tid och blivit mer marknadsanpassade dras även slutsatsen om att 

deras innehåll har förändrats (Wadbring 2012, s. 22-23). Det skapar flera tankar och 

funderingar hos oss. Stämmer vår studie med teorin om kommersialisering? Läggs det 

mer vikt vid oseriösa än seriösa nyheter? 

 

4.3 Medieekologi  

De olika ekologiska begreppen som ekosystem, mångfald och näringskedjor har börjat 

användas i analyser rörande mediesystem (Nygren 2016). Ekologi handlar om samspelet 
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och vetskapen om de levande varelsernas relationer med sin omvärld (Hubendick et al., 

2019). Begreppet “medieekologi” myntades på 60-talet och syftar på ett ekologiskt 

synsätt på medier, journalistik och publik (Nygren, 2016). Genom de olika begreppen 

kan en bättre helhetsbild av hur mediesystemet förändrats återges och hur nya medier 

påverkat den här förändringen. De nämnda ekologiska metaforerna skapar också 

möjligheten att lättare förklara hur mediesystemet hänger ihop. Med begreppet 

ekosystem kan mindre lokala och större system förklaras. Det ekologiska uttrycket 

näringskedjor används vid förklaring av varifrån nyheter kommer och hur de förs 

vidare. Med mångfald syftar man på värdet och hur det skapas nischer där enskilda 

medier kan utvecklas och överleva (Nygren, 2016). Uppsatsens strävan är att koda och 

kategorisera nyheter för att bland annat få en helhetsbild över nyhetsvärderingen, samt 

att se på vad utbudet innehåller, om det är brett eller om det finns vissa nischer som 

Nygren antyder. 

 

Mycket av den medieforskning som tar upp begreppen “medieekologi” och “mediala 

ekosystem” handlar om hur digitala nätverk med användarproducerat material, i 

synnerhet sociala medier förändrar villkoren för traditionella medier (Nygren 2016, s. 

89). Postman (1998) kom fram till att ett nytt medium inte bara lägger till något i 

mediesystemet, det ändrar allt. Samma resultat fick en rapport från Columbia University 

“Post-Idustrial Journalism - Adapting to the Present” som analyserar det journalistiska 

ekosystemet. De drar slutsatsen att internet inte bara var en ny medieaktör, utan på 

grund av internet förändrades hela det mediala ekosystemet (Nygren 2016, s. 90). 

Internet förändrade journalistiken i grunden och drev journalistiken till att tvinga 

anpassa sig i det nya ekosystemet. Ett konkret exempel som Nygren tar upp är TV:ns 

intåg i medievärlden. TV:n förändrade människors nyhetskonsumtion i hemmen, 

undervisningen i skolan och politiska kampanjer. Nygren (2012) förklarar vidare att 

anpassningen även kan appliceras på sociala medier som också bidragit till förändring i 

det mediala ekosystemet. Relevansen att undersöka vad för sorts nyheter och bilder som 

publiceras på sociala medier blir därför intressant, hur nyhetsvärderingen ser ut och om 

den stämmer överens med nyhetsvärderingen i tryckt press. 

 

Mediesystemet handlar om det journalistiska utbudet och de olika plattformarna som 

finns för att publicera journalistiken. Nygren (2016) nämner att medieföretagen har 

olika affärsmodeller för de olika plattformarna vilket blir intressant för oss att studera 



 

15 

 

vidare kopplat till nyhetsvärderingsteorin. Även nyhetsvärdering i sig nämns av 

författaren och att den skiljer sig från olika plattformar och kanaler, vilket vi har för 

avsikt att studera. Ett exempel som tas upp rörande nyhetsvärdering handlar om att de 

traditionella medierna inte har samma möjlighet att nischa sig som de nyutvecklade 

medierna och bevakar därför inte dessa områden (Nygren 2016, s. 101-102). Författaren 

nämner i kapitlet flera tydliga skillnader mellan tryckta, webb och sociala medier. 

Däremot benämns även hur dessa skillnader kan komma att komplettera och belysa 

varandra. Det finns enligt Nygren (2016) ett samspel mellan sociala medier och 

traditionella medier. Vår avsikt är att se om det samspelet återspeglas i nyhetsvärdering 

på sociala- kontra tryckt medier hos den svenska kvällspressen.  

 

Tack vare sociala medier kan en dialog kring nyheter växa fram och även en dialog 

gentemot publiken, samt spridning och delning av nyheterna ske på ett effektivt sätt. 

Sociala medier ersätter inte de traditionella medierna utan är i stället en viktig källa för 

journalistiken. Mediernas förhållande kan förklaras som en symbios och att om 

journalistiken öppnar sig för nya källor och sociala medier kommer det journalistiska 

innehållet att utvecklas (Nygren 2016, s. 101). 

 

5 Metod 
I det här kapitlet presenteras och förklaras uppsatsens metod och tillvägagångssätt. Vi 

redogör för vårt urval och för problem som vi mött under processen med uppsatsen samt 

diskuterar metodens problematik och möjligheter. 

 

5.1 Kvantitativ innehållsanalys 

För att kunna analysera vad kvällspressen publicerar på sina Instagramkonton har vi valt 

att använda oss av metoden kvantitativ innehållsanalys. Valet föll på metoden eftersom 

vår avsikt var att studera ett stort antal Instagraminlägg och förstasidor. Eliasson (2018) 

menar att en kvantitativ metod lämpar sig väl när undersökningsmaterialet är 

omfattande och när materialet behövs utvärderas i siffror. Enligt Esaiasson et al. (2017) 

kan begreppet kvantitativ innehållsanalys delas upp i två delar. Med innehållsanalys, en 

av delarna, menas att innehållet undersöks och kan bestå av muntligt, skriftligt eller 

bildmässigt material. I vårt fall undersökte vi rubriker och bildrubriker samt bilder. Den 

andra delen är kvantitativ och syftar till jämförbara uppgifter, som kan analyseras med 

numeriska värden, vilket vi har gjort i vår uppsats (Esaiasson et al. 2017). 
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När vi kodat kvällspressens Instagraminlägg och förstasidor har vi först sett till om 

nyheten är en inrikesnyhet, utrikesnyhet eller om det är en nyhet som kan appliceras på 

de båda eller ingen alls. Därefter kodade vi in vad för typ av nyhet det handlade om, 

enligt vårt kodschema. I Bilaga A återfinns kodschemat i sin helhet samt i Bilaga B 

utförliga beskrivningar av våra kategorier. Efter att ha kategoriserat nyheterna studerade 

vi bilderna. Där identifierades om bilderna var tagna av en fotograf eller om det var ett 

privat- eller läsarbilder. Det gjorde vi genom att först och främst observera utifall bilden 

hade en bildbyline. Hade bilden däremot ingen byline tolkade vi bilden sett till kvalitet 

och komposition och gjorde därefter bedömningen huruvida bilden var tagen av en 

fotograf eller ej. Därefter kodade vi in om bilden föreställde en eller flera människor 

eller om bilden var helt utan människor. Sedan kodade vi vad för typ av bilder det 

handlade om både på kvällspressens Instagram och på förstasidorna. Kodschemat för 

kategorisering av bilder går att finna i Bilaga A.  

 
5.2 Material 

Kodschemat vi använt oss av i vår analys är inspirerat av Hvitfelts (1985) kodschema 

med några justeringar. För att få en uppfattning om hur vi skulle koda vårt material 

utförde vi en testkodning. Det hjälpte oss att utveckla de variabler och kategorier som 

sedan utgjorde vårt kodschema. Vi utvecklade vårt kodschema genom att lägga till 

kategorier som vi ansåg oss behöva. Det för att kunna kategorisera nyheter rätt och 

undvika att i så stor mån som möjligt kategorisera nyheter som övrigt, alltså de nyheter 

som vi inte ansåg passa in i någon kategori. Exempel på kategorier vi lade till i och med 

testkodningen var väder och ekonomi. Vi fann det behjälpligt för oss att använda Excel 

som verktyg för vår kodning. Kodschemat för bilder påminner om kodschemat för typ 

av nyhet, med några undantag. Som tidigare nämnt återfinns kodschemat i sin helhet i 

Bilagor A.  

 

När vi inledde den slutliga kodningen av vårt material började vi med Aftonbladets 

Instagramkonto där vi gick igenom inlägg för inlägg och kategoriserade både bilder och 

nyheter enligt kodschemat. På Aftonbladets Instagram kodades 158 inlägg som 

publicerats under vår valda tidsperiod. Samma procedur gjordes på Expressens 

Instagram där 123 inlägg kodades in. Totalt kodades 281 Instagraminlägg efter att ha 

uteslutit 39 videos och en reklambild. Därefter kodade vi Aftonbladets förstasida där vi 

likt tidigare tillvägagångssätt gick igenom sida för sida följt av Expressens förstasidor. 
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Eftersom tidningarna trycks tidigt på morgonen, senast klockan 06.00 enligt 

Aftonbladet själva, presenteras nyheter främst från föregående dag. Vi har därför valt att 

ha en förskjutning på en dag med de datum som vi kodat på förstasidorna jämfört med 

de dagar vi kodat Instagraminlägg. Vi använde oss av samma kodschema som när vi 

analyserade tidningarnas Instagraminlägg. Totalt har vi kodat 245 nyheter på förstasidan 

för Aftonbladet och 257 för Expressen som totalt står för 502 artiklar.  

