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Abstract 
This dissertation contains an exploratory study of how four Swedish media 
companies has decided to use social media in their daily work, and also how 
they in fact use them.  What are the goals with implementing social media, 
how do they differ between different companies and do the goals transfer into 
the newsrooms?  

The four companies studied are Sveriges Radio, Aftonbladet, Dalarnas 
Tidningar and Gotlands Media. Media companies that differ from one 
another both in size, geographical coverage and economy. They range from 
small local newspapers to national public service radio and the biggest tabloid 
on the Swedish market. The methods used are qualitative research interviews 
and field studies as well as quantitative data analysis. The theoretical chapter 
helps define traditional journalism and journalistic practice. The concepts of 
boundaries, participatory cultures and normalizing of work methods are also 
discussed and helps build a context for the analysis of the empirical data.  

Some key findings from the study are that there are more similarities than 
differences between the various companies in both how they aim to use social 
media and how they in fact use them. That the digital development in the 
surrounding society are much faster than the implementation of new 
technologies in the newsrooms. Also, that there are differences between how 
the companies aim to use social media and the actual usage. For instance, all 
companies strive for a more active dialog with the audience in their visionary 
work, but has a hard time turning this into reality. 

There is also notable that social media in this study do not change the 
journalistic fundamental routines and traditions. The studied journalists are 
still in control of their own content and they aim to meet the same standard 
in journalistic quality when working in social media. It is also evident that 
Facebook is invaluable for all the studied companies, which gives Facebook 
an interesting indirect power over the journalistic work process and product. 
Finally, the study finds that it is hard to engage the audience in an active 
collaboration even when working with social media. 
 
 
Keywords: Social media, journalism, work process, participatory culture, 
digitalization  
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1. En turbulent samtid och en oviss 
framtid 

”Det var oftast flams och skitgrejerna som lockade publiken. Nyheter är inte 
sådär jätteintressant.”, säger Ulf Hammarlund nästan lite uppgivet under 
intervjun på Gotlands Tidningars redaktion en sensommardag 2015. Vi pratar 
då om hur tidningen använder sig av sociala medier, och Ulf Hammarlund, 
redaktionschef och ansvarig utgivare sedan 2007, berättar om ett av få 
exempel när de på tidningen fått någon ”snurr” på ett inlägg på Facebook. 
Det handlade då om ett par fågelungar som fastnat i ett galler på redaktionen. 
Inlägget fick på kort tid fick över 3 000 visningar, medan mer traditionella 
nyhetsuppdateringar knappt fick någon reaktion alls. Ulf Hammarlund, som 
klev in på Gotlands Allehandas redaktion första gången som 17-åring i början 
av 1970-talet och som jobbat inom och studerat journalistik sedan dess, ser 
inte utvecklingen med sociala medier som något positivt. Seriositeten kring 
nyheterna försvinner och den nyttiga journalistiken får stryka på foten för det 
lite mer lättsmälta. Trots detta vet Ulf Hammarlund att sociala medier och 
lättsmält portionsförpackad journalistik är här för att stanna och att det är 
dags att göra det bästa av situationen, hur svårt det än må vara.  

Journalistiken har en viktig funktion i en demokrati och journalisterna ger 
människor information som gör att de kan agera fritt och självständigt inom 
samhället (Kovach och Rosenstiel 2014). Det är en rutindriven profession som 
tar lång tid att lära sig och som hela tiden förändras i takt med det omgivande 
samhället. Det finns en ständig kamp mellan vad journalisterna, och 
mediehusen, vill göra och det publiken vill ha. En faktor forskningen lyft fram 
är den snabba teknikutvecklingen och det är det den här avhandlingen tar 
fasta på.  

Framväxten av nya interaktiva medieverktyg har ”tvingat fram frågor som 
'vad är journalistik? och 'vem är journalist?'” menar Carlson och Lewis (2015). 
Hermida (2014) säger att teknologin helt förändrar på vilka sätt vi får till oss 
information. Sociala medier har omkullkastat gamla sanningar och på bara ett 
decennium har de som tidigare varit beroende av journalister (politiker, 
företag etc.) istället kunnat gå direkt till publiken, medborgarna. I 
förlängningen blir nyheter ”ett konstant bakgrundsbrus, tillgängligt hela 
tiden, på alla plattformar, var som helst och de produceras av både 
professionella journalister och av publiken själva” (Hermida 2014). Svar har 
också kommit på hur journalister ska kunna utvecklas i takt med tekniken. 
Phillips (2015) tycker att journalisterna måste ”våga ta in teorin” och omfamna 
förändring, uppskatta att professionen traditionellt är ”early adopters” av ny 
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teknologi och hitta sin plats. Hon hjälper också till med en hel del teoretiskt 
underbyggda verktyg för att kunna göra detta. Precis som Knight och Cook 
(2013) också gör när de ger verktyg för hur man som journalist kan använda 
sociala medier för att göra sin vardag lättare och sin produkt mer modern.  

Syftet med den här avhandlingen är att undersöka hur ett urval av svenska 
medieföretag använder sig av sociala medier på redaktionen. Några frågor 
avhandlingen ställer är vilken utgångspunkt man som medieföretag har med 
sociala medier? Vilket syfte jobbar man efter? Vilket mål har man? Ser man 
på förändring med engagemang eller oro? Lyckas man med det man vill göra? 
Vad är det som skiljer medieföretag åt? Och till sist, går det att med hjälp av 
svaren på dessa frågor säga något om framtiden?   

Sociala medier är en av de mest revolutionerande medieformerna som 
uppkommit efter millennieskiftet. Studien görs i mitten av 2010-talet, en tid 
då sociala medie-plattformar som Facebook, Twitter och Instagram funnits ett 
tag och där medieföretagen haft tid på sig att anlägga strategier och sätta en 
ambitionsnivå för att möta de alltmer digitaliserade medborgarna på nätet. 
Fyra svenska medieföretag studeras: Sveriges Radio, Aftonbladet, Dalarnas 
Tidningar och Gotlands Media.  

Att idag fokusera forskning på just sociala medier i Sverige är befogat sett 
utifrån hur mediemarknaden ser ut och vad som diskuteras inför framtiden. 
Det är en hård tid för journalistiken. Den svenska medieutredningens 
sammanfattning från 2016 (SOU 2016:80 sid.17) inleds med denna 
mening: ”Utvecklingen går mot minskad användning av traditionella medier, 
journalistiken monteras ner.” I stycket som följer talas om polarisering, 
desinformation, svårigheter med hållbar verksamhet samt behovet av ett ökat 
statligt mediestöd. Vad som beskrivs är en inte speciellt ljus samtid och 
framtid för traditionella medier och de journalister som arbetar där. 

I medieutredningen kan man också läsa att sociala medier skapat många 
nya arbetsuppgifter i journalistens vardag (SOU 2016:80 sid.115) och det idag 
är näst intill omöjligt att sia om hur denna vardag kommer att se ut framöver. 
Vem kommer att identifieras som journalist, hur kommer det journalistiska 
innehållet att se ut och konsumeras och vilken roll kommer publiken att spela? 
Det är en oviss men också intressant framtid att gå till mötes. 

Den tekniska utvecklingen har historiskt varit en viktig motor för 
samhällets generella utveckling framåt. Ångmaskinen, teleskopet och datorn, 
alla betydande uppfinningar för de två industriella revolutionerna och nu den 
informationstekniska. Idag gör vi i princip allt med hjälp av en telefon eller 
dator; betalar räkningar, går till läkaren eller umgås, något som för bara 20 år 
sedan fortfarande var en del av kulturens science fiction. Sociala medier och 
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plattformar såsom Facebook, Instagram och Twitter är idag, år 2017, 
etablerade kommunikationskanaler och digitala vardagsrum och runt 77 % 
procent av de svenska internetanvändarna besöker regelbundet sociala 
medier (Findahl 2016). Som fenomen har de kommit att förändra hur 
information rör sig genom samhället och detta har direkt påverkan på 
journalistiken (SOU 2016:80 kap. 3). Verkligheten är att nästan vem som helst 
idag kan skapa, paketera och distribuera information om sig själva och 
omvärlden med så enkla medel som en smarttelefon (Se exempelvis SOU 
2016:80; Westlund 2011 & 2013; Standage 2013). 

För journalistiken har varje sociala medie-uppkopplad individ blivit till 
fint paketerade livsöden, förstahandskällor från verkligheten eller vandrande 
reklampelare. I den här avhandlingen presenteras en studie av fyra svenska 
medieföretags tankar och dagliga arbete med sociala medier. Vilka 
drivkrafter finns bakom ett inlägg på Facebook, vad är det man vill uppnå och 
varför är frågor som ställs, men också hur det ser ut i praktiken när ibland 
stora visioner ska omsättas i vardaglig praktik.  

Företagen är hämtade från olika delar av den svenska mediemarknaden, 
och som en ytterligare avgränsning är det redaktioner var främsta uppgift är 
att producera traditionell nyhetsjournalistik i tryckt form som undersökts. Då 
studien har som mål att beskriva ett pågående skeende, har urvalet av 
redaktioner varit strategiskt. På nationell nivå har Aftonbladet och Sveriges 
Radio valts ut då dessa aktörer såväl är stora och vägledande inom den 
svenska journalistiken i stort men också för att de gjort tydliga satsningar på 
digital teknik och sociala medier. På lokal nivå har Dalarnas Tidningar valts 
ut med förkunskapen om att de tillhör en koncern som liksom de nationella 
aktörerna satsar digitalt framåt men som också tampas med en svår 
ekonomisk situation. Och som dess motpol har Gotlands Media valts med 
förkunskapen om att de till skillnad från Dalarnas Tidningar befinner sig i en 
förhållandevis stabil ekonomisk situation samt att de inte gjort några som 
helst synliga satsningar, likt de andra, på digitalisering eller sociala medier.  

För att uppfylla avhandlingens syfte ställs två konkreta forskningsfrågor.  
 
Forskningsfråga 1: Vilken målsättning har de fyra medieföretagen med 

sociala medier?  
 
Denna fråga ställs för att kunna fånga upp hur medieföretagen ur en bred 

synvinkel vill använda sociala medier inom sitt journalistiska arbete. Finns ett 
tydligare användningsområde än något annat och påverkar detta i så fall hur 
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de traditionellt arbetat innan digitaliseringen och sociala medier gjorde intåg 
på redaktionen.  

Då den första forskningsfrågan ger svar på vad de fyra företagen vill få ut 
av sitt arbete med sociala medier används den andra för att besvara hur dessa 
tankar omsätts i praktiken. Forskningsfråga 1 hjälper till att diskutera om de 
fyra företagen arbetar med sociala medier som de säger att de vill göra och 
om teorin i så fall rimmar med praktiken. Den andra forskningsfrågan lyder: 

 
Forskningsfråga 2: På vilket sätt används sociala medier i den vardagliga 

journalistiska praktiken på de fyra olika medieföretagens redaktioner? 
 
De två forskningsfrågorna är medvetet konkreta för att med hjälp av 

svaren på dessa frågor kunna diskutera den större frågeställningen i 
avhandlingens syfte. Att begränsa studien till fyra medieföretag kan ses som 
en begränsning men teorin är att det i själva verket passar väl med en 
kvalitativ studie inom detta ämne. En del kvantitativa studier har redan 
utförts på svensk mark där medierna och journalisterna studerats som grupp 
med hjälp av statistik och enkätsvar (se exempelvis Hedman & Djierf Pierre 
2013; Hedman 2014; Nygren & Dobek-Ostrowska 2015; Karlsson & Holt 2014) 
men svårare är att finna kvalitativa studier med liknande syfte som denna 
avhandling. Genom att utföra en kvalitativ studie på de svenska 
journalisterna, eller snarare deras arbetsgivare, kan bilden nyanseras 
ytterligare över vilka drivkrafter som exempelvis skapar de olika kategorier 
av sociala medie-aktiva journalister Hedman & Djierf Pierre (2013) och 
Rogstad (2013) identifierar. Genom att ge en ögonblicksbild över en tidsepok 
som inte baseras på självuppskattning i enkätsvar utan från en mer objektiv 
ståndpunkt ger den här avhandlingen en särskild betydelse. 

Att avhandlingen produceras i den föränderliga tid som beskrivits ovan 
gör att resultaten, och metoderna för att komma fram till dem, är 
representativa för tiden under vilken merparten av den empiriska 
insamlingen skedde, det vill säga åren 2014–2015. Diskussionen om sociala 
medier och interaktionen mellan två parter, i det här fallet journalister och 
deras publik, är dock näst intill tidlös (Standage 2013). Att försöka förstå ett 
agerande i förändring ger svar även för framtiden.  

1.1 Disposition 
Avhandlingen består av sammanlagt nio kapitel där det åttonde och nionde 
består av referenser och bilagor nödvändiga för transparensen av studien. I 
nästkommande kapitel nummer två presenteras en del nödvändig 
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bakgrundsinformation. De fyra medieföretagen presenteras som företag men 
det görs också en kort redogörelse för hur deras förhållande är till sociala 
medier. Denna presentation följs av en redovisning av den generella sociala 
medie-användningen i Sverige samt ett avsnitt som beskriver de två centrala 
sociala medie-plattformarna i den här studien, nämligen Facebook och 
Twitter.  

Kapitel tre presenterar avhandlingens teoretiska utgångspunkter. Den 
journalistiska professionen och det journalistiska arbetet beskrivs ur en 
teoretisk synvinkel. Detta är sedan till hjälp när resultat presenteras kring hur 
sociala medier är tänkta att implementeras på redaktionerna och hur de sedan 
också faktiskt används. Ett fördjupande avsnitt presenterar vidare tidigare 
forskning och teori kring hur sociala medier tar plats och förändrar 
journalistiken. Ytterligare ett tar upp forskning kring journalistikens gränser, 
eller engelskans boundaries, ur en professionsteoretisk vinkel. I avsnitt 3.5 
flyttas fokus över från journalisterna och den journalistiska produktionen till 
publiken samt mer allmänna teorier kring vad sociala medier potentiellt 
skulle kunna ge upphov till hos en digitaliserad allmänhet.  

Då avhandlingen har en explorativ utgångspunkt används teorin för att 
skapa en grund att stå på inför en analys. Med det menas att det som 
undersöks är hur sociala medier dels planeras för och används på fyra 
journalistiska redaktioner och vidare diskuteras varför det ser ut just som det 
gör. Teorin hjälper till att först förstå vad som faktiskt undersöks genom att 
tydligt definiera journalistik och journalistisk praktik och sedan presenterar 
den, med hjälp tidigare forskning, ett par analyspunkter kring frågan varför 
mot vilket det empiriska materialet sedan kan studeras.  

I avhandlingens kapitel fyra presenteras den övergripande 
forskningsdesignen när det gäller den empiriska insamlingen följt av en 
genomgång av de olika valda forskningsmetoderna; kvalitativ 
forskningsintervju, kvantitativ dataanalys och kvalitativ observationsstudie. 
Kapitel fyra avslutas med ett avsnitt av metodkritik.  

I kapitel fem och sex presenteras resultaten från den empiriska 
insamlingen och forskningsfråga ett och två besvaras. Kapitel sju används 
dels för att teoretiskt diskutera resultaten från kapitel fem och sex men också 
för att lyfta en diskussion kring avhandlingens övergripande syfte, hur en 
journalistisk profession hanterar sociala medier. Detta kapitel avslutas med 
ett slutord och förslag på vidare forskning. 
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2 Bakgrund 
I detta bakgrundsavsnitt presenteras de fyra olika undersökta medieföretagen, 
vilken position de har på den svenska mediemarknaden och kort om vad man 
direkt kan säga om deras syn på sociala medier. Även vad sociala medier är 
för något och vilka plattformar studien fokuserar på.   

2.1 Fyra svenska medieföretag 
Här under presenteras de fyra olika undersökta medieföretagen. Detta för att 
ge en första bild av vilka företagen är och var de går att finna i det svenska 
medielandskapet. Här presenteras även kort vilken syn på och ambition de 
olika företagen har med sociala medier. 

 

2.1.1 Sveriges Radio   
Sveriges Radio har en lång historia som aktör på den svenska 
mediemarknaden. Som ett av tre medieföretag med public service-uppdrag 
började de sitt bygge redan år 1925 för att nå en ställning som en av de 
viktigaste nyhetsförmedlarna i Sverige med Ekot-redaktionen i spetsen. År 
2015 hade Sveriges Radio en räckvidd på 60 procent eller drygt 4 miljoner 
människor som varje dag lyssnar på någon sändning i minst 3 
sammanhängande minuter1. 

Svensk public service är uppbyggt kring tre medieföretag. Sveriges 
Television (SVT) som sänder ut reklamfri och oberoende tv, 
Utbildningsradion (UR) som agerar folkbildare och Sveriges Radio (SR) som 
sänder reklamfri och oberoende radio. De olika företagen ska sända ”radio 
och tv i allmänhetens tjänst” fritt från såväl statlig som kommersiell kontroll. 
Verksamheten finansieras genom en radio- och teveavgift som enligt lag ska 
betalas av alla som innehar någon form av tevemottagare2 (SFS 1989:41).  

Hösten 2010 myntade Sveriges Radio uttrycket journalistik 3.0 som syftar 
på en då ny typ av journalistik där dialogen mellan journalist och publik ska 
ges mer vikt. Journalisten ska idag inte stå över publiken, de ska samarbeta 
med dem. Kort sagt kan man säga att det under ledning av dåvarande VD 
Mats Svegfors i samarbete med nuvarande VD Cilla Benkö (dåvarande vice 
VD) togs beslut om att förändra Sveriges Radios relation till sin publik. 

 

1 http://www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/radioresultat/radiorapporter-ppm 2015-01-30 

2 http://www.radiotjanst.se/sv/Avgiften/ 2015-01-30 

http://www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/radioresultat/radiorapporter-ppm
http://www.radiotjanst.se/sv/Avgiften/
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Sveriges Radio skulle bli en föregångare i sociala medie-generationens 
svenska mediemarknad3.  

Våren 2013 tillträdde Martin Jönsson som biträdande programdirektör och 
digital redaktör på Sveriges Radio. Han var tidigare redaktionschef på 
Svenska Dagbladet och mediebloggare och debattör med fokus på digital- och 
social journalistik. I och med rekryterandet av Martin Jönsson positionerade 
sig Sveriges Radio ytterligare som en organisation med vilja att utveckla sin 
digitala profil, speciellt med hjälp av olika typer av sociala medier.  

Sveriges Radios övergripande strategi vilar på tre ben, förklarar Martin 
Jönsson4: De marksända radiosändningarna, de egna digitala plattformarna 
och sociala medier. Utöver ett ständigt övergripande utvecklingsarbete 
handhar en specifik utvecklingsgrupp Sveriges Radios interna utbildningar 
och visionsarbete gällande digitalisering och socialisering av journalistiken. 

Redan innan Martin Jönsson tillträdde hade författandet av en sociala 
medier-handbok för Sveriges Radios journalister börjat. Den publicerades 
första gången våren 2013. Syftet var en mer eller mindre heltäckande handbok 
inom vad Sveriges Radio vill göra på sociala medier, hur detta ska göras och 
vilka svårigheter, och potentiella lösningar på detta det kan finnas. Boken har 
sedan första publicering uppdaterats och utvecklingsgruppen fortsätter att 
arbeta med att ta fram nya metoder och idéer att tillföra journalistiken, trots 
att Martin Jönsson år 2016 avslutade sin tjänst som digital redaktör.5  

Sveriges Radio begränsar sig inte till en specifik plattform för sociala 
medier, de siktar istället långsiktigt och jobbar med ett sociala medie-tänk 
snarare än specifik plattformsanpassning. I början fanns problem med hur 
man som oberoende public service-bolag kunde marknadsföra sin närvaro på 
privata aktörers plattformar utan att otillbörligt gynna dessa. Detta löste man 
bland annat genom att använda mer generella begrepp; man sade exempelvis 
att ”vi finns på sociala medier” snarare än ”gilla oss på Facebook”. Det här 
var i början en ganska stor fråga och flera program fälldes av 
granskningsnämnden för radio och tv för otillbörligt gynnande av 
kommersiella intressen. Exempelvis fälldes programmet Ring så spelar vi från 

 

3 Intervju Cilla Benkö, VD för Sveriges Radio. Plats: Radiohuset. Tid: 20 november 2013 

4 Intervju Martin Jönsson, digital redaktör samt biträdande programdirektör. Plats: Radiohuset. Tid: 
12 december 2013 

5 http://www.dagensmedia.se/medier/dagspress/martin-jonsson-lamnar-sr-for-dn-6246383 2017-04-20 

http://www.dagensmedia.se/medier/dagspress/martin-jonsson-lamnar-sr-for-dn-6246383
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27 mars 2010 för att de uppmanat lyssnarna att besöka Facebook.6 Detta har 
på många sätt försvunnit i och med sociala mediers fortsatta utbredning i 
samhället. Nu är man inte alls lika restriktiv med att tala om såväl olika 
plattformar som att nämna dem vid namn.  
   

2.1.2 Aftonbladet 
Aftonbladet har rötter som sträcker sig tillbaka hela vägen till den 6 december 
1830. Tidningen grundades av adelsmannen och politikern Lars Johan Hierta 
och har sedan dess haft många ägare och inriktningar. Det kommer här inte 
göras en historisk överblick över Aftonbladet utan fokus ligger på tiden efter 
1996 då tidningen köptes upp av den norska mediekoncernen Schibsted 
Media Group.  

Schibsted var först minoritetsägare med 49 procent av aktierna där 
Landsorganisationen i Sverige (LO) var den andra parten. Först år 2009 blev 
Schibsted största ägare med 91 procent (Barland 2012). I och med den nya 
ägaren fick tidningen en välkommen ekonomisk kudde att vila på och kunde 
från och med då sluta oroa sig för ekonomiska utmaningar från 
huvudkonkurrenten Expressen (ägd av Bonnier). 7  Samma år, 1996, gick 
Aftonbladet för första gången på 44 år om Expressen i upplaga och idag har 
den vuxit till Sveriges största tidning med en räckvidd på knappt 3,3 miljoner 
läsare per dag.8  

Aftonbladets digitala historia går enligt Barland (2012:136) att dela in i fyra 
faser. Den första fasen börjar 1994 då arbetet med att skapa en tidning på nätet 
satte igång. Redan från början karaktäriserades nätupplagan av snabb 
publicering. Man såg även möjligheter med internets obegränsade utrymme 
och skapade tidigt temasidor för mat, bil och resor. En del av strategin var 
också att hålla nätupplagan och papperstidningen separerad. 

Den andra fasen präglades av terrorattackerna i USA den 11 september 
2001 och att It-bubblan sprack. Nättidningar fick en självklar plats som snabba 
nyhetskanaler samtidigt som mycket pengar gick förlorade. I den här fasen 
utvecklade Aftonbladet en del nya betaltjänster såsom Plus och Viktklubb, 

 

6 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83ochartikel=3985837 2017-02-08 

7 
https://web.archive.org/web/20070712024847/http://koncernen.aftonbladet.se/tidningen/tidningen_hist
orik/article3674.ab 2015-01-30 

8 http://www.aftonbladet.se/siffror/ 2017-04-20 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3985837
https://web.archive.org/web/20070712024847/http:/koncernen.aftonbladet.se/tidningen/tidningen_historik/article3674.ab
https://web.archive.org/web/20070712024847/http:/koncernen.aftonbladet.se/tidningen/tidningen_historik/article3674.ab
http://www.aftonbladet.se/siffror/
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detta för att få in pengar i verksamheten. Senare köpte Aftonbladet även 
Bytbil.com och Blocket.se som en tid fungerade som kassakor åt tidningens 
mer journalistiska verksamheter. Detta varade dock bara fram till 2009 då 
Schibsted flyttade över ägandet av dessa tjänster från Aftonbladet till andra 
delar av koncernen (Ibid.).  

Den tredje fasen Barland (2012) beskriver handlar om Aftonbladets 
satsning på läsarinteraktion. Från och med 2004 byggs Aftonbladets 
webbplats ut med funktioner som är kopplade till interaktion. De skapar en 
bloggportal, chattfunktioner och kommentarsfunktioner. Detta lever kvar 
idag då Aftonbladet fortfarande försöker hålla interaktion inom sin egen 
hemsida istället för att förlägga det till exempelvis Facebook. Den fjärde och 
sista fasen i Aftonbladets digitala utveckling hittills presenteras av Barland 
(2012) som ett ökat fokus på webb-tv. Detta kommer inte att undersökas 
närmare.  

Aftonbladet ändrade runt 2012 sin övergripande strategi till att bli så 
kallade ”web-first” 9 . Det innebär i praktiken att huvudfokus för den 
journalistiska verksamheten är förlagd till nättidningen. Aftonbladet hade vid 
tiden för avhandlingens empiriska insamling en speciell grupp ansvarig för 
sociala medie-utveckling. Det fanns en intern lathund för sociala medier och 
det anordnades vidareutbildningar inom verksamheten, plus att alla 
journalister genomgått externa kompetensutbildningar 10 . Aftonbladet är 
aktiva på så många sociala medieplattformar som möjligt och sociala medier 
är en del av Aftonbladets strategiska närvaro på nätet.  
 

2.1.3 Dalarnas Tidningar 
Dalarna är till ytan lika stort som Belgien och har ungefär 276 000 invånare. 
Mediehuset Dalarnas Tidningar (DT) ger ut de fem dagstidningarna Falu 
Kuriren, Mora Tidning, Nya Ludvika Tidning, Borlänge Tidning och Södra 
Dalarnes Tidning. Dalarnas Tidningar ägs av koncernen Mittmedia som också 
ger ut bland annat Dala-Demokraten, huvudkonkurrenten till Dalarnas 
Tidningar i Dalarna. Dalarnas Tidningar har en gemensam TS upplaga på ca 

 

9 Intervju Ehsan Fadakar och Lena Mellin, debattchef tillika sociala medieutvecklare samt 
ställföreträdande ansvarig utgivare. Plats: Aftonbladets redaktion. Tid: 16 december 2013 

10 Ibid. 
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45 000 11  och en hushållstäckning i Dalarna på ca 40 procent 12 . Dala-
Demokraten har en upplaga på knappa 9500 och en hushållstäckning på 
knappt 7 procent13. På nätet nås dagligen 2015 enligt utsago från ansvarig 
utgivare Carl-Johan Bergman, och dåvarande livechef Linda Solum, 23 
procent av befolkningen i Dalarna av DT.se där största konkurrenten är 
Aftonbladet 14 . Mittmedias dalahögkvarter ligger strax norr om Falu 
koppargruva i Ingarvets industriområde i Falun.  

Falu Kurirens redaktion fungerar som Dalarnas Tidningars 
huvudredaktion där nyhetscheferna sitter i mitten och där Falu Kurirens 
journalister och Dalarnas Tidningars övriga funktioner (annons, tv, 
helgbilagan Pralin, radio, printredaktörer etc.) sitter runt om. Här sitter också 
chefredaktör och ansvarig utgivare för Dalarnas Tidningars alla editioner, 
Carl-Johan Bergman. 

Nyhetscheferna är fyra stycken och sitter alltså till vardags i Falun. Vid 
tidpunkten finns en nyhetschef söderöver för Hedemora, Borlänge och 
Ludvika. En nyhetschef norröver för den något större redaktionen i Mora 
samt för bygderedaktionerna (enmansredaktioner) Leksand, Gagnef, Vansbro 
och Malung som också samtidigt ska täcka alla orter norrut såsom Rättvik, 
Älvdalen, Idre och Sälen. Utöver dessa två nyhetschefer finns en livechef som 
också har ansvar över redaktionen i Falun och en som ansvarar för 
fokusredaktionen, en specialredaktion inom Dalarnas Tidningar som jobbar 
mot längre deadlines med syfte att göra grävjobb eller mer fokuserade 
reportage. Saker som helt enkelt ska få ta längre tid om det behövs. 

Inom ramen för studiens observationsstudie besöktes Falu-redaktionen 
men också vad som kommer kallas satellitredaktionerna: Mora, Ludvika och 
Borlänge. Dessa, plus redaktionen i Hedemora, var de redaktioner som hade 
fler än en stationerad journalist. Under 2015 lades redaktionerna i Rättvik och 
Malung ned och det försvann tjänster från Hedemora, Ludvika, Mora och 
Borlänge. 82 tjänster på Dalarnas Tidningar blev till 60 15 . Att Dalarnas 
Tidningar länge drabbats av nedskärningar syns tydligt då man besöker de 

 

11 http://ts.se/mediefakta-upplagor/snabbfakta/?mc=000518 2016-11-01 

12 Ibid. 

13 Ibid. 

14 Intervju med Linda Solum och Carl-Johan Bergman 

15 http://www.dt.se/allmant/dalarna/flera-journalister-bort-fran-dt 2016-02-10 

http://ts.se/mediefakta-upplagor/snabbfakta/?mc=000518
http://www.dt.se/allmant/dalarna/flera-journalister-bort-fran-dt
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äldre redaktionerna. Stora gamla redaktionshus med anor och kontorsplatser 
för över 20 personer befolkades exempelvis i Ludvika av endast 4 stycken 
reportrar. En stark kontrast till livet och rörelsen i Falun. Carl-Johan Bergman, 
chefredaktör och ansvarig utgivare, säger:  
 

Vi har tagit bort två lokalredaktioner. […] Så det är en 
koncentration av journalistiken till Falun. Jag tror att 
små enheter inte blir lika kanske… eller små enheter blir 
väldigt sårbara. Det är mycket bättre att ha större 
enheter och ser man idag kan man göra journalistik om 
Malung från Falun utan att röra sig en centimeter. […] 
Man behöver inte göra lokaljournalistik på plats. Även 
om det såklart är bra att ha ögon och öron ute. Men öron 
och ögon kan man ha på så många andra plattformar 
idag än tidigare och faktiskt få helt annan inblick i ett 
samhällsliv jämfört med tidigare.16 

 
Kanske är det detta synsätt Dalarnas Tidningar tvingas till i en pressad 

ekonomisk situation.  
Papperstidningen är som för de flesta tidningar fortfarande livsviktig för 

Dalarnas Tidningar. Det är där prenumeranterna och inkomsterna finns. 17 
Sedan ungefär 2012 är Dalarnas Tidningar dock digitalt först och målet är att 
flytta läsarna från print till digitalt med delmålet att åtminstone 60 procent av 
läsarna är digitala inom en snar framtid, detta berättar den ansvariga för 
avdelningen privat marknad. Idag är den typiske papperstidningsläsaren 
över 60 år och den typiska läsaren på DT.se mellan 40 och 45 år. 
Redaktionerna jobbar enbart mot webbsidan och strax efter den empiriska 
insamlingen lanserades en mobil applikation för att ytterligare stärka den 
digitala närvaron bland Dalarnas invånare.  

De sociala mediekonton som finns inom Dalarnas Tidningar styrs av 
webbredaktörerna i Falun och Facebook är den plattform som används mest. 
Det finns inga specifika dokument som enbart är sammankopplade med 
sociala medier men det görs interna utbildningar för att styrka redaktionernas 
samlade digitala kompetens.  

 

16 Intervju Carl-Johan Bergman, Chefredaktör och ansvarig utgivare på Dalarnas Tidningar. Plats: 
Dalarnas Tidningars redaktion i Falun. Tid: 29 september 2015  

17 Ibid. 
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2.1.4 Gotlands Media 
Gotland är ett län, en kommun och ett stift som sammantaget blir till region 
Gotland med ungefär 57 000 invånare varav nästan hälften bor i Visby. 
Mediehuset på Gotland heter Gotlands Media och ägs av Norrköpings 
tidningars media (NTM). Genom sina kanaler har Gotlands Media en 
räckvidd på ca 95 procent 18. De två dagstidningarna Gotlands Allehanda och 
Gotlands Tidningar läses sex dagar i veckan av 82 procent av alla 
gotlänningar mellan 17 och 79 år19. Jämför man dessa siffror med exempelvis 
Dalarnas Tidningar som har en daglig hushållstäckning i Dalarna genom sina 
5 papperstidningar på ca 42 procent så inser man att mediesituationen på 
Gotland i det här anseendet är ganska speciellt. Gotlands Media lyckas med 
detta då de i det närmaste har monopol på den lokala bevakningen i 
kombination med ett isolerat läge. De enda direkt konkurrerande medierna 
är public service (SVT och Sveriges Radio) som båda täcker in Gotland i sin 
regionala rapportering. 

Strax söder om Visbys centrala delar ligger mediehuset Gotlands Media. 
Vägg i vägg med Region Gotlands kontor och ett stenkast från Gotlands 
gamla regemente. Mediehuset inhyser de två tidningarna Gotlands 
Allehanda och Gotlands Tidningar samt deras webbredaktion Helagotland.se. 
Gotlands Media äger också turistsajten Gotland.net som ligger i samma hus 
och på samma våningsplan som de övriga medierna. 

Helagotland.se har en egen redaktion som endast jobbar mot webben, med 
egna nyheter och omskrivningar av de två tidningarnas artiklar. Det är en 
liten redaktion med fem anställda där Mats Pettersson är chefredaktör och 
ansvarig utgivare. Det speciella med Helagotland.se är att den fungerar som 
Gotlands Medias enda kanal på internet. De två papperstidningarna har inga 
egna webbplatser utan fokuserar helt på pappersupplagan. Redaktionen är 
strategiskt placerad mitt i huset med en tidningsredaktion på vardera sidan. 
Medarbetarna från Gotlands Tidningar måste passera dem för att komma till 
receptionen medan de som jobbar på Gotlands Allehanda måste passera dem 
för att komma till köket. Tidigare var de två papperstidningarna fristående 
varandra med olika ägare och med redaktioner i olika hus. Efter att de köptes 
upp av NTM år 1999 har de varit konkurrenter under samma ägare. 

Tidningarna saknar alltså egen webbplattform och är helt inriktade på 
papperstidningsproduktion. Sammantaget bildar det en konkurrenssituation 

 

18 http://www.dagspress.se/annonspaket/lokal-a-regional-marknad/hela-gotland 2016-01-04 9:13 fm 

19 Ibid. 

http://www.dagspress.se/annonspaket/lokal-a-regional-marknad/hela-gotland
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inom mediehuset med direkta för- och nackdelar för alla varumärken. 
Tidningarna måste exempelvis lista ut hur de utan att ha en egen 
webbplattform ska kunna etablera en digital närvaro samt ett arbete på sociala 
medier, en ganska speciell förutsättning i dagens medievärld. Tidningarna 
delar också presstöd då ingen tidning kan anses vara förstatidning på orten, 
vilket innebär att de får ca 2,5 miljoner kronor var. Sammantaget handlar det 
om 15,5 tjänster på Gotlands Tidningar och en mindre på Gotlands Allehanda. 
Tvärtemot Dalarnas Tidningar jobbar alltså den klart minsta redaktionen på 
Gotland med det direkta nyhetsflödet ut på nätet medan nästan 30 tjänster 
producerar uteslutande papperstidning. 

Det fanns inga dokument upprättade inom Gotlands Media, eller hos 
koncernen NTM, kopplade till sociala medier vid tidpunkten för det 
empiriska insamlandet. Det som görs på sociala medier är starkt kopplat till 
vad chefredaktörerna på de olika varumärkena vill. Det är redaktionen på 
Helagotland.se som ägnar sociala medier mest tid och då ligger fokus främst 
på Facebook. 

2.2 Sociala medier i Sverige och Världen 
Sociala medier är ett samlingsnamn för kommunikationskanaler som tillåter 
användare att kommunicera direkt med varandra. 20  Mekanismerna ligger 
begravda i vår kultur sedan det civiliserade samhällets uppkomst men 
begreppet kom först i och med att de under 2000-talet blev digitaliserade 
(Standage 2013). Information har alltid delats med hjälp av olika tekniker och 
med internet har mängden information och lättheten att dela den helt enkelt 
ökat markant.  

De sociala medier vi talar om idag är underförstått digitala och i skrivande 
stund syftar man ofta på specifika plattformar såsom Facebook, Twitter, 
Instagram och Youtube. Det blir dock mer och mer vanligt att alla platser på 
internet får någon form av social funktion (van Dijck 2013), att man kan dela 
innehållet med andra eller kommentera i direkt anslutning till det. Mindre 
statiskt och mer socialt.  

