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ABSTRACT	/	KEYWORDS	
 

The purpose of this study is to investigate whether text-based information on social media 

becomes more interesting if it appears in a video combined with animated text. The study is 

based on a target audience of young Facebook users where users and their digital 

consumption on the social platform have been investigated. Empirical data collection has been 

conducted in the form of surveys digitally distributed to the selected target audience. In-depth, 

qualitative and complementary interviews with randomly selected respondents have been 

conducted to ensure a qualitative approach to the study. 

 

The results of the study show an even distribution for preferred forms of news reporting in the 

form of moving image and image with supplementary text, which clearly shows the cutting 

edge of the various options. The survey shows that the various information sharing options 

have clear links to different motives. Accessibility and interest are synonymous with video 

while informative and clearly are synonymous with an image with additional text. The study 

also shows that this is an area that requires further research. 
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SAMMANFATTNING	/	NYCKELORD	
 

Syftet med studien är att undersöka om textbaserad information på sociala medier blir mer 

intressant om det sker i rörlig bild med animerad text. Studien bygger på en målgrupp 

bestående av unga Facebookanvändare där användare och deras digitala konsumtion på den 

sociala plattformen undersöks. Empirisk datainsamling har genomförts i form av enkäter som 

digitalt distribuerats till den utvalda målgruppen. Djupgående, kvalitativa och kompletterande 

intervjuer med slumpmässigt utvalda respondenter har genomförts för att säkerställa en 

kvalitativ ansats i studien. 

 

Studiens resultat visar på en jämn fördelning för föredragen form av nyhetsrapportering i form 

av rörlig bild och bild med kompletterande text där det tydligt framkommer spetsegenskaper 

för de olika alternativen. Undersökningen visar att de olika alternativen för 

informationsförmedling har tydliga kopplingar till olika motiveringar. Tillgänglighet och 

intressant är synonymt med rörlig bild medans informativt och tydligt är synonymt med bild 

med kompletterande text. Studien visar även på att det är ett område som kräver vidare 

forskning. 

 

 

Nyckelord: rörlig bild, bild, kommunikation, information, nyheter, sociala medier, video, text  
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1.	INLEDNING	
	

1.1	Begreppsdefinitioner	

I följande uppsats används begrepp som eventuellt behöver förtydligas och definieras. Därför 

redovisas de begrepp som används i uppsatsen i en lista nedan (Se tabell 1). 

 

Tabell 1. Definitioner för utvalda begrepp som används i denna rapport. 

Svenska Engelska Definition 

Social media text 
video 

Social media text 
video 

Korta videoklipp som förekommer på sociala 
medier, där innehållet till största del är 
animerad text. 

Inramning Framing En riktlinje för utformning av bild och text som 
uppmanar till interaktivitet* (Serapio & Fogg, 
2009) (*Se avsnitt Interaktivitet i listan) 

Undesign Undesign En teori som motiverar medvetenhet kring 
design och dess påverkan (Pierce, 2012) 

Mobila plattformar Mobile platforms Ett samlingsnamn för mobil hårdvara som 
bärbara datorer, surfplattor, mobiltelefoner och 
den mjukvara de bygger på. 

Sociala medier Social media Digitala kommunikationskanaler där användare 
kan konversera, dela text, bild och annat 
innehåll med varandra. 

Rörlig bild Film Synonymt med video. Bilder som visas i snabb 
följd och skapar rörelse. 

Interaktivitet Interactivity Interaktion mellan användare och teknik där 
tekniken svarar på användarens handlingar. 

Användargenererat 
innehåll 

User generated 
content (UGC) 

Innehåll som skapats och publicerats av 
enskilda användare. 
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1.2	Bakgrund	

Den ökande mobila användningen, sociala medier och nya tekniska lösningar som underlättar 

distribution av information har förändrat riktlinjerna för digital kommunikation. Internet ses 

idag av svenskarna som den viktigaste källan när det kommer till att ta till sig information 

(IIS, 2016). I ett nyhetssammanhang ser idag unga mellan 16-25 år Facebook som än 

viktigare nyhetskälla än tv, radio och tidningar (IIS, 2016). 

 

Den digitala utvecklingen har möjliggjort ett individuellt förhållningssätt till hur och när 

media konsumeras. Internetstifelsen i Sverige genomförde 2017 en studie där 100% av 

respondenterna mellan åldrarna 16-25 använder internet i sin mobiltelefon på en daglig basis 

(IIS, 2017). Internetanvändningen växer kontinuerligt och parallellt skapas nya möjligheter 

för kommunikation. För exempelvis marknadsföring är detta tydligt då internet sedan 2013 

visar sig vara ett större reklammedium än dagspressen (Djelevic, 2013). Information som 

förmedlas genom sociala medier, exempelvis nyhetsrapportering ökar. Detta skiftar fokus från 

de traditionella sätten att distribuera nyheter och information mot ett mer digitalt 

tillvägagångsätt. 

 

I takt med den ökade internetanvändningen har video blivit mer aktuellt än tidigare. Rörligt 

innehåll finns nu tillgängligt på alla sociala plattformar. Facebook är det ledande sociala 

mediet sett till användare och när det kommer till video uppgår det totala antalet visningar 

över fyra miljarder visningar dagligen (Lemonlight, 2017). Detta visar på den slagkraft 

sociala medier som exempelvis Facebook innehar för att nå ut till stora grupper människor. 

Nationellt konsumerar 23% av svenskarna nyheter i videoformat på sociala medier, vilket 

tydligt visar möjligheten att nå ut med information till svenskar med hjälp av sociala medier 

(Kalogeropoulos, Cherubini & Newman, 2016). Detta styrker statistik som visar att 68% av 

svenskarna använder sociala medier i mobiltelefonen, varav 52% gör det dagligen (IIS, 2017). 

 

Utvecklingen av internetanvändning med mobila enheter har ökat markant de senaste åren. 

85% av svenskarna använder idag internet via mobiltelefonen och 76% använder det dagligen 

(IIS, 2017). Användare kan individuellt konsumera rörligt innehåll på platser utanför hemmet 

vilket genererar nya former av användning. Rörlig bild står inför en förändring i takt med den 

digitala utvecklingen. I en rapport från IT-företaget Cisco förutspås det att internettrafik i 

videoformat kommer öka med hela 400% mellan 2016 och 2021 (Cisco, 2015). Det är en 
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markant ökning som tydligt speglar vikten av att rikta ett medietekniskt fokus på rörlig bild 

och den påverkan det har på användare. 

 

1.2.1	Kommunikation	på	sociala	plattformar	

Företagens närvaro på sociala medier har påverkat hur de kommunicerar med sina kunder. En 

undersökning från 2011 visar på att 50 % av användarna på sociala medier medvetet följer 

specifika företag på olika sociala plattformar (de Vries, Gensler & Leeflang,  2012). Sociala 

plattformar skapar därav världsomfattande och ekonomiska förutsättningar för företag att 

marknadsföra sina produkter/tjänster. Vilket innan internet inte var möjligt i samma 

utsträckning. Samma undersökning menar på att en video har större slagkraft än en bild, 

eftersom video även kan innehålla flera element som exempelvis ljud. En video genererar fler 

interaktiva moment gentemot bilder, tävlingar och omröstningar i form av likes (gilla-

markeringar) och engagemang (de Vries, Gensler & Leeflang, 2012). Även ideella 

organisationer lyser med sin närvaro på sociala plattformar genom video. 24% av det innehåll 

som ideella organisationer publicerar via sociala medier är i videoformat (Waters, Burnett, 

Lamm & Lucas, 2009). 

 

Det visar att video används flitigt som ett kommunikativt medel på sociala plattformar, 

oavsett om det är i vinstdrivande syfte eller ej. Sociala plattformar används av en övertygande 

majoritet i Sverige. Internetstiftelsen i Sverige presenterar statistik som visar att 74 % av 

internetanvändare i Sverige dagligen använder sig av Facebook. 53% av svenskarna använder 

dagligen Instagram (IIS, 2017). Då dessa plattformar integrerats i svenskens vardag har 

företag och organisationer en stor möjlighet att nå ut med information via dessa plattformar. 