 

5.3 Urval         

Vi har analyserat förstasidor och Instagraminlägg under en period på åtta veckor. 

Perioden som vi genomfört vår undersökning är från 23 september till och med 18 

november under 2019. Valet av veckor grundar sig i att vi ville analysera bilder och 

nyheter som låg nära i tiden och på det viset få fram aktuella siffror. Det var också 

viktigt att ingen extra sensationell händelse ägt rum under perioden eftersom mycket av 

nyhetsflödet då skulle ha fokuserat på just den händelsen. Med extra sensationella 

händelser menar vi exempelvis politiska skandaler, katastrofer, valperioder eller stora 

drev.  

 

Aftonbladet utger sig för att vara Sveriges största nyhetssajt och det är en av 

anledningarna till varför valet föll på att studera Aftonbladets innehåll och bilder i vår 

uppsats. En studie utförd av Reuters Institute (2019) visade att 45 procent av de som 

läser sina nyheter online i Sverige använder sig av Aftonbladet och att 34 procent av 

Expressen. Det gör dem till de största nyhetskällorna online i Sverige och därför valde 

vi att analysera deras nyhetsinnehåll då de når störst publik (Newman et al., 2019). 

Även Bergström och Wadbring (2019, 297) betonar att nyhetskonsumtion i 

kvällstidningarna och nyheter på sociala medier har ökat kraftigt över tid. De som 

konsumerar nyheter tar i större utsträckning del av nyheter digitalt på nätet än via 

pappersupplagor (Bergström och Wadbring 2019). 

 

Valet att jämföra de största onlinetidningars Instagramkonton och förstasidor grundar 

sig i att förstasidan reflekterar nyhetsvärderingsprocessen från det att en händelse 

utspelar sig till publicering. Redaktionen har bedömt händelserna vara så pass viktiga att 

de placeras på förstasidan (Hvitfelt, 1985, s.13). Genom att koda förstasidan fick vi en 

tydlig inblick av vad kvällspressen ansåg vara de viktigaste nyheterna den dagen.  
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Teknikförändringar i medielandskapet har fört med sig en försvagad papperstidning, i 

stället har aktiviteten på digitala plattformar stärkts och i dag når kvällstidningarna fler 

än någonsin. Kvällstidningarnas nyheter dominerar numera på sociala medier 

(Wadbring, Weibull och Facht, 2016, s. 453). Trots att Facebook i dag är det största 

sociala mediet har vi valt att inte ha med plattformen i vår analys. Valet av det sociala 

mediet Instagram har sin grund i vårt intresse i att studera nyhetsbilder och där är 

Instagram det mest framträdande sociala mediet för delning av bilder 

(Nationalencyklopedin). När vi skulle bestämma oss vilken eller vilka plattformar vi 

ville analysera skapade vi oss en överblick av kvällspressens olika medieplattformar. 

Eftersom vi ville göra en jämförelse av två medieplattformar som har förhållandevis 

olika nyhetsinnehåll valde vi därför att jämföra Instagram med tryckt press. 

 

Vi har valt att inte analysera texten som är kopplad till nyheten. Däremot behövde vi 

läsa texterna för att kunna identifiera nyheten och därefter kunna placera in nyheterna i 

rätt kategori. Valet grundar sig i att bilder och nyhetsvärderingen analyseras och inte det 

skrivna ordet. Om ett Instagraminlägg hade flera bilder i ett och samma inlägg valde vi 

att endast koda den första bilden som visades. Vi ansåg att den första bilden var den 

viktigaste för inlägget då det var den bilden som valts ut för att locka till sig läsarens 

uppmärksamhet. Vi har också valt att utesluta videor som kan finnas på Instagram. Det 

för att vi främst var intresserade av att kategorisera bilder och inte rörligt material. Vi 

såg stillbilder och rörliga bilder som två olika kommunikationssätt och av den 

anledningen valde vi att inte blanda de två. Vi ansåg att vårt resultat inte skulle påverkas 

nämnvärt genom att utesluta videor. Totalt var det 17 videor på Aftonbladets Instagram 

och 22 videor på Expressens Instagram för vår undersökningsperiod. Expressen har ett 

Instagramkonto som heter Expressen Nöje som vi även valt att inkludera. För vald 

period återfanns fem bilder. Vi har även valt att utesluta reklam för egna bilagor som 

ibland förekom på förstasidorna. Även texter på förstasidorna som refererar till ledare 

och debattartiklar har vi valt att utesluta. 

 

5.4 Metodkritik                 

Enligt Eliasson (2018) är det när en kvantitativ metod används, desto bättre för 

undersökningen ju mer material som analyserats och kodats in. Vi anser oss ha 

tillräckligt stort material i vår undersökning men det kan anses vara en brist att antal 

artiklar på de olika plattformarna skiljer sig. Antalet nyheter för den aktuella perioden 
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när vi utfört vår analys är 502 på förstasidan och 281 inlägg på Instagram. Antalet 

skiljer sig alltså med 221 artiklar. Då vi ansåg det mest tillförlitligt för resultatet att 

endast analysera samma period för de olika plattformarna har skillnaden blivit sådan. 

Det för att ge de olika medierna samma förutsättningar. 

 

Det går även att kritisera det faktum att vi utfört vår analys under en specifik period på 

åtta veckor. Resultatet kan komma att bli annorlunda om analysen görs om under en 

annan tidsperiod. Det går heller inte att visa på att resultatet är generellt för all 

kvällspress eftersom det finns andra kvällstidningar som vi inte har med i vår analys. 

Däremot anser vi att vi gjort rätt i urvalet av kvällspress då vi valde de två största 

tidningarna, både inom kategorin men också störst generellt sett. Ett generellt antagande 

för sociala medier går heller inte att dra eftersom vi endast har med ett socialt medie, 

Instagram, i vår undersökning. Vi har valt att inte analysera flera olika sociala medier 

eftersom vi ansåg att materialet då hade blivit för stort för oss att koda och analysera. 

Trots brister ger vår undersökning en bild av hur två stora kvällstidningar 

nyhetsvärderar på olika medieplattformar. 

 

En svaghet i vår analys kan anses vara kategoriseringen av artiklarna. Då vi 

kategoriserat typer av nyheter och bilder har vi själva tolkat in vilken kategori de ska 

komma att tillhöra. Det kan antas att resultatet hade kunnat påverkas om andra personer 

kodat materialet utifrån sina tolkningar. Ett exempel där en tolkning gjorts av oss är i 

kategorin kändis. En person kan ses som känd för oss men för någon annan helt okänd. 

Vi har kategoriserat de personer här som vi kände till sedan innan. Har vi varit osäkra 

på om personen i fråga är känd eller inte har vi sökt upp dennes namn och utifrån 

artiklar bestämt oss för om vi anser att personen är känd eller inte. Kategorin montage 

kan kritiseras eftersom det inte säger något om vad bilden eller bilderna i sig föreställer. 

Ett montage i vår kodning är en bild där flera bilder satts samman till en. I annat fall 

hade det blivit flera bilder för en och samma nyhet och det ville vi undvika för att få 

fram ett tydligt resultat med en bild per nyhet. Även tolkning om bilderna är tagna av en 

fotograf eller ej har ibland gjorts då en byline saknats. Vi har då gjort egna tolkningar 

utifrån bildernas komposition och kvalitet och kan därför inte anses vara 100 procent 

korrekt. Vi ansåg dock att det var det bästa tillvägagångssättet för oss för att få fram ett 

tydligt resultat och inte behöva kategorisera bilder som övrigt. 
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Eftersom vi använt oss av programmet Excel när vi kodat materialet kan det inte heller 

uteslutas att något har kategoriserats in fel. I Excel förs data in manuellt och den 

mänskliga faktorn skulle kunna bidra till fel. Vi har varit noggranna när vi kodat vårt 

material men kan ändå inte helt utesluta att felkodning har uppstått. Kontroller av 

kodningen har gjorts av oss båda två samt att materialet har setts över mer än en gång 

för att kodningen ska bli så korrekt som möjligt. 