Tittar man på den svenska mediekonsumtionen tar sociala medier allt 
större plats av den totala tiden genomsnittssvensken konsumerar medier. 
Mediebarometern för 2015 visar att 52 procent av medieanvändarna använder sociala 
medie-plattformar såsom Facebook, Twitter, Instagram och bloggar varje dag 
(Nordicom 2016). I den lite snävare populationen internetanvändare i Sverige stiger 
den siffran till 77 procent som någon gång besöker sociala medier (Findahl 2016).  

 

20 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lprocentC3procentA5ng/sociala-medier 2016-04-12 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sociala-medier
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I den här avhandlingen ligger fokus på två specifika plattformar och dess 
speciella funktioner. Dessa är Facebook och Twitter. I kommande avsnitt 
beskrivs dessa plattformar på ett grundläggande sätt för att sedan kunna 
refereras till i de avsnitt som följer. Det är viktigt att kunna förstå plattformens 
särart för att på så sätt kunna avgöra betydelsen av att journalister använder 
dem.  

Det förhåller sig dock inte på det viset att plattformarna utgör kärnan i vad 
som är sociala medier. Idag heter de Facebook, Twitter, Youtube och 
Instagram, innan hette de andra saker och i framtiden kommer de säkerligen 
heta något annat. Det de har gemensamt är vad som vilar i definitionen 
beskriven ovan och syftet att föra ihop i övrigt spridda grupper av människor. 
Ett sätt att skapa sociala nätverk som användarna lätt kan använda samt dra 
nytta utav. 

2.3 Sociala medier: plattformar 
De medieplattformar som idag förknippas med uttrycket sociala medier faller 
in i olika grundkoncept. Facebook är den absolut största plattformen med 1,6 
miljarder aktiva användare världen över 201621. Det är en kombinationstjänst 
som fungerar lite som ett internet på internet med en egen infrastruktur styrda 
av algoritmer och ordningsregler. Användarna kan dela en stor mängd olika 
typer av material med varandra och de bygger aktivt upp sina egna nätverk.  

Om Facebooks idé är att vara en mer eller mindre komplett 
kommunikationsplattform med stöd för bilder, filmer och utökade profiler 
och grupper så har de andra plattformarna mer nischade koncept. Twitter 
bygger på kort och snabb information begränsat till 140 tecken som kan delas 
direkt med specifika användare eller helt öppet genom att tagga det till teman 
eller händelser. Twitter är gjort för att användas med smarta mobiltelefoner 
(Murthy 2013) och har sedan lanseringen varit ett välanvänt journalistiskt 
verktyg (Hermida 2014).  

Listan med olika sociala medie-plattformar kan göras lång men det finns 
ingen vits att beskriva dem alla här. Viktigast för den här avhandlingen är de 
två som har flest användare i västvärlden. I Kina är för stunden exempelvis 
både Twitter och Facebook censurerat av myndigheterna och där är istället 
Weibo störst, som bygger på samma principer22. Och i Ryssland heter den 

 

21  http://newsroom.fb.com/company-info/  2016-06-17 

22 http://www.chinainternetwatch.com/tag/sina-weibo/  

http://newsroom.fb.com/company-info/
http://www.chinainternetwatch.com/tag/sina-weibo/
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populäraste plattformen VKontakte med över 90 miljoner aktiva användare23. 
En annan plattform som bör nämnas är Instagram som fungerar precis som 
Twitter men som istället för text förmedlar bilder. Den här plattformen har 
vuxit i Sverige under den här studien. 

 

2.3.1 Facebook 
Facebook grundades av den dåvarande Harvard-studenten Mark Zuckerberg 
i februari 2004 (då som thefacebook.com). Redan året innan hade Zuckerberg 
tillsammans med Eduardo Severin, Dustin Moskovitz och Chris Hughes 
skapat Facemash, ett internt forum som rankade de kvinnliga studenternas 
profilbilder i Harvards så kallade facebooks. År 2008 nådde Facebook gränsen 
100 miljoner användare och idag, 10 år efter starten, har tjänsten 1,6 miljarder 
användare globalt24. Facebook har över 8 000 anställda och rankas 2015 som 
världens artonde mest värdefulla varumärke 25 . I Sverige finns drygt 5 
miljoner användare enligt Facebooks statistik för annonsörer26. 

Facebook är ett internetcommunity skapat för att sammanföra individer 
och har kapacitet att hantera nästan alla sorters medieformer. Som användare 
har man ett konto, en profil, i eget namn där man presenterar sig själv så 
detaljerat man vill. Sedan sätter man ihop sitt eget nätverk av användare och 
kallar dessa för sina Facebookvänner. Facebook är unikt i mängden 
användare och sätten dessa nätverk kan byggas. Genom att avslöja 
exempelvis vilken gymnasieskola du gick på och när kan du få en lista på alla 
andra som gick där samtidigt. Chansen att någon har Facebook som du kände 
då, men som du tappat kontakten med idag, är stor och vips så kan ni nu ta 
upp kontakten igen. Variabeln gymnasieskola går sedan att byta ut i all 
oändlighet. 

I nästa steg fungerar Facebook som en stor anslagstavla där användarna 
delar med sig av information till varandra, i sina egna nätverk men också i 
grupper skapade kring ett visst ämne. Den här informationen kan se ut hur 
som helst, exempelvis statusuppdateringar (vad gör jag just nu), 
nyhetsartiklar, filmer och bilder. Utöver privata användare kan även företag 

 

23 https://new.vk.com/about  

24 http://newsroom.fb.com/company-info/  2015-01-30 

25 http://www.forbes.com/powerful-brands/list/ 2015-01-30 

26 http://www.ajour.se/facebookanvandare-i-sverige-minskar-sin-aktivitet-for-forsta-gangen/ 2015-01-
16 

https://new.vk.com/about
http://newsroom.fb.com/company-info/
http://www.forbes.com/powerful-brands/list/
http://www.ajour.se/facebookanvandare-i-sverige-minskar-sin-aktivitet-for-forsta-gangen/
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(eller vilken annan organisation som helst) skapa sin egen Facebooksida. 
Denna sida har på egen hand kapaciteten att fungera som enda internetkanal 
för ett företag, men fungerar i regel som komplement till 
företagets/organisationens primära kanal på webben.  

Genom att användare gillar en sida stiger den i popularitet, såväl inom 
Facebook och på sökmotorer som Google. Genom olika algoritmer föreslås 
olika sidor, grupper och personer kontinuerligt för användare som kan tänkas 
uppskatta dem och på så sätt växer nätverken. Ju mer populär, desto mer 
värdefull blir sidan för annonsörer. Detsamma gäller också för den mängd 
detaljer användarna väljer att dela med sig av; ju fler detaljer desto enklare 
blir det för annonsörer att rikta sin reklam. Facebooks affärsidé bygger på att 
sälja publiker till presumtiva annonsörer. Detta gör man genom att samla in 
så mycket information som möjligt om användarna för att sedan kunna 
paketera dem och sälja dem vidare. I en privatpersons flöde på Facebook kan 
sedan ses riktad reklam. Medieforskaren Christian Fuchs sätter ett kritiskt 
perspektiv på Facebook i sin forskning där han bland annat använder 
begreppet ”digital labour” för att beskriva användarnas roll inåt och utåt hos 
Facebook (och andra liknande tjänster). Inåt är det användarnas samlade 
produktion och verksamhet som Facebook kan förädla och sedan sälja vidare 
medan det utåt mot användaren målas upp en bild av att Facebook har ett 
mer visionärt mål med sin verksamhet där de skapar plattformar för 
användarna att utvecklas och mötas på (Fuchs 2014). 

Facebook är alltså en heltäckande tjänst utan direkta begränsningar. 
Användarna kan dela med sig av all typ av information, bilda hur stora 
intressegrupper som helst och finna och direktkommunicera med över 1 
miljard människor världen över. Ett internet inom internet.  

 

2.3.2 Twitter  
Twitter skapades i mars 2006 av Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone och 
Noah Glass. 2015 hade tjänsten 310 miljoner aktiva användare globalt27. Med 
aktiva menas att kontot används minst en gång i månaden. I Sverige var den 
siffran 2014 drygt 243 00028.  

Twitter ser utifrån ut som en renodling av Facebooks 
statusuppdateringsfält. I grunden stämmer det, men det är mycket som skiljer 
dem åt. Twitter är först och främst en plattform mer än en hemsida och 80 

 

27 https://about.twitter.com/company 2015-01-30 

28 http://www.intellectacorporate.se/blogg/2014/03/17/twittercensus-2014-2/ 2015-01-30 

https://about.twitter.com/company
http://www.intellectacorporate.se/blogg/2014/03/17/twittercensus-2014-2/
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procent av användarna använder Twitter genom mobila applikationer 29 . 
Statusfältet är navet i applikationen och är begränsat till 140 tecken. 
Användarna är tänkta att vara sanningsenliga i sina presentationer, det vill 
säga att det bakom ett Twitteralias finns en riktig person, men varken på 
Twitter eller Facebook går det att vara helt säker. Alla konton fungerar också 
på samma sätt oberoende av om man är ett företag eller en privatperson. 

På Twitter byggs nätverken upp genom att användare följer varandra. 
Man skapar inte en relation på samma sätt som på Facebook utan alla kan 
följa alla. Den mest populära användaren på Twitter (2014) är artisten Katy 
Perry med över 60 miljoner följare. Utöver statusuppdateringar kan man 
också sprida foton, videor och länkar men är som sagt begränsad till 140 
tecken per tweet. Ett Twitteralias startar med ett ”@” tecken, exempelvis 
@katyperry. 

På Twitter finns inga grupper, utan ämnen och diskussioner samlas under 
hashtags (#) såsom #jesuiparis där alla tweets som handlade om terrordåden 
i Paris 2015 samlades. Detta var den mest använda hashtaggen på Twitter år 
2015. I diskussioner kan man också tagga in andra användare för att få dem 
att delta om de missat att diskussionen pågår. Twitter fungerar bra för snabb 
kommunikation under ”breaking news” där snabb kortfattad information 
premieras framför djuplodande analytisk information. 

En användare är i mångt och mycket en samling av sina tweets och 
deltagande i diskussioner. Till skillnad från Facebook har användaren ingen 
heltäckande presentationssida vilket gör det svårt för andra användare att 
avgöra om den som skriver tweeten verkligen är den som den utger sig vara. 
Twitter har löst detta genom att användare med många följare verifieras av 
Twitter själva och tilldelas en stämpel som intyg på att exempelvis Katy Perry 
verkligen är den riktiga Katy Perry.  
  

 

29 https://about.twitter.com/company 2015-01-30 

https://about.twitter.com/company
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3 Teori och tidigare forskning 
I och med samhällets digitalisering är det idag inte lika lätt att dela upp 
individer i titlar och professioner (Gant 2007; Benson och Neveu 2005). Ett 
påstående om att undersöka hur journalister använder sociala medier eller 
hur journalistiken förändras under en digitaliseringsprocess kan innebära en 
mängd olika saker. För vem är egentligen journalist i en medievärld där 
ögonvittnet med en snabb Twittertumme direktrapporterar från 
Befrielsetorget i Kairo? Är det ögonvittnet eller är det personen i studion som 
analyserar flödet och paketerar om det? Eller är det båda två? Den här studien 
kräver en diskussion kring detta och en slutsats om varför just de personer 
och institutioner som valts studeras. Därför fokuserar första delen av teorin 
på att presentera olika faktorer som inom professionen traditionellt 
legitimerar verksamheten som journalistisk och vad det beror på. 

Vidare anläggs ett teoretiskt perspektiv på hur journalister arbetar. Likt 
vilken profession som helst har journalisten utarbetat metoder och rutiner för 
att dels producera den förväntade journalistiken men också i syfte av 
egenkontroll. En löpsedel, rubrik och ingress ska enligt de svenska 
spelreglerna för press, radio och tv30 exempelvis alltid ha täckning i texten, en 
källa får inte röjas och att ta emot mutor riskerar omkullkasta all trovärdighet. 
Med en förståelse för vilka rutiner och arbetssätt en journalist traditionellt har 
inom sin profession kan det journalistiska arbetet i sociala medier sedan 
studeras.   

Gällande sociala medier som fenomen och teknologi har de nu funnits ett 
tag och journalister har således också hunnit skapa rutiner och arbetssätt 
knutna till dem. Dessa har studerats och beskrivits teoretiskt (se exempelvis 
Hedman och Djierf Pierre 2013; Singer 2005; Reed 2012; Lecheler och 
Kruikemeier 2015). Effekterna som tidigt beskrevs skulle komma ut av sociala 
medier var övervägande positiva. Massans kollektiva intelligens och 
kreativitet skulle i princip förändra världen (Se exempelvis Shirky 2008). 
Inom journalistiken skulle det innebära snabb säker rapportering tillsammans 
med den uppkopplade publiken där varje person skapar en nod i ett stort 
nätverk av information (Hermida 2012). Det är på denna grund mycket av 
litteraturen kring journalisters sociala medieanvändning vilar och det är först 
på senare tid potentiella risker med sociala medier såväl upptäckts som 
studerats (Fuchs 2014; Allcott och Gentzkow 2017).  

Slutligen förankras studien i närmast liggande övrig forskning.  
 

30 https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-for-press-radio-och-tv/publicitetsregler  

https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-for-press-radio-och-tv/publicitetsregler
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3.1 Definitionen av journalistik 
Journalisten kan jobba helt fritt eller vara anställd av till exempel ett 
medieföretag, som i sin tur är kommersiellt styrt eller verkar under statligt 
uppdrag (public service). Oavsett vilka förutsättningar journalisten har för sin 
anställning kommer titeln journalist med samma typ av krav författaren, 
musikern eller konstnären har på sig, de måste bli erkända som journalister 
av sina kollegor men framförallt sin publik.  

Många är de faktorer som kan göra det svårt att genom åren känna igen 
journalisten. Den tekniska utvecklingen de senaste 20 åren har gjort att de 
specifika yrkena fotograf, redigerare, sättare etc. ofta ersatts med en 
multikompetent journalist som är kapabel att göra allting själv. Tekniken har 
också inneburit att journalistiken produceras för nya, flera plattformar 
samtidigt inom företag som gått från papperstidningsproducenter till 
mediehus, något som också följts av att färre journalister nu gör mer jobb. 
Journalisten har framförallt utsatts för externa prövningar då maktrelationer 
mellan journalist och publik förändrats då informationen släppts fri i samma 
takt som internet byggts ut och blivit mobilt. (Deuze 2008; Zuiderveld och 
Nygren; Westlund 2011; SOU2016:30).  

Det finns inte en definition av journalist. Allt från den grävande politiska 
reportern till den bloggande nöjesredaktören har lika stor rätt att göra anspråk 
på titeln. Bill Kovach och Tom Rosenstiel går i Elements of journalism (2014) ut 
för att definiera de regler en journalist jobbar efter och vad som gör dem unika. 
De slår fast att vad journalisten har för syfte är att tillhandahålla människor 
information som gör att de inom samhället kan agera fritt och självständigt. 
Begrepp som sanning, opartiskhet, ansvarsskyldighet, skyddande av källor 
och ett etiskt grundat förhållningssätt är återkommande i litteratur som 
försöker sig på att definiera journalisten och journalistiken (Singer 2010; 
Deuze 2005; Black 2010; Schudson 2011; Deuze 2008:16). Dessa återfinns också 
i det svenska journalistförbundets spelregler för publicistik och det 
journalistiska yrket. Bortsett från vad man tycker om dessa ideal och att de 
inte är globala och generella är det viktigaste man ska ta med sig att de har 
som syfte att särställa journalisten från mottagaren, publiken.  

För den här studien finns inget direkt egenvärde i att teoretiskt utröna vad 
en journalist exakt är och inte är. Det finns dock ett värde i att förklara att 
svenska medieföretag som funnits och utvecklats i Sverige under 1900-talet 
även de har definierat journalisten efter liknande normativa ideal. Såklart 
med vissa olikheter men de har dock en bild av vad de tycker är en journalist 
och vem som inte är det. Detta torde då även vara en diskussion som följer 
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med in i arbetet med sociala medier där kontaktytorna med publiken hamnar 
så nära den dagliga verksamheten. 

Att definiera produkten som kommer av ett journalistiskt arbete är lättare 
än att definiera journalisten. Trots att den också bytt skepnad i och med den 
digitala utvecklingen. Övergången från papper till dator har exempelvis 
suddat bort kraven på specifik längd och möjligheterna till ett mer kreativt 
upplägg är idag i det närmaste oändliga.  

Att producera nyheter liknas ibland vid en fabriksprocess där en produkt 
skapas genom sammanslagningen av komponenter där varje del bidrar till att 
skapa en slutgiltig produkt (se exempelvis Nygren 2008; Czarniawska 2009; 
Tuchman 1978). Den journalistiska arbetsprocessen konstrueras på ett sätt 
som gör att journalisten känner sig trygg i att hen gör jobbet på rätt sätt, 
antingen genom utbildning eller genom att journalisten socialiseras in på en 
redaktion (Nygren 2008). Nyhetsjournalistik går i mångt och mycket ut på att 
skapa en produkt som till sist kan kallas nyheter. Dessa kan ta i princip vilken 
form som helst men går alltid igenom en specifik process. Processen ser 
annorlunda ut beroende på vilken redaktion man är men slutprodukten är 
snarlik. Redaktioner tenderar också att efterlikna varandra världen över och 
den journalistiska kulturen kan anses sitta i dessa redaktioners väggar (Deuze 
2008; Nygren 2008).  

För studien går det att med hjälp av litteraturen konkret dela in den 
journalistiska produktionen i olika stadier från idé till färdig produkt. Hille 
och Bakker (2013) har utvecklat en modell för detta där de listar en 
produktionsprocess (tabell 1). Steg ett handlar om tillgången på och 
insamlandet av materialet. Allting börjar med att journalisten samlar stoff till 
vad som senare ska bli till en nyhet. I andra steget fungerar journalisten som 
en dörrvakt, eller gatekeeper, och väljer ut vad som lämpar sig att bli till en 
nyhet ur stoftet. Vilken vinkel man bör ha på nyheten, vilka källor som passar 
att använda och vilken ytterligare information som behöver samlas in. I steg 
tre bearbetas det insamlade materialet, nyheten produceras och redigeras. I 
steg fyra publiceras och sprids nyheten för att till sist kunna konsumeras, 
tolkas och debatteras av publiken i steg fem. 
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Tabell 1. Stadier av nyhetsproduktion. 
Tabell från Hille och Bakker (2013) baserad på Domingo et al. (2008) och 

Hermida et al. (2011). 
 

Stage 

Access/observation: The initial information-gathering stage at which source 
material for a story is generated. 
Selection/filtering: The ‘gatekeeping’ stage when decisions are made about what 
should be reported or published. 
Processing/editing: The stage at which a story is created, including the writing and 
editing of an item for publication. 
Distribution: The stage at which a story is disseminated or made available for 
reading and, potentially, discussion. 
Interpretation: The stage at which story that has been produced and published is 
opened up to comment and discussion. 

 
En journalistisk arbetsprocess hjälper till att säkerställa produktionstakten 

utan att slutprodukten sjunker i kvalitet (Nygren och Carlsson 2008:197). 
Redaktionen har återkommande beskrivits som en industri eller fabrik 
(Nygren 2008; Ekström och Nohrstedt 1996:89; Czarniawska 2009; Tuchman 
1978) och en plats som världen över efterliknar varandra. Där traditioner sitter 
i väggarna och på så sätt återskapar den journalistiska professionen (Deuze 
2008; Nygren 2008). Inom detta ”autopoietic or ‘self-organizing’ social system.” 
(Deuze 2008:19) formas rutiner så det dagliga arbetet kan utföras och 
nyhetscykeln kan fortsätta snurra. 

3.2 Rutiner 
Rutiner och strukturerad arbetsfördelning genomsyrar det journalistiska 
arbetet menar Ekström och Nohrstedt (1996:89) och Shoemaker och Reese 
(2014) beskriver nyhetsskapande som en rutinmässig aktivitet. Medieföretag 
måste skapa rutiner för att optimera relationen mellan organisationen och den 
omkringliggande miljön, precis som andra typer av företag. Genom rutiner 
grundade i exempelvis nyhetsvärdering, kontextualisering, faktagranskning 
och närhetsprinciper konstruerar journalister verkligheten (Deuze 2008; 
Shoemaker och Reese 2014:182). Dessa rutiner bygger också på ovanstående 
ideal som är till för att säkerställa att arbetet blir professionellt utfört så att 
den journalistiska kvaliteten upprätthålls (Kovach och Rosenstiel 2014). 

Rutinerna för nyhetsskapandet kan vara grundläggande och rent 
arbetsplatsmässiga, hur man utför sitt dagliga arbete på arbetsplatsen. Det vill 
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säga byggas av tekniska förutsättningar, arkitekturen på redaktionen, 
dagordningen, fasta klockslag för sändning och organisationsstrukturer, 
alltså vem som har makt över vem (Shoemaker och Reese 2014:167; Nygren 
och Carlsson 2008; Deuze 2008). Rutinerna kan också vara påverkade av 
samhället journalisten är menat att granska genom exempelvis 
pappersbyråkrati, sättet pressmeddelanden och presskonferenser presenteras 
eller genom andra schemalagda händelser. Som kontrast till det skapas också 
rutiner för hur man bevakar och rapporterar händelser som inte går att 
schemalägga såsom naturkatastrofer (Shoemaker och Reese:182). Journalister 
skapar också rutiner för att hålla koll på vad konkurrenterna skriver om i 
rädsla av att missa något och på så sätt tappa publik, men också för hur en 
exklusiv nyhet ska behandlas så att inga konkurrenter ska få nys om den 
(Ibid:184). Hastigheten i produktion och distribution har skruvats upp mycket 
i och med den digitala utvecklingen och nya rutiner skapas och fortsätter att 
skapas för att arbetsprocessen fortsatt ska fungera i det moderna samhället 
(Deuze 2008; Philips 2015:10; Nygren och Zuiderveld 2011). 

Rutiner förändras i och med teknisk utveckling och den omgivande 
tidsandan men däremot finns många rutiner som bygger på de klassiska 
journalistiska idealen vilket gör en eventuell förändringsprocess långsam. 
Som exempel finns idealet av journalisten att vara sanningsenlig. Detta gör att 
faktagranskning är en rutin som särställer journalisten från exempelvis 
bloggare som inte har det direkta kravet på sig då deras produkt läses på ett 
annat sätt än journalistiskt material. Om journalisten ska närma sig sättet 
bloggare skriver på, eller om de ska lära sig att kommunicera med publiken 
som kommit att följa dessa bloggare, måste de lista ut hur de ska tumma på 
sina ideal tillräckligt mycket för att passa in men tillräckligt lite för att inte 
tappa bort sig själva eller sin profession. 

Aktörer som blir alltmer beroende av journalister i en medierad värld, 
exempelvis politiker, lär sig också hur man presenterar en historia så den mest 
troligt kommer att bli en nyhet. Kravet på journalisten att genomskåda detta 
och faktagranska snarare än blint rapportera ökar men påverkas samtidigt 
utav ekonomiska krafter likväl som ökad konkurrens i medieflödet och en oro 
att missa en nyhet eller vara sist (Shoemaker och Reese 2014:195). Går 
exempelvis någon som utger sig från att vara en elitkälla ut på Twitter med 
att den avgår, eller att den har vetskap om att någon annan gjort det, måste 
journalisten arbeta snabbt för att verifiera och sedan rapportera innan någon 
annan gör det, en annan journalist eller annan person med plattform på 
internet.  
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Rutiner skapas också utifrån källor. Tuchman (1973) skrev om nyhetsnätet 
som ett sätt för redaktionen att maximera sin upptagning utan att slösa 
resurser. Reportrarna sattes ut på platser där nyheter ofta kom från och 
rapporterade kontinuerligt, hur lite det än fanns att rapportera om 
(Shoemaker och Reese 2014:182). Journalisterna blev som en form av 
transpondrar och på så sätt säkrades nyhetsflödet i en tid då information inte 
var lika fri som den är idag. Då visste man potentiellt vilka källor som kunde 
ge mest och utgick från det, idag kommer källorna från mer spridda platser 
än förut och nya rutiner måste därför skapas för att återigen maximera 
upptagning av information. Publiken har alltid agerat såväl källa som 
konsument men har i och med internet och sociala medier också gått över till 
att producera alltmer innehåll på egen hand och går alltså också att klassa som 
producenter. Utöver traditionella källor måste journalister nu också övervaka 
vad den tidigare passiva publiken producerar. 

Rutiner är smörjmedlet som får produktionen att fungera. Vilka rutiner 
som sätts upp för sociala medier är alltså intressanta att studera i syfte att 
förstå hur medieföretag använder sociala medier men också varför de 
använder dem.   

Rutiner som återfinns i den traditionella journalistiska produktionen 
skapar också barriärer i förutsättningen för att som journalist använda sociala 
medier. Det är därför det blir intressant att använda rutiner som en 
analyspunkt i undersökningen av sociala medier i den journalistiska 
vardagen. Går det att se om rutiner sätter stopp för användning av sociala 
medier eller om sociala medier istället ger upphov till nya rutiner som i sin 
tur påverkar den journalistiska produktionen. Detta är avhandlingens 
utgångspunkt gällande rutiner i kontexten av sociala medier.  
 

3.3 Den journalistiska arbetsprocessen och sociala medier 
Tidigare forskning har gjorts på vad sociala medier gör med den 
journalistiska arbetsprocessen. Som en utgångspunkt för analys tar 
avhandlingen fasta på ett par områden inom denna forskning.   
Alfred Hermida beskriver med Twitter som underlag att sociala medier 
skapar en omgivande form av journalistik, ett vara eller ”ambient journalism”. 
Hermida beskriver Twitter och andra liknande plattformar som:  
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[B]road, asynchronous, lightweight and always on 
communication systems [that] are creating new 
kinds of interactions around the news, and are 
enabling citizens to maintain a mental model of 
news and events around them (Hermida 2010:301).  

 
Alfred Hermida beskriver medborgare, eller användare av sociala medier, 

som para-journalister som utöver att tipsa varandra också sprider vidare 
nyheter till varandra. Han menar att journalistiken plötsligt finns runt 
omkring oss hela tiden och inte bara på de ställen som klassiskt varit dess 
arena (Hermida 2010). Det bildar en grund för att användarna tillsammans 
skapar en kollektiv intelligens (se Shirky 2008; Johnson 2001) eller ett 
medvetenhetssystem. Om sociala medier ger upphov till nya 
informationsmiljöer där användarna ser och agerar på journalistiskt material 
på ett nytt sätt, blir detta automatiskt något journalisterna måste förhålla sig 
till. Det skapas en spänning mellan de båda fälten journalist och medborgare 
där den förre tappar i unika färdigheter och förutsättningar gentemot den 
senare (Benson och Neveu 2005). En av pelarna i den här avhandlingen är just 
att se på hur journalister använder sig av sociala medier i sin yrkesvardag 
varför denna spänning kan hjälpa till att förklara varför ett vägval görs 
framför det andra.  

Lewis (2012) diskuterar också en spänning; den mellan professionell 
kontroll och publikdeltagande i den journalistiska arbetsprocessen. Genom en 
litteraturgenomgång pekar han på svårigheten för en journalist att släppa 
kontrollen och låta den tidigare passiva mottagaren delta i arbetsprocessen. 
Lewis menar att det byggts upp en ny typ av miljö där deltagande på olika 
sätt plötsligt existerar inom samma fält som journalistiken. De professionella 
idealen från tidigare kapitel (Kovach och Rosenstiel 2014) där autonomi och 
kontrollfunktionen (gatekeeper) utmanas i en omfattning som tidigare inte 
funnits (Shoemaker och Reese 2014). Här hamnar journalisten allt som oftast 
på defensiven. De inspireras gärna av ny teknik, nya lösningar, men ändrar 
helst inte på sina invanda metoder och rutiner i rädsla för att mista sin 
professionella position gentemot publiken (Lewis 2012:850). Detta bidrar 
också till en intressant vinkel att ha i beaktande vid analys av journalisters 
sociala medieanvändning. Journalisten kan kanske inte behandla sociala 
medier likadant som de övriga användarna kan på grund av sitt uppdrag, likt 
andra professioner där förtroende och pondus spelar in i hur professionell 
man uppfattas. Det är viktigt att ta med sig detta som ett potentiellt svar på 
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varför journalisten möjligtvis kan ses som passiv i agerandet på sociala 
medier.  

När detta gäller rutiner kring sociala medier inom den journalistiska 
arbetsprocessen beskriver Lasorsa, Dominic och Lewis (2012) en typ av 
normaliseringsprocess i hur de sociala medieplattformarna används. Att 
exempelvis Twitter och Facebook pressas in i gamla mönster istället för att 
nya skapas. De blir bara nya verktyg i en traditionell arbetsprocess. Hermida 
(2012) pekar dock på ett antal områden där sociala medier inte bara skrivits 
in i en befintlig process utan faktiskt förändrat dess förfarande.  

När det gäller insamlandet av nyheter pekar Hermida på sociala 
medieplattformar som en ny arena där nyheter först rapporteras. 
Plattformarna, som ju är fyllda av användare från runt om i världen, fungerar 
enligt Hermida extra bra vid större händelser: naturkatastrofen i Haiti 2010 
som exempel, där journalister kanske inte var de första på plats men där det 
ändå fanns mycket att berätta och andra på plats som kan berätta det. 
Matthew Weaver, journalist på Guardian, uttryckte det som: ”first the tweets 
come, then the pictures, then the video and then the wires” (Hermida 
2012:314). Rapporteringen av nyheter påverkas också av detta då journalister 
lika väl kan använda plattformarnas möjlighet till att vara först. De kan till 
exempel direktrapportera från ett planerat event och genom ett par klick 
publicera med miljonpublik.  

Hermida stryker också under sociala mediers styrka i distribution av 
nyheter. I korthet kan man säga att tidningarnas Twitter-, Instagram- och 
Facebook-konton blivit till ytterligare kanaler för marknadsföring av 
tidningarna själva som organisation men också för de enskilda journalisterna 
och nyheterna de skapar. Genom att bygga en lojalitet kring sitt varumärke 
kan man få sina produkter delade/distribuerade av trogna följare och 
dessutom öka sitt kulturella kapital (Hermida 2012:317). Sociala medier blir 
alltså viktiga också för varumärkesbyggande, inte bara för kommersiella 
företag då denna logik även kan appliceras på medieföretag med public 
service-uppdrag. Ett varumärke är något samtliga har.  

Det här ger dock upphov till en hel massa potentiella problem. Exempelvis 
då risken finns att man börjar förlita sig på en tredje part för att kunna sprida 
sitt innehåll. I takt med att Google och Facebook växer blir de allt viktigare för 
nyhetsdistribution och om så är fallet riskerar nyhetsbolagen att bli beroende 
av dem och dessutom tappa annonspengar till dem. Ett scenario som i 
slutänden kommer att påverka den journalistiska produkten. Det blir en form 
av ökad kommersialisering av journalistiken där vinnaren är tredje part och 
inte medierna eller publiken. Detta är inte något som närstuderas i den här 
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avhandlingen men en faktor viktig att ta med sig i analysen av det insamlade 
materialet där man kan undersöka potentiella negativa bieffekter skapade av 
detta beroende.  

Förändringar i delningsmönster och distributionskanaler gör också att 
journalisten tappar delar av sin gatekeeper-funktion. Alltfler användare 
begränsar sin nyhetskonsumtion till sitt eget sociala medie-flöde vilket gör att 
journalisten inte längre kan bestämma vad publiken bör veta och när de ska 
få veta det (Hermida 2012:318). Snabbheten och mängden av information gör 
också att det blir svårare för såväl journalist som allmänhet att få reda på vad 
som faktiskt är sann information. En video på Youtube behöver ju inte vara 
filmad på samma plats, eller vid samma tidpunkt, som den utger sig för att 
vara filmad. Det finns heller inget krav på att ett Twitteralias måste vara en 
riktig person. Här måste journalister lägga vikt vid att verifiera sina källor 
snarare än att vara först. Risken finns också att nyhetsmedier börjar tumma 
på verifikationen och istället rapporterar rykten som flyger runt på sociala 
medier i hopp om att ge publiken vad publiken vill ha för att i förlängningen 
inte tappa dem. Studier visar dock på att det som publiken faktiskt vill ha av 
nyhetsmedier är bekräftelse eller dementi av de rykten de (publiken) läser på 
sociala medier (Philips 2015:94). 

Det sista Hermida (2012) pekar ut är svårigheten att som journalist verka 
på en arena som är gjord för att man som användare kan vara såväl privat 
som personlig. Genom att upprätta policyer kring hur användning av sociala 
medier ska gå till inom företaget kan man som medieföretag undvika att 
hamna i en situation där en journalist offentligt uttryckt privata åsikter som 
potentiellt skulle kunna skada företagets rykte. Det kan exempelvis finnas 
regler som säger att man som journalist måste vara tydlig med att meddela 
när man twittrar som privatperson och när man gör det som journalist. I 
verkligheten är detta dock svårmotiverat då man som journalist ständigt kan 
uppfattas som en utövare av sitt yrke snarare än som privatperson (Hedman 
2017). 

I kommande kapitel vrids fokus sakta över från journalisten till innehållet 
och publiken med syfte att skapa en bild av den andra sidan. Publiken som 
inte sitter inne på redaktionen, bundna till normer, regler och rutiner men som 
i teorin påverkar dem genom att också dem hantera den information som allt 
lättare cirkulerar i samhället.  
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3.4 Traditionerna utmanas 
Innan information når publiken som nyheter går den igenom en mängd olika 
urvalsportar (Shoemaker och Reese 2014). Hur journalister gör sitt urval är 
som tidigare påpekats till stor del rutinstyrt och rutiner skapas utifrån tankar 
om exempelvis nyhetsvärde, effektivitet, informationsflöden etc. (ibid). De 
traditionella rutinerna har ”blivit en del av den journalistiska arbetskulturen” 
(Nygren 2008:65). Journalisten har aldrig helt ensam kunnat göra 
nyhetsurvalet men internet har, likt i så många andra fall, förändrat 
spelplanen (Shoemaker och Reese:194).  

Journalister hade enligt Hermida (2012) innan internet mer kontroll över 
den information som cirkulerade genom medierna i samhället. Idag flödar 
information fritt genom en stor uppsättning kanaler och det blir lättare för 
varje år som går att producera och sprida olika typer av medier. Det finns 
ingenting som talar för att tekniken skulle bli varken dyrare eller mer 
avancerad, snarare tvärtom (Westlund 2013; Findahl 2014). Sociala medie-
plattformen Facebook tenderar idag 2017 att ta över rollen som värderare av 
nyheterna. Genom sina flödesalgoritmer rankas och placeras nyheter hos 
användarna som inte längre behöver göra ett eget urval för sitt 
informationsintag. Detta gör i sin tur att en nyhet som en journalist kanske 
rankat lägst på den egna hemsidan blir mest delad och läst på Facebook och 
urvalet av vad som är relevant och viktigt har således potentiellt förskjutits. 
Den sista gatekeepern i en nyhetsprocess är nu mer troligt en algoritm, en av 
dina vänner eller någon i din familj snarare än den traditionella redaktören 
(Hermida 2013; Bro och Wallberg 2014). Nyhetens livscykel har också 
förändrats då fler både kan producera egna nyheter men framförallt dela och 
rekommendera andras. En gammal nyhet kan i och med internet och sociala 
medier få nytt liv och åter hamna högst på listan, trots att inget nytt tillkommit.  

Det finns heller inte längre ett självklart skäl för en publik att gå till en 
specifik nyhetssida, en viss informationskanal, när de kan gå till de sociala 
medierna där mycket information finns samlad på ett ställe. Journalistens, 
medieföretagets, utmaning blir att göra sig synlig på den platsen och 
framförallt producera något unikt för att sticka ut. Detta utan att tappa sina 
ideal. 