 

Inom marknadsföring används begreppet integrerad marknadskommunikation. Detta innebär 

att företag skapar förutsättningar för en mer enhetlig marknadsföring. Genom att företag 

integrerar sig enhetligt på samtliga kanaler bygger företagen starkare varumärken, vilket 

genererar större försäljnings effekter (Kotler & Keller, 2012). Företagen kommunicerar nu allt 

ifrån pressmeddelanden till företagsbloggar genom sociala medier. Detta möjliggör en kontakt 

med både befintliga och potentiella kunder. Ett tydligt exempel på både effektiv och 

ekonomisk marknadskommunikation genom sociala medier genomfördes av Mint, ett företag 

som behandlar privatekonomi. I en kombination av sociala medier, bloggar och PR lyckades 

företaget nå ut till en yngre publik med en väsentligt mindre budget än tidigare kampanjer 

(Kotler & Keller, 2012). Även uppmärksamhetsekonomi är ett sätt för företag att på ett 
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ekonomiskt gynnande sätt nå ut till kunder via webben och sociala medier. 

Uppmärksamhetsekonomi bygger på att privatpersoner marknadsför tjänster och produkter 

gratis för att i sin tur generera personlig status och personlig uppmärksamhet (Institutet för 

språk och folkminnen, 2014). Detta ses som ett effektivt sätt för företag att generera nya 

kunder samtidigt som dem marknadsför sig mer ekonomiskt (Davenport & Beck, 2002). 

 

1.2.2	Animerad	text	

Med tekniska landvinningar och konstant utveckling har det skett en förändring i 

möjligheterna för skriftlig kommunikation. Det är ett skifte som främst berör text och grafik, 

där den ökande tekniska kapaciteten har skapat nya sätt att generera och visa grafiska element 

(Borzyskowski, 2004). Ett aktuellt fenomen som illustrerar detta är social media text video, 

video som till största del innehåller animerad text och distribueras på sociala medier. Det 

används flitigt i nyhetssammanhang för att på mindre ytor (exempelvis mobila skärmar) 

presentera information (Spanger, 2017). Människans visuella perception (synen) är hjärnans 

mest dominanta sinne, vilket medför att människan har lättare att tolka och komma ihåg 

information som förmedlats med hjälp av visuellt innehåll (Medina, 2014). Animerad text är 

en visuell form av kommunikation. Sambandet mellan den kognitiva aspekten och 

utvecklingen av rörlig bild med animerad text underbygger därför studien. 

 

1.2.3	Nyhetsförmedling	2017	

Efter en längre tid av förändring konsumeras nyheter idag med hjälp av digitala medier i en 

större utsträckning än tidigare. Konsumenter har förflyttat sitt fokus från traditionella 

nyhetsmedier som papperstidningar till digitala alternativ (Djelevic, 2013). De digitala medier 

som används skiljer sig väldigt mycket från varandra och blandas med reklam och andra 

former av innehåll. 

 

För den här studien har Dagens Nyheter (DN) använts som exempel. För att illustrera 

skillnaden mellan de digitala medierna visas nedan exempel på publikationer som 

förekommer på Dagens Nyheters Facebook-sida och på Dagens Nyheters webbsida.  

Följande figurer visar hur nyheter förekommer på de olika plattformarna. 
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Figur 1 - Dagens Nyheter i Facebooks officiella applikation. 

 

Dagens Nyheters Facebook-sida (Se figur 1): 

1. Videon spelas upp automatiskt. Genom att klicka på videon öppnas en förstorad 

videospelare. 

2. Videon går nu även att lyssna på. Genom att klicka på läs mer hänvisas användaren till 

Dagens Nyheters webbsida. 

3. Dagens Nyheters webbsida öppnas direkt i Facebook-applikationen där en mer djupgående 

text kring artikeln kan läsas. Här kan man återigen spela upp videon vid behov. 
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Figur 2 - Dagens Nyheters webbsida i en mobil webbläsare.  

 

Dagens Nyheters webbsida (Se figur 2): 

1. På förstasidan presenteras ett flöde bestående av länkar till artiklar. Användaren uppmanas 

att klicka på en artikel. Genomförs detta skickas användaren vidare till en separat sida. 

2. Vidare presenteras artikeln med rubrik, kompletterande bild och löpande text. 

3. På sidan förekommer artikeln i fullängd. 

 

Internetstiftelsen i Sverige genomförde en undersökning 2016 som visade att svenskar mellan 

16-25 år idag ser Facebook som en viktigare nyhetskälla än tv, radio och tidning (IIS, 2016). 

Statistiken visar även att 23 % av svenskarna konsumerar nyheter i videoformat på sociala 

medier (Kalogeropoulos, Cherubini & Newman, 2016). Detta förklarar den ökade 

förekomsten av rörlig bild på DN:s Facebook-sida i förhållande till deras webbsida.  

 

Under sommaren 2017 nådde DN 100.000 digitala prenumeranter (Opitz, 2017). Detta är en 

liten del av befolkningen i förhållande till Facebook, där 74 % av internetanvändarna i 

Sverige besöker och använder tjänsten dagligen (IIS, 2017). Däremot skiljer sig de båda från 

varandra. Facebook är främst ett socialt medium där både användargenererat och mer varierat 

innehåll förekommer i förhållande till Dagens Nyheters webbplats. Uppdaterad statistik visar 
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samtidigt att mer än hälften av svenskarna oavsett åldersgrupp använder Facebook för att 

konsumera nyheter (IIS, 2017). Facebook är därav en etablerad nyhetsmedia i samma 

utsträckning som Dagens Nyheter. 

	

1.3	Forskningsfråga	

Studien genomfördes med avsikten att undersöka och klargöra användandet av animerad text i 

kombination med rörlig bild för att förmedla information på sociala medier. För studien har 

det formulerats en forskningsfråga som beskriver fokusområdet: Blir textbaserad information 

på sociala medier mer intressant om det sker i rörlig bild med animerad text?  

 

1.4	Syfte	

Syftet med studien är att undersöka hur animerad text används för att förmedla information 

och tyda den påverkan det har att implementera informativ text på rörlig bild när det kommer 

till att nå ut till användare. Att studera hur animerad text används i ett medietekniskt 

sammanhang kan bidra till en djupare förståelse för hur man på sociala medier kan rapportera 

nyheter eller information med större slagkraft. 

	

1.5	Avgränsningar	

Studien har avgränsats till att undersöka nyhetsrapportering på en specifik plattform för 

sociala medier, Facebook. Det är den sociala plattform som används mest av svenska folket 

(IIS, 2017). Svenskarnas närvaro på Facebook och den tillgänglighet som Facebook erhåller 

gör dem till en stor makthavare inom informationsdelning. Studier visar på att 53 % av 

svenskarna mellan 16-25 år använder Facebook för att konsumera nyheter (IIS, 2017). 

Avgränsningen för studien ökar möjligheten att uppnå ett kvantitativt resultat med ett tydligt 

fokus på området som har undersökts. Denna studie har fokuserat på befintliga nyhetskanaler 

och nyhetsrapportering och utesluter User Generated Content (UGC). Anledningen till att 

UGC inte förekommer inom denna studie är för att studien undersöker hur etablerad 

nyhetskanaler använder animerad text för att nå ut till sina läsare/användare. Nyhetskanalerna 

som används inom denna studie sammanfattas som etablerad media. Etablerad media 

innefattar nyhetskanaler som står för en stor del av nyhetsrapporteringen i Sverige.  

 

Studien tar inte hänsyn till marknadsföring och marknadskommunikation. Marknadsföring 

och marknadskommunikation är en stor del av det innehåll som förekommer på Facebook och 
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bör därför nämnas i denna studie. Däremot har studien valt att studera rörlig bild inom 

nyhetsrapportering och fokuserar inte på marknadsföringsaspekter. 

 

Materialet som användes i enkäten är hämtat från Dagens Nyheters (DN) officiella Facebook-

sida. Dagens Nyheter är en rikstäckande tidning som konsumeras av 810 000 läsare dagligen i 

pappersformat och på digitala plattformar. Enligt en undersökning av Tabloid står 15-24 

åringar för 13% av de totala läsarna, vilket är två procent mer än den största konkurrenten 

Svenska Dagbladet (Tabloid, 2017). DN är därmed den riksomfattande traditionella 

nyhetstidning som unga svenskar främst konsumerar. DN är även ett företag som arbetar med 

integrerad marknadskommunikation då företaget verkar på flertalet kanaler (tidning, webb, 

sociala medier). Däremot utesluter studien huruvida DN:s integrerade 

marknadskommunikation bidrar till en ökad effektiv försäljning/prenumeration eller ej.  