5.4.1 Reliabilitet och validitet 

Ett problem vi identifierat i andra uppsatser som använt sig av kodscheman är att de 

använt sig av för många variabeler. Det är något som vi tagit i beaktning och därmed 

också stärkt vår reliabilitet. Vårt mål var att utforma ett konkret och lättförståeligt 

kodschema som möjligt. Vi såg därför till att inte utforma för många variabler utan att 

endast ha med de variabler som vi ansåg oss behöva. 

 

Eliasson (2018) beskriver att reliabilitet handlar om att undersökningen är pålitlig. Det 

ska kunna gå att upprepa undersökningen på nytt och få ut samma resultat. Tidigare i 

kapitlet har vi pekat på orsaker som skulle kunna ändra resultatet vid en upprepning. Är 

reliabiliteten hög ger det bättre förutsättningar för att även validiteten blir det (Eliasson, 

2018). Med validitet menas att undersökningen mäter det som den är menad att mäta. 

Det kan handla om rätt verktyg och metoder för det du mäter och då ökar trovärdigheten 

(Eliasson, 2018). Vår undersökning avsåg att få ut kvantitativ data av vad för typ av 

nyheter och bilder som publicerades på olika plattformar. Vi ansåg då det mest lämpligt 

att använda oss av en kvantitativ metod för att mäta mängd. Genom vår analys har vi 

därför fått ut det som var vår avsikt med analysen. 

5.4.2 Forskningsetik 

Forskningsetik innefattar en rad olika etiska aspekter att ta hänsyn till vid forskning. En 

viktig etisk aspekt att följa är nationella och lokala regler (Codex 2019). Det kan 

exempelvis handla om diskriminering och mobbning, ha respekt för människor och att 

behandla personuppgifter korrekt. Många av de etiska aspekterna innefattar forskning 

där mänsklig kontakt äger rum (Codex 2019). I vårt fall har vi inte studerat människor 

eller haft med människor på något vis i vår studie. Det material som vi hanterat i vår 

studie har varit allmänna handlingar som är lättillgängliga på respektive tidningars 

öppna Instagramkonton och i deras publicerade papperstidningar. Vi har därför inte 

behövt hantera vårt material på något särskilt vis, sett till de etiska aspekterna. 
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6 Resultat  
I följande kapitel presenteras resultatet från kodningen av materialet från Aftonbladet 

och Expressens Instagramkonton och förstasidor. Det empiriska resultatet redovisas 

med hjälp av tabeller och förklarande texter. 

 

6.1 Tabell och redogörelse för kvällspressens nyhetsvärdering på 
Instagram 

 
n=281 

Tabellen ovan visar fördelningen av inrikes- och utrikesnyheter samt nyhetsvärderingen 

av kvällspressens nyheter på Instagram för perioden 23 september till 17 november. V1 

står för variabel ett som förklarar om nyheten är inrikes eller utrikes. V2 står för 

variabel två som förklarar vad för typ av nyhet det handlar om. Tabellen kommer 

redogöras i underrubrikerna som följer. 

 

6.1.1 Kvällspressen 

När det empiriska resultatet av Aftonbladets och Expressens nyheter på Instagram 

sammanställs får vi en övergripande bild av vad kvällspressen publicerar på Instagram. 

Den största delen av nyheter ägde rum inrikes, 57 procent. Utrikesnyheter står för 28 

procent av innehållet och de resterande 15 procenten är nyheter som rör både inrikes 

och utrikes eller som inte rör någon plats. Vi kan genom tabellen utläsa att soft news 
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består av nästan hälften av alla kodade nyheter. Vår definition på soft news är nyheter 

som är mjuka och som inte behandlar något väsentligt för publiken. Soft news innefattar 

en mix av information och underhållning, oftast relaterat till människors privatliv 

(Cambridge Dictionary). Kategorin innefattar också nyheter som inte informerar eller 

utbildar publiken. Tydligare beskrivningar av alla våra kategorier återfinns i Bilaga B. 

Återstående procent är relativt jämt fördelat över resterande kategorier. Den näst största 

kategorin är nyheter om kändisar/elitpersoner med 20 procent. Kategorin innefattar 

nyheter som på något vis handlar om en känd persons eller en elitpersons privatliv. Med 

känd person menar vi en person som är känd för allmänheten. Därefter följer kategorin 

brott/blåljus/krig med sju procent följt av underhållning på sex procent och sport fem 

procent. Nyheter som rör jobb/karriär/utbildning och ekonomi fanns det minst av, noll 

procent. 

 

6.1.2 Aftonbladet  

För att bryta ner vår data i mindre delar har vi valt att dela upp kvällspressen och 

presenterar resultatet av de två kvällstidningarna var för sig. I Bilaga C och D återfinns 

tabeller för följande resultat av Aftonbladets och Expressens nyhetsfördelning på 

Instagram. På Aftonbladets Instagram där n=158, berör de flesta inläggen 

inrikesnyheter, 65 procent. Vi upptäckte att relativt många nyheter var hjältenyheter. 

Nyheter där en eller flera personer beskrivs som hjältar för något de åstadkommit. De 

nyheterna kategoriserade vi in som soft news. Utrikesnyheter stod för 23 procent och de 

inlägg som berör båda eller ingen av dem stod för de resterande tolv procenten. 

Kategorin soft news är den kategori som är den mest utstickande för Aftonbladets 

Instagram. 59 procent av de inläggen för den aktuella perioden kodades in som soft 

news. Vidare beskrivningar av kodschemats olika kategorier återfinns i Bilaga B. Den 

andra största kategori för Aftonbladets Instagram är kändisar/elitpersoner med 22 

procent. De kategorier där vi inte återfann några artiklar överhuvudtaget var 

jobb/karriär/utbildning, ekonomi och övrigt.  

 

Sammanfattningsvis är det inrikes, soft news följt av kändis/elitpersoner som är 

majoriteten på Aftonbladets Instagram för den kodade perioden. Tabell återfinns i 

Bilaga C samt en tydlig förklaring av vad de olika kategorierna i kodningen innefattar 

förekommer i Bilaga B.  
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6.1.3 Expressen  

Från de kodade Instagraminlägg hos Expressen där n=123 går det att utläsa att det likt 

Aftonbladets Instagram är händelser som äger rum inrikes som är framträdande. Av 

inläggen som kodades var 47 procent inrikesnyheter. Skillnaden är dock inte lika stor 

gällande utrikesnyheter på Expressens Instagram som på Aftonbladets, där 33 procent 

var utrikes och 20 procent rörde båda eller ingen av dem. Återigen likt Aftonbladets 

Instagram är det kategorin soft news som är störst med 30 procent följt av 

kändis/elitpersoner med 17 procent. De kategorier som förekommer minst i analysen är 

jobb/karriär/utbildning och övrigt. De näst minst förekommande kategorierna är 

ekonomi och kultur, båda med en procent.  

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera, likt Aftonbladets Instagram, att det är 

inrikesnyheter bestående av soft news och kändis/elitpersoner som tar upp den största 

delen av Expressens Instagram. Tabell återfinns i Bilaga D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

6.2 Bilder på Instagram 

 
n=281 

Tabellen ovan visar kvällspressens bilder på Instagram, vem som tagit bilden, om en 

människa framträder samt vad bilden i sig föreställer. Det här för perioden 23 september 

till 17 november. V3 står för variabel tre och förklarar vem som tagit bilden. V4 står för 

variabel fyra och förklarar om det framträder en människa på bilden eller ej. V5 står för 

variabel fem och förklara vad för typ av bild det är. Datan som presenteras i tabellen 

kommer brytas ner och behandlas i underrubrikerna nedan. 

 

6.2.1 Kvällspressen 

I variabel tre rörande kvällspressens bilder på Instagram kunde vi utläsa att de flesta 

bilder är tagna av professionella fotografer, en majoritet på 70 procent, medan 27 

procent av bilderna är privata bilder. De resterande tre procenten består av illustrationer. 

Under variabel fyra utläses att bilder där människor i någon form förekommer är högt 

representerade, 80 procent av alla bilder i kvällspressen återfinns en människa. Den 

största kategorin rörande vad som syns på bilden är kändisar/elitpersoner med 25 

procent. Därefter följer montagebilder med 23 procent. De nyheter som är minst 

representerade på kvällspressens Instagram är hälsa och brott/blåljus/krig.    
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6.2.2 Aftonbladet  

Mer detaljerade tabeller för Aftonbladets och Expressens bilder på Instagram återfinns i 

Bilaga A och B. Beträffande bilder på Aftonbladets Instagramkonto där n=158 går det 

att utläsa att 66 procent av bilderna är tagna av en professionell fotograf. Bilder tagna av 

privatpersoner stod för 34 procent av bilderna. På Aftonbladets Instagram återfanns inga 

illustrationer. Bilder där människor förekommer är 82 procent och är därför 

dominerande. De resterande 18 procenten innefattade alltså inga människor. Vad gäller 

typ av bilder var de mest utstående kategorierna montage, som utgjorde 38 procent av 

bilderna och kändis/elitpersoner som utgjorde 24 procent. De kategorier som det fanns 

minst av, med en procent vardera är brott/blåljus/krig och hälsa.  