Med en mer social journalistik blir processen snarare än produkten det 
som kan särskilja journalisten från amatören. När informationsflödet 
förändras och förstoras till den grad att journalistens produkt får kämpa för 
att synas, blir äldre ideal som objektivitet mindre viktiga; nu handlar det 
snarare om att vara bäst på att verifiera sin information och sträva efter en 
transparens i hur man tillskansat sig den, detta menar Singer (2015:29). Att 
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visa publiken var saker och ting kommer ifrån och på så sätt agera rollen som 
guide, eller gatekeeper, i den sociala medie-djungel som råder. Genom att 
lägga vikt vid denna norm av transparens och roll som sanningsguide kan 
journalisten hålla kvar statusen som professionell (Ibid:32).  

Valerie Belair-Gagnon ger i Social media at BBC News (2015) en detaljerad 
inblick i hur sociala medier utvecklats på ett av världens största public 
service-bolag från 2005 till 2011. Belair-Gagnon driver i boken tesen att sociala 
medier förändrat den medielogik BBC jobbar efter, speciellt när det kommer 
till krisrapportering. 

BBC har med sin satsning på sociala medier genomgått en redaktionell 
förändring som tagit dem närmre sin publik. Belair-Gagnon går igenom en 
handfull viktiga händelser där sociala medier spelat roll: 
Saffransrevolutionen i Burma 2006; attackerna i Mumbai 2008; det iranska 
valet 2009 och jordbävningen i Haiti 2010. Hur man som journalist brottats 
med olika dilemman om verifiering, vikten av att vara först, vikten av att ha 
rätt, svårigheten att släppa in publiken i den journalistiska arbetsprocessen 
och hur man till sist lärt sig att båda parter kan vinna på att man är påläst och 
vill jobba hårt tillsammans med publiken. Speciellt när det gäller rapportering 
om kriser (konflikter, naturkatastrofer, revolutioner etc.). Ingenting slår 
hundratals ögonblicksbilder av människor på plats om man bara har ett 
system för att kunna verifiera informationen och rapportera den rättvist 
menar Belair-Gagnon. Om man lyckas med det bygger man en image hos 
publiken som gör att de vill vända sig till en (2015).  

Det är i stunder av stora händelser som sociala medier kommer till sin rätt, 
det visar också teorierna kring deltagandekultur och kollektiv intelligens 
(dessa avhandlas längre fram i avhandlingen) med att exempelvis Wikipedia 
aldrig skulle fungera utan det enorma engagemang de bidragande 
användarna visar (Shirky 2008; Johnson 2001). Finns inte ett naturligt 
engagemang är det svårt för ett mediehus, eller en enskild journalist, att på 
egen hand dra igång det. Belair-Gagnon och Singer (2015) pekar på att 
journalisterna bör förändra sin medielogik till att bli mer anpassad till de 
mönster och praktiker publiken på egen hand sätter upp snarare än att 
försöka pressa in dem i sin egen traditionella medielogik om de vill utveckla 
engagemang i sociala medier. Denna tes är viktig i den här studiens 
undersökningar av medieföretag som jobbar mot större och mindre publiker 
och som därmed har helt olika förutsättningar för vad som är möjligt att göra 
med hjälp av sociala medier.  
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3.5 Den aktiva publiken  
På motsatt sida om journalisten står publiken. I kapitlen ovan har en teoretisk 
vinkel konstruerats där journalistens förutsättningar för att arbeta och verka 
på sociala medier stått i fokus. Nedan kommer publiken vara i fokus. Först 
genom att beskriva en allmän bild av vad sociala medier enligt vissa teorier 
gör med publikens informations- och kommunikationsvanor för att sedan 
vävas in i den journalistiska arbetsprocessen och sociala medier.     

 

3.5.1  Deltagandekultur 
Sociala medier ger, enligt vissa, upphov till vad de kallar en deltagandekultur. 
Rainie och Wellman (2012) uttrycker det som att de teknologiska 
förutsättningarna formar de nätverkande individernas liv, deras beslut och 
deras övergripande beteende. Sociala medier ses å ena sidan kunna skapa 
underverk för både samhället och de medborgare som lever i det nästan 
enbart genom att de blir en plattform där människor kan mötas (Shirky 2008; 
Jenkins 2006). Å andra sidan beskrivs en mer negativ effekt av sociala medier 
där användarna (medborgarna) stängs in i filterbubblor och utnyttjas som 
gratis arbetskraft (Fuchs 2014; Pariser 2011). Genom att studera dessa olika 
sidors teorier kring deltagandekultur ämnas skapa en bild av hur publikens 
beteende påverkar hur journalister kan arbeta med dem på sociala medier. 
Något som blir nödvändigt att ha med sig i analysen av den här studiens 
empiriska material.  

De mer positiva texterna om deltagarkultur fokuserar på den kollektiva 
massans intelligens och möjlighet till samarbete. En individs specifika 
kunskap förändrar inte världen, men miljarder människors samlade kunskap 
kan däremot göra det (Johnson 2001). Henry Jenkins, amerikansk 
medieprofessor, skrev det inflytelserika verket Convergence Culture år 2006. 
Jenkins är av den uppfattningen att den nya tekniken skapat en 
deltagandekultur där användarna återanvänder information och sprider den 
på alla möjliga typer av plattformar. Med sin kollektiva kreativa förmåga 
förändrar de informationen och skapar tillsammans något nytt. Enligt Jenkins 
kräver den uppkopplade individen att få delta i såväl produktion som 
distribution och går därmed från att traditionellt varit en passiv betraktare till 
att bli en aktiv deltagare (Jenkins 2006). Jenkins har främst tittat på 
intressegrupper som tillsammans skapat material kring det ämne de är 
intresserade av. 

Jenkins utvecklar sedan detta tillsammans med Ford och Green (2013) när 
de beskriver vad de kallar spridbar media (spreadable media). De förkastar 
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idén om att information blir viral, att den sprider sig utan kontroll. De bygger 
vidare på Jenkins teorier om en syn på användarna som drivna och att det 
sker ett deltagande av fri vilja. Det är innehåll som berör användare som 
överlever och sprids vidare. Det blir viktigt att tänka på vad användarna vill 
ha för att man ska kunna engagera dem och få sin information spridd. 
Producenterna av innehåll måste dels våga släppa sin ägandekontroll över 
innehållet men också forma det på ett sätt som får publiken att engagera sig i 
det. De menar exempelvis att humor, mysterier och ofärdiga texter som 
paketeras på ett sådant sätt att det enkelt går att flytta (dela) är det innehåll 
som kommer att spridas i en deltagandekultur. De menar att det finns en 
nyckel alla medieproducenter kan sätta i sin nyckelknippa (Jenkins, Ford och 
Green 2013). 

Shirky (2008) driver också tesen Jenkins (2006) hade att den nya tekniken, 
med sitt syfte att föra människor samman, gör att människor också vill 
samverka och att detta i slutänden leder till en mer demokratiserad värld. 
Shirky tror på den kollektiva intelligensen och människans godhet. Ett uttryck 
Shirky myntat är ”cognitive surplus” som syftar till att all den fritid som 
frigörs i och med teknikutvecklingen kan, och kommer att, användas till att 
ytterligare utveckla hur vi kan samarbeta med varandra och därmed lösa 
gemensamma problem (Shirky 2010). Just demokratiserandet av 
informationskulturen är vad som framhålls av dessa internettänkare. I takt 
med att publiken får tillgång till varandra och nya produktionstekniker faller 
resten på. Wikipedia är ett bra exempel på hur denna gemenskap kan se ut.  

De mer kritiska tänkarna fokuserar på luftslottet som byggs upp kring 
deltagandekulturer och sociala medier. Christian Fuchs (2014) anser att 
Jenkins blundar för de mer fientliga grupper eller individer som också kan 
samlas och skapas genom sociala medier. Här står Anders Behring Breivik 
som exempel (Fuchs 2014:59) som fick idéer och spridning via diverse forum 
på nätet. Fuchs menar också att de mer positiva tänkarna felaktigt målar upp 
internet som mer jämlikt än vad det är. Det finns precis som i övriga samhället 
ägande- och maktstrukturer vilket gör att vem som helst dels inte kan påverka 
eller förändra innehåll, och dels kan inte vem som helst få sitt innehåll synligt 
för spridning och bearbetning på sociala medier (Ibid:60).  

En annan invändning mot Jenkins som Fuchs delar med andra är att 
medlemmarna på sociala medier är den vara exempelvis Facebook säljer för 
att få in pengar. De utnyttjas av starkare aktörer för produktion och 
distribution men Facebook och andra sociala medieplattformar existerar på 
grund av sina användares vilja att delta. En individ kan aldrig delta i något 
utan att befinna sig i en klassposition eller ekonomisk position (Fuchs 2014:35). 
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Det kan enligt Fuchs inte finnas en rättvis form av deltagande när internet 
bygger på att den som är mest populär och har mest pengar är den som syns 
och har egentlig makt att påverka. Fuchs (2014:66) kritiserar Jenkins (2006) i 
det att han tycker att Jenkins marginaliserar utnyttjandet av användares 
kreativitet, något Fuchs kallar ”digital labor”. Användarna, menar Fuchs, 
befinner sig i en utnyttjandesituation. De säljs som varor åt annonsörer och 
gör olika företags jobb utan att få något ordentligt för det, något som också 
van Dijck (2013) menar.  

En annan negativ aspekt av nätverkssamhället är att det ger upphov till en 
passiv form av kollektivistiskt engagemang som riskerar att ersätta faktiskt 
handling enligt Morozov (2011) som han kallar slacktivism. Uttrycket 
myntades inte av Morozov men syftar i det här fallet på en demokratisk 
process där medborgare nöjer sig med att trycka ”gilla” på Facebook, eller 
SMSa iväg 50 kronor till en hjälporganisation, istället för att som tidigare ställa 
sig på barrikaderna och slåss. Morozov menar att detta blir ett hot mot 
demokratin där människor isolerar sig och lämnar problemen åt någon 
annan.31 

 

3.5.2  Föreställningen av den aktiva publiken  
En aktiv publik (likt den Jenkins (2006) med flera beskriver, se föregående 
kapitel) kan i teorin hjälpa en journalistbransch som befinner sig i en 
ekonomisk knipa. I en rapport från 2014 fastställer Nygren och Althén att den 
svenska nyhetsekologin befinner sig i en kris. Antalet journalister som 
producerar lokala dagstidningar har de senaste 10 åren fallit med 25 procent. 
Mer än en tredjedel av lokalredaktionerna har tvingats stänga vilket i sin tur 
lett till en centralisering av den lokala nyhetsproduktionen och därmed en 
drastisk minskning av direkt kontakt mellan den lokala journalisten och det 
lokala samhället (Nygren och Althén 2014:49–50). Detta märks även i större 
delen av den västerländska världen och en stark lokal journalistik kan inte 
längre garanteras i dagens föränderliga digitala mediesystem (Kleis Nielsen 
2015).  

Tidigare studier menar att det skapas en klyfta mellan det lokala samhället 
och journalisten men att den lokala närvaron går att upprätthålla online 
istället när den i verkligheten försvinner. Vissa menar att detta i teorin går att 
uppnå genom att med hjälp av sociala medier göra sina läsare till prosumers 
(en sammansättning av orden producer och consumer, producent och 

 

31 http://www.newyorker.com/magazine/2010/10/04/small-change-3 2015-01-30 
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konsument) eller att på andra sätt skapa möjligheter till att driva fram en 
deltagande form av journalistik med publiken (Williams, Harte och Turner 
2015; Knight och Cook 2013; Singer et al. 2011). Andra att det i verkligheten 
inte är lika lätt. Det saknas såväl satsningar från medierna som ett intresse 
från allmänheten (van Kerkhoven och Bakker 2014; Karlsson et al. 2015; 
Karlsson och Holt 2014).  

Sociala medier är i teorin lätt att koppla till gemensamma aktiviteter och 
den deltagandekultur som tidigare beskrivits. Faktum är att väldigt många 
människor, på främst plattformen Facebook, står i en direkt koppling till 
varandra. De kan vara helt vanliga medborgare, toppolitiker, tv-kändisar eller 
journalister men på Facebook kan de mötas och förutsättningarna för 
informationsutbyte, kollektivt skapande och övervakning är exceptionella. 
Alltså är det i teorin lätt att föreställa sig en aktiv publik på sociala medier 
som vill komma samman och förändra eller markera det samhälle, eller 
åtminstone den sfär de befinner sig i, likt vad exempelvis Clay Shirky (2008), 
Henry Jenkins (2006) och van Dijck (2013) grundar sina teorier i.  

Denna föreställning av en aktiv publik på sociala medier är en 
förutsättning för att sådant arbete som crowdsourcing eller crowdfunding 
skulle vara fruktbart. Vill journalister exempelvis skapa journalistik med hjälp 
av publiken på sociala medier, eller få hjälp med att bekosta den, räcker det 
inte att Facebook tillhandahåller drygt 5 miljoner svenska användare utan 
journalisten måste också få dem villiga att delta. 

En del forskning har gjorts där publiken- och publikinitiativet kring 
journalistik i sociala medier undersökts. Karlsson et al. (2015) utförde en 
kvantitativ studie på publikdeltagande i journalistiken. Där slog de först fast 
att endast lite forskning dittills gjorts i ämnet och att debatten om deltagande, 
överväganden och makt varit informerad av kvalitativa, anekdotiska eller helt 
teoretiska studier (Ibid:296). Deras var den första studien att ta tempen på den 
svenska deltagande journalistiken. 

En litteraturgenomgång visar de att det aldrig funnits en bred vilja från 
publikens sida att delta i journalistiken. Endast en liten del av användare på 
sociala medier bidrar med innehåll och de som bidrar med innehåll i en 
nyhetskontext gör det med personliga intressen som drivkraft, inte för att 
debattera, driva opinion eller producera annat journalistiskt innehåll 
(Ibid:298). Trots detta antas det, enligt Karlsson et al. (2015) ofta inom 
journalistikforskning att det finns många exempel på deltagande journalistik 
och en ökad involvering av publiken i journalistiken. 
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Vad deras studie visade var att: 
 

Overall, we conclude that these data from Sweden 
indicate that participatory journalism, at least in terms 
of blog links and comments, is on the decline and, for 
that matter, has previously been given more value by 
editors and academics than by the citizens allegedly 
empowered by this phenomenon. Consequently, we 
see these results as an indicator that there is no major 
shift in how power is being distributed or how 
deliberation takes place in the context of news and 
journalism. This is not only a problem of producers 
letting go of control but also, more importantly, a lack 
of interest, for whatever reason, from users. (Karlson 
et a. 2015:305) 

 
Data från Sverige pekar på en nedgång av vissa former av deltagande 

journalistik. Något som inte bara beror på vad Lewis (2012) pekar på, 
nämligen att journalisten har svårt att veta hur mycket kontroll hen ska släppa 
på i sin produktion, utan också att publiken (användarna) inte visar på något 
intresse att delta. 

Det finns också andra studier som pekar åt detta håll. McCollough et al. 
(2017) studerade fokusgrupper där småstadsinvånare i USA bland annat 
svarade att de inte brukade dela eller kommentera lokala nyheter på sociala 
medier. Endast en eller två personer i en fokusgrupp av i snitt tio stycken 
angav att de ägnade sig åt sådant på sociala medier (Ibid:10). Forskarna pekar 
också på andra studier där denna ovilja och passivitet hos medborgaren, 
publiken, att bidra eller på annat sätt blanda sig i journalistiken även när 
alternativ ges (Heikkilä och Ahva 2015; Harcup 2015). 

Karlsson och Holt (2014) slår också fast att det finns få exempel på 
medborgarjournalistik som ligger utanför de etablerade medierna i Sveriges 
kommuner. Studien menar att det i den digitala samtiden finns fantastiska 
möjligheter att från medborgarhåll fylla ut den journalistiska bevakningen 
efter att lokala medier tvingas spara in på resurser men att detta inte alls tas 
tillvara. Undersökningen visar att det i nästan 99 procent av de undersökta 
290 kommunerna saknas alternativ till den döende lokalpressen (Karlsson och 
Holt 2014:174).  

Sammanfattningsvis pekar alltså den tidigare forskningen på att publiken 
är svår att engagera. Detta trots att 2000-talets informationskultur dominerats 
av teknik som för mängder av användare samman (Johnson 2001; Shirky 2008; 
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Jenkins, Ford och Green 2013; Jenkins 2013; Hermida 2014; Rainie och 
Wellman 2012). Enligt Nygren och Leckner (2016) är det endast två procent 
av den svenska befolkningen som säger att de bidragit till journalistiken 
genom att själva skriva en artikel eller skickat in bilder det senaste året 
(Nygren och Leckner 2016:343). Samma studie slår också fast att nya typer av 
lokala medier är viktiga men att de inte ersatt de traditionella. Detta skiljer sig 
åt mellan åldersgrupper över och under 50 år, de under är mer öppna för det 
nya medan de över är mer restriktiva. Lokala grupper på Facebook är alltså 
mer viktigt för åldersgruppen under 50 år och det är också i detta forum man 
som publik, om man nu gör det, väljer att delta genom spridning och 
medskapande, inte i den traditionella analoga tidningen (Ibid:345). 
Sammantaget är allt detta viktiga aspekter att ta med sig i analysen av denna 
studies empiriska material. 
 

3.6 Den aktiva journalisten  
Utöver den tidigare forskning som refererats till hittills har studier visat att 
journalisten använder sociala medier på flera sätt i fråga om spridning, 
varumärkesbyggande, publikdialog och kostnadseffektiv research (se 
exempelvis Jenkins, Ford och Green 2013; Lasorsa, Holton och Lewis 2012; 
Hermida 2013; Phillips 2015; Knight och Cook 2013). Studier har också visat 
att svenska journalister i stor utsträckning använder sig av sociala medier 
(Anikina, Dobek-Ostrowska och Nygren 2013; Hedman och Djerf-Pierre 2013). 
Projektet Journalism in Change (Nygren och Dobek-Ostrowska 2015), som 
bland annat byggde på en enkätstudie med 500 medverkande svenska 
journalister under 2012 visade att 67 procent av de svenska journalisterna 
sade sig använda sociala medier i sitt arbete. Tittar man på statistik från resten 
av samhället (Findahl 2015) är sannolikt dessa siffror ännu högre idag. De 
syften som journalisterna använde sociala medier för var: att hålla kontakt 
med kollegor, att ha en dialog med publiken, att leta efter idéer och att göra 
research (Nygren och Dobek-Ostrowska 2015). 

Reed (2011, 2012) visar hur sportjournalister i USA använder sociala 
medier. Användning av sociala medier generellt och sociala medier som 
plattform för bevakningen av elitkällor, i det här fallet sportutövare, och hur 
detta påverkade den professionella journalistrollen. Reed kom fram till att 
ålder och den individuella journalisten spelade stor roll i hur sociala medier 
på dessa olika sätt användes (Reed 2012:568). Twitter med sin mindre privata 
utformning var plattformen som mest normaliserats in i arbetsprocessen utan 
att påverka relationen mellan källa och journalist medan det med Facebook 
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var svårare då man vid tidpunkten behövde bli vän med personen för att 
kunna följa dem (Ibid.). Reed kunde också visa att sociala medier tog allt 
större plats i det journalistiska dagliga arbetet.   

Lasorsa, Lewis och Holton (2012) analyserade mer än 22 000 tweets gjorda 
av journalister och pekade på att Twitter används som ett nytt verktyg inom 
den traditionella journalistiska arbetsprocessen. De visade också på att de 
unika funktioner Twitter erbjuder påverkade normerna för journalistiskt 
arbete och förhållningssätt. Speciellt den del av twitterkulturen som går ut på 
att tycka (Lasorsa, Lewis och Holton 2012:30). Traditionellt ingår det i den 
journalistiska professionen att hålla sig objektiv och avstå från tyckande. Då 
ett av Twitters huvudsyften är just tyckande inom ett snävt utrymme på 140 
tecken blir detta ett svårt mål att hålla sig till. Studien visade att närmare 43 
procent av de analyserade tweetsen innehöll någon form av tyckande och att 
16 procent i huvudsak bestod av tyckande (Lasorsa, Lewis och Holton 2012). 
Det var mest troligt att journalister som inte var anställda vid traditionella 
journalistiska företag tummade på etiken och moralen. Lasorsa, Lewis och 
Holton (2012) kunde också visa att förhållandevis lite gjordes för att bjuda in 
icke-professionella aktörer i den journalistiska arbetsprocessen (Ibid.:31). En 
av slutsatserna med studien var att:  
 

[J]-tweeters appear to be normalizing microblogs to 
fit into their existing norms and practices but, at the 
same time, they appear to be adjusting these 
professional norms and practices to the evolving 
norms and practices of Twitter (Lasorsa, Lewis och 
Holton 2012). 

 
Precis som Reed (2011, 2012) tittade på relationen mellan sportjournalist 

och elitkälla i USA gjorde Rogstad (2013) detsamma med journalister 
inriktade på politisk rapportering i Norge. Hon ville se hur politiska 
nyhetsreportrar använde sociala medier generellt och frågade sig om sociala 
medier försvagade gränsen mellan personlig och professionell. Resultaten 
visade att journalisterna i urvalet var flitiga sociala medie-användare men att 
de generellt lyckades upprätthålla en professionell distans till sina källor 
(Rogstad 2013:13). I sin studie definierade Rogstad fem olika typer av 
journalister aktiva på sociala medier. Dessa var: ”the sceptics, the networkers, 
the two-faced, the opiners, and the sparks” (Rogstad 2013:7) Spridningen var 
förhållandevis stor och det går därför inte att dra slutsatser om hur 
genomsnittsjournalisten såg ut men det som studien ändå visade var att de 
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undersökta journalisterna visste var gränsen mellan professionell och privat 
gick. Hon fann också att journalister som arbetade som politiska 
kommentatorer hade större benägenhet att frångå de traditionella 
journalistiska normerna än kollegorna som jobbade som politiska 
nyhetsreportrar.  

Hedman och Djerf-Pierre (2013) studerade twittrande svenska journalister 
med hjälp av data bestående av enkätsvar från 1 412 journalister. Målet med 
studien var att se hur svenska journalister aktiva på sociala medier betedde 
sig samt att undersöka om och hur dessa journalister avvek från andra 
journalister gällande traditionell etik och moral. De fann tre områden av 
användare kategoriserade efter sättet de använde sig av sociala medier 
(Hedman och Djerf-Pierre 2013:381), likt Rogstad (2013) gjorde i sin studie. 
Den första typen ”the sceptical shunners” utgjorde cirka 10–15 procent av 
urvalet och var de journalister som i princip helt valde bort sociala medier och 
som dessutom är skeptiska till andras användning av dem. Den andra typen 
kallar Hedman och Djerf-Pierre ”the pragmatic conformist”. Dessa är 
journalister som använder sociala medier främst som ett 
informationssamlingsverktyg och som kanske valt bort dem om de inte tyckte 
att arbetsgivare och övriga samhället förväntar sig att de ska använda dem. 
Dessa utgjorde den största gruppen av urvalet. Den sista kategorin 
definierades som ”the enthusiastic activists” och utgjorde cirka 5 procent av 
urvalet. Dessa journalister tillhör de som helt gjort sociala medier till en del 
av sin såväl privata som professionella vardag. Dessa journalister återfanns 
främst i den yngre generationen samt i journalister professionellt inriktade på 
nätet. Kontentan av Hedman och Djerf-Pierres (2013) studie är att det går att 
finna vissa förändringar i hur journalister gör sitt dagliga jobb men att det inte 
finns tecken på att de grundläggande journalistiska idealen påverkas. 
Plattformarna normaliseras in i en arbetsprocess hos en stor mängd 
journalister men normaliseringen sker också åt två håll då vissa delar av 
processen till viss del också färgas av de sociala medierna, såsom 
publikorientering, varumärkesbyggande och omvärldspositionering 
(Hedman och Djerf-Pierre 2013; Hedman 2014; Lasorsa, Lewis och Holton 
2012; Singer 2005) 

 Hille och Bakker (2013) studerade hur ett antal nederländska 
nyhetsmedier valt att använda Facebook, vilka funktioner de använder, i 
vilken frekvens och om journalisterna använder Facebook för att aktivt 
interagera med sin publik. Resultaten visade att det inte fanns någon 
gemensam strategi för användningen och att en försvinnande del av urvalet 
använde Facebook för att aktivt tala med publiken. Det fanns tendenser som 
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visade på att Facebook på vissa platser införts som ett nödvändigt ont och 
senare mer eller mindre övergivits (Hille och Bakker 2013:677). Facebook 
användes snarare som en ny distributionskanal än till något som kan liknas 
vid de inom teorin om en deltagandekultur. 

Ingela Wadbring och Sara Ödmark visade i en studie (2014) att den 
traditionella nyhetsvärderingen återfinns online. Studien undersökte de mest 
delade nyheterna i sociala medier med hjälp av sajten socialanyheter.se. De 
kunde då se att: ”närhet i tid, rum och kultur, förenkling samt en negativ ton” 
var några av de variabler som sammanföll med mest delade artiklar 
(Wadbring och Ödmark 2014:4). Ett annat viktigt fynd i denna studie var att 
kvällstidningen dominerade som avsändare (Ibid). 

De studier presenterade här representerar endast en del av den pågående 
forskning som görs på området journalistik och sociala medier (se exempelvis 
Örnebring 2013; Knight och Cook 2013; Karlsson och Holt 2014; Johansson 
2013; Broersma och Graham 2012; Bro och Wallberg 2014: Karlsson, Bergström, 
Clerwall och Fast 2015). Hermida (2012, 2013) sammanfattar forskningen på 
området journalistik och sociala medier, främst Twitter, väl upp till år 2013. 
Och Lewis (2012) gör en ambitiös genomgång av litteraturen kring 
spänningen mellan professionell kontroll och amatörers deltagande i 
journalistiken.  

Lecheler och Kruikemeier (2015) slår i en översiktsstudie över tidigare 
forskning bland annat fast att journalister av idag har accepterat information 
som kommer från internet och sociala medier som nödvändig och som en 
viktig inspirationskälla till nyheter. Forskningen har dock inte visat på att 
online-källor förändrat nyhetsagendan. Journalister tenderar fortfarande att 
använda elitkällor och sedan krydda med andra informella källor för att utöka 
publikens vilja att läsa (Ibid:167). Lecheler och Kruikemeier (2015) kunde 
också visa på att det finns en okunnighet inom journalistkåren när det gäller 
hanterandet av källor och information online trots en hög generell 
användning av sociala medier i kåren. Sammanfattningsvis slår de fast att 
studier inte kunnat visa att internet och sociala medier leder till en mer 
varierad, publikcentrerad journalistik (Ibid:163). 

En sista punkt att ta med sig från Lecheler och Kruikemeiers (2015) 
översiktsstudie är att studier av journalistiskt användande av onlinekällor och 
sociala medier fortsättningsvis är ett mål som rör på sig och som alltså kan 
anses vara i ständig förändring. 
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4 Metoder 

4.1 Forskningsdesign 
Urvalet av medieföretag för den här studien har varit strategiskt utifrån 
synliga satsningar på sociala medier, ekonomiska förutsättningar samt 
geografisk position och spridningsområde. De fyra företagen som undersöks 
är på riksnivå Sveriges Radio och Aftonbladet och på lokal nivå Dalarnas 
Tidningar och Gotlands Media. De två nationella företagen valdes för att de 
vid tidpunkten var framåt i digitalisering samt hade tydlig närvaro på sociala 
medier, men också för att de kommer från två olika delar av mediemarknaden. 
Ett public service företag och ett kommersiellt. De lokala företagen valdes 
utefter likheten i geografisk position, en Ö (Gotland) och ett län med tydlig 
identitet långt från Stockholm (Dalarna), men också då de till synes skilde sig 
i digitaliseringsgrad och satsningar på sociala medier. Genom att skapa ett 
urval där parterna på fler än ett sätt skiljer sig och samtidigt liknar varandra 
var förhoppningen att en så bred användning av sociala medier som en del av 
den journalistiska arbetsprocessen kunde fångas upp. Under olika perioder 
2013–2016 har observationsstudier ute på redaktionerna genomförts, 
intervjuer har gjorts med chefer, utvecklare, redaktörer och journalister och 
sammanlagt sex månader av statistiskt material har samlats in från de olika 
redaktionernas sociala medie-konton.  

Den övergripande forskningsdesignen bygger på att kunskap förvärvats 
under arbetets gång. Innan någon studie påbörjades var kunskapen helt 
teoretisk. Med hjälp av de olika använda forskningsmetodernas placering på 
studiens tidsaxel har insamlad kunskap kunnat ligga till grund för nästa 
metod i kedjan.  

Resultatdelen av den här avhandlingen är strukturerad på ett tematiskt vis 
och på samma sätt är den empiriska insamlingen över åren insamlad. Initialt 
valdes företagen Sveriges Radio och Aftonbladet ut strategiskt på grund av 
deras stora närvaro på sociala medier. Eventuella intervjupersoner 
efterforskades och kontaktades. Då intervjuerna genomfördes kartlades de 
olika företagens inställning och visioner för sociala medier och 
policydokument och lathundar samlades in. Detta ligger till grund för 
visionskapitlet av den här avhandlingen efter det att samma tillvägagångssätt 
kopierades för företagen Dalarnas Tidningar och Gotlands Media.  

Efter att kunskap om hur företagen ämnar använda sociala medier samlats 
in kunde en observationsstudie samt innehållsanalys av sociala medieflöden 
planeras och genomföras. Först då fanns kunskap om exempelvis vilka 
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konton som fanns på de olika företagen samt vilka redaktioner som jobbade 
med varandra och med sociala medier etcetera. Detta ligger till grund för den 
andra delen av resultatavsnittet om den journalistiska arbetsprocessen.  

De lokala medierna kompletterade den initiala studien som enbart bestod 
av de nationella medierna. Då gjordes allt om på samma sätt som för de 
nationella. Urvalet av företag gjordes strategiskt efter geografi och vad som 
utifrån gick att utläsa som engagemang kring sociala medier. Sedan utfördes 
intervjustudien och dokumentinsamlingen följt av observationsstudie och 
innehållsanalys. Skillnaden var att det redan vid första kontakten bokades in 
en veckas observationsstudie där intervjuerna och dokumentinsamlingen 
gjordes första dagen för att sedan ligga till grund för resten av veckan. 

Den första delen av insamlingen gav alltså en förståelse för resterande 
insamling. De olika medieföretagens aktivitet på Facebook, Twitter och i viss 
mån Instagram var det som samlades in under tre månaders tid för att sedan 
kunna analyseras. Genom att använda flera metoder uppnåddes en så bred 
kunskap som möjligt om de olika företagens tankar kring och faktiska 
användning av sociala medier.  

Då ämnet för undersökningen visserligen är tydligt, sociala medier, är det 
också flyktigt i och med det svårdefinierade begreppet i kombination med att 
allt arbete med sociala medier sker digitalt och online. Aktiviteten på sociala 
medier arkiveras heller inte som websidor (Hinderson 2013). Twitter, 
Facebook eller Instagram erbjöd i skrivande stund inte några effektiva sätt för 
analys av historisk aktivitet såvida man inte är ägare av kontot. En forskare 
behövde således hänge sig åt de benchmarkverktyg eller andra 
tredjepartsverktyg som fanns på marknaden. Detta gjorde insamlingen 
stundtals svår, men eftersom det användes fler metoder kan ändå hävdas att 
ett vetenskapligt försvarbart resultat kan presenteras. 

Metoderna som använts har främst verkat för att besvara de förhållandevis 
konkreta forskningsfrågorna. Dessa svar ligger sedan som grund till den 
diskussion som görs sist i avhandlingen där resultaten lyfts från det konkreta 
till det mer analyserande.  
 

4.2 Intervjuer, policyer och handböcker 
Såväl Aftonbladet som Sveriges Radio har utformat dokument som tar upp 
hur sociala medier ska användas inom företaget. De är en kombination av 
policyer och handböcker som bygger på vad de högre cheferna stipulerat i sitt 
visionsarbete gällande sociala medier. Sveriges Radios handbok är 136 sidor 
lång och tryckt i pocketformat medan Aftonbladets är 14 sidor lång och i A4 
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format. Aftonbladets är snarare formad som en lathund medan Sveriges 
Radios är tänkt om en heltäckande handbok. Olikt Aftonbladet och Sveriges 
Radio hade varken Dalarnas Tidningar eller Gotlands Media några skrivna 
dokument som direkt går att enbart koppla till sociala medier. För att 
säkerställa att det faktiskt inte fanns några dokument frågades samtliga 
intervjupersoner plus att det gjordes egen research på ägarföretagens centrala 
öppna plattformar, Mittmedia och NTM-koncernen. Det som lyckades samlas 
in var en Powerpointpresentation från Dalarnas Tidningar angående idén om 
DT Effekt samt en föråldrad sociala medie-policy i punktform från 2010 som 
inte används längre, också den från Dalarnas Tidningar. Dessa behandlas i 
resultatkapitlet. Då textmängden var så begränsad har inte en formell 
innehållsanalys med kodschema av materialet genomförts. Dessa dokument 
har istället legat till grund för en del av de intervjuer samt den 
observationsstudie som gjorts på respektive företag och det presenteras också 
utdrag ur dem i avhandlingens resultatkapitel. Likt i Odéns studie av 
policydokument (Andersson Odén 2001) har dock frågor ställts till 
dokumenten under läsningen med målet att få en så välgrundad 
intervjuguide och observationsstudie som möjligt:  
 

• Vilken grafisk form har dokumenten? Tryckt, digitalt, A4 eller A5 etc. 
• Har dokumenten ett tydligt syfte? Handbok, lathund, regelverk etc. 
• Vem eller vilka är dokumentens målgrupp/er? Chefer, journalister, 

allmänheten, både och etc. 
•  Vilka avsnitt får mer eller mindre plats i dokumenten? Grundkunskaper, 

varumärkesbyggande, spridning, dialog, etik etc. 
• Är dokumenten utformade för att kunna uppdateras eller är de statiska?  

 
Eftersom policyliknande dokument endast fanns hos Sveriges Radio och 

Aftonbladet gjordes också iakttagelser om ordval i vissa avsnitt som kunde 
härledas till företagens ekonomiska villkor, public service eller kommersiellt 
drivet. 

Med hjälp av policydokumenten i kombination med teoriläsning kunde 
välgrundade intervjuer genomföras med representanter från de olika 
företagen. Dessa gjordes i semistrukturerad form (Bryman 2011:415). 
Tillsammans var dessa två metoders övergripande syfte att svara på 
forskningsfråga 1: Vilka är de fyra medieföretagens visioner när det gäller arbetet 
med sociala medier, det vill säga vad vill de uppnå när de inom sin journalistiska 
verksamhet arbetar med sociala medier?  
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     Semistrukturerade intervjuer genomfördes med representanter för 
samtliga medieföretag. Dessa följde alla samma intervjuguide som finns i 
appendix för den här avhandlingen. Tiden varierade beroende på mer eller 
mindre uttömmande svar. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. 
Den yrkestitel personerna har i detta schema överensstämmer med 
tidpunkten för intervjuerna. 

På Sveriges Radio intervjuades:  
 
• Yasmin el Rafie, en av Sveriges Radios utvecklingsredaktörer för sociala 

medier. Hon står som medförfattare till Sveriges Radios sociala medier-
handbok och utvecklade bland annat också internutbildningar i ämnet för 
Sveriges Radios journalister.  

• Martin Jönsson, Digital redaktör samt biträdande programdirektör. Han 
rekryterades till Sveriges Radio från Svenska Dagbladet 2013 där han 
jobbat som redaktionschef, ansvarig utgivare och sist kulturchef sedan 
2005. Detta var den person med mest övergripande ansvar för Sveriges 
Radios utveckling av digitala medier.  

• Cilla Benkö, VD för Sveriges Radio med bland annat det yttersta ansvaret 
för det övergripande visionära arbetet för samtliga verksamheter.  

 
På Aftonbladet intervjuades: 

 
• Ehsan Fadakar, ansvarig för sociala medier och chef för debattredaktionen. 

Hade också som uppdrag att utforma Aftonbladets lathund i sociala medier 
för journalister och redaktörer och låg även bakom sajten Lajkat.se. 