 

1.5.1	Population	och	urval	

För denna studie har ett urval genomförts för att ge studien en tydlig avgränsning. Studien har 

fokuserat på en yngre del av populationen där respondenternas ålder är 15-24 år. Med ett 

slumpmässigt urval ökar chansen att studiens respondenter härstammar från olika 

samhällsskikt. Studien utgörs av en grupp människor som dagligen eller till viss del använder 

Facebook. Rekryteringen av respondenter gjordes via Facebook eftersom det säkerställer att 

respondenterna innehar en Facebook-profil. Att enbart respondenter från den svenska 

populationen deltar i studien beror till största del på att det inte fanns möjlighet att genomföra 

en totalundersökning för global konsumtion av information och nyheter. Urvalet baserades på 

den informella branschstandarden för marknadsundersökningar. Den bygger på att 

respondenter över 15 års ålder inte behöver godkännande av målsman eller vårdnadshavare 

för att delta i enkätundersökningar eller intervjuer (Svenskt marknadsundersökningsföretag, 

2017). Detta möjliggjorde att fler respondenter kunde delta i studien då godkännande av 

målsman inte var avgörande. Urvalet anses även kunna svara för den digitala utveckling som 

sker, då målgruppen i hög grad konsumerar sociala medier dagligen (IIS, 2017). Det unga 

urvalet kan även bidra med värdefull information för framtida studier och utveckling av 

medier för informationsdelning och nyhetsrapportering. 
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2.	TEORETISK	REFERENSRAM	
	

2.1	Inramning	

Serapio & Fogg (2009) beskriver i sin artikel “Designing for video engagement on social 

networks: a video marketing case study” genomförandet av en fallstudie kring effektiv och 

övertygande videodesign för sociala nätverk. Studien redogör olika riktlinjer för hur 

videodesign kan framställas ur ett marknadsföringssyfte. Riktlinjerna som tas fram i denna 

studie är framing (inramning), incitament som återkoppling, samt tunnling (steg-för-steg) 

(Serapio & Fogg, 2009).Tunnling är ett sätt för Serapio & Fogg (2009) att beskriva hur 

användare följer förutbestämda steg och hur de förutbestämda stegen till stor utsträckning 

slutar i ett ofulländat genomförande. Inramningen beskrivs som ett sätt att generera flera 

interaktiva moment från tittarens sida och en specifik inramning skapades för 

undersökningen. 

 

Inramningen bestod av en rubrik, en beskrivande text samt en knapp som var kopplad till en 

URL (hyperlänk) till en extern webbsida. I fallstudien testades en video med den beskrivande 

inramningen mot en vanlig video. Detta genomfördes för att se om den inramade videon 

genererade flera klick som i sin tur kopplades till företaget bakom videons webbsida. Studien 

visade att 1,5 % av de totala antalet visningar (614 000) på den inramade videon resulterade i 

klick till hyperlänken medans den vanliga videon genererade 0,43 % klick av den videons 

totala antal visningar (90 000) (Serapio & Fogg, 2009). Denna studie antyder att videodesign i 

form av en inramad video med text, rubrik och knapp är mer effektiv än en fristående video 

på sociala nätverk. 

 

2.2	Undesign	

James Pierce (2012) förklarar i sin text “Undesigning Technology: Considering the Negation 

of Design by Design” att design ofta förenklas med ordvalen att det är någonting som skapas 

och sedan används. I det vanligt förekommande tankesättet reflekteras det inte nödvändigtvis 

hur tillförandet av en artefakt eller skapandet av en design samtidigt motverkar eller helt och 

hållet eliminerar en annan design eller artefakt. Inom forskningsfältet som berör människa-

datorinteraktion (MDI) är detta en oundviklig aspekt av design. Pierce teori för det han kallar 

undesign bygger på ett ramverk av olika skeenden av design där han förtydligar den effekt det 

har i form av att den kan utesluta redan existerande artefakter eller design. 
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Pierce grundar sin teori i elimination design, ett tankesätt från 90-talet som principiellt bygger 

på att man identifierar faktorer som är ohållbara och tar bort dem helt och hållet (Pierce, 

2012). Ramverket för undesign sammanfattar och beskriver hur man kan arbeta rent praktiskt 

för att förbättra metodiken kring undesign (Pierce, 2012). 

 

2.3	Multimedial	inlärning	

Kognitiva teorier som berör inlärning kan vara fördelaktiga när man designar för 

informationsförmedling på sociala plattformar. Richard E. Mayer & Roxana Moreno (2002) 

presenterar i sin text “Animation as an Aid to Multimedia Learning” ett ramverk för 

multimedia inlärning. De har genomfört djupgående studier kring text och bild för att 

förtydliga den potential det besitter för multimedial inlärning. Multimedia-principen 

underbyggs främst av studier som genomförts på studenter. De menar att studenter som tar del 

av digital information kan presenteras med verbalt innehåll som text, bildbaserat innehåll, 

men även dynamiskt innehåll i form av rörlig bild och animation. 

 

Utbildning har under en längre tid bestått av verbalt innehåll i form av föreläsningar och text i 

litteratur (Mayer & Moreno, 2002). Mayer och Moreno menar att det finns tydliga tecken på 

att visuellt innehåll påverkar inlärning i hög grad. Det underbyggs med kognitiva teorier för 

hur information förmedlas och tas emot av mottagaren. Mottagare anses bearbeta visuell och 

textbaserad information på skilda vis. Det finns individer som föredrar inlärning i form av 

verbal information medans andra föredrar visuella förmedling av information (Mayer & 

Moreno, 2002). Förmedling av information med både text och visuellt innehåll bör därför 

resultera i ett mer givande innehåll för att det uppfyller båda gruppernas behov. 

 

Det teoretiska resonemanget för multimedia-principen underbyggs ytterligare med att 

studenters mentala kopplingar mellan ord och bild underlättas om båda delarna förekommer 

eftersom det innebär att personen inte behöver göra den mentala konstruktionen på egen hand 

(Mayer & Moreno, 2002). De har genomfört studier som visar att visuella medel har en stark 

effekt på inlärning i kontrast till enbart verbala eller textbaserade verktyg. Trots detta är teorin 

tydlig med att alla former av visuellt innehåll inte nödvändigtvis genererar detta resultat. 
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2.4	Sammanställning	

Den teoretiska referensramen har sammanställts i punktform nedan. Följande påståenden 

underbygger studien och har legat till grund för de empiriska frågeställningarna. 

 

● Inramning kan vara ett effektivt sätt att generera interaktiva moment när det kommer 

till videodesign. 

 

Inramning bygger på att video kan användas i kombination med innehåll som text och länkar 

för att uppmana användare till interaktion. Studien undersöker om detta enbart förhåller sig 

till innehåll i videoformat eller om samma teori går att implementera på innehåll som bild 

med kompletterande text. 

 

● Undesign innebär att ny design eller nya tekniska lösningar tenderar att eliminera 

redan existerande design eller teknik. 

 

Studien ämnar att undersöka om undesign har skett på sociala medier. Har den ökade 

förekomsten av rörlig bild medfört att bild med kompletterande text förekommer i en mindre 

utsträckning än tidigare? 

 

● Multimedial inlärning innebär att visuella medel kan bidra med en tydlig positiv effekt 

på inlärning i förhållande till innehåll bestående av enbart text. 

 

Respondenter som deltog i studien fick motivera den form av innehåll som de föredrog på 

sociala medier i form av adjektiv. Detta skapar i sin tur möjligheter för att synliggöra mönster 

som antingen bekräftar eller motsäger Mayer & Morenos teori om multimedial inlärning. 

 

  



 12  

3.	METOD	
	

3.1	Tillvägagångssätt	

För studien har både kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder använts. Enkäter och 

kompletterande intervjuer har konstruerats och genomförts. Valet att genomföra studien på 

både ett kvantitativt och ett kvalitativt tillvägagångssätt ansågs vara lämpligt med det fokus 

studien har. Att undersöka ett urval av populationens åsikter kring nyhetsbaserat innehåll på 

sociala medier, för att sedan ta reda på underliggande motiv och åsikter. Enkäter har använts 

för uppnå en nödvändig bredd i resultatet. Kompletterande intervjuer genomfördes för att 

säkerställa motiv och anledningar hos respondenterna för deras val av föredraget sätt att 

konsumera nyheter på sociala medier. Intervjuerna öppnade även upp för fler djupgående svar 

inom området, vilket var nödvändigt för vidare analys. 

 

3.1.1	Enkäter	

Studiens empiriska datainsamling skedde med hjälp av anonyma enkäter som skickades ut 

digitalt. Distribueringen av enkäterna skedde via Facebook vilket i förväg kunde säkerställa 

att respondenterna innehar en Facebook-profil. Enkäter som datainsamling kan med färre 

medel generera en analytisk överblick kring en hel population (Bell & Waters, 2015). Valet 

att använda enkät som kvantitativ metod tillät fler respondenter att delta i undersökningen 

eftersom det i jämförelse med intervjuer inte är lika tidskrävande. 