 

Sammanfattningsvis är bilder tagna av fotografer, föreställande människor dominerande 

på Aftonbladets Instagram. Bilder som är montage är de bilder som förekommer i störst 

utsträckning. Tabell återfinns i Bilaga E. 

 

6.2.3 Expressen  

Bilder på Expressens Instagram är likt Aftonbladet till störst del tagna av fotografer. 75 

procent är tagna av fotografer medan 18 procent är privata bilder och sju procent är 

bilder som är illustrerade av n=123. På 77 procent av bilderna återfinns människor och 

23 procent är bilder utan människor. Beträffande typer av bilder skiljer sig resultatet här 

från bilderna på Aftonbladets Instagram. Den bildtyp som förekommer mest på 

Expressens Instagram är porträttbilder med 27 procent medan det på Aftonbladets 

Instagram endast var fyra procent porträttbilder. Däremot är resultatet identiskt gällande 

den näst största kategorin som är kändis/elitpersoner som förekommer med 24 procent 

för båda tidningarnas Instagram. De bildkategorier som förekommer minst på 

Expressens Instagram är likt Aftonbladets Instagram hälsa och brott/blåljus/krigsbilder, 

båda med en procent vardera. En kategori som sticker ut här är övrigt/arkivbilder med 

17 procent och det går att dra slutsatsen att Expressen i större utsträckning använder 

arkivbilder samt har bilder som vi inte ansåg passa i någon av våra kategorier än vad 

Aftonbladet har på sin Instagram. 

 

Sammanfattningsvis är bilderna på Expressens Instagram likt de på Aftonbladets främst 

tagna av fotografer och där människor framträder. Som tidigare nämnt är det bilder på 

kändisar och elitpersoner som är mest förekommande på kvällspressens Instagram. 

Tabell går att finna i Bilaga F. 
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6.3 Nyheter på förstasidan 

 
n=502 

Tabellen ovan visar fördelningen av inrikes- och utrikesnyheter samt nyhetsvärderingen 

av kvällspressens nyheter på förstasidan för perioden 24 september till 18 november. V6 

står för variabel sex som förklarar om nyheten är inrikes eller utrikes. V7 står för 

variabel sju som förklarar vad för typ av nyhet det handlar om. Tabellen kommer 

redogöras i underrubrikerna som följer. 

 

6.3.1 Kvällspressen 

Det övergripande resultatet för kvällspressens nyheter på förstasidan visar att 

inrikesnyheter står för 77 procent av nyheterna. Sex procent av nyheterna på 

kvällspressens förstasidor är utrikesnyheter och 17 procent är nyheter som kan kopplas 

både inrikes och utrikes eller där det inte är kopplat till någon plats. Vad gäller 

kvällspressens nyheter består den största delen, 34 procent, av nyheter rörande kändisar 

eller elitpersoner. Den näst största kategorin för kvällspressen på förstasidan är soft 

news bestående av 16 procent följt av brott/blåljus/krig med 14 procent. Därefter hälsa, 

politik och ekonomi på tolv, åtta respektive sex procent. Vi lade märke till att 

ekonominyheterna handlade till största del om pension och sparande riktat till äldre. De 

kategorier som är minst representerade i vår studie och som stod för noll procent är 

kategorin kultur och övriga nyheter. Underhållning/nöje, jobb/karriär/utbildning och 
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miljö/hållbarhet är även de kategorier som inte förekommer särskilt ofta, en procent 

vardera. 

 

6.3.2 Aftonbladet  

Likt tidigare finns mer specifika tabeller att finna i Bilaga G och H av det som 

presenteras nedan. Nyheter på Aftonbladets förstasida är till största del, 78 procent, 

inrikesnyheter. Följt av 16 procent med nyheter som innefattar både inrikes och 

utrikesnyheter samt bilder där ingen geografisk punkt går att applicera på nyheten. Den 

minsta kategorin var utrikesnyheter och innefattar sex procent av n=245 på Aftonbladets 

förstasidor. Beträffande typer av nyheter innehåller den största delen kändis/elitpersoner 

med 32 procent. Den andra största kategorin på Aftonbladets förstasidor är soft news 

med 19 procent. De kategorier som finns minst av är kultur och miljö/hållbarhet samt 

övrigt med noll procent.  

 

Sammanfattningsvis är det inrikesnyheter med kändisar/elitpersoner som är mest 

framträdande på Aftonbladets förstasidor. Specifik tabell finns i Bilaga G. 

 

6.3.3 Expressen  

Även på Expressens förstasidor går det att utläsa att inrikesnyheter dominerar med 75 

procent av n=257. Nyheter som innefattar både inrikes och utrikes eller ingetdera utgör 

20 procent av innehållet som vi analyserat. Den minsta kategorin är utrikesnyheter 

bestående av fem procent. Likt Aftonbladets förstasidor är även kändis/elitpersoner 

största kategori beträffande typer av nyheter. Det står för 38 procent av innehållet. Den 

andra största kategorin på Expressens förstasidor är hälsa med 14 procent. Vi lade 

märke till att många artiklar handlade om tips för viktnedgång och tips om att bli av 

med olika smärtor. De kategorier som återfinns minst gånger är underhållning/nöje, 

kultur och jobb/karriär/utbildning med noll procent.  

 

Sammanfattningsvis är det precis som för Aftonbladets förstasidor, inrikesnyheter och 

nyheter som handlar om kändisar/elitpersoner som är de mest framträdande för 

Expressens förstasidor. Tabell går att finna i Bilaga H. 
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6.4 Bilder på förstasidan   

 

n=502 

Tabellen ovan visar kvällspressens bilder på förstasidan, vem som tagit bilden, om en 

människa framträder samt vad bilden föreställer. Det här för perioden 24 september till 

18 november. V8 står för variabel åtta och förklarar vem som tagit bilden. V9 står för 

variabel nio och förklarar om det framträder en människa på bilden eller ej. V10 står för 

variabel tio och förklara vad för typ av bild det är. Datan som presenteras i tabellen 

kommer brytas ner och behandlas i underrubrikerna nedan. 

 

6.4.1 Kvällspressen 

Övergripande för resultatet av kvällspressens bilder på förstasidorna är att bilder tagna 

av fotografer står för den största delen. 90 procent var tagna av fotografer, sju procent 

var privata bilder och resterande tre var illustrationer. Gällande kvällspressens bilder på 

förstasidorna är kändis/elitpersoner den mest utstående kategori med 49 procent. De 

kategorier som efterföljer är porträttbilder, 15 procent och montage, 13 procent. 

Kategorierna som hamnar i botten är bilder på mat/dryck, en procent samt djurbilder, 

noll procent. Sammanfattat är det bilder föreställande kändisar/elitpersoner som är tagna 

av fotografer som är mest representerat för kvällspressens förstasidor. 
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6.4.2 Aftonbladet  

Tabeller specifikt för de båda tidningarna återfinns i Bilaga I och J. Bilderna på 

Aftonbladets förstasidor är till största del tagna av fotografer med 93 procent av de 

analyserade bilderna där n=245. Privata bilder eller läsarbilder förekom på sex procent 

av bilderna samt att en procent var illustrationer. 88 procent av bilderna föreställde en 

eller flera människor och tolv procent var utan människor. Vad gäller den största 

kategorin av typ av bilder var kändis/elitpersoner framträdande med 47 procent. De 

kategorier som följer är porträttbilder, 17 procent och montagebilder, tolv procent. 

Kategorierna som förekom minst på Aftonbladets förstasidor är djurbilder med noll 

procent följt av en procent av kategorierna mat/dryck samt natur/landskap.  

 

Sammanfattningsvis går det att utläsa att bilder av fotografer innehållande en eller flera 

människor är ledande för Aftonbladets förstasidor. Som tidigare nämnt är 

kändis/elitpersoner den högst representerade kategorin. Tabell återfinns i Bilaga I. 

 

6.4.3 Expressen  

Likt Aftonbladets förstasidor är Expressens bilder till största del tagna av fotografer, 

men i något mindre utsträckning med 88 procent av n=257 bilder som analyserats. Sju 

procent av bilderna är privata bilder och fem procent är illustrerade bilder. Människor 

förekommer på 77 procent av bilderna. Den mest framträdande kategorin av Expressens 

bilder på förstasidan är kändis/elitpersoner med 51 procent och det liknar resultatet för 

Aftonbladet. Femton procent utgjorde kategorin om montage som är den näst största. 

De kategorier som förekommer minst är bilder på mat/dryck samt djurbilder med noll 

procent.  