• Lena Mellin, ställföreträdande ansvarige utgivare, tidigare nyhetschef på 
tidningen och tillhör den högsta journalistiska ledningen på Aftonbladet.  

Intervjupersonerna på lokaltidningarna var ansvariga utgivare, 
chefredaktörer, digitalt ansvariga och reportrar på respektive företag. Dessa 
var på Dalarnas Tidningar:  

 
• Carl-Johan Bergman, chefredaktör och ansvarig utgivare på Dalarnas 

Tidningar. 
• Linda Solum, nyhetschef (livechef) för Falu-Kuriren. 
• Anders Ferm, digital redaktör för Dalarnas Tidningar. 
• Fredrika Hillervik, nyhetschef Mora Tidning. 
• Andreas Emanuelsson, reporter på Nya Ludvika Tidning. 
• Gruppintervju med redaktionen på Borlänge Tidning. 
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Och på Gotlands Media: 
 

• Mats Pettersson, ansvarig utgivare och chefredaktör på Helagotland.se som 
också jobbade som reporter.  

• Ulf Hammarlund, redaktionschef och ansvarig utgivare på Gotlands 
Tidningar. 

• Ulrika Fransson Ingelmark, redaktionschef och ansvarig utgivare på 
Gotlands Allehanda. 

 
I takt med att intervjuerna gjordes på de olika företagen övervägdes om 

det fattades någon infallsvinkel som kunde hjälpa till att svara på 
forskningsfrågorna, om det behövdes intervjuas någon extra person. Efter att 
samtliga intervjuer genomförts gick att se att svaren blev så pass lika varandra, 
men att de samtidigt innehöll bredd, att en mättnad uppnåddes. Det anses 
alltså inte att någon intervju saknas för att uppfylla avhandlingens syfte, men 
att urvalet dock kunde varit större för att öka studiens trovärdighet (Bryman 
2011:354). 
 

4.3 Plattformsdata 
Plattformsdata har samlats in från Facebook, Twitter och Instagram. Detta har 
gjorts med hjälp av benchmarkverktyget Quintly32. Sammanlagt 55 konton 
har observerats och det har varit en blandning av officiella redaktionskonton 
och privata journalisters konton. De officiella kontona bestod av ett urval av 
de som direkt kunde knytas till företaget, exempelvis Ekots Facebooksida 
eller kontot @sr_ekot på Twitter. De enskilda journalisternas konton valdes ut 
slumpmässigt och hur detta gick till i detalj går att läsa i kapitel fem. 
Plattformsdata samlades in i två stadier. Först under tre månader från 
Sveriges Radio och Aftonbladet, 2014-10-10 till 2015-01-10, och sedan under 
tre månader, 2015-08-31 till 2015-11-29 från Dalarnas Tidningar och Gotlands 
Media. Att insamlingen skedde under olika perioder berodde på finansiella 
och administrativa skäl men anses inte påverka resultaten då de två 
perioderna ändå befinner sig så pass nära varandra i tid. 

Quintly är en applikation som använts i tidigare forskning under annat 
namn (Hille och Bakker 2013). Den samlar in statistik i realtid, det vill säga 
från dess att man sätter på insamlingen till dess att man stänger av den, från 

 

32 http://www.quintly.com 
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utvalda konton som sedan går att avläsa och analysera. Förutom 
grundstatistik finns även funktioner som mäter interaktion och inflytelserika 
följare i det övriga flödet etc. Vilka mätningar som används från Quintly är:  

 
• Antal egna uppdateringar på kontona. 
• Antal delningar de inlägg som gjorts under tre månader fått. 
• Antal gilla de inlägg som gjort under tre månader fått. 
• Antal kommentarer de inlägg som gjorts under tre månader fått. 
• En komplett lista med innehållet av samtliga inlägg gjorda av de 

officiella kontona på Facebook. 
• Antal fans av respektive officiellt sociala medie-konto. 
• Antal följare av samtliga Twitterkonton. 
• Lista på frågor ställda till de officiella kontona under de tre 

månaderna. 
• Mätning av hur snabbt ett svar kommit på en fråga ställd till de 

officiella kontona. 

 
Quintly har också levererat andra mätningar som dock inte används i 

denna studie. Siffrorna har levererats från Quintly i form av PDF- eller Excel-
dokument. På dessa dokument har så en analys gjorts då relevanta diagram 
och tabeller plockats ut. Det har också utförts en extra kodning av listorna 
över det kompletta innehållet från de officiella kontona på Facebook. 
Kodningsmallen till detta finns också som appendix till avhandlingen. Här 
har målet främst varit att se hur inläggen varit formulerade. Om de varit 
formulerade exempelvis som en fråga eller som marknadsföring. 

Till sist har en analys gjorts av samtliga inlägg som gjordes i 
Facebookgruppen DT Nära under januari och februari 2016. Sammanlagt 
handlade det om ca 200 inlägg och analysen gjordes direkt på Facebook. 
Kodningsmallen för denna analys ligger också som bilaga i avhandlingen. 
Kortfattat var de variabler som kodades:  

 
1. Vilket datum gjordes inlägget? 
2. Vem gjorde inlägget: en journalist eller övrig medlem av gruppen? 
3. På vilket sätt var inlägget formulerat? Som ett: tips, marknadsföring, 

uppmaning, fråga, fråga tillsammans med marknadsföring, fråga 
tillsammans med uppmaning eller odefinierbar information. 

4. Hur många kommentarer hade inlägget? 
5. Hur många kommentarer gjordes av journalister? 
6. Hur många kommentarer gjordes av övriga medlemmar? 
7. Är inlägget positivt, negativt eller neutralt? 
8. Kan inlägget kopplas till Dalarna eller till dalfolk? 
9. Vilken del av Dalarna kan inlägget kopplas till? 
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10. Vilket är inläggets huvudsakliga ämnesområde? 
11. Vilken genre kan inlägget klassas som? Nyhet eller opinionsmaterial? 
12. Vem är den tänkta mottagaren av inlägget? Är det: journalister, andra 

medlemmar i gruppen eller både och? 
13.  Vilket format har inlägget? Är det text med eller utan bild, ljud, rörlig bild 

eller text plus rörlig bild? 
14. Detaljerat ämnesområde, fri kategorisering. 

 
Kodningsmallen är inspirerad av den mall som används av Wadbring och 
Ödmark (2014) i studien Delad glädje är dubbel glädje? En studie om nyhetsdelning 
i sociala medier.  
   

4.4 Observationsstudie 
En deltagande observationsstudie på samtliga redaktioner genomfördes för 
att komplettera empirin från de övriga metoderna. På Sveriges Radio besöktes 
Ekot vars redaktion består, förutom av nyhetsredaktionen, också av två andra 
samhällsredaktioner: P1-morgon och Studio Ett. Alla ligger organisatoriskt 
under samma chef och journalisterna går ofta mellan dessa olika redaktioner. 
Samtliga former av återkommande möten på dessa redaktioner observerades 
utöver själva redaktionsmiljön. På Sveriges Radio gjordes observationen 
under två arbetsveckor. 

På Aftonbladet skedde observationen på nyhetsredaktionen samt på 
Aftonbladets sportredaktion Sportbladet, där möttes mycket människor 
däribland centrala nyhetschefer. Planeringsmöten observerades och det 
tillbringades även tid i de olika redaktionsmiljöerna. Dessutom observerades 
ett styrelsemöte där sociala medie-utvecklaren presenterade planer för 
kommande internt utvecklingsarbete på Aftonbladet. En längre intervju med 
en sociala medie-utvecklare utfördes som komplement till de som redan 
gjorts på Aftonbladet. Denna intervju ligger under observationsstudien då 
den inte följde samma semistrukturerade form som de tidigare. På 
Aftonbladet var tiden för observationen mer begränsad och sträckte sig enbart 
till tre arbetsdagar. Detta var den tillgång som erbjöds från Aftonbladets håll 
men det går trots det inte att säga efter avslutad studie att resultaten skulle 
hålla högre kvalitet om tillgången varit bättre. Bilden av Aftonbladet är lika 
grundad som de andra företagen då studien inte enbart bygger på en metod 
och att de luckor som kan ha uppstått täcktes av de övriga metoderna. 

På Gotland och i Dalarna skedde observationen en arbetsvecka vardera. 
På Gotland var redaktionerna samlade till tidningshuset i Visby och 
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huvuddelen av observationen utfördes på redaktionen för Helagotland.se. I 
Dalarna utgick observationen från centralredaktionen i Falun men intervjuer 
utfördes också på redaktionerna i Borlänge, Ludvika och Mora. På båda 
platser gavs fri tillgång till redaktionerna och det gick att komma och gå fritt. 

En fältdagbok fördes och ligger tillsammans med intervjuerna till grund 
för resultaten. Vid tillfällen användes också diktafon och kamera för att fånga 
in miljöbilder.  

Observationerna följde devisen om mättnad (Fangen och Nordli 2005). 
Möten observerades och spontanintervjuer gjordes med reportrar på 
redaktionerna. Sammantaget gav denna observationsstudie hjälp att bygga en 
bredare bild av medieföretagen och dess sätt att arbeta, både generellt men 
också med sociala medier.  

Utgångspunkten var att göra studien av redaktionerna så lika och 
jämförbara som möjligt. Något som dock inte helt kunde infrias. Svårigheten 
låg främst i tillgången till redaktionerna. Sveriges Radio var lätta att få tag på 
och var dessutom väldigt öppet inställda till studien vilket gjorde att tillträdet 
var i princip fritt, eller så länge någon kom och öppnade dörren. Aftonbladet 
däremot tog lång tid att nå och observationen blev till sist styrd till vilken 
person som kunde mötas på plats. Möjligheten till fri rörelse var samtidigt 
begränsad till min eskort. Detta gjorde att besöken blev färre och dessutom 
mer planerade i form och tid. På de lokala redaktionerna gavs fritt tillträde 
och det gick att komma och gå fritt. Det som däremot kan sägas är att det inte 
finns uppenbara delar av resultaten som drabbats av denna skillnad. 
Forskningsfrågorna kan besvaras lika bra oavsett redaktion. Det går att säga 
att en mättnad nåddes i empirin (Fangen och Nordli 2005) där de 
kompletterande metoderna i studien hjälpt till att skapa en helhet.  

Det finns ett uppenbart problem med att använda metoden deltagande 
observationsstudie när ämnet är sociala medier. Sociala medier i aktion följs 
ju normalt endast på internet och inte i en redaktionsmiljö. Under tiden för 
observationsstudien var de stunder som gav något utöver intervju- och 
dokumentstudien främst under de möten som hölls på redaktionerna. Då 
kunde arbetskedjor fångas upp samtidigt som det gick att utläsa hur stort 
fokus sociala medier hade i den typiska dagliga agendan. Under tiden mellan 
mötena fångades mycket mindre upp då det kunde gå långt mellan gångerna 
någon på redaktionen verbalt benämnde sociala medier. 

En extra del observationsstudien gav var att få inblick i den redaktionella 
politiken då arkitekturen kunde observeras. Var sitter vem? Vilka ytor är 
gemensamma? Vilka beblandas inte med andra och vice versa? Och så vidare. 
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I Dalarna gick detta också ut på att se vilken relation de olika mindre 
redaktionerna hade till centralredaktionen i Falun.  
 

4.5 Metodkritik 
Detta är en kvalitativ studie vars enda kvantitativa inslag är den datamängd 
som samlats in från olika sociala medieplattformar under en specifik tid. Det 
går med andra ord inte att påstå att resultaten som kommer av avhandlingen 
visar på generella tendenser på den svenska mediemarknaden. Att det 
däremot går att väga resultaten inom urvalet är sant. Loosen och Schmidt 
(2016) diskuterar svårigheten med utopin om att applicera flera metoder inom 
samma studie idag då så mycket sker i den digitala världen. 
Observationsstudier blir exempelvis svåra att definiera då nyhetsrummet 
försvinner (Ibid:564) och varje delmetod i en triangulär metoduppbyggnad 
(intervju, innehållsanalys och observation) blir mer komplex då de äldre 
definitionerna inte går att applicera rakt av (Ibid:572). Detta 
definitionsdilemma fångar också Larsson et al. (2016:494) upp då de talar om 
det komplexa i att studera liquid journalism. Helt enkelt det faktum att varken 
nyhetsprodukten, miljön den publiceras i eller mottagaren har samma 
definitioner och egenskaper idag som den har i mer traditionell journalistisk 
forskning. Allt detta har tagits i beaktande inom den här studien och 
förhoppningen är att det i slutänden blivit en så bred och grundlig studie som 
möjligt utefter såväl tids som kunskapsbegränsningar. 

Begreppen reliabilitet och validitet går lättast att applicera på kvantitativ 
forskning. Istället kan man i kvalitativ forskning tala om begreppen 
tillförlitlighet och äkthet (Bryman 2011:351–362). Tillförlitlighetsbegreppet är 
tydligt nog för att kunna applicera som en metodkritisk granskning. 

Begreppet tillförlitlighet består av fyra delkriterier; trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 
2011:354). Trovärdigheten i en kvalitativ studie kan säkerställas med en 
triangulering (Ibid.), vilket i korthet innebär att resultaten hämtas genom fler 
än en metod. I den här avhandlingen används tre metoder på tre olika nivåer. 
Intervju- och dokumentstudien ger svar på hur företagen vill arbeta med 
sociala medier, observationsstudien bekräftar eller dementerar delar av dessa 
resultat tillsammans med analysen av plattformsdata som också ger en klar 
bild av hur sociala medier faktiskt används. Därför anses kravet på 
trovärdighet vara uppfyllt. 

Studiens överförbarhet mäts i hur väl kontexten är beskriven så att man 
vid ett senare tillfälle kan förstå studiens förutsättningar och därefter 
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kompensera för detta (Ibid:355). Då studien är samtida har detta varit en 
utmaning men också en tillgång då ingen historisk inläsning varit nödvändig. 
Genom en väl tilltagen bakgrundsbeskrivning av vad sociala medier är i dag 
tillsammans med en teoretisk grund som också den bygger mycket på 
samtiden anses detta kriterium också vara uppfyllt. 

Kravet på pålitlighet ligger i det empiriska materialet och en granskning 
av detta (Ibid.). Om detta uppfylls ligger på en extern bedömare att avgöra 
men strävan efter att presentera alla resultat med en tydlig röd tråd och en 
transparens ämnar svara upp till detta krav. Även studiens trovärdighet 
genom triangulära metoder torde öka trovärdigheten.  

Det sista kravet för att en kvalitativ studie ska uppfylla en tillförlitlighet, 
möjligheten att kunna styrka och bekräfta, ligger också i en extern bedömning 
av den färdiga avhandlingen och kan här inte bedömas (Bryman 2011:355).  

Genom att undersökningen är uppbyggd så att det direkt ska gå att koppla 
resultaten till den teori och tidigare forskning som presenteras anses också 
den interna validiteten vara hög (Ibid:352). Den externa validiteten, att 
resultaten kan generaliseras till andra miljöer och situationer, anses däremot 
låg. Något som dock inte är till direkt nackdel för en kvalitativ studie (Ibid.). 

Studien hade potentiellt uppnått ett annat resultat om den deltagande 
observationsstudien ersatts med en längre intervjustudie kombinerat med ett 
studiebesök än att den är utformad så som den nu är. Med detta sagt påstås 
dock inte att den liggande studien inte skulle uppnå en tillräckligt god 
vetenskaplighet när det kommer till att besvara forskningsfrågorna.   
 

4.6 Forskningsetik 
Studien har fått ta en del etiska aspekter i beaktande främst när det kommer 
till samtycke och eventuell skada för deltagarna (Bryman 2011:129–146). I 
huvudsak har redaktioner undersökts genom att observera journalister som 
arbetar där samt genom intervjuer med journalister i ledande positioner, 
chefer.  

Samtliga redaktionsmedlemmar som inte intervjuades under ordnade 
former har i studien inte behövt stå med namn. De som intervjuades under 
ordnade former har ställt upp och är införstådda med studiens syfte och att 
de representerar sina roller på redaktionerna, de har givit samtycke till att 
vara med i studien, därför har de fått ha kvar sina namn.  

I och med att dessa personer i princip endast fått svara på frågor om den 
redaktion eller det företag inom vilka de arbetar, alltså inget mer privat än en 
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kort arbetsbakgrund och personlig erfarenhet av sociala medier, anses att de 
inte kunnat ta någon personlig skada (Bryman 2011:132). 

Varför namnen tagits med på chefer och vissa journalister istället för att 
anonymiseras är då flertalet är offentliga personer utöver sitt chefskap, 
kändisar i brist på bättre ord. Vad de säger om sin redaktion, sitt företag, ger 
speciell tyngd i och med detta.  

En annan etisk aspekt att ta ställning till är om studien av sociala medier 
är att göra intrång i ett privatliv utan att ha upprättat ett samtycke (Ibid:141–
142). Synen på detta inom den här studien är att sociala medier är ett öppet 
forum om man som användare inte valt att låsa sina uppgifter. Att den grupp 
på sociala medier som undersöks på ett sätt är stängd (ett medlemskap i 
gruppen krävs för att se vad som skrivs inom den, medlemskapet är dock inte 
något man i regel blir nekad) betyder inte att användarna automatiskt låst sina 
uppgifter, därför anses att de är införstådda på Facebooks relativa öppenhet. 
Ingen närmare analys har heller gjorts av vilka användarna är, inläggen har 
lästs som de är publicerade, därför ses detta etiska dilemma överspelat.    
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5 Resultat: Visioner 
I teoriavsnittet har den journalistiska professionen beskrivits som 
förhållandevis mallad genom rutiner och etiska regler och principer. Denna 
profession förhåller sig ständigt till en publik som enligt teorin genom (bland 
annat) sociala medier de senaste tio åren gått från en förhållandevis passiv 
konsumerande position gentemot journalisten/journalistiken till en mer aktiv 
konsumerande och producerande position (se exempelvis Jenkins 2006; 
Shirky 2008; Philips 2015: Hermida 2014).  

Denna första resultatdel ämnar besvara den första forskningsfrågan och 
går därför under namnet Visioner. I ett första kapitel (5.1) presenteras resultat 
från intervjuer, policyer, observationsstudier och handböcker gjorda och 
insamlade på Aftonbladet och Sveriges Radio. Under kapitlen 5.2 respektive 
görs en liknande presentation av resultat men då från Dalarnas Tidningar och 
Gotlands Media. I ett sammanfattande avsnitt (5.3) vävs samtliga 
medieföretags tankar samman om vad de vill få ut av arbetet med sociala 
medier. 
 

5.1 Aftonbladet och Sveriges Radio 
I detta kapitel ligger fokus på Sveriges Radio och Aftonbladet. Dessa två 
nationella företag avhandlas först med syftet att sedan kunna jämföra de 
mindre, lokala, medierna Dalarnas Tidningar och Gotlands Media med dem. 

Sveriges Radio och Aftonbladet innehar stora andelar av den svenska 
nyhetsmarknaden, når tillsammans ut till nästan hela befolkningen och har 
uttryckligen satsningar som innefattar ny teknik och nya sätt att göra 
journalistik. De båda företagen är också några av Sveriges äldsta inom 
respektive genre (radio och kvällstidning) och har således varit med om 
samtliga tekniska förändringar som skett under det senaste 100 åren av 
teknikutveckling.  
 

5.1.1 Huvudsyftet med sociala medier 
I de visionära dokumenten från respektive företag, Sveriges Radios handbok 
i sociala medier och Aftonbladets lathundsdokument som finns beskrivna i 
metodkapitlet, ligger mycket fokus på hur sociala medier förändrat 
möjligheterna kring hur man tar till sig information. Ett ord som ofta 
återkommer är omvärldsbevakning. Ehsan Fadakar säger att det är: ”[P]å 
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Twitter som allt börjar […] Det är som att ständigt ha koll på vad som händer 
ute i världen.”.  

Även Facebook och Instagram fungerar på samma sätt som Twitter. 
Facebook mer strukturerat i nätverk, grupper och sidor och Instagram mer 
som Twitter där fokus ligger på snabba just nu-uppdateringar där skillnaden 
är att en bild läggs till informationen. Martin Jönsson från Sveriges Radio 
svarar på frågan om vad han anser är bäst med sociala medier: 
 

Omvärldsbevakning. Du behöver ha en bevakning av 
vad som händer i sociala medier därför att det är där det 
sker snabbast, alltid. Det berättas först i sociala medier 
om något händer.33 

 
Att bedriva sin omvärldsbevakning på sociala medier ses alltså som en 

självklarhet hos både Aftonbladet och Sveriges Radio. På Aftonbladet 
intervjuades bland andra Erik Carlsson. Han ligger tillsammans med Ehsan 
Fadakar bakom Aftonbladets lathund för sociala medier och jobbade med 
utvecklingen av Aftonbladets närvaro i sociala medier. En av de centrala 
diskussionerna i denna intervju var hur tydlig det var att den traditionella 
tipsverksamheten till stor del förändrats. Telefonen är det ingen som ringer 
till längre men samtidigt pratar fler än någonsin med varandra på ett nytt 
synligt sätt i och med sociala medier, enligt Erik Carlsson. Facebook-
användare till exempel tänker inte på att det de berättar för sina vänner i 
nästan alla fall kan läsas av vem som helst. Erik Carlsson säger: 
  

Folk skriver om vad de är med om och tänker inte 
alltid på att allt går att läsa. Tipsen via telefonen ersätts 
av sociala medier och aktivt sökande i redan pågående 
dialoger och monologer.34  

 
Han menar att en journalist som är skicklig på sociala medier kan sålla ut 

tipsen från det övriga flödet genom att lära sig hur man själv ska formulera 
sökfrågan och vilka verktyg man måste använda. 

 

33 Intervju Martin Jönsson, digital redaktör samt biträdande programdirektör. Plats: Radiohuset. Tid: 
12 december 2013 

34 Intervju Erik Carlsson 
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Twitter och Facebook har blivit viktiga verktyg för allt fler i att få ut 
information. President Donald Trump driver politiska diskussioner genom 
Twitter och det spektakulära klippet eller ögonblicksbilden från sprängdådet, 
festivalscenen, fotbollsmatchen, manifestationen etc. tankas ner direkt från de 
sociala medierna och vidare ut genom de traditionella. På många sätt handlar 
det om att som journalist veta vart man ska titta och på vilka man bör lyssna 
för att inte missa något. Det har egentligen alltid varit så men sociala medier 
har vridit upp volymen på den inkommande mängden information och 
antalet potentiella källor. Förutsättningarna har förändrats men inte 
arbetssättet. Detta är vad Aftonbladet och Sveriges Radio syftar på när de talar 
om omvärldsbevakning.  

Omvärldsbevakning är ett skäl till att använda sociala medier i arbetet. Ett 
annat viktigt arbetsområde är research. Såväl Aftonbladet som Sveriges Radio 
fokuserar mycket på att sociala medier ska användas till att bedriva research. 
De gör det på lite olika sätt men med samma inställning av att det alltid finns 
någon där ute som kan något mer än journalisten själv. Både Sveriges Radios 
handbok och Aftonbladets lathund poängterar också att sociala medier är 
något som nästan varje svensk på ett eller annat sätt använder sig utav idag. 
Det är lika viktigt med en aktiv närvaro för att sprida nyheter till dessa 
individer som att veta hur man kartlägger dem, vad de pratar om och vilka 
de i sin tur pratar med. I Aftonbladets lathund går att läsa:  
 

Det pågår samtal om allt möjligt på Twitter och 
Facebook hela tiden. Det är inspirerande och hjälper 
dig att hitta nya infallsvinklar till gamla nyheter […] 
Miljontals svenskar finns på sociala medier. Alla är 
potentiella källor. Din blotta närvaro höjer chansen att 
de kommer till just dig med information.35 

 
Det handlar om att kunna tjänsterna, följa relevanta hashtags, skapa en 

trovärdighet som i sin tur gör att källorna kommer till dig (journalisten) och 
att vara social, våga ställa frågor för att, som Martin Jönsson säger, ”du gör ett 
bättre arbete när du jobbar aktivt i sociala medier”.  

Att dialog är ett visionärt viktigt mål med sociala medier, såväl kring 
research som i mer allmän publikkontakt, hos såväl Aftonbladet som Sveriges 

 

35 Aftonbladets interna lathund för sociala medier, tryckt och sprid endast inom aftonbladet. Saknas 
elektronisk version. Författare Ehsan Fadakar och Erik Carlsson. 
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Radio går heller inte att missa. Sveriges Radio inleder kapitlet om dialog i sin 
sociala medie-handbok med raderna:  
 

Dialog är grunden i allt sociala medier-arbete. Det är 
via dialogen som lyssnarna och besökarna lär känna 
oss. Det är den som gör att folk vill dela med sig av 
sina erfarenheter, sina tankar och synpunkter. 

Kommunikation på nätet fungerar precis som 
våra andra vardagliga kontakter, samtalet i fikarum, 
de första trevande minuterna med någon man träffar 
för första gången. Och som i alla andra sammanhang 
handlar det väldigt ofta om vanligt småprat, kallprat, 
till synes triviala saker som väder och vind, ett tv-
program som båda sett kvällen innan, kittet i ett 
samtal som sedan kan leda vidare till en djupare 
relation människor emellan (Gillinger et al. 2013). 

 
Aftonbladet menar att närvaro i sociala medier skapar ”bättre, djupare och 

mer relevant journalistik tillsammans med våra läsare” 36. I intervju säger 
Ehsan Fadakar:  

 
Jag brukar säga att läsarkontakt gör oss bättre. Det 
råder ingen tvekan om det. Vi kan ta feedback när vi 
får den och i processen att få helt nya perspektiv. Vi 
har i vår policy att som medarbetare på Aftonbladet 
bör man interagera med sin publik på något sätt. Det 
behöver inte vara via Facebook eller Twitter. Det kan 
vara på många olika plattformar, men det viktiga är 
att vi ska prata med våra läsare.37 

 
  

 

36 Aftonbladets interna lathund för sociala medier, tryckt och sprid endast inom Aftonbladet. Saknas 
elektronisk version. Författare Ehsan Fadakar och Erik Carlsson. 

37 Intervju Ehsan Fadakar och Lena Mellin, debattchef tillika sociala medie-utvecklare samt 
ställföreträdande ansvarig utgivare. Plats: Aftonbladets redaktion. Tid: 16 december 2013 
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Martin Jönsson uttrycker sig liknande: 
 

Du kan följa olika människor [på sociala medier] som 
gör det lättare att få kontakt när du går ut i fält eller 
någon som kan rapportera direkt till dig. Det höjer 
helt enkelt den totala kunskapen dramatiskt. Detta, 
tror jag, är det starkaste argumentet kring sociala 
medier och journalistik; du gör ett bättre arbete när 
du arbetar aktivt i sociala medier.38 

 
I det uttalade syftet att bedriva research trycks det på i handböckerna att 

man som journalist måste skapa ett förtroende hos publiken, vara social och 
att hellre följa för många än för få. I Aftonbladets beskrivs det som att man 
ska: 
 

Ha tålamod. Det tar tid att bygga trovärdighet i 
sociala medier. Sen kommer källorna. Användarna 
på Twitter måste förstå att du faktiskt läser och 
uppskattar det de skriver till dig. Engagemang från 
din sida skapar engagemang och lojalitet bland 
följarna 39. 

 
Sveriges Radio omformulerar samma syfte med att man ska skapa ett 

kontrakt med läsarna:  
 

Allt vi gör och säger bidrar därmed till att bygga en 
outtalad överenskommelse med besökarna om vad 
vi ska ge dem i våra olika kommunikationskanaler. 
Man kan kalla denna överenskommelse för 
kontraktet med besökarna (Gillinger et al. 2013). 

 

 

38 Intervju Martin Jönsson, digital redaktör samt biträdande programdirektör. Plats: Radiohuset. Tid: 
12 december 2013 

39 Aftonbladets interna lathund för sociala medier, tryckt och sprid endast inom aftonbladet. Saknas 
elektronisk version. Författare Ehsan Fadakar och Erik Carlsson. 
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Och att: ”Besökarna hjälper gärna folk de känner de har en relation till.” 
(Gillinger et al. 2013). 

Ett sätt som publiken kan interagera med de olika redaktionerna eller 
journalisterna på är genom att ställa frågor. Journalisterna kan sedan svara på 
dessa vilket hjälper till att bygga de nämnda kontrakten med läsarna.  

Omvärldsbevakning, research och dialog i olika former är alltså det som 
medieföretagen formulerar som de mest givande områdena för arbetet med 
sociala medier. Nedan följer avsnitt om andra uppmärksammade aktiviteter 
journalisterna ägnar sig åt med hjälp av sociala medier. Det ska poängteras 
att i båda fallen, Aftonbladet och Sveriges Radio, presenteras sociala medier i 
handböcker och intervjuer som en grupp verktyg värda att använda i den del 
av arbetsprocessen journalisten själv behagar. De tre ovannämnda områdena 
omvärldsbevakning, research och dialog är de som dock ägnas mest 
uppmärksamhet och kan därför sägas vara ett sorts huvudsyfte med sociala 
medier i den vardagliga arbetsprocessen.  
 

5.1.2  Projekt och hashtags – crowdsourcing  
Sociala medier tillåter publiken att på ett smidigt sätt jobba för journalisten, 
bland annat genom crowdsourcing. I och med att alla användare av Twitter, 
Facebook, Instagram eller andra plattformar kan tagga sina inlägg med en viss 
hashtag (#exempel) går det att effektivt genom plattformarna söka upp och 
samla in dem för analys. Detta blir till en utökad form av dialog som Sveriges 
Radio i det empiriska materialet använder frekvent med många exempel att 
visa. I Sveriges Radios handbok går att läsa:  
 

Crowdsourcing är ett populärt begrepp när det 
gäller journalistik i sociala medier. I vanliga fall tar 
vi in publikens respons först efter att vi har 
publicerat resultatet av vårt journalistiska arbete. 
Crowdsourcing handlar om att ta hjälp av besökarna 
innan publiceringen. Crowdsourcing kan bedrivas 
på många sätt, till exempel under ett realtidsgräv där 
journalisterna berättar om grävarbetet i något socialt 
medium medan grävet pågår och samtidigt ber 
besökarna att komma med tips, synpunkter och fakta 
som sedan används. Det kan också handla om att 
besökarna får möjlighet att registrera eget material 
(till exempel räntan på bolånet, storleken på 
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barngrupperna på förskolan eller vårtecken) som 
sedan kan bli journalistik (Gillinger et al. 2013). 

 
Ett exempel är projektet #kaosklass (bild 1) som var ett tema Sveriges 

Radio hade om den svenska skolans situation som den såg ut år 2013. Sveriges 
Radio hade vinkeln att skolan befann sig i en kris och blandade reportage med 
lyssnarberättelser samlade under namnet och hashtaggen #kaosklass. 
 
Bild 1: 

 
Det journalistiska projektet Kaosklass som samlade publikens berättelser om de kaotiska 
klassrummen i den svenska skolan och hur man kunde komma ur kaoset.  

 
Projektet marknadsfördes i både radion, webben och i sociala medier och 

de fick in berättelser från ”över 1 000” personer. Hur många av dessa som 
kom via sociala medier är oklart då dessa siffror inte presenterats. Detta 
exempel är som synes från 2013 och kunde då vara något nyskapande. Idag 
vet vi att i stort sett vilket ämne eller händelse med nyhetsvärde som helst får 
en egen hashtag. År 2016 var exempelvis några av de största hashtagsen på 
Twitter #Rio2016 (OS i Rio de Janerio), #Brexit (Storbritanniens uttåg från EU), 
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#PokemonGo (årets största mobilspel) och #Election2016 då Donald Trump 
blev president i USA. Twitter har statistik på att över 75 millioner Tweets hade 
skrivits under hashtagen #Election2016 innan Trump till sist stod som 
segrare.40 

Ett annat exempel från Sveriges Radio är hashtagen #Hurkannsdet (bild 2), 
om hur människor som utsatts för rasism i vardagen känner sig. Genom 
sociala medier, radion och fysiska platser samlades över 400 historier in som 
tillsammans utgjorde detta tema om vardagsrasism. Inte heller från detta 
projekt finns dock siffror på hur stor andel av lyssnarinteraktionen som 
skedde explicit via sociala medier men att de var viktiga verktyg är helt säkert.  
 
Bild 2: 

 
Metropolredaktionen vann priset Årets Medieorm 2013 för projektet ”Hur känns det?” om 
vardagsrasism i Sverige. 

 

40 http://money.cnn.com/2016/12/06/technology/twitter-top-events-hashtags-2016/index.html 2017-07-
18  

http://money.cnn.com/2016/12/06/technology/twitter-top-events-hashtags-2016/index.html
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Under tiden för observationsstudien på Ekots redaktion pågick 
publikprojektet Rätt Fråga med eget Twitterkonto, hashtag (#rattfraga), 
hemsida och funktionsmailadress. Det var en satsning Sveriges Radio gjorde 
inför Europaparlamentsvalet, riksdags-, landstings- och kommunvalet 2014 
där lyssnarna fick ställa frågor till politikerna som besökte de olika 
programmen i radion, exempelvis P1 morgon. Under ett möte utvärderades 
P1 morgons redaktion #rättfråga. På det stora hela ansåg medarbetarna att det 
var ett bra projekt men att det inte fungerade riktigt som de tänkt sig. 
Frågorna som kom in från lyssnarna passade inte riktigt in i journalisternas 
agenda och de tyckte i slutänden att de själva kunde formulerat frågorna 
bättre. Förhoppningen hade varit att lyssnarna skulle komma med nya 
perspektiv och personliga iakttagelser, något som inte helt infriades. Det hade 
blivit bättre om det fanns mer tid men det fanns istället för lite. Hur som helst 
hade ändå engagemanget varit stort, vilket var ett delmål i sig. Exempel på 
detta kommer i nästa kapitel där aktiviteten på sociala medier avhandlas.  

Tidsaspekten är viktig när det kommer till crowdsourceprojekt av den här 
karaktären, något Yasmine el Rafie, utvecklingsredaktör för sociala medier, 
poängterar under ett observerat möte. Sveriges Radio är ett av få 
medieföretag i Sverige som har de resurser som krävs. Att exempelvis avvara 
två heltidstjänster under ett par månader bara för att sätta ihop en temavecka 
kostar mycket pengar men går samtidigt lätt att motivera inom public service-
uppdraget.  

Aftonbladet har tillgång till dessa resurser men här var filosofin kring 
långa projekt något annorlunda. Lena Mellin sade att: ”Planerad journalistik, 
artikelserier till exempel, försöker vi ha i tidningen för att inte utarma den. Så 
det inte bara är grejer som legat ute en halv dag på nätet som hamnar i 
tidningen.”41  

I Aftonbladets lathund fanns heller inget specifikt om crowdsourcing i 
likhet med det som fanns i Sveriges Radios handbok. Fokus låg istället där på 
hur den individuella journalisten ska använda sig utav hashtags för att kunna 
orientera sig, samt sprida sina inlägg på bästa sätt. Lena Mellin reflekterade 
kring detta på följande vis: 
 

På till exempel EU-toppmöten är sociala medier en 
väldigt viktig nyhetskälla. Om det finns en hashtag 
att följa, de kan ju vara väldigt oöverskådliga och 

 

41 Intervju Ehsan Fadakar och Lena Mellin, debattchef tillika sociala medieutvecklare samt 
ställföreträdande ansvarig utgivare. Plats: Aftonbladets redaktion. Tid: 16 december 2013 
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man är ofta beroende av sin egen delegation så där 
är det kanon om man kan kolla hashtaggen för att få 
ett annat perspektiv.42 

 
Exempel på hashtags i projektform från Aftonbladet finns också. 

Skillnaden är att de som under den empiriska insamlingen observerades var 
av mer opinionsbildande karaktär. Såsom #87procent (bild 3) som handlade 
om att visa att 87 procent av väljarna inte röstade på Sverigedemokraterna i 
riksdagsvalet 2014. Eller #otillräcklig (bild 4) som hade syftet att lyfta upp 
diskussionen om psykisk ohälsa och på så sätt skapa debatt.  
 