 

Stängda frågor användes i största möjliga utsträckning för att minimera risken för feltolkning 

(Bell & Waters 2015, 172). Att använda stängda frågor ökar chansen att fler respondenter 

fullföljer sitt deltagande. Detta för att stängda frågor är enklare och snabbare att besvara än 

öppna frågor. Endast en öppen fråga förekom där respondenten fick chans att själv motivera 

sitt val. Detta för att kunna generera ytterligare alternativ som enkäten inte erbjöd. 

 

I enkäten användes skalor där samtliga var numrerade med ett spann mellan ett och fyra. 

Anledningen till att skalorna inte hade ett neutralt värde i graderingen, exempelvis tre i ett 

spann mellan ett och fem, var för att minska bortfall. Målet var att respondenterna skulle ta 

ställning till frågorna och att enkätens svar skulle undvika tvetydiga resultat. 
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Frågorna som ställdes berörde respondenternas intryck av inlägg relaterade till nyheter på den 

sociala plattformen Facebook. Detta genomfördes för att ta reda på i vilken utsträckning det 

förekom rörlig bild i deras flöden samt för att undersöka hur detta uppfattas. Enkäten innehöll 

sju frågor. Exempelbilder från Dagens Nyheter användes för att ge respondenterna en tydlig 

bild av de olika typer av inlägg som studien undersöker. 

 

3.1.2	Intervjuer	

Denna metod för insamling av data valdes då den kan generera kvalitativa svar som ett 

komplement till den kvantitativa enkätundersökningen. Därför var det logiskt att genomföra 

kompletterande intervjuer med respondenter som deltagit i enkätundersökningen. 

Intervjuernas som genomfördes var semistrukturerade med delvis öppna frågor. Detta då 

frågorna inte skulle sträva efter specifika resultat och för att intervjun skulle bidra till en 

givande dialog. Intervjuer med öppna frågor ses som en väl fungerande kvalitativ 

forskningsmetod då följdfrågor kan ställas utifrån informantens svar (Bell & Waters 2015, 

86). Ett heterogent urval eftersträvades, d.v.s. personer som har olika sociala bakgrunder, kön, 

ålder. Detta urval möjliggör att olika typer av informanter kan bidra med en bredare insikt 

inom området som studerats med olika erfarenheter och skillnader/olikheter. Ett homogent 

urval som exempelvis en specifik yrkesgrupp ger enbart en specifik grupp människors insyn 

till området som undersökts (Bell & Waters 2015, 69). Det ansågs irrelevant för detta 

forskningsområde. Kraven för informanterna i intervjuerna var detsamma som för 

enkätundersökningen, Facebookanvändande 15-24 åringar. 

 

Intervjuer genomfördes med direkt interaktion. En viktig aspekt att ta i beaktning är de olika 

utfall som intervjuerna medförde. Observatörseffekten är ett sätt att beskriva hur informantens 

svar formas av kontexten som intervjutillfället förekommer i. Olika svar som genererades av 

informanterna kan bero på att kontexten skiljer sig från exempelvis en telefonintervju. Paul 

Dourish beskriver i sin artikel “what we talk about when we talk about context” att kontext 

ständigt är i förändring eftersom kontext enbart kan ses som ett specifikt tillfälle av 

interaktion (Dourish, 2004). Därför är intervjuernas kontext en viktig aspekt att ta hänsyn till. 
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3.1.3	Genomförande	

Enkätundersökningen (Se bilaga 1) genomfördes med hjälp av anonyma enkäter som 

distribueras på ett digitalt vis. Att distribuera enkäten digitalt på Facebook minskade risken 

för bortfall eftersom det underlättar för respondenten att genomföra enkäten när det passar 

respondenten. För att en spridning på ålder och sysselsättning skulle uppnås valdes några 

enstaka personer ut för att vidare distribuera enkäten. Dessa personer var i olika åldrar (15-24 

år) och hade olika sysselsättningar (studerande eller arbetande). Enkäten skickades ut i 

direktmeddelande till de utvalda (på förhand kända) personerna, där de även uppmanades att 

vidare distribuera enkäten till minst fem klasskamrater/kollegor. Detta skapade i sin tur en 

kedjereaktion som gynnade distributionen. De personer som initialt valdes ut uppfyllde 

kriterierna för denna studie och hade en spridning på både ålder och sysselsättning. Enkäten 

publicerades och distribuerades via Facebook på förmiddagen 2017-11-30 klockan 11.00 och 

avslutades 2017-12-04 klockan 12.00. Enkäten genererade sammantaget 100 stycken enskilda 

svar. 

 

De kompletterande intervjuerna genomfördes med personer som tidigare besvarat enkäten 

digitalt. I enkätens fotnot fanns det en förfrågan om att frivilligt ställa upp på en 

kompletterande intervju samt en e-postadress för vidare kontakt. Totalt svarade nio personer 

på denna förfrågan. Av de nio respondenterna fullföljdes intervjuer med sex stycken 

respondenter baserat på deras svarsalternativ, där hälften av dem föredrog rörlig bild och den 

andra hälften föredrog bild med kompletterande text. Samtliga intervjuer skedde i direkt 

interaktion med respondenter under 2017-12-01 mellan klockan 10.00 - 14.00 på Södertörns 

högskola. Intervjuerna bestod av frågor (Se bilaga 2) som grundades i enkäten och som på ett 

mer djupgående sätt skulle underbygga deras redan angivna svar. 

 

3.2	Metodkritik	

Vid utformandet av enkäten infogades bildexempel för att illustrera innehåll på sociala medier 

i form av rörlig bild, samt innehåll bestående av bild med kompletterande text. De exempel 

som visades var hämtade från Dagens Nyheters Facebook-sida. Det är problematiskt att 

använda Dagens Nyheter som exempel eftersom det inte finns någon säkerhet i att alla 

respondenter tar del av deras innehåll i sitt flöde. Hade det tagits hänsyn till i urvalet av 

respondenter hade studien eventuellt genererat ett mer givande resultat. 
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Respondenterna blev i enkätens beskrivning presenterade med grundläggande information 

kring studiens syfte. Ordagrant löd informationen: “Denna enkät är ett underlag för en studie 

som undersöker hur nyheter förmedlas genom text, bild och video på sociala medier.”. Att 

utesluta det underliggande motivet, vilket av alternativen som är mest intressant, kan 

eventuellt tolkas som tveksamt ur ett forskningsetiskt perspektiv. För studien anses detta 

nödvändigt för att undvika större påverkan av respondenternas svar. Enkätens huvudsyfte 

presenterades tillräckligt tydligt för att säkerställa att respondenterna var medvetna kring 

studiens grundläggande motiv. Hade enkätens frågor haft ett tydligare fokus på 

frågeställningen skulle svaren eventuellt varit mindre representativa för studien eftersom det 

möjliggör en påverkan för respondentens syn på frågorna. 

 

Enkäten innehöll en fråga där respondenten fick välja ett av två alternativ. I den frågan 

påtvingades ett val att genomföras för att besvara frågeställningen. Att utesluta ett tredje 

alternativ som “ingen av ovanstående” eller “vet ej” hade missgynnat studien och höjt risken 

för bortfall. Frågan kan därför kritiseras för att ha genererat icke-trovärdiga svar. 

 

Fråga två i enkäten (Se bilaga 1) ämnar att ta reda på hur ofta innehåll bestående av nyheter 

förekommer i respondentens Facebook-flöde. Att ställa frågor där respondenterna själva 

måste uppskatta mängden eller förekomsten av någonting kan vara problematiskt eftersom 

frågor kring kvantitet är mångtydiga och svåra att bedöma (Bell & Waters 2015, 173). 

 

Valet av metoder kan i efterhand diskuteras då uteslutna metoder möjligtvis hade genererat ett 

bättre resultat. Exempelvis hade en fokusgrupp med de utvalda respondenterna möjligtvis 

hade framhävt värdefulla resonemang och åsikter för studiens frågeställning, eftersom 

fokusgrupper är en metod som med fördel undersöker människors tankar, funderingar och 

uppfattning om en frågeställning (Bell & Waters 2015, 195). Experiment är en annan metod 

som uteslöts och i efterhand anses besitta möjligheter att öka förståelsen kring användares 

underliggande behov och motiv. I förhållande till subjektiva bedömningar kan en användare 

då placeras i en praktisk situation som i sin tur kan generera djupgående information för 

människors agerande (Alvehus 2013, 97). 