 

Sammanfattningsvis innefattar Expressens bilder på förstasidan likt Aftonbladets till 

största del människor och bilder tagna av fotografer. Den mest framträdande kategorin 

av bilder på Expressens förstasidor är kändisar/elitpersoner och går att likna med 

resultatet från Aftonbladets förstasidor. Tabell återfinns i Bilaga J. 

 

6.5 Instagram jämfört med förstasidan 

Nedan presenteras två tabeller som redogör för kvällspressens nyhetsvärdering vad 

gäller nyheter samt bilder på Instagram jämfört med på den tryckta förstasidan. 
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6.5.1 Kvällspressens nyheter på Instagram jämfört med förstasidan 

 
n=783 

Tabellen ovan visar en jämförelse av kvällspressens nyheter på Instagram respektive 

förstasidan. Tabellen innefattar en jämförelse av geografisk plats samt av 

nyhetsvärderingen.  

 

Tabellen ovan konstaterar undersökningens resultat i vad för typ av nyheter som 

kvällspressen valt att publicera på Instagram jämfört med på deras förstasida. 

Procentsatserna är relativt jämt fördelade över de olika kategorierna men med vissa 

undantag. I den mörka/blå stapeln, som indikerar Instagram, kan vi tydligt utläsa att soft 

news utgör nästan hälften av nyheterna, 47 procent. Under samma kategori på 

förstasidan är det 16 procent av nyheterna som utgörs av soft news och här ser vi en stor 

skillnad. Den dominerande nyheten på förstasidan är istället kändisnyheter på 34 

procent, jämfört med Instagram där kändisnyheterna ligger på 20 procent och blir därav 

den näst största kategorin. Därefter kommer nyheter rörande brott/blåljus/krig med sju 

procent på Instagram respektive 14 procent på förstasidan. Även nyheter om hälsa utgör 

en större del på förstasidan, tolv procent, men endast fyra procent på Instagram. Nyheter 

vi ser markant få av i båda medierna är bland annat kultur, jobb/karriär/utbildning och 

miljö/hållbarhet. Vi kan också utläsa att inrikesnyheter framträder starkast i båda 

medierna och att utrikesnyheter är märkbart få på den tryckta förstasidan. 
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6.5.2 Kvällspressens bilder på Instagram jämfört med förstasidan 

 
n=783 

Tabellen ovan visar en jämförelse av kvällspressens bilder på Instagram respektive 

förstasidan. Tabellen innefattar en jämförelse av vem som tagit bilden, om en människa 

framträder samt vad bilden föreställer.  

 

I tabellen ovan återges en tydligare överblick av skillnader och likheter mellan 

kvällspressens Instagrams och förstasidornas bildinnehåll. Staplarna för vem det är som 

har tagit bilden liknar varandra för de båda plattformarna. Förstasidan har dock fler 

bilder som är tagna av fotografer, 90 procent, jämfört med Instagram, 70 procent. 

Staplarna för huruvida det finns människor med i bilden eller inte, är likvärdiga. 88 

procent av bilderna på förstasidan hade människor med och 80 procent av Instagrams 

bilder hade det. Det går att utläsa att bilder på kändisar och elitpersoner är mest 

representerade för de båda plattformarna. Dock är de högre representerade på 

förstasidorna, 49 procent, jämfört med på Instagram, 25 procent. Den näst största 

kategorin för de båda är montagebilder men finns i högre utsträckning på Instagram. 

Sett till helheten finns inga enorma skillnader av vad för bilder som publiceras. En 
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skillnad är att känslobilder förekommer i större utsträckning på Instagram än vad det 

gör på förstasidorna och att bilder som rör hälsa återfinns fler gånger på förstasidorna än 

på Instagram. Det förekommer även till viss del djurbilder på Instagram, sju procent, 

medan det på förstasidorna inte gör det alls.  

 

7 Analys  
För att sätta vår studie i relation till vad andra tidigare har kommit fram till kopplar vi i 

analyskapitlet vårt empiriska resultat till tidigare forskning. Tidigare forskning vi valt 

att koppla vår studie till är Hvitfelt (1985) och Wadbring och Nilsson (2016) samt till 

nyhetsvärderingsteorin, kommersialisering och medieekologi. 

 
7.1 Nyheter     

Efter att vi har studerat vårt empiriska resultatet kan det utläsas att den övervägande 

delen av nyheterna främst berör kändisar/elitpersoner och soft news. För att kunna 

analysera undersökningens empiriska resultat har vi valt att dela in våra 

nyhetskategorier i två olika hårddragna kategorier. Den första kategorin har vi namngett 

kommersiell journalistik och här ingår kändisnyheter, underhållning/nöje, sport, soft 

news och övrigt. Den andra kategorin som vi namngett icke kommersiell journalistik 

innefattar istället kategorierna brott/blåljus/krig, kultur, politik, jobb/karriär/utbildning, 

väder, miljö/hållbarhet, ekonomi och hälsa. De två ovannämnda kategorierna är våra 

egna definitioner av begreppen. Två författare som tidigare nämnts i uppsatsen och som 

talar om kommersialisering är Johansson (2008) och Ghersetti (2012). Vår avsikt är att 

med hjälp av de två ovanstående kategorier tolka vårt resultat och sätta in i ett redan 

utforskat sammanhang. 

 

Johansson (2008) förklarar att nyheter rörande viktiga personer, dramatik och spänning, 

kallade sensationella och oväntade nyheter, antas publiceras i större utsträckning än vad 

nyheter som ökar insikt och kunskap samt gör människor medvetna om 

missförhållanden i världen, gör. Vi sammanliknar vår kategori kommersiell journalistik 

med det som Johansson (2008) benämner som sensationella och oväntade nyheter. Det 

här kom vi fram till därför att vi anser att vår kategori kommersiell journalistik inte ökar 

människors kunskap, insikt eller gör oss medvetna om missförhållanden i världen. Det 

här nämner även Ghersetti (2012) när hon beskriver det teoretiska perspektivet 

kommersialisering. Nyheter som inte ökar läsarens kunskap och som inte skapar 

kännedom om omvärlden kallar hon för kommersiell journalistik. Sådant som publiken 
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själva vill läsa om och kan tänka sig att betala för men som enligt båda författarna inte 

ger dem någon större kunskap. Icke kommersiell journalistik däremot innefattar nyheter 

som journalister anser att läsarna bör ta del av, nyheter som ger läsarna vetskap och en 

större medvetenhet (Ghersetti 2012). Vi kan därför, med hjälp av indelningen av våra 

kategorier, räkna ut att 77 procent av kvällspressens nyhetsinnehåll på Instagram är 

kommersiell journalistik. Medan de resterande 23 procenten är mer informativa nyheter. 

Ser vi till förstasidan består 56 procent av kommersiell journalistik och de resterande 44 

procenten av icke kommersiell journalistik. Kommersiell journalistik värderas alltså 

högst utifrån vår undersökning och det stämmer överens med Ghersettis (2012) 

antagande om kommersialisering. Däremot skriver Aftonbladet på sin hemsida att de är: 

”Sveriges mest engagerande nyhetskälla som värnar sanningen, granskar makten och 

ger dig inflytande genom journalistik”. Sett till vår undersökning går det att göra ett 

konstaterande att granskning av makten inte är det som primärt publiceras varken på 

Instagram eller på förstasidorna. De artiklar som är granskande mot makten har kodats 

in under kategorin politik. För kvällspressens Instagram står denna kategori för fem 

procent och för förstasidan för åtta procent.  

 

En nisch som vi kan se inom journalistiken på sociala medier är kommersiell 

journalistik i form av soft news. En nisch som består av nästan hälften av kvällspressens 

nyhetsinnehåll på Instagram. I det teoretiska perspektivet medieekologi används 

begreppet mångfald i stor utsträckning. Begreppet syftar bland annat på hur det skapas 

nischer där enskilda medier kan utvecklas och överleva (Nygren, 2016). Efter att ha 

studerat resultatet från de två olika plattformar som vi analyserat lade vi märke till att 

skillnaden mellan dem inte är så stor. Som tidigare nämnt är soft news största kategori 

på kvällspressens Instagram och detta är den näst största kategorin för förstasidorna. 

Den största kategorin på kvällspressens förstasidor är kändisar/elitpersoner och det är 

den näst största kategorin för Instagram. Kopplat till Nygren (2016) stämmer det väl 

överrens med slutsatsen att internet ändrat det mediala ekosystemet och att det finns ett 

samspel mellan sociala medier och traditionella medier. De kategorier som publiceras i 

störst utsträckning på Internet, i vårt fall Instagram, publiceras även i stor utsträckning i 

den tryckta pressen.  