Bild 3: 

  
Detta var en bild man kunde klistra på sitt twitterkonto för att visa att man inte röstat på 
Sverigedemokraterna i riksdagsvalet 2014. Skapad och distribuerad av Aftonbladet. 

 
  

 

42 Intervju Ehsan Fadakar och Lena Mellin, debattchef tillika sociala medieutvecklare samt 
ställföreträdande ansvarig utgivare. Plats: Aftonbladets redaktion. Tid: 16 december 2013 
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Bild 4: 

     

 
 
Ett exempel på ett publikprojekt från Aftonbladet, #otillräcklig, i syfte att synliggöra problemen med 
psykisk ohälsa i det svenska samhället där publikens berättelser var en del av materialet.  

 
För att sammanfatta kan man tydligt se att Sveriges Radio prioriterar 

planerad journalistik i projektform som får ta tid på ett annat sätt än 
Aftonbladet. De hittar vinkeln till ett journalistiskt projekt och tar sedan in 
publiken via bland annat sociala medier. Därefter samlar de in allt material 
under en specifik hashtag kopplad till projektet. Detta resulterar 
förhoppningsvis i en lång rapportering både före, under och efter det att själva 
projektet är igång. Aftonbladet kan också visa exempel på när de gör på 
samma sätt men den övergripande observationen är att de har visionen att 
jobba mer i stunden och kortsiktigt. Kortsiktigt som i det här fallet inte 
nödvändigtvis har en negativ konnotation.  

Dessa två skilda arbetssätt kan möjligtvis kopplas till vad Sveriges Radio 
och Aftonbladet vill med sociala medier. Som poängterats tidigare har 
Sveriges Radio ambitionen att vara nyskapande med sociala medier och på så 
sätt visa vägen för hur relevant journalistik går att göra tillsammans med 
publiken i långtgående projekt. Lång exponering som ska bidra till en ökad, 
eller bibehållen, trovärdighet för Sveriges Radio. Detta är något få andra 
medier kan utföra då Sveriges Radio inte behöver oroa sig för kommersiella 
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intäkter vilket ger dem en frihet att dels öronmärka resurser men också att 
misslyckas utan att behöva tänka lika mycket på ekonomin.  

Att Aftonbladet istället satsar på mindre och kanske mer populistiska 
publikprojekt, som snarare är till för opinionsbildning och för att dra publik 
till Aftonbladet, går också hand i hand med att de inte har som strategiskt 
syfte att vara vägledande. De vill klara sig bra kommersiellt och utvecklar 
således strategier för att kunna göra det så effektivt som möjligt.  
  

5.1.3 Spridning och varumärke 
Ett område som sociala medier används inom är PR eller annan 
varumärkesstyrkande kommunikation. Fynden säger att detta är något som 
såväl Aftonbladet som Sveriges Radio också vill använda dem till.  

Ju fler ögon desto bättre. De verktyg man använder för att göra research i 
sociala medier kan också användas för att sprida material till nya eller 
presumtiva läsare/lyssnare. Genom att publicera sig i en hashtag kommer 
man exempelvis åt en specifik publikgrupp som på egen hand valt att läsa 
och/eller själva publicera sig i nämnda hashtag. Precis så som beskrivits i 
föregående avsnitt om crowdsourcing. 

I dokumenten och i de intervjuer som hållits framgår att målet när det 
kommer till att sprida innehåll i sociala medier är att inlägget ska bli viralt, 
såsom Aftonbladet beskriver det: ”Att bli viral betyder ungefär att din 
uppdatering lever sitt eget liv. Den delas och diskuteras utan din hjälp efter 
att du publicerat den” 43.  

I det empiriska materialet från Aftonbladet är beskrivningen av maximalt 
effektiv spridning tillsammans med varumärkesbyggande de områden som 
får mest fokus utöver de huvudsyften som beskrivits ovan, speciellt i 
lathunden för medarbetarna. I listan ”Ehsans bästa tips!” förs fram att man 
ska dela eget journalistiskt innehåll på Twitter, twittra minst fem gånger om 
dagen och att twittra om en kollega eller någon specifik Aftonbladet artikel 
om dagen 44. I intervju berättar Ehsan Fadakar att: ”Trafiken har vi redan och 
att försöka få klick från Twitter kommer aldrig överträffa det Aftonbladet 

 

43 Aftonbladets interna lathund för sociala medier, tryckt och sprid endast inom aftonbladet. Saknas 
elektronisk version. Författare Ehsan Fadakar och Erik Carlsson. 

44 Ibid.  
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redan har.”45 och att det riktiga syftet med hög sociala medie-aktivitet och 
närvaro är för att komma närmare läsarna och på så sätt skapa en bättre 
journalistisk produkt. 

Sveriges Radio har en annan retorik när det kommer till viralitet och 
spridning. Det finns ett kapitel om spridning i Sveriges Radios handbok för 
sociala medier där det förklaras hur man paketerar innehåll, maximerar en 
uppdateringsstatus på Facebook och hur man blir en agendasättare. Att veta 
hur man sprider material har som syfte att: 
  

Med ett stort nätverk så får man fler lyssnare, läsare, 
fler källor och större genomslag. Material som sprids i 
sociala medier har chansen att nå dem som inte 
normalt lyssnar på våra program i FM, eller som inte 
har någon relation till SR överhuvudtaget. Genom att 
arbeta med sociala medier kan vi nå nya lyssnare 
(Gillinger et al. 2013:91). 

 
Det här är också det enda avsnitt som berör någon form av 

marknadsföring i Sveriges Radios handbok.  
Båda företagen har en idé om att engagera ambassadörer för att på så sätt 

sprida vidare material, ett sätt att kanske inte bli viral i ordets rätta bemärkelse 
men ändå få journalistiken att leva ett eget liv i de sociala medierna. I Sveriges 
Radios handbok går att läsa:  
 

Har programmet några extra hängivna fans i de 
sociala nätverken? Ta hand om dem, för dialog och 
lyssna på deras åsikter och kommentarer lite extra 
noga. De kommer i gengäld att tacka dig och sprida 
dina inslag i sina kanaler och till sina nätverk. De blir 
ambassadörer. Titta efter vem som retweetar, 
återpostar, ofta, vilka de är som delar på Facebook 
och så vidare. […] Medverkande [i program] kan och 
vill ofta sprida klipp och inslag de själva medverkar 
i och om du twittrar ut deras medverkan med deras 
kontonamn så blir det lätt för dem att retweeta. 
(Gillinger et al. 2013:100) 

 

45 Intervju Ehsan Fadakar och Lena Mellin, debattchef tillika sociala medieutvecklare samt 
ställföreträdande ansvarig utgivare. Plats: Aftonbladets redaktion. Tid: 16 december 2013 
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Aftonbladets Lena Mellin berättar om fördelarna med att låta läsarna 
ibland göra jobbet åt journalisten och Ehsan Fadakar kommenterar:  
 

- Jag har ett fan som alltid twittrar ut mina artiklar, 
så jag behöver inte göra det själv. Han heter Gustav. 

 

- Du ser, sånt där, man märker att så fort jag skriver 
kolumn och twittrar ut den så kommer den länkas av 
10–15 personer och vad jag än skriver om så har jag 
alltid dem som kommer länka min journalistik till 
andra. Och där är det viktigt att man inte blir så 
beroende av startsidor eller tidningar utan man har 
sin egen kanal man kan föra ut sin journalistik på. På 
så sätt kan Twitter och Facebook vara jättebra och 
jätteviktigt.46 

 
En bild säger mer än tusen ord brukar man säga och de är också, enligt 

såväl Aftonbladet som Sveriges Radio, mycket värda när det gäller spridning. 
I Sveriges Radios handbok går att läsa:   
 

En bild på en skräckslagen programledare från SR 
Metropol som ska testa brasiliansk vaxning, en bild 
från P4 Örebro på hundratals hönor som rymt ut på 
vägen från en sladdad fraktbil eller ett Facebook-
event där Ligga med P3 ordnar seminarium om 
hashtaggen #homoriot är exempel på sådant som fått 
god spridning i sociala medier (Gillinger et al. 
2013:92). 

 
Enligt Aftonbladets lathund under avsnittet ”Bli viral” uppmanas att alltid 

använda bilder i uppdateringarna på Twitter då tweets med bilder delas 
dubbelt så mycket som uppdateringar utan bilder. Avsnitt åtta i lathunden 

 

46 Intervju Ehsan Fadakar och Lena Mellin, debattchef tillika sociala medieutvecklare samt 
ställföreträdande ansvarig utgivare. Plats: Aftonbladets redaktion. Tid: 16 december 2013 
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beskriver hur man ska ”Bjuda in följarna och berätta ’the back story’” 
och ”Bjuda följarna på personliga bilder från din vardag” 47.  

Aftonbladets lathund genomsyras av hur man som journalist på 
Aftonbladet ska marknadsföra sig själv och varumärket Aftonbladet. Det 
handlar om att skapa trovärdighet samtidigt som man sprider material, 
knyter värdefulla kontakter och försöker bli virala. Det finns dock en 
balansgång i ordval mellan att trycka på vikten av marknadsföring och att en 
ökad dialog, passiv eller aktiv, gör att man i slutänden blir en bättre journalist. 
I lathunden går att läsa: 
 

Många journalister använder sig av sociala medier 
för att ta mer plats och synas. Det leder ofta till större 
kontaktnät och fler källor. Kombinerar man det med 
dialog så leder det även till mycket bättre journalistik 
48.  

 
Ehsan Fadakar får frågan om vad han personligen tycker han tjänat mest 

på att ha en aktiv närvaro på sociala medier och svarar: 
 

Varumärkesbyggande är väldigt bra och lätt på sociala 
medier och att knyta kontakter och att följa många 
nyheter och journalister, som ett RSS för mig. Det är 
som att ständigt ha koll på vad som händer ute i 
världen.49 

 
En återkoppling till tankarna på att omvärldsbevakning är det bästa som 

går att få ut av sociala medier.  
Sveriges Radio menar att Aftonbladet har ett: ”större intresse av att dra in 

allting till sig själva därför att det är där man kan tjäna pengar på det 

 

47 Aftonbladets interna lathund för sociala medier, tryckt och sprid endast inom aftonbladet. Saknas 
elektronisk version. Författare Ehsan Fadakar och Erik Carlsson. 

48 Aftonbladets interna lathund för sociala medier, tryckt och sprid endast inom aftonbladet. Saknas 
elektronisk version. Författare Ehsan Fadakar och Erik Carlsson. 

49 Intervju Ehsan Fadakar och Lena Mellin, debattchef tillika sociala medieutvecklare samt 
ställföreträdande ansvarig utgivare. Plats: Aftonbladets redaktion. Tid: 16 december 2013 
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[innehållet], det har inte vi.”, säger Martin Jönsson. 50 Det är alltså därför, 
menar Martin Jönsson, som Aftonbladet hellre länkar och flyttar över trafiken 
från Facebook och Twitter till den egna hemsidan. För att tjäna pengar. Cilla 
Benkö säger också att: ”Det finns inget att vinna på att bara ’pusha’ eget 
innehåll som enskild journalist”.51 

Det går nästan inte att hitta något som går att koppla till uttrycklig 
marknadsföring i Sveriges Radios handbok. Men att bli en agendasättare är 
enligt handboken ändå något att sträva efter:  
 

Ju mer van du blir, desto större blir chansen att du är 
snabb på bollen när något blir en snackis – och kan 
göra journalistik av det. Du är den som snabbast får tag 
på politikern som ljugit eller konstnären som ställt till 
rabalder och vet besökarna det så sprider de också 
snabbt din intervju om du gjort den lätttillgänglig (sic). 
Du blir en trovärdig redaktör, en leverantör av 
intressant material (Gillinger et al. 2013). 

 
Det är innehållet som är det viktiga enligt Sveriges Radio, inte journalisten 

eller ens Sveriges Radio som medieföretag. Martin Jönsson säger: ”Strategisk 
närvaro [på sociala medier] är vårt sätt att nå olika grupper av människor och 
bygger intresset för vår journalistik, vårt innehåll”.52 

En anomali när det kommer till detta är att Yasmine el Rafie berättar att 
Sveriges Radio använder sig utav Facebooks reklamfunktioner. Alltså att 
betala för att hamna i specifika användares flöden. Som exempel kan ett visst 
program betala för att sprida sin information till alla användare som gillar ett 
annat specifikt program. Yasmine el Rafie menar att detta förekommer men 
att det inte går att ha någon överblick över vad det stora antalet redaktioner 
gör: ”SR är så decentraliserat att det nästan är omöjligt att ha insikt i alla delar 
av företaget.”53 

 

50 Intervju Martin Jönsson, digital redaktör samt biträdande programdirektör. Plats: Radiohuset. Tid: 
12 december 2013 

51 Intervju Cilla Benkö, VD för Sveriges Radio. Plats: Radiohuset. Tid: 20 november 2013 

52 Intervju Martin Jönsson, digital redaktör samt biträdande programdirektör. Plats: Radiohuset. Tid: 
12 december 2013 

53 Intervju Yasmine el Rafie, utvecklingsredaktör sociala medier. Plats: Stadsmuseum. Tid: maj 2013 
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Aftonbladet har återkommande ord som Varumärke, Viral eller att man ska 
Öka trafiken. Sveriges Radio trycker mer på ord som Trovärdig, Relevans, 
Kontrakt (med publiken) och Crowdsourcing. Ett av de få kommersiella uttryck 
i Sveriges Radios handbok är att man ska tänka på Förpackningen eller hur man 
ska få Maximal potentiell spridning.  

Sammanfattningsvis kan man säga att trots olikheter i hur man uttrycker 
sig är ändå huvudanalysen av det samlade materialet när det kommer till att 
sprida och marknadsföra sin journalistik att både Sveriges Radio och 
Aftonbladet jobbar på mycket liknande sätt och att de i slutänden har samma 
mål, att nå ut med sin produkt och göra bättre journalistik tillsammans med 
publiken och att genom det skapa sig ett starkare mer förankrat varumärke.  
 

5.1.4 Personlig, privat och professionell  
Sveriges Radio vill på olika sätt genomföra projekt ihop med sin publik, 

det har materialet visat. De vill ta initiativet och göra den journalistik de 
planerat men med hjälp av publiken. Mycket av det som står i Aftonbladets 
lathund handlar om att bli viral, vara först, snabb och aktiv. Med den 
inställningen fungerar det inte lika bra att jobba i långtgående projekt där man 
först som redaktion sätter agendan och rapporterar kring ett visst ämne 
tillsammans med publiken. Aftonbladet ska vara först, ”breaka” nyheter 
och ”omdefiniera synen på Aftonbladets journalistik och varumärke” 54 . 
Publiken ska reagera på vad Aftonbladet rapporterar om snarare än att 
rapportera tillsammans med Aftonbladet.  

Både Aftonbladet och Sveriges Radio har ett resonemang kring vikten av 
att ha rätt typ av följare att föra en dialog med när det kommer till att nå ut 
och att få sin journalistik spridd. Ehsan Fadakar säger: 
 

[I]dag kan alla skriva, men kanske inte hamna i 
tidningen, att ha många följare och kan länka en artikel 
så man direkt vet att man har många läsare är viktigare 
för många journalister. Att det jag skriver kommer 
läsas av 200 riksdagsledamöter personligen på 
Twitter.55 

 

54 Aftonbladets interna lathund för sociala medier, tryckt och sprid endast inom aftonbladet. Saknas 
elektronisk version. Författare Ehsan Fadakar och Erik Carlsson. 

55 Intervju Ehsan Fadakar och Lena Mellin, debattchef tillika sociala medieutvecklare samt 
ställföreträdande ansvarig utgivare. Plats: Aftonbladets redaktion. Tid: 16 december 2013 
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I Sveriges Radios handbok kan man också läsa om hur värdefullt det är 

om en elit-twittrare som i det här exemplet Carl Bildt retweetar en av 
redaktionens uppdateringar (se bild 5). Det man gjort här är att skriva exakt 
vad som kommer att  

hända. Använt två relevanta hashtags, länkat och dessutom fått Carl Bildt 
att retweeta det genom att skriva in honom i tweeten. Ett textboksexempel (ur 
Sveriges Radios egen handbok) på hur man når flest personer på enklast 
möjliga sätt.  
 
Bild 5: 

 
 
 

I arbetet med sociala medier är det viktigt att ha en definition av vad som 
är personligt eller privat eller när man agerar som professionell journalist och 
när man övergår till att vara en vanlig medborgare (Nygren 2008; Carlson & 
Lewis 2015; Singer 2015). Facebook, Twitter och Instagram följer med hem 
från kontoret och Aftonbladet samt Sveriges Radio tycker inte att man kan 
skilja på hemma och arbete. Ehsan Fadakar säger: 
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I slutändan. Om du jobbar på Aftonbladet kommer du 
representera Aftonbladet om du jobbar eller inte. Du 
kan inte svara med att du gick från dagen och att det 
är min privata tid. Du är representant för Aftonbladet 
och där måste man tänka sig för. Folk kan vara 
personliga, dryga eller arga men i slutänden måste 
man ändå veta att det här gör jag som representant och 
allting jag säger kommer min arbetsgivare i värsta fall 
behöva uttala sig kring. Så, nej det funkar inte att säga 
att det här är mitt Aftonbladet konto och det där är mitt 
privata konto där jag tycker och har massa åsikter och 
här är min professionella sida.56 

 
I Aftonbladets lathund går också att läsa i kapitel 5 punkt 6:  

 
Våga vara personlig – men tänk på vilken ton du vill 
ha i sociala medier. Du är vad du twittrar. Det tål att 
repeteras gång på gång.” Vidare i kapitel 12 punkt 
8: ”Det är ibland svårt att inte ta ställning i olika frågor 
och ämnen i sociala medier. Men det är oerhört viktigt 
att inte riskera din trovärdighet som journalist. De 
krav, om opartiskhet, saklighet och objektivitet, som 
ställs på Aftonbladets journalister gäller även i sociala 
medier.57   

 
Martin Jönsson säger att Sveriges Radio tydligt har reglerat vad man får 

och inte får göra, även som privatperson. Det finns skrivet i uppförandekoder 
samt i handboken och det vässas ytterligare under exempelvis valrörelser.   

 I Sveriges Radios handbok går också att läsa:  
 

Tänk på att det du gör privat kan förväxlas med den 
roll du har i arbetet. Kanske kan ett uttalande du gör 
på till exempel Facebook påverka din trovärdighet 

 

56 Aftonbladets interna lathund för sociala medier, tryckt och sprid endast inom aftonbladet. Saknas 
elektronisk version. Författare Ehsan Fadakar och Erik Carlsson. 

57 Ibid 
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inom ett visst ämne som journalist på SR. I vissa fall 
kan du få vara beredd på att det kan påverka dina 
arbetsuppgifter om du uttalat dig eller bloggat på ett 
sätt som gör att företagets eller din trovärdighet kan 
ifrågasättas. Då kanske du måste avstå från att bevaka 
vissa ämnen journalistiskt. Är du det minsta osäker om 
något du vill uttala dig om, prata med din chef i god 
tid. Oftast går det att hitta lösningar (Gillinger et al. 
2013:105). 

 
Sammanfattningsvis kan man säga att en journalist som jobbar för såväl 

Aftonbladet som Sveriges Radio måste räkna med att hålla en viss ton i sociala 
medier. Journalist är man dygnet runt och man representerar inte bara sig 
själv utan också hela företagets varumärke genom allt man säger. De regler 
som finns grundar sig på en uppfattning av journalisten som någon som 
strävar efter att vara opartisk, objektiv och saklig. Journalisten jobbar också 
på uppdrag av publiken och är det något man inte får tappa så är det sin 
trovärdighet, både som enskild journalist och som företag. 

Vad detta innebär är att dialogen mellan journalist och publik inte kan se 
likadan ut som den mellan exempelvis två vänner, hur personlig och 
tillmötesgående man som journalist än är i till exempel sitt radioprogram eller 
i sina krönikor. Även dialogen mellan journalisten och hans/hennes riktiga 
vänner måste tvättas då den information som ligger på nätet inte försvinner 
bara för att man suddar ut den. Ett tvivelaktigt uttalande tänkt som en del av 
en diskussion med en vän kan få eget liv och seriöst skada såväl journalisten 
som det företag hen jobbar på.  
 

5.1.5 Analys: visionärt arbete på Sveriges Radio och Aftonbladet 
Sociala medier och varför de ska användas i det journalistiska arbetet ges vikt 
på Sveriges Radio och Aftonbladet. Det finns ett par tydliga skillnader mellan 
dem. Aftonbladet har sin främsta produkt på internet vilket kommer med 
friheten att snabbt kunna rapportera om en nyhet och heller inte behöva tänka 
på omfång då ju utrymmet i det närmaste är oändligt. Tekniken är också 
ständigt närvarande: produktionen sker på webben och sociala medier blir 
således aldrig en omväg. De blir per automatik en del av arbetsprocessen, vare 
sig det är före, under eller efter publicering. Lasorsa, Lewis och Holton (2012) 
kallade detta för en normaliseringsprocess där de nya verktygen föll in i redan 
fasta rutiner.  
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Med huvudprodukten utanför internet bildas en omväg för journalisterna 
på Sveriges Radio för att arbeta aktivt i sociala medie-arbetet. Webbplatsen 
kommer som distributionskanal nummer två efter etern och sociala medier 
först efter det. Detta ställer högre krav på journalisterna och på ledningen att 
engagera journalisterna. Som presenterades i tidigare kapitel är rutiner något 
som genomsyrar det journalistiska arbetet, fast förankrat i arbetsplatsen eller 
påverkade av samhället utanför redaktionen. När sociala medier ska tas in 
som ett arbetsverktyg på ett företag som genom mycket lång historia 
fokuserat på att skapa rutiner kring radioproduktion, dessutom under public 
serviceavtal, blir det således en inte lika självklar övergång som på 
Aftonbladet. Denna teori i kombination med att Sveriges Radio är så mycket 
större än Aftonbladet sett till medarbetare och redaktioner skulle kunna ge en 
förklaring till varför Sveriges Radio producerat en hel handbok i sociala 
medier och Aftonbladet endast en liten lathund.  

Aftonbladet blir heller aldrig beroende av sociala medier på något sätt. 
Med sin ledande storlek på nätet som den mest besökta svenska webbsidan58 
lyckas de få publiken att gravitera mot dem utan att behöva locka speciellt 
mycket på Facebook eller någon annan sociala medie-plattform. Aftonbladet 
till skillnad från många andra behöver helt enkelt inte sociala medier utan kan 
se dem som bonuskanaler för att marknadsföra sig själva eller prata med den 
lilla del av publiken som inte redan besöker Aftonbladet.se.  

Sveriges Radio, tillsammans med mindre mediehus och tidningar som inte 
lyckats lika väl som Aftonbladet på nätet eller som helt enkelt har sin 
huvudprodukt i något annat, har mer att vinna på sin sociala medie-närvaro. 
Marknadsföring är ett exempel (Knight och Cook 2015; Hermida 2012 och 
2014; Philips 2015). Facebook exponerar effektivt stora potentiella 
lyssnargrupper för Sveriges Radio. Det Sveriges Radio gör med sin 
detaljerade handbok är att ha en plan för hur man når dessa grupper och hur 
man möter dem på denna arena ämnad för publiken och inte journalisten. De 
kan enkelt motivera ett aktivt socialt mediearbete med just det argumentet, 
att de måste finnas där publiken finns. Finns publiken alltså på Facebook 
måste Sveriges Radio också göra det inom public service-uppdraget. En 
utarbetad strategi för marknadsföring av Sveriges Radio i sociala medier kan 
också leda till utökat kontaktnät och därmed en bredare dialog med publiken.  

 

58 
http://www.kiaindex.se/sok/?site_name=ochcategory=ochkyear=2015ochkweek=36ochsection=6ochhid
e_networks=ochfilter=1 2015-10-08 

http://www.kiaindex.se/sok/?site_name=ochcategory=ochkyear=2015ochkweek=36ochsection=6ochhide_networks=ochfilter=1
http://www.kiaindex.se/sok/?site_name=ochcategory=ochkyear=2015ochkweek=36ochsection=6ochhide_networks=ochfilter=1
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Det som främst särskiljer de två bolagen inom ämnet dialog är att Sveriges 
Radio jobbar långsiktigt med exempelvis crowdsource-projekt medan 
Aftonbladet jobbar mer kortsiktigt. Det finns ett utvecklat sätt att på Sveriges 
Radio arbeta med ett projekttänk som resulterat i flera exempel av journalistik 
i vitt skilda ämnen där publiken varit central och där sociala medier haft en 
betydande roll.  

Sveriges Radio och Aftonbladet har valt ut ett par områden som för dem 
är viktigast gällande sociala medier. Omvärldsbevakning, dialog, 
crowdsourcing, spridning och marknadsföring är några områden som lyfts 
fram i de policydokument och intervjuer som inom studien undersökts där 
sociala medier bidrar till en förbättring. Det finns en tydlig vilja att interagera 
med sin publik och man har en tro på att journalistiken blir bättre då sociala 
medier implementeras i arbetsprocessen. Här tror man på en aktiv publik, likt 
den beskriven i kapitel 3.5, som inte bara kan hjälpa till som källor och 
ögonvittnen, utan även som kommentatorer, faktagranskare och spridare av 
nyheter. 

I nästa del av studiens resultatdel kommer en närmre undersökning att 
göras för att se om dessa visioner överensstämmer med vad som faktiskt sker 
på sociala medier, men först ska Dalarnas Tidningars och Gotlands Medias 
planer för sociala medier avhandlas.  
 

5.2 Dalarnas Tidningar 
Under den här rubriken flyttas fokus över till Dalarnas Tidningar. Visionen 
kring sociala medier blir mer konkret på en plats som Dalarnas Tidningar. 
Texten framöver blir därför automatiskt också den mer konkret formulerad 
än i tidigare avsnitt. 

Dalarnas Tidningar har länge pressats ekonomiskt. Något de inte är 
ensamma om på den svenska lokaltidningsmarknaden (Nygren och Althén 
2014). När gamla affärsmodeller inte längre håller och när publiken får nya 
vanor tvingas man till förändring för att upprätthålla verksamheten (Ohlsson 
2016).   

Dalarnas Tidningar har valt att möta det ekonomiskt svåra läget med att 
genomföra en digital satsning vilket bland annat inneburit att 
papperstidningen som format marginaliserats och förpassats till sidlinjen, 
idag är det endast två journalister som gör alla Dalarnas Tidningars editioners 
pappersversioner. Journalisterna ska producera innehåll och sedan är det upp 
till webbredaktör och printredaktör att bestämma var detta innehåll passar 
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bäst. Chefredaktör Carl-Johan Bergman berättar om förhållandet mellan print 
och digitalt: 
 

Alla journalister, alla nyhetschefer, ska diskutera 
innehåll. Skit i hur det presenteras. Det är innehåll vi ska 
prata om. Det har ju fått konsekvenserna att 
printredaktörerna älskar sin produkt och försöker göra 
den så bra som möjligt. […] Webbredaktörerna var 
tidigare printredaktörer så att säga och älskade sin 
produkt och gjorde den på bästa möjliga sätt utifrån 
förutsättningarna. Vi satt och sa att nej sidan 4–5 måste 
sparas och då fick man hitta på andra utgångar att göra 
en attraktiv webb.59 

 
Carl-Johan Bergman talar alltså om ett skifte där webben tidigare var de 

som anpassade sig till print men att det nu är tvärtom.  
Med ett digitalt fokus kommer sociala medier automatiskt med i 

arbetsprocessen. Dalarnas Tidningars redaktionella sociala mediefokus ligger 
främst på Facebook men de har också närvaro på Instagram och Twitter, detta 
kommer fram under samtal med bland andra den ansvarige webbredaktören. 

Hur reportrarna på Dalarnas Tidningar jobbar individuellt med sociala 
medier styrs med guidande direktiv snarare än med järnhand. Det finns en 
daterad sociala medier-policy från 2010 som nu inte används. Likt resten av 
verksamheten på Dalarnas Tidningar är arbetet med sociala medier 
förhållandevis centraliserat till den stora redaktionen för Falu-Kuriren i Falun. 
Det är härifrån Dalarnas Tidningars officiella konton styrs av en digital 
redaktör. Det görs lokala sociala medie-initiativ av reportrarna ute på 
satellitredaktionerna, men de är efter att ha intervjuat redaktionerna i 
Borlänge, Ludvika och Mora få. 

Det daterade policydokument som finns består av sju punkter som alla 
talar ganska bra för sig själva och som gemensamt sprider bilden av en positiv 
syn på sociala medier men som i stort är helt utan krav, dessa sju punkter är:  

 
  

 

59 Intervju Carl-Johan Bergman, Chefredaktör och ansvarig utgivare på Dalarnas Tidningar. Plats: 
Dalarnas Tidningars redaktion i Falun. Tid: 29 september 2015  
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1. Dalarnas Tidningar uppmanar sina anställda att delta i sociala medier 

på arbetstid.  
2. Sociala medier är ett viktigt sätt att representera Dalarnas Tidningar.  
3. Sociala medier är ett viktigt sätt att sprida, dela och skapa trafik för 

Dalarnas Tidningar. 
4. Sociala medier är ett viktigt arbetsverktyg. 
5. Anställda vid DT uppmanas att skaffa sig egna inloggningar i sociala 

medier. 
6. Dalarnas Tidningar ska på olika nyckelpositioner ha officiell 

representation inom sociala medier.  
7. Anställd vid DT är ensam ansvarig för allt det hon/han publicerar i 

sociala medier. 

 
Trots att detta dokument inte längre används talar det om grundsynen 

som tillsynes vid observation finns kring sociala medier på Dalarnas 
Tidningar. De som utformade denna policy har vid observationsstudien kvar 
sina positioner inom Dalarnas Tidningar och fortsätter således jobba 
strategiskt med sociala medier.  

Linda Solum, dåvarande nyhetschef på Falu-Kuriren, berättar att Dalarnas 
Tidningar idag istället arbetar utefter ett koncept de kallar DT Effekt. Det 
arbetsmaterial som används för genomgångar av DT Effekt på Dalarnas 
Tidningar bestod av en powerpointpresentation på 15 sidor där det 
övergripande effektmålet sammanfattas såhär (bild 6): 
 

Bild 6: 
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Detta ska journalisterna ska tänka inför varje jobb. Ett sätt att maximera 
genomslaget av en nyhet och tänka innehåll snarare än medieform. Ett sätt 
DT Effekt marknadsförs är att ”Sätta snurr på sin grej”. Linda Solum berättar: 
 

Det är såhär att DT.se idag har en låg daglig räckvidd i 
Dalarna. Vi har en väldigt bra veckoräckvidd, men 
dagligen når vi bara 23 procent av befolkningen i länet. 
Och det behöver vi ändra på. Vår konkurrent är 
Aftonbladet. De ligger på 50 procent i Dalarna. Och hur 
gör man det då? Hur kliver man om den jätten? […] Vi 
måste hitta och lyssna på vad vår publik vill ha och 
servera dem det innehållet. Och alla vill inte ha samma 
sak. Utan är man kvinna i 40-års åldern som gillar 
Kupolen, ja men då kanske vi behöver göra ett material 
som i vissa fall passar kvinnor i 40-års åldern som gillar 
kupolen och kunna rikta det mot dem. Så det är grunden 
vad det handlar om.60 

 
Det blir väldigt tydligt i det Linda Solum berättar att det handlar om att 

maximera och att få Dalarnas Tidningar att växa. Att stärka varumärket 
gentemot exempelvis Aftonbladet och att skapa sig en position i Dalarna som 
den främsta nyhetsförmedlaren genom att ibland ge publiken det publiken 
vill ha, kanske snarare mot de mer klassiska journalistiska idealen om att ge 
publiken det de bör ha (Croteau och Hoynes 2006). Det här visar på att sociala 
medier direkt påverkar sättet att arbeta då begreppet ”att sätta snurr” syftar 
på att göra något viralt, ett begrepp som kommit tillsammans med sociala 
medier. Sociala medier blir alltså inte enbart ett verktyg bland alla andra så 
som tidigare studier påvisat (Lasorsa, Lewis och Holton 2012) utan istället en 
förutsättning för att kunna uppfylla effektmålen. 

Reportrarna på Dalarnas Tidningar är självgående och all samordning sker 
digitalt på den så kallade ”tapeten”, en elektronisk anslagstavla. Många 
funktioner är centrala och den person som ansvarar för både förstasidan på 
DT.se och Dalarnas Tidningars Facebooksida var vid tidpunkten 
digitalredaktör Anders Ferm. Han tillsammans med webbdesken ansvarar för 
hur hela digitala Dalarnas Tidningar ser ut, förutom de flikar på webben som 
tillhör lokalredaktionerna. Borlänge publicerar exempelvis direkt ut på 

 

60 Intervju Linda Solum, Nyhetschef (livechef) för Falu-Kuriren på Dalarnas Tidningar. Plats: 
Dalarnas Tidningars redaktion i Falun. Tid: 29 september 2015  
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webben under sin flik och sedan prioriterar webbdesken i Falun vad som 
kommer upp på förstasidan, DT.se. På så sätt är det vi ser när vi surfar in på 
DT.se en produkt skapad centralt i Falun men som också ska spegla hela 
Dalarnas Tidningar.  

Facebook är det sociala medium som har störst fokus på Dalarnas 
Tidningar och som också har högst antal följare. Facebook.com/dtnyheter 
sköts som en egen hemsida där tanken kring DT Effekt ska råda. Enligt 
digitalredaktör Anders Ferm ska inläggen vara planerade och hålla hög 
kvalité snarare än hög kvantitet. Man använder mätverktyg för att hålla koll 
på hemsidan i realtid, vad som går bra och inte. Man kan där också se antalet 
delningar i sociala medier på varje enskild post. Målet enligt Anders Ferm är 
att bli virala. Snittet är att ca 11 procent av läsarna delar innehållet vidare men 
man vill ligga på ca 20–25 procent. Linda Solum berättar att det inte finns 
någon frekvens på hur ofta Facebook uppdateras:  
 

Nej, det finns ingen frekvens. Inte så att vi bestämt att vi 
ska göra fem inlägg per dag. Utan för oss är det ju viktigt 
att vi når så många som möjligt med varje inlägg. Så att 
vi jobbar aktivt, så att det vi postar ser vi till att vi får 
utdelning på helst innan vi postar nästa inlägg.61 

 
För att tipsa Dalarnas tidningar kan man använda de mer klassiska 

metoderna telefon, e-post och genom formulär på hemsidan, men också 
sociala medier. Dalarnas Tidningar har också ett specialprojekt kallat DT Nära 
i form av en sluten Facebookgrupp där målet är att samla ihop och få direkt 
kontakt med engagerade läsare, ett sorts publikt nätverk. Denna grupp 
studeras närmare senare i avhandlingen.  

Att Dalarnas Tidningar jobbar utefter ett par satsningar genom hela 
organisationen är väldigt tydligt. DT Effekt nämns av alla intervjuade 
personer och likaså Facebookgruppen DT Nära. Trots att det inte finns direkta 
krav på närvaro i sociala medier av varje enskild journalist gör dessa 
satsningar ändå det nödvändigt att ha en egen närvaro för att alls kunna vara 
delaktig i det dagliga arbetet. Bortsett de journalister som enbart jobbar med 
tidningen, alltså två stycken.  

Det är tydligt att det görs mycket omvärldsbevakning i sociala medier, 
åtminstone när det gäller vad gemene man i Dalarna pratar om och berörs 

 

61 Intervju Linda Solum, Nyhetschef (livechef) för Falu-Kuriren på Dalarnas Tidningar. Plats: 
Dalarnas Tidningars redaktion i Falun. Tid: 29 september 2015  
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utav. Dalarnas Tidningar har likt de flesta andra redaktioner också ett inflöde 
från nyhetsbyråer och andra kanaler men det finns en tydlig närhet mellan 
läsarna och Dalarnas Tidningar i sociala medier, om än centraliserat till Falun 
där digitalredaktör och nyhetschefer under observation har bra koll på sociala 
medier. Det finns inga officiella sociala medie-konton på satellitredaktionerna 
utöver ett par avsvalnade försök med egna konton på Instagram. Resten sköts 
från Falun. Därför är exempelvis DT Nära gruppen viktig då den så att säga 
kliver ett steg ner mot läsarna, bort från den officiella Facebooksidan eller 
huvudkanalen DT.se. 