 

Att enkäten distribuerades digitalt på Facebook och inte analogt kan diskuteras. Tanken på att 

dela ut analoga enkäter vid exempelvis skolor diskuterades, men uteslöts. I efterhand skulle 

studien enklare kunna kontrollera spridningen av enkäten med hjälp av analoga enkäter. Då 
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studien eftersträvade ett heterogent urval hade detta kunnat kontrollerats enklare med analoga 

enkäter. Däremot skulle det vara betydligt mer tidskrävande och eventuellt inte generera lika 

många svar. Studien var i behov av kvantitet och därför valdes det digitala alternativet. 

 

Intervjuerna kan i efterhand ses som bristfälliga då samtliga intervjuer var planerade att ske 

under en och samma dag då de anpassades efter respondenternas schema. Det medförde att 

några intervjuer blev förhastade eftersom intervjutillfället med enskilda respondenter var 

tidsstyrda. Den kontext som var vid intervjutillfället kan alltså ha påverkat respondenterna och 

deras svar. Dourish (2004) nämner att kontext är ett specifikt tillfälle av interaktion. 

Kontexten påverkas därför av utomstående faktorer som exempelvis tidspress. Det är svårt att 

veta vilken eller vilka faktorer som kan ha påverkats. Men både tidsbristen och uppbyggnaden 

av intervjun ses som faktorer som möjligtvis påverkat intervjuernas resultat. Ytterligare ett 

tillfälle för intervjuer borde ha planerats för att undvika den här sortens problematik. 
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4.	RESULTAT	
 

Resultaten av enkätundersökningen presenteras i samma följd som frågorna ställts. Totalt 

ställdes sju frågor varav en var en följdfråga. Samtliga frågor var obligatoriska för att undvika 

bortfall i en sådan stor grad som möjligt. 

 

Fråga ett (Se figur 3) undersökte hur frekvent respondenterna använde sig av det sociala 

mediet Facebook. Av 100 respondenter besökte 87 av dem Facebook varje dag. Tio 

respondenter svarade någon gång i veckan och enbart två respondenter någon gång i månaden 

medans en respondent svarade någon gång per år. 

 

 
Figur 3 - Hur ofta respondenter uppfattar att nyheter förekommer i deras Facebook-flöde. 

 

Fråga två i enkäten undersökte hur ofta nyheter förekommer i deras individuella Facebook-

flöde. 61% svarade att det förekommer nyheter varje dag. 33% svarade att det förekommer 

nyheter någon gång i veckan. Svaren på frågorna någon gång i månaden och någon gång per 

år var jämt fördelat med tre procent per fråga. 

 

Fråga tre innehöll ett bildexempel på ett nyhetsinlägg i form av rörlig bild där frågan berörde 

hur ofta respondenten uppfattade att den typen av inlägg förekom i deras Facebook-flöde. 
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Svarsalternativen förekom i en numrerad skala från Inte ofta (1) till mycket ofta (4). 

Svarsalternativ ett valdes av tio procent, alternativ två valdes av 23%, alternativ tre valdes av 

30% och det fjärde alternativet mycket ofta valdes av 37%. Snittbedömningen av hur ofta den 

här formen av nyhetsrapportering (rörlig bild) förekom i deras facebook-flöde var 2.9/4.0 

enligt den numrerade skalan. 

 

Fråga fyra innehöll ett annat bildexempel. I denna fråga förekom ett exempel av nyhetsinlägg 

i form av bild med kompletterande text. Svarsalternativen förekom som i föregående fråga i 

en numrerad skala från Inte ofta (1) till mycket ofta (4). Svarsalternativ ett valdes av sex 

procent, alternativ två valdes av två procent, alternativ tre valdes av 33% och det fjärde 

alternativet mycket ofta valdes av 34%. Snittbedömningen av hur ofta den här formen av 

nyhetsrapportering (bild med kompletterande text) förekom i deras facebook-flöde var 

2.95/4.0 enligt den numrerade skala som användes. 

 

Fråga fem (Se figur 4) undersökte vilket av alternativen som presenteras i fråga tre och fråga 

fyra som föredrogs. 55% föredrog bild med kompletterande text. 45% föredrog rörlig bild. 

  
Figur 4 - Antal respondenter som föredrog rörlig bild eller bild med kompletterande text. 

 

Följdfrågan till fråga fem presenterade ett urval av alternativ där respondenten specificerade 

ett eller flera motiv till varför de föredrog det valda alternativet i fråga fem. Det fanns fem 

stycken färdiga svarsalternativ. Möjligheten att motivera med egna ord gavs. Av de 

svarsalternativen som fanns tillgängliga på förhand ansåg 47% att motivet var lättillgängligt, 
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43% ansåg att det var informativt, 37% tyckte det var tydligt, 31% fann det valde alternativet 

intressant och 18% ansåg det vara bildande. 11% gav individuella motiveringar för det valda 

alternativet i fråga fem. (Se tabell 2.) 

 

Tabell 2 - Antal valda motiv för rörlig bild eller bild med kompletterande text.  

Möjligheten att välja ett eller flera alternativ gavs. 

Motiv Rörlig bild (45 % av 
respondenterna) 

Bild med kompletterande 
text (55 % av 
respondenterna) 

Lättillgängligt 29 18 

Informativt 16 27 

Tydligt 10 27 

Intressant 20 11 

Bildande 8 10 

Användargenererat alternativ 6 5 
 

Fråga sex i enkäten ämnade att ta reda på vilket av alternativen rörlig bild eller bild med 

kompletterande text som respondenterna helst såg förekomma i deras Facebook-flöde.  

53% ville hellre se text och bild i deras flöde medans resterande 47% hellre såg rörligt 

innehåll i deras flöde. Denna fråga användes som en kontrollfråga, därav valet att 

omformulera och använda avstickande ord för rörlig bild och bild med kompletterande text.  

 

 

Intervjuerna var bristfälliga och anses inte vara tillräckligt representativa för att presenteras i 

den här resultatdelen. Däremot var delar av informanternas svar relevanta för studien och har 

därför tagits vidare i analys och diskussion. För fullständig transkribering av de intervjuer 

som använts i studien, se bilaga 3 och 4. 
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5.	ANALYS	
 

Studien undersökte huruvida animerad text i rörlig bild föredras eller inte framför textbaserad 

information på sociala plattformar. De svar som samlades in från respondenterna visar att det 

finns en skillnad. Av de personer som föredrog bild med kompletterande text uppfattar 

majoriteten att det är det tydligaste sättet att ta till sig information på. De anser även att bild 

med kompletterande text är den typ av innehåll som uppfattas som mer informativ i 

jämförelse med rörlig bild. Bild med kompletterande text verkar uppfattas mer formellt, vilket 

i sin tur verkar påverka hur trovärdigt innehållet framställs för en läsare. Trovärdighet kan ses 

som en underliggande faktor hos dem som föredrar bild med kompletterande text. 

Tillgänglighet, bildning och intressant är motiv som även de föredrogs av respondenterna, 

men inte i samma utsträckning som informativt och tydligt. 

 

En andel av de som föredrog bild med kompletterande text motiverade sina val med egna ord. 

Vissa motiveringar menar att rörlig bild är distraherande och redogör inte för information på 

ett lika tydligt sätt som bild med kompletterande text. En negativ aspekt av nyhetsförmedling i 

rörlig bild anses vara bristen på möjlighet till källkritik eftersom det inte går att kontrollera 

innehållet i samma utsträckning. De respondenter som valt bild med kompletterande text ser 

inte något problem med att besöka en extern webbplats för ytterligare information.  

I förhållande till Serapio & Foggs (2009) teori kring Inramning som menar att det 

förekommer fler interaktiva moment vid inramning av videos, finns det även en möjlighet att 

implementera den teorin när det gäller inramning av annat innehåll. Exempelvis kan 

inramning gynna bild med kompletterande text. 

 

De kompletterande intervjuerna visade även på distraktion som rörlig bild kan medföra. De 

som föredrog bild med kompletterande text ansåg att rörlig bild tar upp för mycket av deras 

uppmärksamhet när de besöker Facebook. 

 

“- 4. Förekommer det mycket rörlig bild i ditt flöde generellt? 

- Ja, nästan för mycket. Det stör mig ganska mycket i allt annat. Mycket av det som 

kommer upp i mitt flöde är videos av alla olika sorter, och det blir för mycket.” 