 

Från vårt resultatkapitel går det att utläsa att den största delen av nyheter äger rum 

inrikes. Eftersom kvällspressen till största del, både på Instagram och på förstasidan, 
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rapporterar om inrikesnyheter kan det innebära kulturell närhet och publiken kan 

relatera till nyheten. Med hänvisning till Ruge och Galtungs (1965) studie är Kulturell 

närhet och relevans en av tolv kriterier för nyhetsvärderingen. Kopplat till 

nyhetsvärderingsteorin stämmer det teoretiska perspektivet bra överens med vårt 

resultat som visar att majoriteten av de publicerade nyheterna är inrikesnyheter. 

Nyheten värderas högre om den är geografiskt nära samt att läsarna då har lättare att 

identifiera sig med den. Effekten av att läsarna har kännedom och kan identifiera sig 

med nyheten blir att nyhetsvärdet ökar (Östgaard 1968). Det resultatet stämmer även väl 

överens med Hvitfelts (1985) resultat av skådeplats för nyheter på förstasidan, där 74 

procent var inrikesnyheter. Vårt resultatet skiljer sig däremot något för utrikesnyheter 

och nyheter som innehåller både inrikes och utrikesnyheter eller ingen av dem. Hvitfelt 

(1985) kom fram till att 24 procent av nyheterna på förstasidan var utrikesnyheter och 

för vår undersökning var samma siffra sex procent. Endast två procent tillhörde båda 

eller ingen av kategorierna i Hvitfelts (1965) studie och vår undersökning visade att 17 

procent av nyheterna på förstasidan tillhörde den kategorin. 

 

Den näst största kategorin av kvällspressens nyheter är kändisar/elitpersoner. Resultatet 

visar att den kategori är högt värderad hos kvällspressen generellt och det stämmer 

överens med Ruges och Galtungs (1965) studie. I Ruge och Galtungs (1965) studie är 

en av de tolv kategorier som är viktiga i nyhetsvärderingen Hänvisning till elitfolk. När 

Hvitfelt (1985) undersökt hur många artiklar på förstasidorna som innefattade en 

elit/känd huvudperson var resultatet 36 procent. Det är näst intill identiskt med vårt 

resultat. De kategorier som är minst representerade och stod för noll procent är kultur 

och övriga nyheter. För att jämföra med tidigare forskning och Hvitfelts (1985) resultat 

så var motsvarande juridik/brott och militärt/krig som vi valt att slå samman till en, 25 

procent. Den kategori som var störst för Hvitfelts (1985) studie var politik med 26 

procent och för vår undersökning stod politik för åtta procent. Kultur återfanns minst 

gånger, noll procent, för både vår och Hvitfelts (1985) undersökning så resultaten 

stämmer väl överens med varandra på den punkten. Även kategorin nöje är låg för båda 

undersökningarna. Noll procent för Hvitfelts (1985) undersökning och en procent för 

vår undersökning. Det går att konstatera att våra resultat liknar varandra till stor del med 

några undantag. Jämförelsen diskuteras närmare i kapitlet för slutsats och diskussion. 
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7.2 Bilder 

Det går att utläsa från vårt resultat att de flesta bilderna är tagna av fotografer. 90 

procent av bilderna på förstasidorna var tagna av fotografer och 70 procent av bilderna 

på Instagram var det. Kopplat till den analys som Wadbring och Nilsson (2016) gjort är 

41 procent av bilderna på Aftonbladets papperstidning 2013 tagna av en fotograf eller 

används från en bildbyrå. Det går dock inte att helt likställa undersökningarna eftersom 

Wadbring och Nilsson (2016) studerat hela innehållet i tidningen och vi som bekant 

endast sett till förstasidorna. De har även gjort en mer hårddragen kategorisering av vem 

som tagit bilden och kategoriserat bilder där de inte kan utläsa vem som tagit bilden sett 

till en bildbyline som övrigt. 

 

Resultatet från vår kodning visar att de flesta bilder som publiceras i kvällspressen 

innehåller människor. För bilderna på Instagram var det 80 procent som innehöll 

människor. Som tidigare forskning nämnt är det väsentligt att människor finns med i 

bilden då du som läsare känner igen dig och kan relatera till nyheten (Wadbring & 

Nilsson 2016). I Wadbring och Nilssons (2016) analys går det att utläsa att 65 procent 

av bilderna från Aftonbladet online 2013 hade människor med. Det går inte helt att 

likställa webbtidningen med Instagram men det kan ge någon form av bild av hur 

nyhetsvärderingen ser ut på icke tryckt press. Samma resultat för kvällspressens tryckta 

förstasidor i vår undersökning var ännu högre, 88 procent. Även Wadbrings och 

Nilssons (2016) analys visar att siffran var högre i papperstidningen än online. Där 

innehöll 74 procent av bilderna människor. 

 

Det framgår i vårt resultat att 25 procent av kvällspressens bilder på Instagram berör 

kändisar/elitpersoner. När samma kategori undersöks för bilderna på förstasidan får vi 

ett helt annat resultat .Vi kan utläsa att 47 procent av bilderna på förstasidan föreställer 

kändisar/elitpersoner vilket är 22 procent mer än på Instagram. Enligt tidigare forskning 

(Wadbring och Nilsson 2016) där en undersökning från 2013 för Aftonbladet online 

gjorts, framgår det att 66 procent av bilderna föreställde kändisar, artister, politiker och 

idrottspersoner. Wadbring och Nilsson (2016) använde separata kategorier för politiker 

och idrottspersoner, vilka vi har omvandlat och kategoriserat in som under vår kategori 

kändis/elitperson. En förklaring till den stora skillnaden i våra resultat kan grunda sig i 

att de utförts på olika plattformar samt att de skiljer sex år mellan Wadbrings och 

Nilssons (2016) studie och vår studie. Även resultatet kopplat till undersökningen av 



 

36 

 

förstasidorna kan jämföras med Wadbrings och Nilssons (2016) studie då de även 

analyserade Aftonbladets papperstidning 2013 och fick fram att 71 procent av de 

undersökta bilderna innefattade kändisar och artister, politiker och idrottspersoner. 

Deras resultat, likt vårat gav utfallet att det publiceras fler kändisbilder i tryckt press än 

online. Det ska däremot tilläggas att Wadbring och Nilsson (2016) i deras studie 

undersökte hela tidningens innehåll och vi endast förstasidorna. 

 

8 Slutsats och diskussion 
Nedan besvaras uppsatsens frågeställningar samt att samhällsrelevansen i uppsatsen 

diskuteras närmare. Även reflektioner och diskussioner från vår undersökning redovisas 

i det här kapitlet. Studiens syfte är som bekant att undersöka vad den svenska 

kvällspressen publicerar på Instagram samt att undersöka vad för typ av bilder som är 

framträdande där. Ett ytterligare steg som utförts är en jämförelse med den tryckta 

förstasidan vilket vi även det redovisar och diskuterar nedan. 

 

8.1 Frågeställningar 
8.1.1 Vilka nyheter väljer kvällspressen att publicera på sina Instagramkonton?  

Resultatet av vår undersökning visar att kvällspressen till största del publicerar soft 

news på deras Instagramkonton. Med soft news menar vi nyheter som inte har någon 

större betydelse för publiken vad gäller samhällsinformation och viktiga frågor. 

Kvällspressen presenterar även till stor del nyheter gällande kändisars och elitpersoners 

privatliv. I det teoretiska perspektivet kommersialisering, talas det om, som vi tidigare 

nämnt, en oro över att det läggs mer vikt vid kommersiell journalistik än vid icke 

kommersiell journalistik. Kvällspressens nyhetsinnehåll på Instagram består till 77 

procent av kommersiell journalistik. I vår definition av kommersiell journalistik ingår 

kategorierna kändisnyheter, underhållning/nöje, sport, soft news och övrigt. Det är alltså 

tre fjärdedelar av Aftonbladets och Expressens innehåll som består av ovannämnda 

kategorier. Nyheter som ses som mjuka och säljbara, istället för kunskapsgivande. För 

att koppla till samhällsrelevansen i vår studie står det klart att de som får sina nyheter 

från sociala medier, i vårt fall Instagram, tar del av mycket mjuka nyheter. 

Kvällspressen väljer alltså att främst publicera nyheter som vi valt att kalla 

kommersiella nyheter och som även går att benämna som mjuka nyheter. Trots att 

journalister ses ha ett samhälleligt uppdrag att nå ut med viktiga händelser och 

upplysningar värderas kommersiella nyheter högre, både av läsarna och journalister 

själva (Ghersetti 2012). Det handlar om utbud och efterfrågan. För att kvällstidningarna 
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ska kunna överleva behöver de sälja sådant som de tror att allmänheten efterfrågar och 

är beredda att betala för. Det finns en teori om att kommersiella nyheter säljer bättre 

vilket kan påverka nyhetsvärderingen hos kvällspressen (Ghersetti 2012). 