Eftersom Dalarnas Tidningar enbart har ett konto på Facebook som ska 
samla in allt som händer i Dalarna tenderar det att efterlikna den egna 
hemsidan. Nyhetsvärderingarna blir regionala snarare än lokala. Andreas 
Emanuelsson, reporter på Nya Ludvika Tidning, berättar att han haft svårt att 
få napp när det gäller informanter i DT Nära gruppen men har samtidigt 
ingen annan kanal än sina personliga, privata, konton. Att Dalarnas Tidningar 
specifikt satsar på ett lokalt nätverk såsom DT Nära visar på en ambition att 
komma nära sin publik. Risken i en så stor och vid organisation är dock att 
man inte lyckas nå hela vägen ut till ytterområdena i exempelvis Mora, 
Ludvika eller Sälen. Att återupprätta förhållandet som rådde när de 
fristående starka lokala papperstidningarna fanns kvar, men att den här 
gången göra det i den digitala världen, är tydligt svårt. Mer om exakt 
formering av sociala medier i kommande kapitel. 

DT Nära är grundpelaren i Dalarnas Tidningars sociala medier arbete även 
när det gäller research, men det finns också exempel på annat. På redaktionen 
i Borlänge berättar reportrarna att mer eller mindre samtliga antingen är 
aktiva eller åtminstone kunniga på sociala medier och att de använder dem 
såväl professionellt som privat. En reporter berättar om ett exempel där 
Twitter varit ett värdefullt verktyg, hon får frågan om sociala medier är ett 
verktyg som hjälper till i den journalistiska arbetsprocessen och svarar:  
 

Ja... framförallt kan man ju hitta folk där. Och hitta fakta 
liksom. Om det är ett evenemang som man vet att man... 
då kan man hitta liksom fakta i ett evenemang på 
Facebook, eller ett telefonnummer till någon att ringa till. 
Jag vet ett tillfälle när jag skulle skriva åt Pralin, den där 
lördagsbilagan. Då behövde jag en kock som kunde 
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grilla lite åt oss. Då efterlyste jag en kock på Twitter och 
fick napp... så det är lite roligt sådär.62  

 
Andreas Emanuelsson på redaktionen i Ludvika berättar att det är stora 

skillnader mellan reportrarna i hur de använder Facebook och att det också 
finns kunskapsluckor om övriga sociala medier:  
 

Det här är min personliga åsikt om det hela att vi har en 
kunskapslucka vad gäller sociala medier. Vi vet vad 
Facebook är, de flesta vet vad Twitter är men inte mycket 
mer än så. Alltså. Om man ska åt mindre målgrupper än 
de vi når via Facebook så måste man ha mycket större 
kunskap om vilka plattformar de använder och vad som 
är mest trendigt nu ibland sociala medier. Och det vet vi 
ingenting om. Tycker jag. Inte här i alla fall. Lokalt i 
Ludvika. 

 
Det finns inget definitivt förhållningssätt hos reportrarna vad gäller 

sociala medier. Vissa är mer kunniga och aktiva än andra men som 
digitalredaktören Anders Ferm uttrycker det ”Vill du inte jobba digitalt kan 
du lika gärna jobba någon annanstans.” Ett tydligt budskap om åt vilket håll 
Dalarnas Tidningar strävar.  

På Sveriges Radio gick det tydligt att se en vilja att jobba i långa projekt 
om tydliga ämnen. Ett resurskrävande arbete med belöningen att Sveriges 
Radio stannade kvar i publikens medvetande länge. På Aftonbladet var detta 
mindre förekommande. Det är svårt att hålla långa projekt kommersiellt 
hållbara och det krävs som sagt stora resurser för att hålla dem levande. Såväl 
ekonomiska som att det ska finnas journalister att avvara för ett sådant projekt. 
På Dalarnas Tidningar fanns än mindre exempel på detta. Med DT Nära 
borträknat kunde redaktionen bara ge ett tydligt exempel på ett 
crowdsourceprojekt i sociala medier likt de Sveriges Radio bedriver: 
#visägerja. Ett samarbete mellan Röda korset, Dalarnas Tidningar och Dala-
Demokraten som ämnade tjäna in pengar till flyktingkatastrofen i medelhavet. 
Projektet sammanfattas så här i en krönika: 
 

 

62 Intervju med gemensam redaktion på redaktionen i Borlänge 
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Miljoner människor är på flykt för sina liv. Vi ser 
bilderna, vi ser människorna. Och de finns mitt bland oss. 
Den humanitära katastrofen är ett faktum. Men du och 
jag, vi tillsammans, kan göra skillnad. Genom att skänka 
pengar till akut hjälp. Genom att visa medmänsklighet. 
Genom att med en röst säga att det här är inte den värld 
vi vill leva tillsammans i, och inte den värld som vi vill 
lämna efter oss. Det handlar om vad vi kan göra 
tillsammans - för varandra. Och det exakt just nu. 
#visägerja till medmänsklighet, tolerans och en öppen 
famn. Visa din solidaritet. Dela med dig av det du kan. 
Det är så vi gör skillnad. Det är som den syriske poeten 
Adonis skriver: "Det finns inget öst, inget väst, bara en 
människa i en enda värld". #visägerja - tillsammans. 

Carl-Johan Bergman, chefredaktör och ansvarig utgivare, 
DT 

Erik Nyholm, tf. redaktionschef och ansvarig utgivare,  

Dala-Demokraten 

 
Utöver målet att samla in pengar fungerade hashtaggen #visägerja som ett 

paraply där historier, nyheter, om hur människor i Dalarna engagerade sig på 
andra sätt. Bland annat reportageserien 100 ansikten – 100 berättelser, som är 
precis vad det låter, en reportageserie om hundra nya dalmasar/dalkullor och 
deras berättelse om hur de kom dit. Serien samlades under hashtaggen 
#visägerja men hade också en egen Facebooksida. 

Som redan påpekats har Dalarnas Tidningar en aktiv publik på Facebook. 
De hjälper till att dela inlägg och att ge dem spridning till andra läsare som 
annars kanske inte hade nåtts. Ett av huvudmålen med DT Effekt är att, som 
påpekats tidigare av Linda Solum: ”sätta snurr på sin grej”. Anders Ferm 
pratar också om målet med att göra nyheter virala. Sociala medier är således 
uppenbart viktiga i syftet att sprida och marknadsföra Dalarnas Tidningars 
journalistik. Jobbet med målgruppen är jätteviktigt likaså rubriken som ska 
fungera fångande och vara sökbar. Viktigt är också att inte släppa sin nyhet 
bara för att den är publicerad. Carl-Johan Bergman säger om Facebook: 
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Samtidigt som Facebook är vår stora trafikdrivare. Det 
är ju inget vi kan bara låtsas som det inte finns. Blunda. 
Utan det är två delar, Facebook är ju vår största vän och 
vår allra svåraste fiende kan man säga.63 

 
Twitter och Instagram sköts också av webbdesken och digitalredaktören. 

Han berättar att Twitter är ett bra verktyg för att rapportera senaste nytt men 
att antalet Twitteranvändare i Dalarna är alldeles för få för att göra mycket 
annat. Därför hamnar fokus på Facebook både i Dalarnas Tidningar och 
därför också i denna undersökning. 

Varumärket Dalarnas Tidningar är en viktig ledstjärna för samtliga inom 
organisationen. Journalisterna jobbar för sina respektive tidningar (Falu-
Kuriren, Mora Tidning etc.) men ytterst ändå för produkten Dalarnas 
Tidningar, främst DT.se. Carl-Johan Bergman berättar om sitt sätt att se på sitt 
eget varumärke. Han har lite drygt 1 500 följare på Twitter, på Facebook är 
han i stort sätt inaktiv privat men har en podcast och syns ganska ofta i olika 
mediesammanhang:  
 

Vi funderar hela tiden på hur vi kan utveckla vårt 
innehåll, vårt erbjudande och så. Personligen är det 
otroligt viktigt att vi dels pratar om vår journalistik, de 
landvinningar vi gör men också tar vår journalistik, vårt 
varumärke, vare sig det är Mittmedia eller DT i försvar 
eller förklarar vad det är vi håller på med när vi gör om 
papperstidningarna? Gör vi det för att trygga 
utgivningen i all framtid, d.v.s. vi måste satsa resurser 
digitalt, alltid ha den där, jamen finnas med i något slags 
offentligt samtal oavsett var du är. Tidigare åkte 
chefredaktörer på rotary eller till stadsbiblioteket och 
höll föredrag. Nu sitter man 24/7 och diskuterar på 
Twitter eller Facebook eller vad det nu kan vara. Så det 
är otroligt viktigt. Det är det nya rotarymötet.64 

 

 

63 Intervju Carl-Johan Bergman, Chefredaktör och ansvarig utgivare på Dalarnas Tidningar. Plats: 
Dalarnas Tidningars redaktion i Falun. Tid: 29 september 2015  

64 Intervju Carl-Johan Bergman, Chefredaktör och ansvarig utgivare på Dalarnas Tidningar. Plats: 
Dalarnas Tidningars redaktion i Falun. Tid: 29 september 2015  
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Efter att arbetet med den empiriska insamlingen var över lanserade 
Dalarnas Tidningar en ny mobil applikation för att kunna stärka närvaron hos 
flera läsare. Genom att finnas i smarta telefoner kan Dalarnas Tidningar skapa 
push-notiser och skräddarsy dem med geotaggning. En läsare i Mora kan 
exempelvis få notiser då något händer just i Mora. På så sätt satsar man på 
mer lokal spridning samtidigt som man på ett mer aktivt sätt kan synas i 
publikens nyhetsvardag. 

För medier på lokal nivå som drabbas av nedskärningar är dialogen med 
läsarna möjligtvis extra viktig för att på så sätt kunna fylla nyhetshål när 
journalisten försvinner från orten (Williams, Harte och Turner 2015; Nygren 
och Althén 2014). Något som i teorin kan tänkas vara lätt men som i 
verkligheten är svårt att uppnå (van Kerkhoven och Bakker 2014; Karlsson et 
al. 2015; Karlsson och Holt 2014). Prenumeranterna måste också känna att de 
får något mer än de kan hitta i större riksmedier i såväl innehåll som 
representanter som kan föra deras talan eller upprätthålla forum för debatt. 
Dalarnas Tidningar har en tydlig vision kring detta i att de ska vara 
närvarande på så många platser som möjligt och blir de platserna digitala på 
grund av att den lokala redaktionen i exempelvis Rättvik läggs ned så har 
man ändå ambitionen i ledningen att de digitala komplementen ska bära frukt.  
 

5.3 Gotlands Media 
Det minsta medieföretaget i den här undersökningen är Gotlands Media. De 
positionerar sig på kanten som ett mediehus som inte behövt bry sig om 
sociala medier lika mycket som de andra i jakt på att vara fortsatt relevanta 
för sin publik. Gotlänningar läser fortfarande sina papperstidningar och 
lösnumren säljer, speciellt under de turistintensiva sommarmånaderna. De 
två forna konkurrenterna Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar sitter 
också nu med samma ägare och behöver därför inte tänka på den ekonomiska 
konkurrensen utan kan koncentrera sig på innehållet, de delar lika på ett 
presstöd på sammanlagt fem miljoner kronor.  

Trots detta har även Gotlands Media behövt skära ned, omorganiseras och 
varsla och det vore fel att säga att allt är frid och fröjd. År 2012 drogs det extra 
taltidningsstöd in som i praktiken finansierat webbredaktionen 
Helagotland.se som fungerat som både Gotlands Allehanda och Gotlands 
Tidningars webbredaktion. I och med detta fanns plötsligt alternativen att 
inte ha någon webbredaktion alls eller att omfördela resurserna från Gotlands 
Tidningar och Gotlands Allehanda för att kompensera det indragna stödet. 
Totalt försvann i denna veva 6,4 tjänster och hela tidningsverksamheten fick 
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omorganiseras65. Men till skillnad från Dalarnas Tidningar, som vid flertalet 
tillfällen behövt varsla och stänga lokalredaktioner utan att efter det hitta 
tillbaka till en bra stabilitet, har Gotlands Media efter omorganisationen 
återigen hittat just det. Tonläget från samtliga intervjuade parter på Gotlands 
Media var annorlunda än hos Dalarnas Tidningar och det fanns inte samma 
oro för framtiden. Det här smittar så klart av sig på arbetet med sociala medier 
som här får representera viljan att tänka nytt, ibland på grund av ekonomisk 
press som i Dalarna och ibland för att hålla sig i framkant som hos Sveriges 
Radio och Aftonbladet. 

I den här studien har den webbredaktion som fick överleva på grund av 
att tidningarna gemensamt flyttade om tjänster då stödet försvann, 
Helagotland.se, varit i tydligast fokus. För Helagotland.se är sociala medier, i 
princip uteslutande Facebook, främst ett sätt att visa sig för sin publik från en 
positiv sida, berättar chefredaktör Mats Pettersson. De kan stärka sitt 
varumärke genom snabbhet, relevans och transparens och på så sätt skapa en 
positiv bild av Helagotland.se på webben generellt men i synnerhet i sociala 
medier. Detta är också det enda direkt uttalade syftet med arbetet på sociala 
medier: varumärkesbyggande. Mats Pettersson uttrycker sig som så att: ”Det 
behöver inte ens vara en länk till någonting som är på vår sajt ibland, utan det 
ska vara gotländskt, roligt och trevligt att följa oss på Facebook […] 
grundfilosofin med Facebook är att det ska vara en positiv ton i det vi gör.”66 

Gotlands Media och dess ägare Norrköpings Tidningar Media AB (NTM) 
saknar interna riktlinjer för sociala medier och varje chefredaktör bestämmer 
själv över sitt tillvägagångssätt. Det finns alltså inget policydokument och 
ingen övergripande vision kring just sociala medier. Mats Pettersson har valt 
att med få undantag satsa på Facebook och detsamma gäller även hos de två 
tidningarna. 

Skälet till att fokus ligger på Facebook är att Twitter inte anses ge 
någonting tillbaka och att Instagram fortfarande är relativt oprövat. Målet 
med sociala medier generellt är som sagt främst att marknadsföra sig själva 
och sitt material i syfte att bygga på sitt varumärke snarare än att ta hjälp av 
publiken i den journalistiska arbetsprocessen. Detta uppger såväl Mats 
Pettersson på Helagotland.se, Ulf Hammarlund chefredaktör på Gotlands 

 

65 http://www.helagotland.se/start/gotlands-media-varslar-7594243.aspx 2015-10-08 

66 Intervju Mats Pettersson, ansvarig utgivare och chefredaktör på Helagotland.se. Plats, redaktionen 
på Gotlands Media. Tid: 31 augusti 2015 

http://www.helagotland.se/start/gotlands-media-varslar-7594243.aspx
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Tidningar och Ulrika Fransson Ingelmark chefredaktör på Gotlands 
Allehanda.  

Den journalistiska arbetsprocessen på Gotland följde ett sorts formulär 1A. 
Nyhetscykeln var fortfarande starkt präglad av papperstidningens trycktid 
då nästa dags artiklar var tvungna att vara färdiga en viss tid för att kunna 
skickas iväg till Norrköping för redigering. En central redigeringsenhet för 
NTM sätter hela koncernens tidningars slutredigering men mycket förbereds 
fortfarande på de lokala tidningarnas redaktioner. Det var inte bara 
trycktiden som skulle hållas utan också utrymmet för artiklarna då produkten 
fortfarande primärt för såväl Gotlands Allehanda som Gotlands Tidningar är 
papperstidningen. Alltså helt olikt samtliga andra medier i denna 
undersökning.  

Helagotland.se hade ett ordentligt morgonmöte under tiden för 
observationsstudien som inföll på måndagen. De kommande dagarna flöt på 
utan att det egentligen behövdes något mer så strikt och uppsamlande. 
Redaktionens ringa storlek i kombination med ett inte alltför intensivt 
nyhetsflöde gjorde att det gick lätt att få nya uppdrag och diskutera artiklar 
löpande och det fanns en tillsynes stor frihet kring varje reporters uppdrag. 
Allt var synnerligen centrerat till redaktionen som befann sig i ett utrymme 
mittemellan de två större tidningsredaktionerna för Gotlands Allehanda och 
Gotlands Tidningar.  

Mats Pettersson var den som hade det övergripande ansvaret för sociala 
medier och såg således till att även Helagotlands Facebookflöde var 
uppdaterat. Det var dock fritt för de andra i redaktionen att publicera där.  

De två papperstidningarna hade mer regelbundna mötesvanor med 
morgonmöte enligt samma form varje dag. Tipsen kom in på samma sätt som 
till Helagotland.se, det vill säga genom formulär på hemsidan, e-post och 
telefon och inget speciellt fokus låg på sociala medier. Gotlands Allehanda 
hade precis delegerat ett Facebookansvar till en reporter men det dagliga 
arbetet med det hade ännu inte kommit igång.  

Trots att det enda uttalade syftet som gick att finna på Gotlands med 
sociala medier var marknadsföring och varumärkesskapande märktes det att 
de även användes till mycket annat. Mats Pettersson berättade att de flesta 
tipsen kommer in via tipsformuläret på hemsidan men också via Facebook 
och telefon. Omvärlden bevakas via nyhetsbyråer, internet och sociala medier. 
Helagotland.se efterlyste också källor via sociala medier. Att helt enkelt fråga 
sina följare i ett visst nätverk om de kan hjälpa till. Det genererar oftast många 
svar man som journalist sedan kan gå igenom. Det är detta tillvägagångssätt 
som de mer positivt inställda teoretikerna fokuserar på i sin forskning kring 
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sociala medier (Jenkins 2006; Shirky 2008; Jenkins, Ford och Green 2013). Det 
kräver dock en engagerad publik som är villiga att bidra, något Mats 
Pettersson på Helagotland.se menar att de har. Ett exempel är den här frågan 
som ställdes på Helagotland.ses Facebooksida (bild 7):  

 
Bild 7: 

Den här målningen har en graffitikonstnär 
gjort nere i Visby hamn. Vi tycker att den är 
så fin och talande! Vi vill gärna intervjua 
konstnären - kan ni hjälpa oss med det och 
dela bilden? :) 
 

 
 
PM:a oss eller mejla 
redaktion@helagotland.se om du vet vem 
som gjort konstverket. Konstnären får 
givetvis vara anonym om så önskas! 

 
Frågan och bilden fick under studiens observationstid 699 

gillamarkeringar, 98 kommentarer och 387 delningar. Inlägget lades ut 2014-
09-04 och dessvärre hade ingen konstnär, trots de många delningarna och 
kommentarerna, hittats två dagar senare. Mycket av kommentarerna 
cirkulerade istället kring om graffiti ska anses som konst eller skadegörelse. 
Det ger inte önskat svar varje gång men bara det faktum att man lyckas 
engagera publiken är ibland gott nog anser alla studiens källor. Twitter och 
Instagram är vanligtvis bra plattformar för detta ändamål men på Gotland 
säger samtliga i studien att dessa plattformar antingen, som Mats Pettersson 
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uttryckte det, är ”iskalla”67 eller att man inte har rutin på att använda dem. 
Facebook fungerar och används således, precis som i Dalarna. 

Mats Pettersson kunde endast minnas en gång de samarbetat med 
Gotlands Allehanda under en hashtag där ett aktuellt ämne avhandlades 
under en längre tid. Då handlade det om grooming under hashtaggen 
#brottsplatsnätet. Utöver exemplet var metoden inte använd. Det är snarare 
snabba frågor till Facebookgruppen som kan ge snabba svar som gäller. Det 
mesta sker inom loppet av en arbetsdag eller arbetsvecka.   

Sociala medier har också skapat möjligheten att nå elitkällor direkt och 
privat, något som fortfarande fungerar då det ännu råder tvivel bland många 
vad som ska anses som privat på sociala medier. Detsamma gäller dock åt 
andra hållet också. Mats Petterson menar att det är oundvikligt på en liten ort. 
Han spelar fotboll med både företagare och politiker och han springer alltid 
på någon när han handlar på affären. Det professionella och privata går ihop 
och enligt Mats Pettersson får man helt enkelt tänka lite extra så man inte 
blandar ihop de olika rollerna då man producerar journalistik. Vid ett tillfälle 
observerades ett telefonsamtal mellan en av reportrarna och en politiker vars 
didgeridoo 68 befann sig hemma hos en annan reporter. Relationen mellan 
politikern och journalisten undersöktes inte närmre men det blev ett tydligt 
exempel.  

Det privata och professionella går ihop på sociala medier, men ingen 
vittnade om att detta skulle vara ett problem för journalistiken. Sociala medier 
har blivit så normaliserade (Lasorsa, Lewis och Horton 2012) att spelreglerna 
från den verkliga världen integrerats med de i den digitala.  

Det finns en ständigt pågående dialog mellan läsarna och inte minst 
redaktionen på Helagotland.se. Mats Pettersson satt ofta och modererade 
Facebook, svarade på kommentarer och höll koll på att det rådde en god 
samtalston. Mats Pettersson skriver också blogg och håller sig allmänt väldigt 
personlig, utan att vara privat, i kontakt med läsarna.  

Research på sociala medier handlar också om att ha koll på vilka nätverk 
som finns bildade på de olika plattformarna. Det kan vara Facebookgrupper 
med Gotlandskoppling, intressegruppers Facebooksidor, organisationers 
Twitterkonton eller etablerade hashtags på samtliga sociala medie-
plattformar. På Gotland saknas någon stor lokal privat grupp på Facebook i 

 

67 Intervju Mats Pettersson, ansvarig utgivare och chefredaktör på Helagotland.se. Plats: redaktionen 
på Gotlands Media. Tid: 31 augusti 2015 

68 Australiensiskt blåsinstrument https://sv.wikipedia.org/wiki/Didgeridoo 2015-10-08 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Didgeridoo
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stil med ”Du vet att du är från Nynäshamn om du…”. Gotland.net, öns största 
turistsajt, har dock ett stort antal följare på Facebook, nästan dubbelt så många 
som Helagotland.se med ca 21 000 stycken. I en så stor grupp finns många 
potentiella källor. Gotland.net ägs och drivs också av Gotlands Media med 
redaktion i samma hus, på samma våningsplan, som de övriga medierna. Det 
fanns ingen stämning av konkurrens i huset, snarare en ömsesidig respekt. 
Utöver Gotland.net gavs inga andra exempel på bra grupper i sociala medier 
som journalisterna följde i syfte att göra research kring vad som händer på 
Gotland. 

Likt situationen i Dalarna så ansåg alla ansvariga, Ulf Hammarlund på 
Gotlands Tidningar, Ulrica Fransson Ingelmark på Gotlands Allehanda och 
Mats Pettersson på Helagotland.se att man inte kan ha tvingande regler kring 
sociala medier för reportrarna. Antingen har man ett personligt intresse för 
dem eller så har man inte det. På frågan om det fanns direktiv uppifrån, 
svarade Mats Pettersson: 
 

Det funkar ju inte. Människor är olika, det passar inte 
alla människor. Det passar mig. Jag gillar sånt. Jag gillar... 
jag är lite exhibitionistisk sådär. Men det skulle inte 
passa XX till exempel som sitter här idag. Hon är tvärtom. 
Hon vill jobba back office. Hon vill pilla med undersidor 
på sajten, lösa tekniska problem. Vi är alla olika.69 

  
Under observationen träffades representanter från båda lägren, de som 

ville och de som inte hade något intresse för sociala medier överhuvudtaget.  
Ulf Hammarlund uttryckte det som så att:  

 
Ja vi har försökt i perioder men det har havererat efter 
ett tag. Vi har inte kommit in i något flow i hur vi ska 
göra. I början gick det ganska bra för då satte vi upp på 
vår uppdragslista varje dag vad vi skulle lägga upp på 
Facebook men så tappar man också sugen när man ser 
att 234 har nåtts av något som är jätteintressant och så 
lägger man ut något om fåglar och då når det över 5 000, 
det är jättemärkligt […] Vi har ju mål. Vi ska ha 2 000 

 

69 Intervju Mats Pettersson, ansvarig utgivare och chefredaktör på Helagotland.se. Plats: redaktionen 
på Gotlands Media. Tid: 31 augusti 2015 
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gilla innan jul och det kommer vi klara för det har ökat 
med 87 på en vecka enbart av att vi lägger upp ettor. Det 
kan tyckas lite men sen gäller det att ta små små steg i 
taget, att komma ut och få ut våra... att bygga vårt 
varumärke på Facebook och det gäller att få 
medarbetarna att dela, jag säger åt dem att ‘dela nu det 
här så vi kommer åt människor som vanligtvis inte 
läser.’70 

 
Till sist uttrycker Ulrica Fransson Ingelmark sig såhär på frågan om det 

finns någon tydlig plan med hur de på Gotlands Allehanda ska jobba med 
sociala medier:  
  

Nej, från och med igår så har vi en tjej som har det som 
sin arbetsuppgift […] hon ska ha ett par minuter på 
morgonmötet varje dag och säga att det här gjorde vi 
igår, det funkade såhär, varför gjorde vi det och vad 
lärde vi oss av detta? För att hitta någon slags modell 
framåt. Vad är det vi får respons på? Vad är det vi får 
delningar på? Vad är det som folk tycker är skoj att kika 
på?71 

 
Mats Pettersson visar ett exempel på hur Facebook kan påverka trafiken 

till Helagotland.se. Han har realtidsöverblick över trafiken till och från 
hemsidan. Mats Pettersson visar ett tårtdiagram över artikeln ”Knivbeväpnad 
man sköts av polis” som handlar om ett mordförsök där polisen behövt 
använda sitt tjänstevapen för att stoppa förövaren. På just den här artikeln 
hade vid tillfället 5 000 av de 20 000 visningarna slussats in via Facebook. Mats 
Pettersson säger som sagt att målet med sociala medier är att just 
marknadsföra och sprida:  
 

Ja, så kan man nästan exakt säga. Och imagebyggning 
handlar det väl om. Varumärkesbyggande. Vi vill finnas 

 

70 Intervju Ulf Hammarlund, Redaktionschef och ansvarig utgivare på Gotlands Tidningar. Plats: 
redaktionen på Gotlands Media. Tid: 1 september 2015 

71 Intervju Ulrica Fransson Ingelmark, Redaktionschef och ansvarig utgivare på Gotlands Allehanda. 
Plats: redaktionen på Gotlands Media. Tid: 2 september 2015 
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i det flödet också och man ska tycka det är roligt. Det är 
det som är med sociala medier. Man måste vara 
intressant. Det ska finnas ett värde i att följa oss. […] De 
som använder Twitter kanske tycker det är ett smidigt 
sätt att få rubriker men det är ju inte speciellt roligt, inte 
speciellt underhållande. Det finns inget mervärde med 
att följa oss på Twitter. På Facebook tycker jag det finns 
ett mervärde. Vi kan få folk att skratta, det behöver inte 
vara så satans allvarligt. Det behöver inte ens vara en 
länk till någonting som är på vår sajt ibland utan det ska 
vara gotländskt, roligt och trevligt att följa oss på 
Facebook. Då skapar man ju ett mervärde. Folk vill inte 
ha massa tråkigt skit i sina flöden. Så kan man nog säga. 
Lätt att man blir bortvald eller nedprioriterad om 
människor inte känner att det här tillför någonting. Det 
är klart man inte kan blåsa solsken upp i arslet på 
varandra hela tiden men grundfilosofin med Facebook 
är att det ska vara en positiv ton i det vi gör.72 

 
Positivt och roligt är ledord. Mats Pettersson berättade ganska ofta högt 

för resten av redaktionen vad som gick bra på Facebook och om någon gjort 
något extra bra som han uppskattade. Med bra menades exempelvis en länk 
med en bra bild, eller en lockande rubrik. En morgon på redaktionen visade 
Mats Pettersson upp ett i särklass lyckat inlägg på Facebook. Inlägget 
handlade om en minst sagt påkostad privat renovering av ett äldre hus i 
centrala Visby, något som inte händer speciellt ofta. Inlägget följde 
devisen ”Gotländsk, roligt och trevligt”. Mats Pettersson hade också köpt 
extra marknadsföring av Facebook samt delat inlägget på sin egen 
Facebooksida. Att köpa extra marknadsföring av Facebook är något som görs 
ganska ofta, inte bara av Helagotland.se utan även de båda tidningarna. Då 
har i det här fallet Mats Pettersson ett kontokort kopplat till Facebook och 
sedan köper han exponering i vissa utvalda flöden. Ju mer exponering desto 
mer kostar det.  

Det handlar till sist inte om att Facebook är ovärderligt för att skapa trafik 
till Helagotland.se. Det handlar om att man med Facebook kan skapa en 
gemenskap kring ämnen och artiklar Helagotland.se kan stå för. Man skapar 

 

72 Intervju Mats Pettersson, ansvarig utgivare och chefredaktör på Helagotland.se. Plats:, redaktionen 
på Gotlands Media. Tid: 31 augusti 2015 
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ett ”vi” med sin publik man i bästa fall kan dra nytta av och redaktionen är 
positivt inställd.  

Ulf Hammarlund målar upp en mindre positiv syn på sociala medier. Att 
dela saker på Facebook fungerar som marknadsföring men kanske inte alltid 
för rätt saker. Hammarlund har lång erfarenhet av nyhetsbranschen och har 
svårt med den sociala publikens fascination för vad han kallar ”fjanterier”:  

 
Vi pratar om det väldigt mycket faktiskt, hur vi ska göra, 
hur vi ska nå ut och vi har blitt mycket mer aktiva 
senaste, alltså vi började i våras på allvar att lägga ut 
grejer och inte vara rädda att ta grejer vi hade i tidningen 
dagen efter. Men ingenting har slått förutom det här 
med sidan ett. Förutom de här fjanterigrejerna, vi testar 
en ny elcykel. Det är flera tusen som nås. Vi lägger ut en 
film på några fågelungar som fastnat i något galler på 
redaktionen och det hade väl 3 000 visningar. En liten 
skitdålig film. Jag lägger ut en bild från Almedalen i 
somras när vattnet ligger stilla, över 2 000 visningar. 
Alltså det är ju jättekonstigt. Jag har fört statistik över 
våra bästa grejer. Innan vi la ut ettorna. Och det var 
oftast flams och skitgrejerna som lockade publiken. 
Nyheter är inte sådär jätteintressant.73 

 
Ulf Hammarlund berättar att Facebook är ett sätt att synas på, att komma 

åt läsare som inte vanligtvis läser tidningen, och konstaterar att de ju är unika 
på tidningarna eftersom de inte har en självklar kanal ut då de inte har en 
hemsida. Facebook är såväl Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningars 
portal ut på nätet. De når inte sin publik genom Helagotland.se och vill de 
därför skapa och bevara en dialog med läsarna är det på Facebook de måste 
satsa.  

Hela mediehuset på Visborgsallén 39 genomsyras av att tidningarna 
verkligen är tidningar med prenumeranter. Upplagesiffrorna går nedåt men 
oron är trots det inte så stor för att deras affärsidé skulle spricka inom en 
överskådlig framtid.  
 

 

73 Intervju Ulf Hammarlund, Redaktionschef och ansvarig utgivare på Gotlands Tidningar. Plats: 
redaktionen på Gotlands Media. Tid: 1 september 2015 
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5.3.1 Analys: visionärt arbete i på Dalarnas Tidningar och Gotlands 
Media 

Dalarnas Tidningar agerar som ett stort mediehus fast på en lokal nivå och 
det finns paralleller att dra både från Sveriges Radio och Aftonbladet varför 
och hur man vill arbeta med sociala medier. Dalarnas Tidningar satsade tidigt 
på nätet, något som gjorde att man automatiskt drog igång en 
centraliseringsprocess till Falun varifrån hemsidan sköts. Med en digital 
produkt spelar det i teorin ingen roll varifrån den produceras och därför kan 
man dra ner på personal ute på satellitredaktionerna. Idag fortsätter fler 
journalister förflyttas eller sägas upp i takt med att satellitredaktionerna 
krymper eller försvinner, detta till synes som en direkt följd av en 
centraliserande digitaliseringsprocess skapad av sämre ekonomiska 
förutsättningar.  

Viljan från ledningen på Dalarnas Tidningar att införa sociala medier i den 
traditionella journalistiska arbetsprocessen är stor. Man inriktar sig särskilt på 
PR, spridning och marknadsföring där konceptet ”sätta snurr på sin grej” 
råder genom hela arbetsprocessen. Man vill locka läsaren till reaktion och 
delning med hjälp av innehållet och förpackningen av nyheten. Kortsiktigt 
vill man nå virala effekter som gör att läsaren kommer tillbaka, mycket likt 
Aftonbladets sätt att tänka.  

Man jobbar även långsiktigt på ett sätt mer likt Sveriges Radio. 
Facebooksidan är en självklar del av Dalarnas Tidningars produkt och 
fungerar närmast som en andra hemsida till den första som är DT.se. I teorin 
är man inte främmande för att våga testa nya metoder för exempelvis research, 
dialog eller tipsverksamhet. I praktiken är den slutna gruppen på Facebook, 
tillika publika nätverket, DT Nära, ett tydligt exempel på detta. Ett projekt 
som går att jämföra med Sveriges Radios mer långsiktiga filosofi ring sociala 
medier.  

Philips (2015:94–95) pekar på det svåra i att som journalist strukturera och 
använda den mängd information som samlas in via sociala medier. Publiken 
är nyckfull när den agerar fritt och det är inte säkert man når önskad effekt 
med det arbete som görs. Att kontrollera sitt eget redaktionella flöde går lätt 
men för att ”sätta snurr på sin grej”, som är Dalarnas Tidningars övergripande 
filosofi inom arbetet med sociala medier, krävs också interaktion och spontan 
vilja från publiken att både dela och delta (Ibid 94–95; Jenkins, Ford & Green 
2013). I kommande resultatavsnitt studeras detta närmare genom just DT 
Nära.  

Samtidigt som viljan är stor och ambitionerna till synes höga från 
ledningen jobbar inte Dalarnas Tidningar med att tvinga på sociala medier på 
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sina reportrar, dock är det tydligt att om man inte vill ingå i en 
digitaliseringsprocess har man ingenting på Dalarnas Tidningar att göra. Det 
viktigaste är fortfarande att innehållet ska bli så bra som möjligt, men hur 
reportrarna producerar det är väldigt fritt. Vissa använder sociala medier, 
vissa gör det inte (Hedman & Djerf-Pierre 2013). Målet uppifrån är alltså att 
så många som möjligt ska jobba digitalt och med sociala medier. Ansvaret 
ligger dock på individnivå och det sker ingen överförmyndande kontroll, 
speciellt när det gäller journalister som befinner sig utanför Falun eftersom 
nyhetscheferna för samtliga editioner sitter just där. Här liknar man mer 
Sveriges Radio än Aftonbladet eftersom man känner att sociala medier måste 
förklaras mer för att journalisterna ska använda dem. 

Att skeppet som är Dalarnas Tidningar styrs från kommandobryggan i 
Falun går inte att ta miste på; flest reportrar jobbar här, nyhetscheferna sitter 
alla här och hela den digitala närvaron sköts i princip härifrån. De flikar på 
hemsidan DT.se som finns och kontrolleras av de mindre redaktionerna är 
heller inte framstående på förstasidan utan göms i en meny i högerspalt. Om 
en lokal nyhet från exempelvis Borlänge ska synas direkt på förstasidan 
bestäms detta av webbdesken i Falun (bild 8).  
 