(Utdrag från intervju, se fullständig transkription i bilaga 3) 
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Det går att tolka detta som att respondenterna som föredrar bild med kompletterande text har 

lättare att ta till sig den typen av innehåll då rörlig bild kan uppfattas som överväldigande. 

 

De respondenter som anser att rörlig bild föredras i en större utsträckning uppfattar att den 

typen av innehåll är mer lättillgänglig. Rörlig bild anses även vara ett mer intressant sätt att ta 

till sig information på. Bildning, informativt och tydligt var alternativ som även de ansågs ha 

betydelse för respondenternas val men inte i lika stor utsträckning som övriga alternativ. 

Det går att tolka det som att de menar att det bidrar till effektiv informationsförmedling 

eftersom det sparar tid.  

 

Intervjuerna förtydligade att respondenter som föredrog rörlig bild såg begränsningar i bild 

med kompletterande text. En informant svarade följande: 

 

“ - Ja det gör ju att jag måste klicka mig bort från den sidan jag befinner mig på, det 

kan ju vara lite jobbigt. Videos gör att jag kan ta till mig informationen och fortsätta 

swipea utan avbrott.” 

(Utdrag från intervju, se fullständig transkription i bilaga 4) 

 

Resultatet av studien skiljer sig från Serapio & Foggs (2009) forskning om inramning. 

Serapio & Fogg menar att inramad video genererar interaktiva moment. Denna studie 

motsäger delvis denna teori. De respondenter som föredrog rörlig bild framför bild med 

kompletterande text valde rörlig bild av bekvämlighet i form av tillgänglighet och icke-

störande moment. Detta skiljer sig ifrån Serapio & Foggs (2009) teori om inramning eftersom 

studien i det här fallet visade på en stark vilja från respondenterna att inte lämna Facebook för 

att besöka en extern sida. 

 

De två alternativen (bild med kompletterande text och rörlig bild) kan diskuteras utifrån 

Fennis & Stroebes (2010) resonemang för hur innehåll uppfattas. Fennis & Stroebe tes 

grundas i att man inom marknadsföring behöver ha karaktäristiska egenskaper för att lyckas 

nå ut till sina kunder. Resultatet av enkätundersökningen visar i det här fallet på att 

respondenterna uppfattade att både bild med kompletterande text och rörlig bild förekommer i 

lika stor utsträckning. Det kan bero på att båda alternativen från DN presenteras med nästintill 

identisk utformning. Utformandet av innehåll kan därför ha en stark påverkan på kognitiva 

aspekter som uppmärksamhet. Enligt de Vries, Gensler & Leeflang (2012) genererar video 
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fler interaktiva moment än övrigt innehåll på sociala medier. För att rörlig bild ska få en större 

inverkan på sociala medier bör utformningen av informativ rörlig bild inneha egna 

karaktäristiska drag. 

 

Oavsett om personer föredrog bild med kompletterande text eller rörlig bild i sitt flöde 

uppfattade respondenterna att de två typerna av innehåll förekom i lika stor utsträckning i 

deras flöde. James Pierce (2012) teori om undesign menar att implementering av ny design 

kan motverka redan befintlig design. Studiens resultat talar för att den ökade förekomsten av 

rörlig bild på sociala medier visade sig i studien inte ha någon större påverkan på bild med 

kompletterande text. Detta eftersom studien visar att användare inte uppfattar någon större 

skillnad i hur ofta de olika alternativen förekommer. 

 

Resultatet från enkäten visar att det är relativt jämnt fördelat vilken typ av innehåll som 

föredras för nyhetsförmedling. 55% föredrog bild med kompletterande text medans 45% 

föredrog rörlig bild. Mayer & Moreno (2002) har en teori som bygger på att det finns två 

grupperingar där den ena har lättare att ta till sig information i text och den andra föredrar 

information i en mer visuell form. Studiens resultat styrker detta eftersom det är jämnt 

fördelat mellan vilket alternativ som föredras och hur frekvent det uppfattas av 

respondenterna att de förekommer. 

 

Intervjuerna visar på likheter och olikheter för de olika alternativen. Samtliga informanter är 

väl medvetna om att rörlig bild förekommer i stor utsträckning på sociala medier. Däremot 

uppfattas rörlig bild främst som reklam och även distraherande. Även detta styrker Fennis & 

Stroebes (2010) resonemang kring utformandet av karaktäristiska egenskaper hos 

marknadsföring för att nå ut till sina kunder. Nyheter som förmedlas genom rörlig bild 

behöver inneha karaktäristiska egenskaper för att inte uppfattas som reklam eller anses som 

något negativt. 

 

Användningen av sociala medier visade sig i intervjuerna vara snarlika. Intervjuerna visade på 

att många använder sociala medier på olika plattformar och under dagens samtliga tidpunkter. 

Respondenterna menade däremot att rörlig bild inte alltid kan konsumeras i samma 

utsträckning som bild med kompletterande text, då många av respondenterna använder sig av 

sociala medier i lokaltrafiken. Detta motiverades av respondenterna med att man i olika 

situationer inte har möjligheten att ta del av rörlig bild som förlitar sig på tillgången av 
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hörlurar eller högtalare. Dourishs (2004) resonemang om kontext stämmer alltså överens med 

intervjuernas resultat då kontext bör ses som specifika tillfällen av interaktion och 

uppfattningen av de två alternativen påverkas av den kontext användaren befinner sig i. 

 

6.	SLUTSATSER	
 

Studien undersöker huruvida animerad text kan fungera som ett mer intressant sätt att 

förmedla information på sociala plattformar. Efter en analys av studiens resultat kan vi dra 

följande slutsatser: 

 

● Den ökade förekomsten av rörlig bild på sociala medier bidrar inte till en övertygande 

förbättring av informationsförmedling eftersom 55% föredrog bild med 

kompletterande text framför rörlig bild. 

 

● 45% av respondenterna föredrog rörlig bild och uppfattar rörlig bild som lättillgängligt 

och intressant. Intervjuernas svar visar även att rörlig bild är en form av effektiv 

informationsförmedling. 

 

● Undesign har inte skett på Facebook då nyhetsbaserat innehåll som publiceras i rörlig 

bild och bild med kompletterande text förekommer i lika stor utsträckning. Detta visar 

respondenternas svar från enkätstudien. 

 

● Serapio & Foggs (2009) teori om  talar för att god videodesign uppmanar till 

interaktivitet. Det finns möjligheter att applicera den formen av design även på bild 

med kompletterande text, då intervjuerna som genomförts förtydligar att respondenter 

som föredrog bild med kompletterande text inte ser något problem med att besöka en 

extern webbplats. 

 

● Bild med kompletterande text uppfattas främst som informativt och tydligt då 49% av 

respondenterna som föredrog bild med kompletterande text använde det som 

motivering. Det anses även ha en högre trovärdighet och formalitet än rörlig bild 

baserat på det som sades i de kompletterande intervjuerna. 
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● Enligt Mayer & Moreno (2002) finns det en skillnad för hur människor uppfattar 

visuellt och textbaserat innehåll. Den teorin styrks av enkätens resultat där 

respondenterna uppfattar att båda formerna av innehåll förekommer i en lika stor 

utsträckning. Snittbedömningen av hur ofta de två formerna av innehåll förekom i 

deras facebook-flöde var 2.9/4.0 för båda alternativen, enligt den numrerade skala som 

användes. 

 

 

Enkätundersökningen visar att rörlig bild ses som ett mer intressant sätt att konsumera nyheter 

på, men enbart sett till de respondenter som föredrog rörlig bild. Detta då motivet intressant 

var den näst största anledningen till att man föredrog rörlig bild. Dock ansågs bild med 

kompletterande text vara det mest föredragna alternativet överlag, vilket gör forskningsfrågan 

svårbesvarad. 

 

Rörlig bild och den förmåga det besitter i att förmedla information är ett intressant 

fokusområde som bör studeras ytterligare. Studien som genomförts hade ett avsmalnat fokus 

för att tyda grundläggande mönster och tendenser i hur information konsumeras. Studien kan 

därav ligga till grund för framtida studier. 
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7.	DISKUSSION	
	

7.1	Sammanfattning	

Sammanfattat har denna studie undersökt hur animerad text i rörlig bild används och uppfattas 

inom nyhetsrapportering på Facebook. Detta forskningsområde valdes då det skett en markant 

ökning av text-videos på sociala medier. Studien har identifierat motiv för respondenternas 

val av föredraget sätt att konsumera nyheter på sociala medier samt att de olika alternativen 

uppfattas i lika stor grad. Resultatet av de empiriska undersökningarna visar delvis på hur 

användare upplever detta fenomen i form av nyhetsrapportering på sociala medier. 