 

8.1.2 Vilka bilder väljer kvällspressen att publicera på sina Instagramkonton? 

De bilder som kvällspressen främst väljer att publicera på sina Instagramkonton är alltså 

bilder som föreställer kändisar och elitpersoner. Det kan antas att nyheter om kända 

personer samt bilder på kändisar och elitpersoner är nyheter som publiken är 

intresserade av eftersom det publiceras i stor utsträckning. Som tidigare konstaterat är 

bilder på personer som känns igen, säljande. Vi lade även märke till att kändisbilder 

utnyttjades vid flera olika typer av nyheter, inte bara när det handlade om deras egna 

privat- eller yrkesliv. Det kunde exempelvis handla om ett stort reportage rörande artros, 

där en kändis fick, i en liten del av reportaget, vara med och komma med egna 

erfarenheter. Tidningarna använde då en bild på personen i fråga för att locka till sig 

läsare trots att nyheten i sig inte hade något med kändisen att göra. Montagebilder 

publiceras även de i hög grad på kvällspressens Instagramkonton. Det kan antas att de 

vill visa flera bilder för en och samma nyhet för att människor dras till bilder, vilket gör 

nyheten mer säljande. Det går även att utläsa från resultatet att människor till största del 

framträder på bilderna som publiceras på kvällspressens Instagram samt att bilderna 

främst är tagna av professionella fotografer. 

 

8.1.3 Vilka är skillnaderna och likheterna beträffande vad som publiceras på 
kvällspressens Instagramkonton jämfört med på kvällspressens tryckta förstasida? 

Utfallet av kodningen på Instagram och förstasidan kom att visa sig vara relativt lika, 

både gällande nyhetsvärdering och bilder som vi tidigare pekat på. Men det finns 

skillnader. Den största skillnaden som går att utläsa från resultatet är att kvällspressens 

Instagram har större del soft news än vad förstasidorna har. Här ser vi en skillnad på 31 

procent. En annan skillnad som även går att urskilja mellan kvällspressens Instagram 

och förstasidor är att det i större utsträckning publiceras nyheter om kändisar och 

elitpersoner på förstasidorna. Det skiljer sig med 14 procent på plattformarna. Utöver 

dessa skillnader är resultaten relativt lika för de olika plattformarna. Det går alltså att 

anta att en specifik plattform har en viss betydelse för vad för typ av nyheter som 

publiceras.  
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Vi gör även en reflektion över att det återfinns betydligt fler hälsa och ekonominyheter 

på förstasidan. Slutsatsen vi drar av det resultatet är att det handlar om målgrupp, att 

olika målgrupper rör sig på olika plattformar. Det resulterar även i att nyhetsvärderingen 

ser annorlunda ut. De hälsa nyheter som publiceras på förstasidan handlar främst om 

smärtor och åkommor förknippade med hög ålder samt att ekonominyheterna berör till 

största del pensionsfrågor. Med den här informationen gör vi en reflektion och ett 

antagande om att det finns en äldre målgrupp att tillgodose med nyheter i den tryckta 

kvällspressen än vad det gör på kvällspressens Instagram. Den största skillnaden som 

går att urskilja när vi sett till var nyheten utspelar sig, är att det är 22 procent fler 

utrikesnyheter på kvällspressens Instagram än vad det är på förstasidorna. Eftersom vi 

tidigare dragit slutsatsen att det kan vara målgruppen är yngre på Instagram än vad den 

är på förstasidorna kan det antas att de yngre är mer intresserade av utrikesnyheter än 

vad äldre än.  

 

Sett till medieekologi finns det en teori om att medier samspelar och skapar en balans 

mellan varandra. Det nämns också i det teoretiska perspektivet att ett nytt medium inte 

bara lägger till något utan förändrar hela mediesystemet (Postman 1998). Det här 

resulterar i att de redan etablerade medierna tvingas anpassa sig efter nya 

förutsättningar. Hur ett nytt medium förändrar ekosystemet i medielandskapet kan visa 

sig på flera sätt. Det kan exempelvis handla om att efterfrågan hos läsarna ändras, 

redaktionernas sätt att arbeta förändras och att nya estetiska riktlinjer uppkommer. Att 

Instagram och förstasidan i tryckt press har en relativt lik nyhetsvärdering kan vara en 

bieffekt av att nya medier tillkommit och att de anpassat sig efter varandra. Trots stora 

skillnader i hur medierna är utformade och används finns det ett likasinnat tankesätt.  

 

När det kommer till bilder på de två olika medierna ser resultatet jämförelsevis likt ut, 

med några undantag. Sett till vem som tagit bilderna är kategorin fotograf markant 

störst på Instagram. En slutsats som kan dras av den informationen är att kvällspressen 

är mån om att publicera kvalitativa och proffsiga bilder där då Instagram är ett 

bildmedium. Förstasidans bilder är också främst tagna av fotografer men ligger 20 

procent under Instagram på den kategorin. Människor framträder runt 80 procent hos de 

båda medierna. Som tidigare nämnt skapas ett igenkännande och en känsla av närhet 

hos läsaren när en människa finns med i bilden. Det kan antas att kvällspressen är 

medvetna om den företeelsen och utnyttjar den på alla sina medieplattformar. Rörande 
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vad för typ av bild som förekommer mest är det kändisbilder som dominerar på 

förstasidan, nästan dubbelt så många som på Instagram, en typ av bild som vi tidigare 

berört effekten av. 

 

Vår undersökning är intressant sett till nyhetsvärderingsteorin eftersom vi undersökt om 

kvällspressen följer den. Från ett övergripande perspektiv kan vi se att 

nyhetsvärderingsteorin följs. Hänvisning till kändisar och elitpersoner är ett kriterium 

som anses värderas högst och vi kan utifrån resultatet för vår undersökning konstatera 

att sådana nyheter publiceras i stor grad. Närhet är ett kriterium i nämnd teori som även 

det visat sig stämmer väl överens med vår undersökning. De flesta nyheter som 

rapporteras om är inrikesnyheter, vilket publiken kan identifiera sig med. 

Undersökningen kan komma till nytta för journalister och redaktioner. De får då 

konkreta siffror på vad det är som publiceras och utifrån det möjligen göra ändringar i 

deras nyhetsrapportering. 

 

8.2 Vidare forskning  

Vår undersökning svarar på frågeställningarna gällande vad som publiceras på olika 

plattformar samt vilka bilder som kvällspressen väljer att publicera. För att komplettera 

vår studie kan ytterligare aspekter kodas in, både vad gäller nyheter och bilder. Exempel 

på det skulle kunna vara en tydligare fördelning av kända personer och att flera 

variabler utformas kring ämnet. Att identifiera på vilket sätt eller av vilken anledning de 

är kända, om de är artister, skådespelare eller politiker och annat. Det hade även varit 

intressant att dela upp kategorin soft news i mindre delar för att närmare undersöka vad 

för typ av nyheter som publiceras samt för att skapa en större förståelse kring vad 

begreppet innefattar. Vi lade märke till att soft news behandlade många olika områden. 

Därför kan kategorin med fördel delas upp i mindre underkategorier och variabler i 

framtida studier. Exempel på mindre uppdelningar skulle kunna vara nyheter om 

vardagshjältar, nyheter om olika tips och nyheter om djur. En observation som gjordes 

under arbetets gång var att många av nyheterna som kategoriserades som soft news inte 

kom från Sverige, utan det fanns en geografiskt spridning på soft news. Av den 

anledningen hade det varit intressant att i vidare forskning skapa en variabel som delar 

upp soft news i inrikes- och utrikesnyheter.  
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En liknande undersökning hade kunnat göras på dagstidningar, lokaltidningar eller 

andra tidningar för att även undersöka hur andra tidningar nyhetsvärderar. Det hade 

även varit intressant att göra en undersökning med flera olika sociala medier för att 

kunna jämföra ytterligare plattformar med varandra för att urskilja skillnader och 

likheter. Det hade även varit intressant att i en vidare forskning utföra en studie med 

endast rörligt material i kodningen. Undersökningen hade även kunnat utföras med 

olika avstamp under tid för att göra en jämförelse om hur nyhetsvärderingen kan ha 

förändrats över tid.  

 

Intressant vidare forskning inom ämnet hade kunnat vara att även se till vad läsarna vill 

ha för typ av nyheter. Likt McCombs och Shaws (1972) studie om Agenda-setting, där 

de undersökte huruvida nyhetsvärderingen stämde överens med vad publiken 

efterfrågade för nyheter. På det viset går det att utvärdera om mediernas agenda är 

samma eller liknar publikens agenda. Vi tycker att det är viktigt för samhället att 

journalistiken ägnar sig åt samhällsrelevant journalistik och att det även publiceras 

sådant som publiken vill ta del av. Det är därför viktigt att det forskas i ämnet så att 

journalister blir mer medvetna om vad som bör publiceras. Det är relevant för samhället 

att kunna ta del av viktig information som kan komma till nytta för människor. 
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Bilagor 
Nedan presenteras kodscheman, definitioner av kodscheman samt kompletterande 

tabeller. 