Bild 8: 
 

 
 
Bilden visar de lokala flikarnas placering på DT.ses förstasida som den såg ut i maj 2016. 
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Reportrarna på satellitredaktionerna uppgav detta som ett problem. Dels 
kände de att de inte fått den hjälp de behöver för att ta detta individuella 
ansvar som förväntas när det kommer till sociala medier, dels att allt ändå 
sköts från Falun vilket till viss del gör att incitamentet försvinner. För dem är 
papperstidningen på något sätt den produkt de fortfarande kan stå helt 
bakom, där de vet att nyheterna de producerar publiceras och läses. Och i den 
finns inga sociala medier. Sociala medier kan fortfarande fungera för Dalarnas 
Tidningar i stort men att de skulle fungera som komplement till en förlorad 
papperstidning för de mindre orterna är efter intervju och observation inte 
självklart. Det är i detta som skillnaden blir som tydligast mellan Aftonbladet 
och Dalarnas Tidningar. Målet och ambitionen är liknande men 
förutsättningarna gör att Dalarna inte kan släppa papperstidningen såsom 
Aftonbladet kan och hamnar därför lite mitt emellan full digital satsning och 
bevarande. Till skillnad från Dalarnas Tidningar har man på Gotlands Media 
till synes valt en annan taktik kring detta och liksom rundat hela 
problematiken. 

På Gotland råder en helt annan stämning än på de andra mediehusen i den 
här avhandlingen. Här har man också tvingats dra ned på personal samt 
flyttat ihop de två konkurrerande (dock med samma ägare) tidningarna 
Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar. Skillnaden är att det inte finns 
någon tydlig vilja till förändring eller utveckling, snarare en vilja att försvara 
och förstärka det man genom åren byggt upp. Konkurrensen utanför det egna 
mediehuset är i stort obefintlig när det gäller lokal gotländsk journalistik. 
Presstödet delas lika mellan tidningarna och man har en bra täckande 
räckvidd.  

Redaktionerna är öppna och lätta att få en överblick över. Allt fokus ligger 
på att producera papperstidning då webbplatsen har en egen redaktion 
strategiskt placerad mellan de båda tidningarna. Det finns inga redaktioner 
utanför Visby och stämningen i lokalerna är lik den på Sveriges Radio i det 
att man verkar känna en sorts stabilitet. I Borlänge, Mora och Ludvika 
vittnade journalisterna att man nästan kände sig övergivna. 

På Gotlands Media hade ändå samtliga redaktioner konton på Facebook 
och Twitter. Helagotland.se hade även, vid tidpunkten, en nysatsning på 
Instagram. Det finns en samsyn på redaktionerna om att sociala medier, och 
då nästan uteslutande Facebook, ska användas för marknadsföring och 
varumärkesbyggande. På tidningarna vill man nå en publik som inte direkt 
nås av pappret och på webben använder man Facebook som en förlängning 
av hemsidan där man kan möta publiken i kommentarer och delningar.  
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Ingenting är förutbestämt utan all utveckling sker i takt med att man inser 
vad som fungerar och inte. Här har publiken mer kontroll än vad de kanske 
vet över vad som händer både på Helagotland.se men även i sociala medier 
eftersom redaktionen följer deras beteendemönster. Huvudsaken är att skapa 
närvaro och därigenom betydelse. 

Gotland är en ö som på många sätt rår om sig själv och medierna fokuserar 
utan undantag helt på vad som sker där. Räckvidden för medierna är också 
hög vilket tyder på att sociala medier inte behövs på samma sätt för att 
fortsätta nå ut till läsarna, även i den mer digitala verkligheten. Det går här 
att likna förutsättningarna med de som Sveriges Radio har. Skillnaden är att 
Sveriges Radios position och storlek i realiteten inte gett dem något alternativ 
till att satsa på sociala medier eller ej.  

Som ett exempel på skillnaden mellan Dalarna och Gotland kan man på 
Facebook se att de populära grupperna ”Du vet att du är från XX om du…” 
är stora i Dalarna och slår man ihop de olika tätorternas respektive grupper 
blir de större än Dalarnas Tidningars egen. Publiken samlar sig på platser 
tidningen inte satt dit och Dalarnas Tidningar jobbar därför i motvind om 
man kan beskriva Gotlands Media som att vara i medvind. För på Gotland 
finns ingen grupp i motsvarande form. Där finns Helagotland.se samt 
Gotland.net och man behöver således inte leda om publiken för att nå dem.  

Det är inte anmärkningsvärt att Dalarnas Tidningar och Gotlands Media 
jobbar på olika sätt med sociala medier. Dalarnas Tidningar mer planerat och 
proaktivt och redaktionerna på Gotland mer tillbakalutat och organiskt. 
Dalarnas Tidningar har helt enkelt pressen på sig att göra allt de kan för att 
inte tappa sin publik medan Gotlands Media vet med sig att det inte finns 
något direkt hot för det.  

Sveriges Radio som ett av Sveriges största medieföretag strävar efter att 
sätta standarden som andra sedan kan jobba efter, Aftonbladet vill vara bäst 
på allt digitalt. Dalarnas Tidningar vill också ha en framgångsrik digital profil, 
men brottas samtidigt mycket med ekonomiska svårigheter samt ett mycket 
mindre läsarunderlag än exempelvis Aftonbladet. Och Gotlands Media 
använder sociala medier för att inte fastna i dåtiden men inte mycket mer än 
det.  

I nästa resultatdel redovisas vad som sker i praktiken på de olika 
redaktionerna.   
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6 Den journalistiska arbetsprocessen 
och sociala medier 

I föregående kapitel presenterades de olika företagens planeringsarbete, eller 
visionära filosofi kring sociala medier. För empirin stod intervjuer och 
policydokument. Denna andra del av resultatkapitlet syftar i slutänden till att 
besvara hur de olika företagen i praktiken arbetar med sociala medier.   

Till skillnad från de tidigare resultaten som byggt på vad de olika 
företagens sagt att de vill göra på sociala medier ämnar detta kapitel svara 
mer konkret på den faktiska användningen med hjälp av exempel och 
empiriska data från företagens olika konton på sociala medier.  

För att strukturera resultaten används en tabell över journalistisk 
produktion. Nyhetsprocessen kan sammanfattas i att: något händer, 
journalisten får vetskap om det, efterforskar vad som hänt, bearbetar 
informationen utifrån en vinkel, presenterar nyheten, marknadsför nyheten 
och till sist uppstår en möjlig diskussion med den mottagande publiken efter 
vilken ett nytt varv av hela processen potentiellt kan inledas. Detta sker inte 
nödvändigtvis i ordning och vissa inslag kan återkomma under hela 
processen. Men för att förstå processens delar fungerar denna uppdelning.  

För att avgränsa samt att få modellen att passa en undersökning om sociala 
mediers påverkan på den journalistiska arbetsprocessen renodlas denna 
modell till att bestå av produktion, marknadsföring och interaktion. Inom dessa 
tre punkter går det att samla ihop aktiviteter som alla går att utföra med hjälp 
av sociala medier. Denna modell kan sedan användas för att strukturera 
resultaten i kommande kapitel. 

Den första punkten, produktion, innefattar här på vilket sätt sociala 
medier används under produktionen av nyheter. Inom begreppet produktion 
ryms flera viktiga delar av den journalistiska arbetsprocessen. Själva 
händelsen står ofta fri från arbetsprocessen men att få vetskap om den kan 
man som journalist uppnå på flera olika sätt. Sociala medier kan exempelvis 
med fördel användas för omvärldsbevakning (Knight och Cook 2013:11) och 
även för det som kommer efter i arbetet med att finna och vårda källor 
(Phillips 2015:40). Inom produktionsprocessen ryms även efterforskning då 
en potentiell nyhet hittats (Knight och Cook 2013:21). Urvalsprocessen är 
också en del av produktionen och kan göras på olika sätt. Urvalet kan göras 
genom att journalisten agerar gatekeeper men också genom att hen arbetar 
agendasättande. Begreppet deltagarkultur som avhandlas i teorikapitlet 
vittnar om att sociala medier är väl lämpade för olika former av kreativt 
skapande i grupp vilket journalisten kan dra nytta av genom crowdsourcing. 
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Journalisten bestämmer ämne, sätter ramar och tar hjälp av publiken att fylla 
på med innehåll (Jenkins 2006; Knight och Cook 2013:110; Singer et al. 2011). 

Den andra punkten, marknadsföring, tar vid då produktionen är utförd. 
Då det finns en produkt att marknadsföra. Med hjälp av sociala medier kan 
journalisten nå ut till ett exponentiellt ökande antal presumtiva konsumenter 
(Jenkins, Ford och Green 2013; Hermida 2014). Sociala medier är således också 
bra verktyg att använda för att bygga sitt varumärke: vad väljer man att 
marknadsföra, hur vill man uppfattas? På vilket sätt och i vilken omfattning 
journalister tar hjälp av sociala medier för marknadsföring kan också visa på 
vilken typ av interaktion man är ute efter med sin publik, spridningshjälp 
eller konstruktiv dialog, vilket leder in på den sista punken i modellen: 
interaktion. 

Inom begreppet interaktion ryms dialog på olika sätt genom hela den 
inledande arbetsprocessen men också som ett sista led i densamma då den 
färdiga nyheten kan kommenteras och debatteras (Phillips 2015:81; Knight 
och Cook 2013:114–123). Hur man som medieföretag väljer att interagera i det 
här stadiet med sin publik är tätt sammanfogat med sitt varumärkesbygge, 
dvs. hur man vill uppfattas. En sista del i interaktionen är att undersöka vilken 
part som tar initiativet till interaktion, publiken eller medieföretaget, för att 
på så sätt utröna vilken ambitionsnivå som råder på redaktionen gällande 
publikinteraktion.  
 

Tabell 2: 
 

Produktion Omvärldsbevakning, efterforskning, 
urval, publikt deltagande 

Marknadsföring Spridning, varumärkesbyggande, 
agendasättning 

Interaktion Dialog, debatt, kommentarer, 
initiativförhållanden 

 
Genom att samla de empiriska observationerna under dessa tre punkter 

kommer en struktur att kunna bibehållas som i sin tur gagnar analysen av hur 
den journalistiska arbetsprocessen på de fyra olika medieföretagen påverkats 
av sociala medier.  

De olika företagen presenteras sammantaget med fokus på plattformarna 
Facebook och Twitter. Instagram förekommer men saknar djuplodande 
statistik. Först presenteras en samanställd statistik över företagens sociala 
medie-aktivitet under observationstiden. 
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6.1 Aktivitet 
I slutet av de tre månader som företagen observerades, Aftonbladet och 
Sveriges Radio 2014-10-10 till 2015-01-10 och Dalarnas Tidningar och 
Gotlands Media 2015-08-31 till 2015-11-29, hade de konton som observerades 
ett visst antal uppdateringar och antal följare. Genom att beskriva den 
övergripande aktiviteten och populariteten på de olika kontona ges en bild av 
den generella aktiviteten samt en möjlighet att göra jämförelser mellan den 
teoretiska betydelsen av sociala medier, som företagen satt upp i sina visioner, 
och den faktiska verkligheten.  

 

6.1.1 Sveriges Radio 
På Sveriges Radio vill man att så många redaktioner, eller kanaler, som 
möjligt ska ha ett eget konto representerat på så många plattformar som 
möjligt. Exempelvis har Sveriges Radio ett övergripande officiellt konto på 
Facebook. De olika kanalerna har sina egna (P1, P2, P3 etc.) konton. Dessutom 
har varje redaktion (program) också sitt eget konto (Studio Ett, P1-Morgon, 
Ekot etc.). Till sist tillkommer olika projekt inom Sveriges Radio med sina 
egna konton, exempelvis det återkommande projektet Musikhjälpen.  

Den här studien har gjort kvalitativa undersökningar på Sveriges Radio 
som helhet, P1 i synnerhet och mer specifikt Ekot-redaktionen inom vilka 
bland andra programmen P1-Morgon, Studio Ett och Ekot produceras. 
Samtliga dessa program har ett konto på Facebook och Twitter. Denna 
begränsning har gjorts då de kan sägas producera vad man kan klassa som 
traditionell nyhetsjournalistik i högre mån än nöje. 

Fyra konton observerades på Facebook: Sveriges Radios officiella, Ekot, 
Studio Ett och P1-Morgon (se tabell 3). Sveriges Radios paraplykonto, det 
officiella kontot för hela Sveriges Radio, var det i särklass mest populära i 
urvalet sett till antal följare, men det var också betydligt mer passivt i 
jämförelse med Ekot, som var det andra mest populära kontot. Antalet 
uppdateringar, alltså av kontoinnehavararen gjorda inlägg på sin egen 
förstasida på Facebook, var betydligt fler hos Ekot.  

De övriga två kontona, Studio Ett och P1-Morgon, var båda mindre i 
popularitet (det vill säga antal följare) men medan Studio Ett knappt 
uppdaterade sitt konto alls var P1-Morgon betydligt mer frekventa och 
hamnade nästan i paritet med Ekot. Intressant här är att se på skillnaden 
mellan de två, i radion väldigt lika, programmen P1-Morgon och Studio Ett. I 
antalet följare är de förhållandevis lika men Studio Ett har på tre månader 
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enbart uppdaterat sin Facebooksida 15 gånger. I kommande avsnitt 
presenteras närmare vad dessa inlägg bestod av.  

På Twitter fanns en generellt mycket högre aktivitet. Ekot uppdaterade sitt 
Twitterkonto i snitt ca 32 gånger om dagen och även det på Facebook så 
inaktiva Studio Ett hade daglig aktivitet. Inom hela urvalet finns en högre 
uppdateringsfrekvens gällande Twitter kontra Facebook. Vilket kan förklaras 
med lättheten som finns att exempelvis koppla uppdateringar som görs på 
den egna hemsidan direkt till Twitter. Exempelvis kan man lägga ut en artikel 
på hemsidan och automatiskt läggs då samma artikel ut som marknadsföring 
på Twitter. Detta ökar Twitteraktiviteten utan att man från redaktionshåll 
behöver engagera sig i plattformen. 
 
Tabell 3: 
  

Sveriges Radio på Facebook Antal följare  Antal uppdateringar 
Sveriges Radio 46 763 81 
Studio Ett  4991 15 
Ekot 6197 199 
P1-morgon 3111 132 
Sveriges Radio på Twitter   
Ekot 36 782 2942 
Studio Ett 12 943 454 
P1-Morgon 16 625 992 

 
Antal uppdateringar visar hur många inlägg som gjorts under den observerade tiden. Följarna är totala 
antalet följare vid den observerade tidpunkten.  

 
Flest följare hade Sveriges Radios huvudsida på Facebook med 46 763 

följare och minst följare hade Facebooksidan för P1 Morgon med 3 111. Flest 
uppdateringar hade Ekots Ttwitterkonto med 2 942 stycken och minst hade 
Sveriges Radios huvudsida på Facebook med 15 stycken. 
  

6.1.2 Aftonbladet 
I jämförelse med Sveriges Radio är Aftonbladet i en klass för sig när det 
kommer till storlek och aktivitet. Strukturen är också något annorlunda i 
jämförelse med Sveriges Radio. På Aftonbladet har varje redaktion konton på 
sociala medier, så som på Sveriges Radio, men det finns inget paraplykonto 
mer än det som bara heter Aftonbladet. Detta konto speglar i mångt och mycket 
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det som händer på Aftonbladet.se och liknar i det här urvalet främst Ekots 
konto.  

Aftonbladets officiella konto på Facebook hade i särklass flest följare av 
alla konton i urvalet med nästan fyrtio tusen fler följare än närmaste 
konkurrenten Sportbladet. Överlag var de Facebookkonton kopplade till 
Aftonbladet betydligt mer populära och mer aktiva än samtliga andra. Här 
ligger inte det anmärkningsvärda i att Aftonbladet var så stora i popularitet 
och gjorda uppdateringar i jämförelse utan framförallt att Sveriges Radio var 
så små och lågfrekventa. I det visionära arbetet är det Sveriges Radio som står 
längst fram på fronten med handbok och lösningar i hand, medan det i 
verkligheten görs mycket mer, inför en mycket större publik, på Aftonbladet.  

Sportbladet var det konto som var näst störst inom Aftonbladet och även 
det hade en mycket högre popularitet och aktivitet än Sveriges Radios konton. 
Aftonbladet Kultur, som är en mindre redaktion med färre dagliga nyheter än 
Aftonbladet och Sportbladet, hade minst uppdateringar och även minst antal 
följare i urvalet från Aftonbladet. Trots detta slog de ändå alla observerade 
konton från Sveriges Radio på Facebook förutom Sveriges Radios officiella.   

Ojämlikheten mellan Sveriges Radio och Aftonbladet var inte alls lika 
tydlig på Twitter som på Facebook. Mönstret återupprepade sig dock i att 
Aftonbladet var störst, Sportbladet tätt därefter och Aftonbladet Kultur på 
efterkälken, både när det gällde uppdateringar och antal följare. Siffrorna var 
dock mer lika de på Sveriges Radio.  

De officiella konton som observerades från Aftonbladet var:  
 
Tabell 4: 

 
Aftonbladet på Facebook Antal följare  Antal uppdateringar 
Aftonbladet  143 270 1 006 
Sportbladet   104 524 971 
Aftonbladet Kultur  14 523 108 
Aftonbladet på Twitter   
Aftonbladet 45 802 2 334 
Sportbladet 34 872 1 956 
Aftonbladet Kultur 2 673 60 

 
 Antal uppdateringar visar hur många inlägg som gjorts under den observerade tiden. Följarna är 
totala antalet följare vid den observerade tidpunkten. TW=Twitter FB=Facebook 
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Flest följare i detta urval hade Aftonbladets huvudsida på Facebook med 
143 270 stycken vilket är över 100 000 fler än Sveriges Radios huvudsida på 
Facebook. Minst följare hade Aftonbladet kulturs Twitterkonto med 2 673 som 
också hade minst antal uppdateringar med 60 stycken. Flest uppdateringar 
hade Aftonbladets Twitterkonto med 2 334 stycken. 

Man kan man se att på Twitter är Aftonbladets konton generellt större i 
antalet följare men inte nödvändigtvis speciellt mycket mer aktiva än de på 
Sveriges Radio. Ekot har exempelvis flest antal uppdateringar på Twitter 
under den observerade perioden, 2 942 stycken. Något som dock kan 
förklaras med att många uppdateringar är automatiska poster av rubriker 
från egna hemsidan. 

På Facebook skiljer det desto mer. Aftonbladets officiella konto följs av 
nästan 100 000 fler användare än Sveriges Radios officiella konto och antalet 
uppdateringar på såväl Sportbladet som Aftonbladet är mångdubbelt fler än 
alla Sveriges Radios konton. Aftonbladet kultur kommer lite närmare 
Sveriges Radios konton men sticker ändå ut med sina nästan 15 000 följare.  
 

6.1.3 Dalarnas Tidningar 
På Dalarnas Tidningar var organisationen kring sociala medier, som redan 
beskrivits, centraliserad till huvudredaktionen för Falu-Kuriren i Falun. De 
jobbade endast med ett ”DT” konto på Facebook och Instagram. På Twitter 
fanns fler, såsom ett konto för sporten, men då så stort fokus låg på Facebook 
i det visionära arbetet har dessa inte observerats närmre. Det berättas i 
intervju med ansvarig i Falun att webbdesken i Falun sköter Twitterflödet och 
att enskilda reportrar och ledarredaktionen är mer aktiva på Twitter än andra 
delar av Dalarnas Tidningar. Detta styrks också då ingen journalist ute på 
satellitredaktionerna talar om ett organiserat arbete kring Twitter. Vissa 
använder det som ett arbetsverktyg på enskild nivå, andra inte, men inget 
görs av redaktionerna som enhet. Det centrala Twitterkontot visar på siffror 
liknande de på Aftonbladet och Sveriges Radio.  

Facebook är den plattform som ägnas mest tid i det visionära arbetet kring 
Dalarnas Tidningars sociala medie-användning och det har också flest följare. 
Antalet uppdateringar är betydligt högre än på Sveriges Radios samtliga 
konton men mindre än på Aftonbladet. Dalarnas Tidningar jobbar som 
beskrivits efter effektmål där kvalitet värderas högre än kvantitet. Ett inlägg 
på sociala medier ska vara genomtänkt och sträva efter att skapa maximal 
effekt, alltså få mesta möjliga spridning och annat engagemang. Detta istället 
för taktiken att lägga ut så mycket som möjligt på sociala medier för att på så 
sätt hoppas träffa rätt med något. 
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Instagram är en plattform som vid tidpunkten för studien inte funnit sin 
självklara plats och nytta, varken på Dalarnas Tidningar eller Gotlands Media. 
Försök hade gjorts i Borlänge men somnat in, och tittar man på statistiken här 
under ser man tydligt att Instagram inte heller var prioriterat på 
centralredaktionen.  
 
Tabell 5: 

 
Dalarnas Tidningar på 
sociala medier (officiella 
huvudkonton) 

Antal följare  Antal uppdateringar 

Facebook 31 938 395 
Instagram 2 376 64 
Twitter 4 209 688 

 
Tabellen visar antal följare på de olika sociala medieplattformarna vid observationstidpunkten samt 
antalet uppdateringar gjorda under perioden.  

 
Flest följare hade Dalarnas Tidningars huvudsida på Facebook med nästan 

32 000 följare men mest aktiva var Dalarnas Tidningar på Twitter med 688 
uppdateringar.  
 

6.1.4 Gotlands Media 
På Gotlands Media har Gotlands Tidningar, Gotlands Allehanda och 
Helagotland.se observerats var för sig (se tabell 6). Det som både observerats 
på plats och kommit fram i intervjuer styrks här att papperstidningarna i 
princip inte använder sociala medier. De få följarna och de ännu färre 
uppdateringarna gör att de särställer sig i urvalet med att ingen tydlig 
satsning på någon plattform gjorts.  

Helagotland.se är desto mer aktiva och har i förhållande till sin strama 
regionala inriktning ett starkt följe på Facebook och fler uppdateringar än 
både Sveriges Radio och Dalarnas Tidningar. Den regionala inriktningen 
Helagotland har, där hela verksamheten uteslutande fokuserar på vad som 
händer på Gotland eller om det någonstans händer något som berör Gotland, 
skapar också en speciell konkurrenssituation. Huvudkonkurrenterna för 
Helagotland.se är i första hand papperstidningarna och i andra hand radion i 
främst P4 Gotland. På webben är deras främsta konkurrent turistsajten 
Gotland.net, som i själva verket inte är en konkurrent då de dels inte bedriver 
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en journalistisk verksamhet men också ägs av Gotlands Media och har 
redaktion bredvid Helagotland.se. Att i princip stå som ensamt journalistiskt 
företag på Gotland med verksamhet på webben skapar såklart goda 
förutsättningar för ett lyckat arbete i sociala medier, något som alltså styrks 
med de statistiska siffrorna i tabellen nedan.  

Helagotland.se är aktiva på Facebook men passiva på Twitter. Antalet 
följare är betydligt lägre än på Facebook och de många uppdateringarna till 
trots finns inget organiserat fokus på plattformen. I intervju berättas att 
Twitter fungerar automatiskt där ett visst antal artiklar länkas ut per dag, mer 
energi än så läggs vid tidpunkten inte på Twitter.  

Ingen av de två papperstidningarna hade konton på Instagram och det 
konto som Helagotland.se hade var fortfarande i uppstartsläge, vilket också 
syns i statistiken. Ingen närmare analys har därför gjorts av Instagram på 
Gotland. 

På Gotlands Media hade ändå samtliga redaktioner konton på Facebook 
och Twitter. Helagotland.se hade även, vid tidpunkten, en nysatsning på 
Instagram. Statistiken såg ut som följer: 
 
Tabell 6: 

 
Gotlands Media på Facebook Antal följare  Antal uppdateringar 

Helagotland.se 10 335 549 
Gotlands Allehanda 2 489 113 

Gotlands Tidningar 2 244 94 
Gotlands Media på Twitter   
Helagotland.se 2 202 1 578 

Gotland Allehanda 1 446 92 

Gotlands Tidningar 1 278 3 
Gotlands Media på 
Instagram 

  

Helagotland.se 475 8 

 
Tabellen visar Gotlands Medias olika redaktioners aktivitet på sociala medier under den observerade 
perioden.  

 
Flest följare och uppdateringar hade redaktionen på Helagotland.se på 

samtliga plattformar. Detta rimmar med att de är en webbredaktion och ligger 
således automatiskt närmast sociala medier, där de kan sprida och diskutera 
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sin journalistik. Att Helagotland.se:s konto på Instagram hade så lite följare 
och uppdateringar beror snarare på att kontot vid observationen var i början 
av en satsning och inte att redaktionen inte är aktiva på den plattformen.  

Helagotland.se har liknande siffror med Dalarnas Tidningar. Det går också 
att se hur mycket mindre papperstidningsredaktionerna dels har lyckats 
fånga följare på sociala medier men även att de i princip inte uppdaterar sina 
flöden med någon synlig kontinuitet, i vissa fall knappt någon uppdatering 
alls. 

 

6.1.5 Sammanfattning aktivitet 
Samtliga observerade konton används men det skiljer mycket mellan graden 
av aktivitet. Det går inte att jämföra dem rakt av då kontona är kopplade till 
så olika typer av redaktioner men några jämförelser går ändå att utföra. En är 
att Studio Ett i jämförelse med P1 Morgon är betydligt mindre aktiva på 
Facebook, 15 respektive 132 inlägg, vilket är anmärkningsvärt. De jobbade tätt 
bredvid varandra inom den större Ekot-redaktionen. De satt nära varandra i 
nyhetsvåningen, de journalister som jobbade med de båda programmen 
jobbade många på ett rullande schema där de pendlade mellan Ekot, Studio 
Ett och P1 Morgon och programmen har liknande uppdrag, nämligen 
att ”fördjupa” journalistiken. Det är tydligt att man i ett skede bestämt sig för 
olika strategier gällande Facebook och sedan har det inte förändrats. Inte på 
någon av redaktionerna nämndes Facebook eller mer allmänt sociala medier 
vid de fasta planeringsmötena men statistiken visar ändå att P1-Morgon är 
betydligt mer aktiva än Studio Ett. Utifrån dessa siffror kan man antyda att 
sociala medier på den här delen av Sveriges Radio vid tidpunkten inte var 
normaliserade in i den redaktionella nyhetsprocessen (Lewis 2012). P1-
Morgon har till skillnad från Studio Ett skapat nya rutiner kring Facebook och 
därför ser det annorlunda ut. Hade sociala medier varit en mer självklar del 
av arbetsprocessen hade det troligtvis sett mer lika ut mellan redaktionerna 
just för att de journalister som skapade innehållet ju till viss del var desamma 
på båda platser.  

Det går också att dra slutsatsen att Twitter i det här urvalet är en plattform 
som inte används på lokal eller regional nivå. Detta styrks också genom det 
faktum att det inte alls gick att få till ett urval av journalister att undersöka på 
individnivå på Gotlands Media och Dalarnas Tidningar. Mer om detta i nästa 
avsnitt. 

En annan tydlig iakttagelse är att både Gotlands Tidningar och Gotlands 
Allehanda generellt är passiva på sociala medier. Detta är häpnadsväckande 
då situationen på Gotlands Media är att Helagotland.se är de enda som har 
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ett direkt fönster ut mot webben. Tidningarna har inga egna webbplatser och 
just därför borde incitamentet finnas att på annat sätt nå ut. Gotlands Media 
drabbas också av de ekonomiska svårigheter den svenska lokaljournalistiken 
befinner sig i (Nygren och Leckner 2016) men visar i och med de här fynden 
en annan inställning till att lösningen skulle finnas online eller i de sociala 
medierna, såsom Dalarnas Tidningar är övertygade om då de liksom 
Aftonbladet sätter webben som sin huvudprodukt.  

Att Aftonbladet är klart störst förvånar inte då de också är klart störst på 
webben generellt74. Inte heller att Dalarnas Tidningar är större än Gotlands 
Media i sociala medier generellt då det är en mycket större organisation med 
tydligt mål att vara på nätet. Men här ska ändå poängteras att Helagotland.se 
trots sina mycket mindre tydliga visioner kring sociala medier ändå lyckats 
skapa en stor publik på både Facebook och Twitter och att de också bara 
överträffas av Aftonbladet i fråga om uppdateringar på Facebook. Och till sist 
det mest anmärkningsvärda i att Sveriges Radios samtliga konton har så pass 
få följare och aktivitet trots sitt enorma bakgrundsarbete med sociala medier. 
 

6.1.6 Enskilda journalister på Twitter  
Den här studien har också tittat närmare på två grupper av journalister, en på 
Sveriges Radio och en på Aftonbladet, som använder sig av Twitter. 
Underlaget var för begränsat för att detta också skulle kunna utföras på 
Dalarnas Tidningar och Gotlands Media. Femton journalister vardera 
slumpades ut från Aftonbladet och Sveriges Radio. Twitter i Sverige har 
beskrivits vara en plattform för en mindre grupp användare, däribland 
journalister, och att det skulle finnas en storstadscentrerad Twitterelit där 
endast ett fåtal procent av de registrerade användarna faktiskt också är aktiva 
användare 75 . På Gotland Media talar man i intervju om Twitter som 
en ”ankdamm” och i Ludvika att det bara finns en viss ”klick” av människor 
på Twitter. Att det alltså inte gick att få ihop ett urval av Twitteraktiva 
journalister från Dalarnas Tidningar och Gotlands Media styrker därmed 
detta.  

Dessa konton från Sveriges Radio och Aftonbladet är tänkta att 
representera ett slumpmässigt urval på femton journalister från respektive 
företag för att se om det går att dra några slutsatser utifrån deras aktivitet. 

 

74 https://www.similarweb.com/top-websites/sweden 2016-12-15 Endast slagna av internationella 
företag samt Schibsted ägda Blocket.se. 

75 www.twittercensus.se 2016-09-29 

https://www.similarweb.com/top-websites/sweden
http://www.twittercensus.se/
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Ronnie Ritterland (Sveriges Radio) och Oisin Cantwell (Aftonbladet) valdes 
också ut för att visa på två, vad man skulle kunna kalla aktiva, journalister. 
Detta för att kunna ha något att jämföra de andras aktivitet mot. Dessa två 
valdes med vetskapen av att de såväl hade högt antal följare som en hög 
aktivitet.  

Metoden för att slumpmässigt välja ut journalisters privata Twitterkonton 
gjordes genom att söka fram listor på individer som i sin presentation på 
Twitter uppgav att de hade samröre med Sveriges Radio eller Aftonbladet. 
Detta gjordes med webapplikationen Followerwonk 76  där sökorden 
var ”Sveriges Radio” och ”Aftonbladet”. Followerwonk söker igenom den 
text som man som Twitteranvändare själv skriver i sin presentation, till 
exempel:  
 

Augustin Erba @augustin_erba:  

Redaktör Sommar i P1 2014. Skrev och regisserade 
Världshistorien i P1. Ny roman på gång. Head of 
Newsroom at SR, Ekot. 

 
Sökningen på orden Sveriges Radio gav 525 konton och på Aftonbladet 

362 konton. Dessa rangordnades på antalet följare, flest följare först i listan. 
Förutom Twitteralias och presentation samlades i listan också det riktiga 
namn som registrerat kontot, den plats kontot är registrerat (om detta angetts) 
och statistiska grunddata för Twitteraktivitet. Observera att alla uppgifter 
förutom de statistiska data skrivs in av användaren och bekräftas i regel inte 
av någon annan. Därför är den inte till 100 procent tillförlitlig, något man ska 
ha med sig men också något man får räkna med. Dessa exporterades sedan 
till Excel där den inbyggda slumpgeneratorn 77  ordnade om listan 
slumpmässigt.  

När den slumpade listan skapats valdes de 15 första kontona ut som urval 
varpå presentationen kontrollerades manuellt för att se att personerna 
verkligen var journalister anställda på medieföretaget. Då presentationen inte 
stämde eller inte hjälpte till med verifikationen ströks kontot från listan som 
sedan fylldes på underifrån till dess att talet 15 uppnåtts. Efter det valdes 

 

76 https://followerwonk.com/ 

77 http://www.wikihow.com/Create-a-Random-Sample-in-Excel 2015-02-26 

http://www.wikihow.com/Create-a-Random-Sample-in-Excel
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också den journalist med flest uppdateringar ut för att kunna användas som 
en referenspunkt för analysen, antalet konton uppgick då till 16+16 = 32. 
 

6.1.6.1 Sveriges Radio 
Det absolut mest uppenbara i siffrorna från de twittrande journalisterna var 
att endast en liten del i urvalet var aktiva och hade någon form av relevant 
följe. Endast en av femton journalister hade fler än två tusen följare och fem 
av femton hade färre än hundra följare. Över hälften av journalisterna hade 
under den observerade tiden inte producerat ett enda tweet (tabell 7). Tydligt 
här är alltså att beteendet bland de slumpvis utvalda journalisterna skulle 
kunna instämma i vad tidigare forskning visat. Nämligen att en 
förhållandevis liten del av journalisterna i Sverige uppger att de använder 
Twitter och en ännu mindre del är aktiva användare där fler också läser tweets 
snarare än skriver dem (Hedman 2014; Hedman och Djierf Pierre 2013; 
Nygren och Dobek-Ostrowska 2015).  
 
Tabell 7: 

 
Tabellen visar den observerade gruppen om 15 journalister från Sveriges Radio som slumpats ut från 
Twitter, dess antal följare samt antal tweets under den observerade perioden.  

Namn Antal följare Uppdateringar 
@lottabrome 15 694 60 
@RonnieRitter 3 496 826 
@digreus 1 650 288 
@kajsanorell 1 425 85 
@EmiliaMelgar 1 067 755 
@andreaskron 1 033 421 
@marcussjoholm 762 234 
@stafhan 760 116 
@Bendjelloul 341 0 
@LarsZetterberg 230 0 
@BL_Ekstrom 190 0 
@DigiStefan 98 0 
@MariaMarrej 96 0 
@esbjornsandin 93 0 
@Akgustaf 92 0 
@hellenpersson 46 0 
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Genom att se på hur många andra twittrare en journalist följer på Twitter 
stärks det att fler journalister läser än producerar egna tweets. I urvalet från 
Sveriges Radio följde över hälften av journalisterna mer än två hundra andra 
twittrare och kan därmed anses vara om inte mer aktiva så i alla fall mer 
engagerade Twitteranvändare än de övriga sju journalisterna som varken 
följde andra eller producerade eget innehåll på Twitter. Märk väl att den 
användaren i urvalet med i särklass mest följare, en känd programledare, 
knappt twittrat själv och heller inte följer någon annan. Enbart populariteten 
av hennes namn har skapat följet (Tabell 7).  

6.1.6.2 Aftonbladet 
I det slumpade urvalet twittrande journalister på Aftonbladet fanns ingen 
twittrare så pass populär som den kände programledaren i urvalet hos 
Sveriges Radio. Dock kan man se att de femton journalisterna i snitt hade ett 
högre följarantal på Aftonbladet än på Sveriges Radio. Dessutom är flera 
journalister mer aktiva Twitterskrivare (tabell 8).  

Trots denna skillnad finns en likhet i att en större del av de femton 
journalisterna både från Aftonbladet och från Sveriges Radio hade ett lågt 
antal följare och en låg aktivitet i produktionen av egna tweets. Detta talar för 
att Twitter inte är en plattform som alla journalister använder sig av, 
åtminstone inte för att producera eget innehåll åt en större skara följare. 
Snarare visar det, likt tidigare forskning, att det är ett verktyg använt av 
relativt få journalister.  
 
  



 

106 

Tabell 8:  
Namn Antal följare Uppdateringar 
@oisincantwell 16 111 5 556 
@MarkusWulcan 4 475 893 
@aholmqvist 4 464 807 
@ErikWiman 2 599 47 
@WolfgangHansson 2 421 77 
@Noterar 1 898 218 
@gorillotaur 1 583 2 190 
@ida_gustafsson 399 13 
@UlrikaSjoblom 384 10 
@jonnaekman 300 16 
@Kajtommy 196 232 
@ebarsotti_ 191 14 
@WSvedberg 165 4 
@Nat_Johansson 116 0 
@jessicaisak 91 0 
@mbrorstroem 30 0 

 
Tabellen visar den observerade gruppen om 15 journalister från Aftonbladet som slumpats ut från 
Twitter, dess antal följare samt antal tweets under den observerade perioden.  

 
Mönstret som fanns hos Sveriges Radio att fler journalister följer andra på 

Twitter än de följs själva samt producerar egna tweets återfanns bland 
journalisterna på Sveriges Radio. Sju av femton journalister följde över 
tvåhundra andra twittrare. 