 

Det finns andra anledningar till den ökande förekomsten av rörlig bild på sociala medier, då 

en stor del av innehållet på sociala medier består av reklam i form av rörlig bild. Studien berör 

huruvida rörlig bild är ett föredraget tillvägagångsätt för nyhetsrapportering. Detta skiljer sig 

förmodligen mot andra former av informationsdelning som sker med rörlig bild. Ett förslag på 

vidare forskning inom området är att studera hur rörlig bild inom marknadsföring kan bidra 

till en högre konsumtion. En kvalitativ undersökning ur ett marknadsföringsperspektiv kan 

därav vara relevant för att undersöka huruvida rörlig bild på sociala medier bidrar till ökad 

konsumtion eller inte. 

 

Studien grundas i en enkätundersökning som sedan kompletterats med intervjuer. Det 

möjliggjorde en identifiering av respondenternas uppfattning av rörlig bild som 

kommunikationsmedel. En fokusgrupp hade möjliggjort en öppen dialog där diskussionerna 

kunnat involvera exempelvis inlärning och perception. Att genomföra en fokusgrupp 

möjliggör att informanterna kan resonera och komplettera varandras tankar och åsikter vilket 

kan generera fler kvalitativa resonemang. Att enbart genomföra en enkätundersökning med 

kompletterande intervjuer resulterade i ett avsmalnat fokus där väsentliga delar för studien 

kan ha förbisetts. Ur exempelvis ett marknadsföringsperspektiv kan sociala medier vara ett 

verktyg som kan användas för att konvertera icke betalande användare till betalande 

prenumeranter. Ett relevant område för fokusgruppen skulle därav kunna vara hur dem 

uppfattar informationsförmedling som sker kostnadsfritt på sociala medier i jämförelse med 

betaltjänster och prenumerationer. 
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För vidare forskning skulle studien kunna användas som ett underlag för att exempelvis 

genomföra experiment inom området. Ett förslag på utformandet av ett experiment skulle vara 

att man rent praktiskt låter en fokusgrupp interagera med två olika alternativ för 

nyhetsrapportering. Då avsaknaden av interaktivitet och rörligt innehåll i studien kan ha 

påverkat respondenternas uppfattning. Att presentera en fokusgrupp för rörligt innehåll som 

överensstämmer med hur det faktiskt presenteras på sociala medier kan generera kvalitativa 

svar för hur information uppfattas av fokusgruppen. 

 

Fokusområdet som den här studien innefattar kan i dagsläget ses som relativt outforskat. 

Studiens resultat kan inte säkerställa huruvida rörlig bild inom nyhetsrapportering är att 

föredra eller inte. Däremot anses studien kunna bidra med viktiga aspekter till vad och varför 

olika respondenter föredrog de olika alternativen. Studien presenterar samband mellan vilket 

alternativ som föredras och de tydligaste motiven till valet. Detta skapar en djupare förståelse 

för varför användare föredrar olika typer av innehåll. 

 

7.2	Reflektion	

Studiens validitet kan i olika aspekter diskuteras. Resultaten kan ha påverkats av 

respondenternas allmänna nyhetsintresse, sociala bakgrund, erfarenheter och inställning till 

studien. Studien skulle kunna genomföras i en större utsträckning utefter de olika aspekter 

som kan ha påverkat resultatet. Det uppmuntras att vidare forskning kring området genomförs 

för att säkerställa att samtliga samhällsklasser och geografiska tillhörigheter representeras och 

möjliggör ett mer representativt resultat för studien. 

 

Avgränsningarna möjliggjorde genomförandet av den här studien samtidigt som det uteslöt 

användare som nyttjar övriga sociala medier och nyhetskanaler. Samma studie med andra 

avgränsningar kan visa på ett annat resultat och uppmuntras därav för att bidra med ytterligare 

validitet till forskningsområdet. 

	

7.3	Källkritik	

De källor som refereras i studien har främst valts för att det är relevant innehåll för 

forskningsområdet. Den viktigaste aspekten efter det har varit trovärdighet. I största möjliga 

utsträckning har aktuella källor i form av artiklar och litteratur med många citeringar använts. 

För den teoretiska referensram som studien följer har aktualitet inte varit lika relevant. 



 27  

Referenslista	
 

Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok. Stockholm: Liber 

 

Bell, J & Waters, S. (2015). Introduktion till forskningsmetodik. 5. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Borzyskowski, G. (2004), Animated text: More than meets the eye?, in R. Atkinson, C. McBeath, D. Jonas-

Dwyer & R. Phillips, eds, ‘Beyond the comfort zone: Proceedings of the 21st ASCILITE Conference’: s. 141–

144. 

 

Cisco (2015). Cisco Visual Networking Index Predicts IP Traffic to Triple from 2014-2019; Growth Drivers 

Include Increasing Mobile Access, Demand for Video Services. Cisco. 27 maj. 

https://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=1644203 (Hämtad 2017-10-24) 

 

Davenport, T. & Beck, J. (2002). The attention economy: understanding the new currency of business. Boston, 

Mass.: Harvard Business School 

 

de Vries, L., Gensler, S. and Leeflang, P. (2012). Popularity of Brand Posts on Brand Fan Pages: An 

Investigation of the Effects of Social Media Marketing. Journal of Interactive Marketing, 26 (2): s. 83-91. 

 

Djelevic, M., (2013). Nu är internet Sveriges största annonsmarknad. Sveriges Radio. 2013-02-22. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5452118 (Hämtad: 2017-12-11) 

 

Dourish, P. (2004). What we talk about when we talk about context. Personal and Ubiquitous Computing, 8 (1): 

s. 19-30. 

 

Fennis, B & Stroebe, W. (2010). The psychology of advertising. New York: Psychology Press 

 

IIS. (2016). Svenskarna och sociala medier 2016. Internetstiftelsen i Sverige, IIS. 

https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_sociala_medier_2016.pdf (Hämtad 2018-01-04) 

 

IIS. (2017). Svenskarna och internet 2017. Internetstiftelsen i Sverige, IIS. 

https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2017.pdf (Hämtad 2017-10-19) 

 

Institutet för språk och folkminnen. (2014). Uppmärksamhetsekonomi. Sofi. 

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord/nyord/aktuellt-nyord-2002-2015/2013-10-20-

uppmarksamhetsekonomi.html (Hämtad: 2018-01-02) 

 

Kalogeropoulos, A., Cherubini, F., & Newman, N. (2016). The future of online news video. Oxford: Reuters 

institute for the Study of Journalism. 



 28  

Kotler, P & Keller, K (2012). Marketing management. 14. uppl. Harlow: Pearson Education 

 

Lemonlight. (2017). Best Pratices For Video On Facebook. Lemonlight Media. 

https://www.lemonlight.com/app/uploads/2017/02/Best-Practices-for-Video-on-Facebook.pdf (Hämtad 2017-12-

12) 

 

Mayer, R. & Moreno, R. (2002). Animation as an Aid to Multimedia Learning. Educational Psychology Review, 

14 (1): s. 87-99. 

 

Medina, J. (2014). Brain rules : 12 principles for surviving and thriving at work, home, and school. Seattle, WA: 

Pear Press. Print. http://www.brainrules.net/pdf/brainrules_summaries.pdf (Hämtad 2017-11-24). 

 

Opitz, C. (2017). Milstolpe för DN – 100 000 digitala prenumeranter. Dagens Nyheter. 2017-07-28. 

https://www.dn.se/nyheter/sverige/milstolpe-for-dn-100-000-digitala-prenumeranter/ (Hämtad: 2017-12-28) 

 

Pierce, J. (2012). Undesigning technology: Considering the negation of design by design. Conference on Human 

Factors in Computing Systems - Proceedings. s. 957-966. DOI: https://doi.org/10.1145/2207676.2208540. 

 

Serapio, N. & Fogg, B. (2009). Designing for video engagement on social networks: a video marketing case 

study. Persuasive '09: Proceedings of the 4th International Conference on Persuasive Technology. Artikel 39: s. 