 

Bilaga A Kodschema 

Nyheter 

V1 

1. Inrikes 

2. Utrikes 

3. Båda/inget 

V2 

1. Kändis/elitperson 

2. Underhållning/nöje 

3. Brott/blåljus/krig/terror 

4. Sport 

5. Kultur 

6. Politik 

7. Soft news   

8. Jobb/karriär/utbildning 

9. Väder 

10. Miljö/hållbarhet 

11. Hälsa 

12. Ekonomi 

13. Övrigt 
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Bilder 

V3 

1.Fotograf 

2. Privat/läsarbild 

3. Ingen bild 

4. Illustration 

V4 

1.Människa 

2. Ingen människa 

V5 

1. Kändis/elitperson 

2. Brott/blåljus 

3. Sport 

4. Känslobild 

5. Hälsa 

6. Mat och dryck 

7. Djur 

8. Byggnader/stad 

9. Natur/landskap 

10. Montage 

11. Porträtt 

 

12.Övrigt/arkiv  
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Bilaga B Definition av kodschema 

Nyheter 

V1 

1. Inrikes - Händelser som utspelar sig i Sverige.  

2. Utrikes - Händelser som skett utanför Sverige. 

3. Båda/inget - Händelser som rör Sverige och utanför Sverige eller en händelse som 

inte är knuten till en geografisk plats.  

V2 

1. Kändis/elitperson - Nyheter som på något vis handlar om en känd persons eller en 

elitpersons privatliv. Med känd person menar vi en person som är känd för 

allmänheten.  

2. Underhållning/nöje - Nyheter som handlar om TV, serier och musik. 

3. Brott/blåljus/krig - En nyhet om ett brott som begåtts, bränder, olyckor och 

rapporteringar från krig. 

4. Sport - Nyheter som handlar om sportresultat och sportevenemang. 

5. Kultur - Nyheter om teater, konst och musik. 

6. Politik - Nyheter om politiker, politiska uttalanden, skeenden och beslut. 

7. Soft news - Nyheter som är mjuka och som inte behandlar något väsentligt för 

publiken. Exempelvis hjältehistorier, något “udda” som hänt eller tips som inte 

påverkar. Soft news innefattar en mix av information och underhållning, oftast relaterat 

till människors privatliv (Cambridge Dictionary). 

8. Jobb/karriär/utbildning - Nyheter om som berör folk jobb, lön och yrkesliv. Även 

skola och utbildning.  

9. Väder - Nyheter som berör vädret.  
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10. Miljö/hållbarhet - Nyheter som tar upp klimatförändringar, miljötänk och 

hållbarhet. 

11. Hälsa - Nyheter som behandlar hälsotips, sjukdomar och vård. 

12. Ekonomi - Nyheter om pengar, spartips och budget. 

13. Övrigt - Här har vi kategoriserat in nyheter vi inte ansett platsa in på någon tidigare 

nämnd kategori. 

Bilder:  

V3 

1. Fotograf - Bilden är tagen av en fotograf. 

2. Privat/läsarbild - Bilden är tagen av en privatperson. 

3. Illustration - Bild som är animerad eller målad. 

V4 

1. Människa - En bild där en eller flera människor kan urskiljas.  

2. Ingen människa - Bild helt utan människor. 

V5 

1. Kändis/elitperson - En bild som föreställer en kändis eller elitperson. Se definition 

ovan. 

2. Brott/blåljus/krig - Bild som är tagen på en brottsplats, med blåljusfordon eller 

personal eller krigsbild. 

3. Sport - En bild tagen vid sportutövande eller i samband med sportutövande. 

4. Känslobild - En bild som inte passat in på övriga kategorier och där en känsla 

förmedlas. Exempelvis glädje, sorg eller ilska. 

5. Hälsa Bild som visar träning och bilder från vården. 

6. Mat och dryck - Bilder på mat och dryck. 

7. Djur - Bilder som föreställer djur. 

8. Byggnader/stad - Bilder på byggnader och stadsbilder. 
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9. Natur/landskap - Bilder på natur utan byggnader eller människor. 

10. Montage - En bild där flera bilder satts samman eller redigerats ihop.  

11. Porträttbild - Bilder där en eller två människor avbildas antingen i halvbild eller 

närbild. 

12. Övrigt/arkivbild - Här kategoriseras bilder som inte stämde med de andra 

kategorierna. Även arkivbilder som exempelvis detaljbilder på pengar eller på en klocka 

har kategoriserats in i denna kategori. 
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Bilaga C Aftonbladets nyheter på Instagram 

 

n=158 

Tabellen ovan visar fördelningen av inrikes- och utrikesnyheter samt nyhetsvärderingen 

av Aftonbladets nyheter på Instagram för perioden 23 september till 17 november. V1 

står för variabel ett som förklarar om nyheten är inrikes eller utrikes. V2 står för 

variabel två som förklarar vad för typ av nyhet det handlar om. Tabellen redogörs i 

kapitel 6 Resultat. 
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Bilaga D Expressens nyheter på Instagram 

 
n=123 

Tabellen ovan visar fördelningen av inrikes- och utrikesnyheter samt nyhetsvärderingen 

av Expressens nyheter på Instagram för perioden 23 september till 17 november. V1 

står för variabel ett som förklarar om nyheten är inrikes eller utrikes. V2 står för 

variabel två som förklarar vad för typ av nyhet det handlar om. Tabellen redogörs i 

kapitel 6 Resultat. 
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Bilaga E Aftonbladets bilder på Instagram 

 
n=158 

Tabellen ovan visar Aftonbladets bilder på Instagram, vem som tagit bilden, om en 

människa framträder samt vad bilden i sig föreställer. Det här för perioden 23 september 

till 17 november. V3 står för variabel tre och förklarar vem som tagit bilden. V4 står för 

variabel fyra och förklarar om det framträder en människa på bilden eller ej. V5 står för 

variabel fem och förklara vad för typ av bild det är. Tabellen redogörs i kapitel 6 

Resultat. 
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Bilaga F Expressen bilder på Instagram 

 
n=123 

Tabellen ovan visar Expressens bilder på Instagram, vem som tagit bilden, om en 

människa framträder samt vad bilden i sig föreställer. Det här för perioden 23 september 

till 17 november. V3 står för variabel tre och förklarar vem som tagit bilden. V4 står för 

variabel fyra och förklarar om det framträder en människa på bilden eller ej. V5 står för 

variabel fem och förklara vad för typ av bild det är. Tabellen redogörs i kapitel 6 

Resultat. 
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Bilaga G Aftonbladets nyheter på förstasidan 

 
n= 245 

Tabellen ovan visar fördelningen av inrikes- och utrikesnyheter samt nyhetsvärderingen 

av Aftonbladets nyheter på förstasidan för perioden 24 september till 18 november. V6 

står för variabel sex som förklarar om nyheten är inrikes eller utrikes. V7 står för 

variabel sju som förklarar vad för typ av nyhet det handlar om. Tabellen redogörs i 

kapitel 6 Resultat. 
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Bilaga H Expressen nyheter på förstasidan 

 
n=257 

Tabellen ovan visar fördelningen av inrikes- och utrikesnyheter samt nyhetsvärderingen 

av Expressens nyheter på förstasidan för perioden 24 september till 18 november. V6 

står för variabel sex som förklarar om nyheten är inrikes eller utrikes. V7 står för 

variabel sju som förklarar vad för typ av nyhet det handlar om. Tabellen redogörs i 

kapitel 6 Resultat. 
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Bilaga I Aftonbladets bilder på förstasidan 

 
n=245 

Tabellen ovan visar Aftonbladets bilder på förstasidan, vem som tagit bilden, om en 

människa framträder samt vad bilden föreställer. Det här för perioden 24 september till 

18 november. V8 står för variabel åtta och förklarar vem som tagit bilden. V9 står för 

variabel nio och förklarar om det framträder en människa på bilden eller ej. V10 står för 

variabel tio och förklara vad för typ av bild det är. Tabellen redogörs i kapitel 6 

Resultat. 
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Bilaga J Expressen bilder på förstasidan 

 
n=257 

Tabellen ovan visar Expressens bilder på förstasidan, vem som tagit bilden, om en 

människa framträder samt vad bilden föreställer. Det här för perioden 24 september till 

18 november. V8 står för variabel åtta och förklarar vem som tagit bilden. V9 står för 

variabel nio och förklarar om det framträder en människa på bilden eller ej. V10 står för 

variabel tio och förklara vad för typ av bild det är. Tabellen redogörs i kapitel 6 

Resultat. 
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