1-5. DOI: https://doi.org/10.1145/1541948.1541998 

 

Spanger, R. (2017). Text Video for Social Media. Dreamengine. https://www.dreamengine.com.au/news/text-

video-social-media/ (Hämtad: 2017-12-13) 

 

Svenskt marknadsundersökningsföretag. (2017). Barn och ungdom. SMIF. http://www.smif.se/barn-och-

ungdom/ (Hämtad 2017-12-07) 

 

Tabloid. (2017). Tidningspartners. http://www.tabloid.se/page.php?content=Vara-tidningspartners (Hämtad 

2017-12-07) 

 

Waters, R., Burnett, E., Lamm, A. and Lucas, J. (2009). Engaging stakeholders through social networking: How 

nonprofit organizations are using Facebook. Public Relations Review, 35(2): s. 102-106. 

 
 
 



 

8.	Bilagor	
8.1	Bilaga	1:	Enkät	

Text och rörlig bild i nyhetsrapportering: 
Denna enkät är ett underlag för en studie som undersöker hur nyheter förmedlas genom text, bild och video på 

sociala medier. Du som svarar behöver inneha en profil på Facebook och vara inom åldersspannet 15-24. 
*Obligatorisk 
 
1. Hur ofta besöker du Facebook? *  

Markera endast en oval.      
○ Varje dag 

○ Någon gång i veckan 

○ Någon gång i månaden 

○ Någon gång per år 

       
2. Hur ofta förekommer nyheter i ditt Facebook-flöde? *  

Markera endast en oval. 
○ Varje dag 

○ Någon gång i veckan 

○ Någon gång i månaden 

○ Någon gång per år 

 
3. Hur ofta förekommer den här sortens inlägg i ditt flöde? * 

Rörlig bild (T.ex. Video med text och/eller animation) [Exempel från Dagens Nyheter] 

       
Markera endast en oval. 

○ 1 - Inte ofta 

○ 2 

○ 3 

○ 4 - Väldigt ofta 



 

4. Hur ofta förekommer den här sortens inlägg i ditt flöde? * 

Bild och kompletterande text (T.ex. länk till artikel) [Exempel från Dagens Nyheter] 

       
Markera endast en oval. 

○ 1 - Inte ofta 

○ 2 

○ 3 

○ 4 - Väldigt ofta 

     
5. Vilket alternativ föredrar du? * Markera endast en oval. 

 
○ Rörlig bild (T.ex. Video med text och/eller animation) 

 
○ Bild och kompletterande text (T.ex. länk till artikel) 

 



 

5.1 Varför föredrar du det valda alternativet i föregående fråga? * 
(Välj ett eller flera alternativ, eller formulera ett svar med egna ord.)      
Markera alla som gäller. 

○ Lättillgängligt 

○ Informativt 

○ Intressant 

○ Bildande 

○ Tydligt 

○ Övrigt: ___________ 

       
6. Vad ser du helst att ditt Facebook-flöde består av? * 

Markera endast en oval. 

○ Rörligt innehåll 

○ Text och bild 

 

 

	

8.2	Bilaga	2:	Intervjuformulär	

Nedan följer strukturen av grundläggande intervjuformulär: 

1. Vilket av alternativen bild med kompletterande text eller rörlig bild föredrog du? 

2. Ser du några begränsningar i alternativet du inte valde? 

3. När eller i vilka situationer använder du Facebook? 

4. Förekommer det mycket rörlig bild i ditt flöde generellt? 

5. Finns det någon form av rörlig bild på Facebook som du anser vara intressant och som 

inte stör? 

6. Vilken typ av innehåll vill du helst se i rörlig bild? 

 

 	



 

8.3	Bilaga	3:	Transkriberad	intervju	

Nedan redovisas en transkriberad intervju som citerats i uppsatsen. 

 
Intervjuperson - Anonym 

Intervjudatum - 04.12.2017 

Syfte: Intervjun är genomförd i syftet att vara empirisk data för en uppsats på Södertörns Högskola.  

Transkriberingstecken: 
(.) - Kort paus 

(2) - Längre paus utskrivet i antal sekunder 

[text] - Dialog utanför den huvudsakliga intervjun 

text - Betonade ord 

       

Deltagare: 
R = Rickard (Intervjuaren) 

I = Informanten 

 

R - [Då kör vi igång..] (.) Vilket av alternativen bild med kompletterande text eller rörlig bild föredrog 

du? 

 

I - Jag valde bild med kompletterande text.. 

 

R - [okej, då kör vi en följdfråga på det..] (2) Anser du att det finns några begränsningar i alternativet 

du inte valde? (3) Alltså, rörlig bild. 

 

I - Ja.. (.) Det kan bli väldigt oformellt, alltså.. (.) nyheter är ändå viktiga saker. (3) Jag tycker att det 

kan slarvas bort lite grann om det spelas upp nyheter i en video på Facebook (.) och det känns mer 

oseriöst då. 

 

R - [okej] När och i vilka situationer brukar du använda Facebook? 

 

I - Hmm.. framför allt är det nog mest när jag är hemma i soffan (2) men ibland kollar jag såklart sånt 

när jag åker buss till och från skolan. (3) men det är nog mest när jag är hemma jag kollar Facebook. 

 

R - Tycker du att det förekommer mycket rörlig bild i ditt flöde generellt? 

 

I - Ja, nästan för mycket. Det stör mig ganska mycket i allt annat..(.), mycket av det som kommer upp i 

mitt flöde är videos av alla olika sorter, och det blir för mycket. 

 

R - [okej..] (2) Finns det någon form av rörlig bild på Facebook som du som är mer intressant och som 

inte stör lika mycket? 

 

I - Ja..(2) framför allt så är det mycket tutorials, om mat och sånt (.) typ “Do It Yourself” videos. Det är 

faktiskt något jag inte stör mig på (.) Jag får mycket inspiration av att titta på såna videos (.) och det är 

oftast korta klipp med roligt innehåll (.) Så absolut! Den typen av video gillar jag. 

 

R - [all right..] (2) Vilken typ av innehåll vill du helst se i form av rörlig bild?  

 

I - (3) Det skulle i så fall vara matvideos för att dom ger mig någonting som jag annars skulle missa (2) 

jag brukar inte läsa så mycket kokböcker o sånt. 



 

8.4	Bilaga	4:	Transkriberad	intervju	

Nedan redovisas en transkriberad intervju som citerats i uppsatsen. 

 
Intervjuperson - Anonym 

Intervjudatum - 03.12.2017 

Syfte: Intervjun är genomförd i syftet att vara empirisk data för en uppsats på Södertörns Högskola.  

Transkriberingstecken: 
(.) - Kort paus 

(2) - Längre paus utskrivet i antal sekunder 

[text] - Dialog utanför den huvudsakliga intervjun 

text - Betonade ord 

       

Deltagare: 
G = Gustav (Intervjuaren) 

I = Informanten 

 

G - [Okej, så fråga ett då...] (.) Vilket av alternativen bild med kompletterande text eller rörlig bild 

föredrog du? 

 

I - Jag föredrar rörlig bild så det var det jag valde. 

 

G - (2) Anser du att det finns några begränsningar i alternativet du inte valde, d.v.s (.) bild med 

kompletterande text. 

 

I - Ja det gör ju att jag måste klicka mig bort från den sidan jag befinner mig på..det kan ju vara lite 

jobbigt. Videos gör att jag kan.. (2) ta till mig informationen och fortsätta swipea utan avbrott. 

 

G - [okej, då går vi vidare..] (.) När och i vilka situationer brukar du använda Facebook? 

 

I - Ja.. asså jag använder facebook typ dygnet runt.. men..(3) mest hemma skulle jag säga.. det är ett 

bra sätt att hålla mig sysselsatt när jag är uttråkad. 

 

G - [haha, jag förstår..] Tycker du att det förekommer mycket rörlig bild i ditt flöde generellt? 

 

I - Jo.. det beror väl på vad man jämför med. (2) Lagom tycker jag nog.. 

 

G - Är det någonting du absolut inte vill se i rörlig bild? 

 

I - Haha ja, det är ju sjukt mycket reklam egentligen på Facebook, men jag installerade.. eh..(2) Ad-

block förra veckan. (.) Så det är som ett helt nytt flöde nu, faktiskt.. 

 

G - Varför föredrar du inte det andra alternativet ..(.) Bild med kompletterande text? 

 

I - Jag har alltid mycket att läsa på jobbet, så man blir väl lite skadad av det. 

 

G- [okej.. men då har jag bara en fråga till] Är det lättare att ta till sig information om det är i rörlig bild. 

 

I - Hmm, ja både och.. (3). Jag tror det handlar om att jag inte orkar engagera mig så mycket och läsa 

hela kvällarna. (.). Men video är ju alltid roligare än att läsa så.. 