Dessvärre finns inga siffror på hur ofta journalisterna öppnade sina konton. 
Siffrorna är alla en samling av när aktivitet förekom på kontot eller inte. 
Därför går inte att fastslå när journalisterna använde sig av Twitter för 
omvärldsbevakning. När de sökte på en hashtag eller läste vad andra skrivit.  

 

6.2 Produktion 
6.2.1 Omvärldsbevakning och efterforskning  
Omvärldsbevakning och efterforskning är de områden som medieföretagen i 
sina visioner fokuserar mest på utöver marknadsföring. De ansåg att saker 
och ting händer först på Twitter, och samtliga företag ansåg att det sociala 
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medier gjort för omvärldsbevakningen är väldigt nyttigt att som journalist 
kunna utnyttja. Under observationsstudierna på redaktionerna gjordes 
många iakttagelser då sociala medier antingen låg sida vid sida med den egna 
hemsidan på arbetsstationen eller användes i en smarttelefon. På frågan om 
journalisterna använde sociala medier gavs olika svar under de spontana 
samtal som skedde under de redaktionella observationerna, antingen gjorde 
man det eller inte, vissa ställde sig väldigt skeptiska medan andra såg det som 
en självklarhet. Det går inte att säga att journalisterna hade en typisk syn på 
sociala medier bara för att man jobbade på ett specifikt företag. Synen på 
sociala medier upplevdes vara alltigenom blandad.  

Det är i omvärldsbevakningen nätverkskulturen, som bland andra Jenkins 
(2006), Shirky (2008) och Rainie och Wellman (2012) talar om, tydligast syns. 
Det är ett faktum att nätet genom diverse plattformar erbjuder ett konstant 
och i det närmaste oändligt flöde av information. Sedan är det inte lika 
självklart att man som aktör i detta nät producerar och omskapar innehåll så 
som Jenkins (2006) och Shirky (2008) påstår.  

Sveriges Radio, som public service-företag, motiverar stora delar av sin 
sociala medie-satsning med just det att ”publiken finns på sociala medier och 
därför måste vi också göra det”, detta säger samtliga intervjuade personer på 
Sveriges Radio med varierande meningsuppbyggnad. Bara som ett exempel 
användes sociala medier tydligt under observation på P1 Morgon och Studio 
ett. De uttrycker sig också i den andra versionen av sin handbok för sociala 
medier för journalister så här:  
 

Numera är det uttalat att sociala medier är ett av de tre 
ben vi står på, utöver marksänd radio och våra egna 
digitala plattformar […] öppenhet är ett av företagets 
kärnvärden och ett av de strategiska målen för 
företaget är att möta publiken där den befinner sig. 
Och den är allt oftare på sociala medier som har blivit 
ett nav för den moderna mediekonsumtionen för 
alltfler (Gillinger 2015:9). 

 
Samtliga företag uttryckte sig på liknande sätt. I Aftonbladets lathund är 

ett av de viktigaste skälen till arbete i sociala medier att ”Hitta idéer till 
framtida knäck” och att ”Breaka nyheter […] det gäller att hänga med” 78. På 

 

78 Aftonbladets interna lathund för sociala medier, tryckt och sprid endast inom aftonbladet. Saknas 
elektronisk version. Författare Ehsan Fadakar och Erik Carlsson. 
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detta gavs prov under observationstiden genom att Facebook fanns med i 
diskussioner och ständigt fanns på datorerna och telefonerna.  

På Dalarnas Tidningar talas det mest om effektmål och att man därför 
måste ha vetskap om vilka grupper som finns på sociala medier och vad de 
brinner för så man kan fortsätta göra relevant journalistik. Linda Solum, 
livechef, sade i intervju:  
 

Vi måste hitta och lyssna på vad vår publik vill ha och 
servera dem det innehållet. Och alla vill inte ha samma 
sak. Utan är man kvinna i 40-års åldern som gillar 
Kupolen, ja men då kanske vi behöver göra ett material 
som i vissa fall passar kvinnor i 40-års åldern som 
gillar Kupolen och kunna rikta det mot dem. Så det är 
grunden vad det handlar om.79 

 
Hur man får reda på vad som passar en kvinna i 40-års åldern grundar sig 

mycket i omvärldsbevakning på bland annat sociala meder och liksom på 
Aftonbladet och Sveriges Radio gick det inte att undgå att journalisterna 
använde dem på arbetstid.  

På Gotland var nyttan med omvärldsbevakning inte lika uttalad men ändå 
lika tydlig på redaktionsplats. Reportrar och redaktörer var ofta uppkopplade 
på framförallt Facebook, både på dator och telefon, trots att det inte 
nödvändigtvis var för att hänga med i vad som händer på Gotland.  

Det behövdes inga krav eller riktlinjer eftersom många journalister 
automatiskt hade sociala medier som del av sitt dagliga bevakningsområde. 
De redaktionella observationerna kring omvärldsbevakning stannade vid 
slutsatsen att sociala medier ständigt fanns i rummet, vilken redaktion det än 
handlade om.  

Linda Solum sätter i citatet ovan fingret på möjligheten sociala medier har 
att komma närmare specifika grupper i samhället. I hennes exempel var det 
den ganska stora gruppen kvinnor i 40-årsåldern, men Facebookgrupper 
finns för nästan vad som helst. Efterforskning, eller research, i denna typ av 
grupper har inte observerats under de relativt korta observationstillfällena på 
redaktionerna men samtliga företag uppmärksammar research på sociala 
medier som till nytta för deras journalister.  

 

79 Intervju Linda Solum, Nyhetschef (livechef) för Falu-Kuriren på Dalarnas Tidningar. Plats: 
Dalarnas Tidningars redaktion i Falun. Tid: 29 september 2015  
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Fredrika Hillervik på Dalarnas Tidningar, som arbetar efter effektmål, 
säger:  
 

[A]tt vara med i lokalgrupperna, alltså vi får ju 
jättemycket tips. Alltså Falun [Du vet att du är från 
Falun om du…], vi gör jättemycket journalistik på vad 
som händer i den gruppen. Vi kollar vad som 
engagerar folk, ”kolla nu är folk upprörda över 
vägbulor på stan, bra då åker vi ner på stan och 
intervjuar folk. Så ja, jag tror att sociala medier har och 
kommer ha en viktig roll i den lokala journalistiken 
framåt.80 

 
Sveriges Radio anlägger ett större perspektiv och ägnar ett helt kapitel i 

sin handbok åt detta: ”Att göra research i grupper” (Gillinger 2015) där de 
bland annat uttrycker att man genom kontakt med grupper på sociala medier 
kan bredda mångfalden i utbudet och skapa journalistik med: ”många 
insikter, erfarenheter och perspektiv, snarare än små, röststarka och 
privilegierade grupper” (Gillinger 2015). 

Aftonbladet och Helagotland.se har ett lite annat tonfall och fokuserar, likt 
Dalarnas Tidningar, mer på möjligheterna att snabbt kunna göra för publiken 
relevant journalistik. Ehsan Fadakar uttrycker det under en intervju att: ”Om 
vi kan utnyttja att det plötsligt är 200 bloggar där ute som också bidrar med 
vad som kan klassas som journalistik så är det ännu bättre för oss för då har 
vi 200 källor också. Vi ser inte det som konkurrens.”81 

Varken Ulf Hammarlund på Gotlands Tidningar eller Ulrika Fransson 
Ingelmark på Gotlands Allehanda hade ett så utvecklat arbete i sociala medier 
så det sträckte sig utanför att dela sina egna artiklar i sina egna flöden. Mats 
Pettersson på Helagotland.se berättade däremot att de använder Facebook på 
samma sätt som de övriga företagen gällande research: 
 

Vi använder ju oss av Facebook till exempel för att göra 
efterlysningar och såna saker, och tips. Senast i fredags 

 

80 Intervju Fredrika Hillervik, Nyhetschef Mora Tidning. Plats: redaktionen för Dalarnas Tidningar i 
Falun. Tid: 2 oktober 2015 

81 Intervju Ehsan Fadakar och Lena Mellin, debattchef tillika sociala medieutvecklare samt 
ställföreträdande ansvarig utgivare. Plats: Aftonbladets redaktion. Tid: 16 december 2013 
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gjorde vi en grej om ”var är Visbys sämsta vägar?”. Vi la ut 
på Facebook. Fick jättemycket reaktioner, jättemycket tips 
på den och den korsningen så är det hål… inte så otroligt 
genomtänkt utan det var något jag hittade på på morgonen 
att vafan ska vi göra idag? Äh, vi testar att se om det här 
funkar och jag la ut det och det fäste på en gång och folk blev 
jätteengagerade och sen på eftermiddagen var grejen klar så 
det var inte så att det pågick över flera veckor liksom. Men 
ändå. Det gav ju resultat tack vare sociala medier skulle jag 
säga.82 

 
Sociala medier är tydligt en del av redaktionernas värld och de används 

dels för att göra urval om vad publiken vill läsa om men också för att på ett 
enklare sätt differentiera nyhetsfloran. De förändrar dock inte den 
journalistiska arbetsprocessen i grunden. Det som förändras är rutinerna 
kring hur, eller snarare var, omvärldsbevakning, efterforskning och urval sker. 
Sociala medier normaliseras in i en redan befintlig process (Lewis 2012). 
Mängden källor som nu befinner sig på ett mycket mindre avstånd från 
journalisterna än tidigare gör så klart mycket för vilken journalistik som 
produceras, men själva processen är densamma som innan. 
Observationsstudierna har inte kunnat visa på något annat.  

Dessa delar av journalistiken, omvärldsbevakning och efterforskning, är 
inte lika uppenbart mottagliga för förändring som de andra. Att producera 
journalistik tillsammans med publiken eller att i efterhand diskutera och 
sprida den till så många som sociala medier erbjuder kräver större ingrepp i 
journalistens integritet och kan därmed sägas förändra på ett djupare plan. 
Nedan undersöks detta närmre. 

 

6.2.2 Publikt deltagande 
Sociala medier ger utrymme för publikt deltagande i den journalistiska 
arbetsprocessen. Som beskrivits i föregående kapitel arbetar Sveriges Radio 
gärna med långtgående projekt där historier samlas in via hashtags kopplade 
till ett specifikt ämne. I det specifikt insamlade materialet gavs inga prov på 
detta men genom att undersöka frekvensen på antal frågor ställda till 
publiken och sedan analysera innehållet i dessa går att visa på ambitionen att 
involvera publiken i arbetsprocessen.  

 

82 Intervju Mats Pettersson, ansvarig utgivare och chefredaktör på Helagotland.se. Plats: redaktionen 
på Gotlands Media. Tid: 31 augusti 2015 
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Genom att koda innehållet i de olika medieföretagens Facebookflöden 
efter inläggens karaktär har kategorierna: fråga, fråga/uppmaning, länk, 
uppmaning och vanlig information urskilts. En fråga definieras som en direkt 
fråga till läsaren där svar väntas direkt i sociala medie-flödet. En uppenbart 
retorisk fråga har inte kodats som en fråga. Ett exempel på en fråga från 
materialet är detta inlägg som publicerades på Helagotland.se:s 
Facebookflöde den 20 november 2015:  
 

Det här är Sveriges farligaste övergångsställe. Håller ni 
med - eller tycker ni det finns något ännu värre på 
Gotland?! :/ /Simon 

 
En fråga av den här sorten förväntas få svar som kan följas upp i en och 

samma nyhet eller skapa en ny. Det publika deltagandet har då blivit en del 
av nyhetsskapandet och den journalistiska arbetsprocessen.  

De övriga kategorierna utöver fråga definierades: 
 

• Länk = Länk till nyheter som läsaren kan konsumera i företagets 
huvudmedium. Ett inlägg som kodats som länk står utan uppmaning.  

• U (Uppmaning) = En uppmaning till läsaren om att utföra en speciell 
handling. Till exempel att hjälpa till med tips kring en viss händelse, att 
läsa mer om en nyhet på den egna hemsidan eller att rösta i en omröstning. 
Till skillnad från ett tips, som står utan direkt uppmaning, finns i 
uppmaningen svart på vitt vad som förväntas av läsaren. Exempelvis: ”Läs 
mer här!” eller ”Rösta här!”. 

• F (Fråga) = En fråga definieras som en direkt fråga till läsaren där svar 
väntas direkt i sociala medie-flödet. En uppenbart retorisk fråga har inte 
kodats som en fråga. 

• F/U (Fråga med uppmaning) = En fråga där en uppmaning om var och hur 
man ska svara på frågan medföljer. Exempelvis: ”Har du liknande 
erfarenheter av psykiatrin? Mejla till tipsa@aftonbladet.se” 

• I (Information) = En uppdatering som består av någon annan form av 
information, exempelvis en rättelse.  

  
Det totala antalet frågor i urvalet uppkom till 545 stycken, sammanräknat 

variablerna fråga samt fråga/uppmaning. Flest frågor ställde Dalarnas 
Tidningar sina läsare och minst Aftonbladet Kultur.  
 
  

mailto:tipsa@aftonbladet.se
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Tabell 9: 
 

Användare Fråga Fråga
/Upp
manin
g 

Länk Uppma
ning 

Infor
mati
on 

Totalt 

Aftonbladet  49 4 898 52 1 1 004 

Aftonbladet Kultur  0 0 108 0 0 108 

Sportbladet  89 4 815 52 11 971 

Studio Ett Sveriges 
Radio  

6 1 6 2 0 15 

Ekot Sveriges Radio  19 5 109 65 1 199 

P1-Morgon Sveriges 
Radio  

80 32 5 15 0 132 

Sveriges Radio  37 6 32 5 1 81 

Helagotland.se 54 19 415 54 0 542 

Gotlands Allehanda 10 4 75 14 0 103 

Gotlands Tidningar 3 0 87 4 0 94 

Dalarnas Tidningar 106 17 221 49 0 393 

Totalt 453 92 2 771 312 14   

 
Tabellen visar en fördelning av olika typer av inlägg på de fyra medieföretagens observerade 
Facebookkonton. 

 
För att förtydliga fördelningen har ett diagram skapats med tabellen som 

grund. Här blir det väldigt tydligt vilka redaktioner som på Facebook valt att 
söka interaktion med publiken. P1-Morgon sticker ut som den redaktion vars 
aktivitet på Facebook i stort bestod av frågor och uppmaningar till publiken. 
Endast 5 av 132 sammanlagda inlägg innehöll inte detta. Samtliga konton på 
Aftonbladet och även Gotlands Media var sparsamma med frågor till 
publiken och aktiviteten bestod istället främst av marknadsföring av länkar.  
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Diagram 1: 
 

 
 

På Aftonbladet berättade Ehsan Fadakar att alla ska ägna sig åt 
läsarinteraktion men att den kan ta sig olika former. Lena Melin berättade 
under intervju att hon inte twittrar speciellt frekvent men hon svarar istället 
på e-post från läsare. Under den redaktionella observationen kunde inget 
direkt observeras som gick att knyta till publikt deltagande, produktion och 
sociala medier. Dock förekom annan form av publikinteratkion där det 
exempelvis på debattredaktionen fanns ett ständigt pågående samtal via e-
post och telefon med presumtiva skribenter. Dialogen var också tydlig på 
Sportbladet mellan läsare och journalist, också via sociala medier, men utan 
att det gick att se att det rörde sig om direkt publikt deltagande i vad 
journalisten producerade. Dialogen var där mer utformad som att 
journalisten spred något till läsaren och denne kunde då reagera, kommentera 
och diskutera.  

På Sveriges Radio berättade Martin Jönsson att man ska möta lyssnarna 
där de är och i det ligger också att kommunicera med dem på sociala medier. 
Inte bara envägskommunikation utan också i form av dialog där publiken 
bidrar till vad som produceras. Till skillnad från Aftonbladet har Sveriges 
Radio en tydligare strategi kring detta som beskrivits ovan.  
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Detta lyckas man väl med genom de crowdsource-projekt som beskrevs i 
tidigare där exempelvis projektet #Kaosklass samlades in via bland annat 
sociala medier och ordnades under en hashtag med samma namn. Projektet 
genererade över 1 000 personliga historier, allt genom en dialog mellan 
journalist och lyssnare där lyssnarna stod för produktionen av materialet och 
journalisterna för bearbetningen och paketeringen. #Kaosklass är bara ett 
exempel av många. Under den observerade tidsperioden där kontona 
undersöktes, utfördes dock inga sådana projekt men mängden exempel som 
dök upp genom efterforskning visar att detta är ett beprövat arbetssätt på 
Sveriges Radio. Långt innan sociala medier bedrevs användardriven, eller 
crowdsourcad, journalistik på Sveriges Radio. Programmet Christer i P3 som 
sändes mellan 2003 och 2013 var exempelvis i princip helt uppbyggt kring 
publika berättelser eller annan form av publik medverkan som samlades in 
under sändning. 

På Gotlands Media har man ingen konkret strategi gällande det publika 
deltagandet på sociala medier. Papperstidningarna sökte fortfarande efter hur 
man ska använda sociala medier överhuvudtaget och Helagotland.se hade en 
uttrycklig strategi att det man gjorde på sociala medier cirkulerade kring 
varumärkesbygge och marknadsföring. Under den observerade tidsperioden 
gjordes inga observationer av publikt deltagande som inte hade med dessa 
två områden att göra. Tabell 9 visar att frågor ställdes på Facebook till läsarna, 
främst på Helagotland.se där sammanlagt 73 frågor ställdes, men karaktären 
var av diskursiv karaktär kring en redan existerande nyhet och inte med målet 
att samla in stoff från publiken till ny journalistik. Incitamentet finns inte i det 
visionära arbetet med sociala medier och det gick alltså inte heller att finna i 
den övriga empirin. 

Dalarnas Tidningar var de, utöver Sveriges Radios crowdsource-projekt, 
som stack ut när det kom till planerad form av publikdeltagande. En stor del 
av Dalarnas Tidningars sociala medie-satsning utgörs av den regionala 
Facebookgruppen DT Nära. Gruppen skapades som en produkt av ett 
utvecklingsarbete efter riktlinjerna: ”Hur kommer vi närmre våra läsare? Hur 
kan vi involvera våra läsare?”, berättar Fredrika Hillervik83, projektledare för 
DT Nära och vid intervjutillfället nyhetschef för norra Dalarna med 
huvudfokus på Mora.  

DT Nära är en sluten Facebookgrupp som ämnar samla ihop den del av 
Dalarnas Tidningars publik som vill engagera sig i nyheterna. Den fungerar 

 

83 Intervju Fredrika Hillervik, Nyhetschef Mora Tidning. Plats: redaktionen för Dalarnas Tidningar i 
Falun. Tid: 2 oktober 2015 
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som ett slags publikt nätverk som ska konkurrera med de övriga lokala 
grupperna på Facebook knutet till olika närområden i Dalarna. Redaktionen 
vill på så sätt fånga in nyheter genom medlemmarnas tips men också att 
rekrytera lokala korrespondenter till uppdrag journalisterna själva planerat, 
ett evenemang till exempel. Gruppens beskrivs såhär på Facebook: 
 

Med Facebookgruppen DT Nära bjuder vi in publiken 
att hänga med oss. Här vill vi fånga upp tips, bilder 
och berättelser – med Dalarna och dalfolk i fokus. Vi 
vill skapa en plats där vi kan lyssna på och 
kommunicera med varandra - publik och DT-
medarbetare, och där vi kan fånga upp det som är 
angeläget just nu. Så – välkommen att vara med. Tänk 
på att om du skriver ett inlägg kan många ta del av det 
du berättar om. Tänk också på att hålla god ton, 
ungefär som när du samtalar med kända och/eller 
okända. DT Nära ska vara ett forum där alla vill vara 
och där alla ska vara välkomna, därför förbehåller sig 
DT att redigera eller ta bort inlägg som strider mot 
DT:s värden.  
Var och en ansvarar för sina inlägg på DT Nära. 

 
I Intervjuer med reportrar som använder sig av DT Nära men som inte var 

placerade i Falun var intresset för gruppen relativt svalt. En medlem av 
redaktionen i Ludvika berättade att han inte fick några napp de få gånger han 
vänt sig till gruppen, redaktionsmedlemmarna i Borlänge berättade samma 
sak. De menade att gruppen var för bred, eller snarare att Dalarna är för stort, 
som i kombination med det förhållandevis låga medlemsantalet (ca 3 000 vid 
tillfället) gör att det är svårt att hitta tips eller korrespondenter som är 
kopplade till deras ort.  

Under den tid som tillbringades på redaktion i Dalarna gjordes inga 
direkta observationer av att gruppen användes utöver att innehåll kopplat till 
gruppen gick att finna på såväl webbplats som i papperstidningen. En ”DT 
Nära-korre” var exempelvis på plats under Country-SM i Sälen och 
intervjuades därefter av en reporter. Idén är att de som kan och vill blir bjudna 
på eventet av Dalarnas Tidningar mot att de tar en bild på sig själva och går 
med på att via telefon svara på ett par frågor (bild 9).    
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Bild 9: 

 
Bilden visar ett urklipp ur Falu-Kuriren. DT Nära-korren har varit på plats under Country-SM. Detta var 
ett av flera exempel av när DT Nära syntes i papperstidningen. 

 
Det här är ett tydligt exempel på när sociala medier bidragit till den 

journalistiska arbetsprocessen. Att säga att de förändrat dem vore fel men det 
går att slå fast att i det här fallet har sociala medier använts direkt för att skapa 
en journalistisk produkt. En närmre analys av DT Nära presenteras i kapitlet 
om interaktion. 

Det råder alltså skillnader i hur de olika företagen förhåller sig till att bjuda 
in till diskussion, vilket är vad värdet antal ställda frågor via Facebook är 
tänkt att besvara. Att det sammanlagt ställts 545 frågor till publiken av de fyra 
medieföretagen under tre månaders aktivitet är inte tydligt mycket eller lite. 
Det som kan fastställas är dock att fördelningen av frågor mellan företagen 
stämmer överens med deras respektive visionära arbete och att sociala medier 
hos Sveriges Radio och Dalarnas Tidningar till viss del förändrat rutinen för 
insamlandet av källmaterial.  
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6.2.3 Första analys aktivitet och produktion 
I fråga om produktion går det i denna studie inte att finna att sociala medier 
förändrat de journalistiska värderingarna eller den slutgiltiga journalistiska 
produkten. Det sociala medier gjort är att tillgängliggöra publiken för 
journalisten på ett sätt tidigare inte möjligt. Den kollektiva intelligensen hos 
publiken Johnson (2001) och Shirky (2008) talar om är något alla företag i den 
här undersökningen drar nytta utav. Facebookgrupper och Twitterflöden har 
blivit del av den totala omvärldsbevakningen och grupper tidigare svåra att 
nå eller få inblick i har kommit ett steg närmare då dessa går att finna i sociala 
medier. 

Det publika deltagandet i den journalistiska arbetsprocessen har i detta 
avsnitt mätts utifrån vad som går att finna i redaktionernas aktivitet på sociala 
medier, främst Facebook. I det visionära arbetet är det tydligt att publiken och 
dess medverkan av olika slag är viktig för de olika företagen. Genom att se på 
vilken typ av inlägg som gjordes på medieföretagens olika Facebook-sidor 
visades hur benägna de olika företagen var att bjuda in till publikt deltagande. 
Sveriges Radio var mest frågvisa där bland annat i princip hela P1-Morgons 
aktivitet på Facebook var av karaktären att bjuda in lyssnaren i 
arbetsprocessen. Sveriges Radio följdes närmast av Dalarnas Tidningar och 
sedan Helagotland.se. De mest passiva redaktionerna i urvalet var de från 
Aftonbladet som ställde mycket få frågor till läsarna i förhållande till antalet 
inlägg.  

De olika företagens underliggande organisatoriska strukturer kan vara en 
faktor till vilken typ av aktivitet man har i sociala medier men också hur man 
lyckats locka följare. Sveriges Radio har, trots sitt stora visionära engagemang 
inom sociala medier, lyckats dåligt med att skapa sig en stor publik, på den 
största plattformen Facebook. Det skulle kunna förklaras med deras 
hierarkiska struktur på sociala medier. Sveriges Radio har en viss mängd 
lyssnare som också söker upp dem på sociala medier. På grund av att alla 
delar av Sveriges Radio har ett eget Facebook-konto sprids denna publik ut 
mellan dessa. Publiken bryts ned i beståndsdelar till de som lyssnar på det 
specifika programmet, snarare än de som lyssnar på exempelvis fördjupade 
nyheter, vilket skulle innefatta en större publik. Detta leder också till att 
ansvaret för det programspecifika kontot på sociala medier vilar på färre 
personer, något som kräver större engagemang från producenten att delegera 
ansvar och hålla kontot vid liv. Studio Ett blir ett bra exempel på detta då 
diskussionen kring Facebook inte fanns naturligt närvarande, trots Sveriges 
Radios tydliga övergripande mål, och där både aktivitets- och följarsiffrorna 
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var mycket lägre än hos systerprogrammet P1-Morgon. Kort sagt breder man 
ut sin sociala medie-aktivitet i ett tunt lager över en stor organisation (bild 10).  
 
Bild 10: 

 
Aftonbladets höga siffror på både Facebook och Twitter kan istället då 

förklaras med deras platta struktur på sociala medier där läsarna som vill följa 
Aftonbladet i sociala medier i lika hög grad inte sprids ut i små kluster 
kopplade till specifika redaktioner. Ett par stora konton representerar 
Aftonbladet på plattformarna och det kan därför också finnas en generellt 
högre aktivitet på kontot då fler är inblandade. Hela sportredaktionen hade 
till exempel möjlighet att publicera på Facebook, (bild 11). 

 
Bild 11: 
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På Dalarnas Tidningar bidrog den, likt Sveriges Radio, hierarkiska 
strukturella modellen på sociala medier att satellitredaktionerna fick mindre 
direkt kontakt med sociala medier. Allt var centraliserat till redaktionen i 
Falun förutom initiativet DT Nära som avhandlas i kapitlet om interaktion. 
Man har på Dalarnas Tidningar genom att strukturera det på detta sätt tagit 
bort incitamentet för lokalredaktionerna på de mindre orterna att använda 
sociala medier. Detta är anmärkningsvärt då sociala medier kan vara ett 
verktyg för att nå ut till mindre, lokala grupper av läsare, (bild 12). 
 
Bild 12: 

 
Samma mönster återfinns på Gotlands Media där i princip den totala 

aktiviteten på sociala medier var förlagd till det redaktionen för 
Helagotland.se gjorde. De konton på sociala medier som tillhörde 
papperstidningarna var i stort sett sovande. Detta är också anmärkningsvärt 
då sociala medier erbjuder en portal ut på webben till de som inte har någon 
egen, såsom Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda (bild 13).  
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Bild 13: 

 
De organisatoriska strukturerna skulle kunna vara en orsak till varför 

mindre redaktioner inom samtliga mediehus har så liten aktivitet på sociala 
medier, men det är inte hela förklaringen. Både Helagotland.se och Dalarnas 
Tidningar har lyckats med att få ett större följe än samtliga konton på Sveriges 
Radio och de är dessutom generellt mer aktiva, trots att Sveriges Radio är 
oerhört mycket större än de båda mediehusen på alla sätt och vis. Det visar 
att det krävs någonting mer för att förklara varför sociala medier används, 
och i vilken utsträckning, på de olika företagen. 

En förklaring som ligger nära till hands är att vissa saker helt enkelt sitter 
i väggarna (Nygren och Carlsson 2008:257). Att Aftonbladet gjort ett så lyckat 
intåg på sociala medier kan helt enkelt bero på deras ständiga digitala 
utveckling. Redaktioner ser mycket lika ut världen över men många faktorer 
påverkar vilken roll man på ett mediehus tillskriver den journalistiska 
professionen (Deuze 2008; Nygren 2008; Nygren och Carlsson 2008). Inte 
minst ekonomiska faktorer som i fallet med sociala medier kan vara ett klart 
incitament till att försöka skapa ett engagemang tillsammans med publiken 
(Hamilton 2004).  
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De fyra medieföretag som studeras i den här avhandlingen tillhör olika 
delar av den svenska mediemarknaden. Sveriges Radio producerar 
journalistik under ett public service-uppdrag vilket gör att de vilar på en trygg 
ekonomisk grund reglerad endast av politiska beslut. Aftonbladet är en stor 
aktör på den kommersiella marknaden och har också internet som 
huvudkanal (tidigare var det kvällstidningen i pappersformat till dess att 
fokus styrdes om mot webben). Dalarnas Tidningar är första tidning på sin 
ort och får därför inte något presstöd (detta får andratidningen på orten som 
i det här fallet är Dala-Demokraten som i sin tur ägs av Mittmedia som också 
äger Dalarnas Tidningar) vilket gör att de är direkta konkurrenter till 
Aftonbladet på den kommersiella marknaden. De har också webben som 
huvudkanal sedan en tid, trots sin långa tradition av 
papperstidningsproduktion. Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda 
delar på presstödet då det inte gått att avgöra vilken tidning som är större än 
den andra och Helagotland.se får pengar från de två tidningarna genom 
ägaren Gotlands Media. Detta gör att de är mer stabila i sin ekonomi och 
dessutom mindre utsatta för konkurrens då huvudprodukten är 
papperstidningar på Gotland. Något de är helt ensamma om.  

Sveriges Radio har alltid sänt radio med ett public serviceuppdrag och 
kunnat renodla sin redaktionella kultur och produktion under lång tid. Detta 
kan antas vara extra sant för Ekoredaktionen som började med sina dagliga 
Dagens Eko sändningar redan 1937. Självklart sitter mycket av hur och varför 
man gör journalistik på Ekot i väggarna, och trots att Sveriges Radio högst 
upp i organisationen andas förnyelse och utveckling så blir detta inte lika 
tydligt hos Ekot. Situationen är densamma för Studio Ett och P1-Morgon; det 
är radio som produceras på ett sätt som inte ändrats under lång tid. Detta gör 
i sin tur det svårt för sociala medier att ta en självklar plats i det dagliga arbetet.  

På Dalarnas Tidningar utvecklar man digitalt så som på Aftonbladet, men 
här är det kanske då snarare mer påtvingat av en ekonomisk press än något 
annat. Framåtandan märks mest i Falun då sociala medier sköts centralt och 
inte på de mindre sattelitredaktionerna som fortfarande på många sätt jobbar 
med en pappersprodukt. Det finns en traditionsbunden redaktionskultur på 
redaktionen i Falun också men efter det att huvudprodukten blev hemsidan 
och inte papperstidningen är denna inte lika påtaglig då journalisterna 
producerar innehåll som inte är anpassat till typ av medium. 

På redaktionen för Helagotland.se finns nästan ingenting i väggarna. Det 
är en nybliven redaktion där man gör det som verkar gå bra. Även här är 
internet huvudkanalen vilket gör att det också finns klar koppling till sociala 
medier. Dessa redaktionsvillkor kan sett ur ett historiskt och ekonomiskt 
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perspektiv alltså också vara faktorer till varför graden av användning av 
sociala medier ser ut som den gör. 

En annan slutsats kring den generella aktiviteten på sociala medier är att 
den enda plattformen som används i stor utsträckning utanför Stockholm i 
detta urval är Facebook. Trots att Instagram och Twitter finns ute på de lokala 
redaktionerna lägger man inte vikt vid dem. Förklaringen från journalisterna 
som träffades under observationstiden har varit att det helt enkelt inte finns 
någon publik att hämta in på dessa plattformar, främst i fråga om Twitter. 
Twitter används helt enkelt inte av gemene man ute i Dalarnas landsbygd 
eller på Gotland och därför försvinner också skälet för journalisterna att 
använda plattformen. Analysen av journalisternas Twitteraktivitet styrker 
också tidigare forskning som visar att vissa, men absolut inte alla, journalister 
är aktiva Twitteranvändare och att aktiviteten också är av mer beskådande än 
deltagande karaktär (Hedman 2014). 

Genom observationsstudierna på de olika redaktionerna samt en analys 
av enskilda journalisters Twitteraktivitet på Sveriges Radio och Aftonbladet 
kan man dra slutsatsen att sociala medier, trots det som i övrigt sagts om 
varierande grad av sociala medie-aktivitet, är ett väl använt verktyg för 
omvärldsbevakning och efterforskning på samtliga redaktioner. Sociala 
medier finns i rummet och de används för att hitta och möta specifika delar 
av publiken. Sociala medier samlar, precis som den teoretiska litteraturen 
föreslår (Jenkins 2006; Shirky 2008; Rainne och Wellman 2012; Philips 2015 
etc.), olika grupper av individer som i sig producerar information journalister 
har användning för i sitt journalistiska arbete, inte nödvändigtvis genom aktiv 
interaktion och dialog men i efterforskning och omvärldsbevakning. 

I kommande avsnitt behandlas de övriga delarna av den journalistiska 
arbetsprocessen definierade som marknadsföring och interaktion.  
 

6.3 Marknadsföring 
Det som framkom i det visionära arbetet var att samtliga medieföretag hade 
ambitioner att använda sociala medier i marknadsföringssyfte. Aftonbladet 
ville få sina nyheter virala medan Sveriges Radio ville skapa maximal 
spridning för att nå ut till perifera publiker. Mats Pettersson på 
Helagotland.se uttryckte att detta var målet med verksamheten på sociala 
medier, att marknadsföra och bygga på sitt varumärke. På Dalarnas 
Tidningar var man inte lika direkt i språket men den övergripande strategin 
vilade på begreppet DT Effekt där huvudsaken var att ”sätta snurr på sin grej”. 
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Genom att titta på siffror över vilken typ av aktivitet som förekom på de 
olika företagens Facebook-konton kan man se att dessa visioner speglades i 
den faktiska verksamheten. Länkar var den överlägset vanligaste typen av 
inlägg på Facebook (tabell 9). Med länkar menas återigen: länkar till nyheter 
som läsaren kan konsumera i företagets huvudmedium.  

Samtliga Aftonbladets Kulturs 108 inlägg på Facebook under den 
observerade tidsperioden gick att klassa som länkar (se tabell 13). På 
Aftonbladets officiella konto och Sportbladets konto var antalet länkar i 
förhållande till det totala antalet inlägg inte lika många men ändå upp emot 
80–90 procent. På Sveriges Radio var fördelningen lite mer spridd mellan de 
olika typerna av inläggen: fråga, fråga/uppmaning, länk, uppmaning och 
information, men genomgående var länkar det som förekom mest bortsett 
från P1-Morgon där frågor dominerade flödet. På Ekots konto gick 
exempelvis 109 av 199 inlägg att klassa som länkar (tabell 13). Hos Dalarnas 
Tidningar och Gotlands Media var mönstret detsamma.  

Marknadsföringsidén var också det som allra tydligast gick att observera 
på redaktionsplats. Hela tiden var webbstatistiken närvarande på skärmarna 
på redaktionen och på samtliga redaktioner pågick samtal om vad som skulle 
ut på Facebook. På Aftonbladet var det till och med så att det vid upprepade 
tillfällen pep till i journalisternas telefoner med nyhetsflashar från 
Aftonbladet självt och debattredaktionen hade pågående samtal med 
varandra via Twitter som ibland tog sig ut på redaktionen i form av riktiga 
samtal.  

På Dalarnas Tidningar var det webbredaktören och dennes kollegor på 
webbredaktion i Falun som skötte Facebook. Det var som beskrivits en 
centralt styrd Facebooksida som de övriga tidningarna (redaktionerna) inom 
Dalarnas Tidningar inte rådde över. Vad som lades ut var planerat och 
passade in i konceptet DT Effekt, kvalitet framför kvantitet var mottot. 
Webbredaktören berättade också att det hela tiden sker ett arbete med att 
optimera sökbarheten på sidan. Dalarnas Tidningar påminde mer om 
Aftonbladet än något annat företag i undersökningen eftersom samtliga 
journalister såg webben som något självklart och därmed också spridning. De 
lokala redaktionerna pressades till att skriva nyheter som var intressanta för 
hela regionen Dalarna för att kunna hamna överst på förstasidan på webben 
men också på Facebook. 

På Gotland rådde delade meningar om sociala medier och marknadsföring. 
Helagotland.se var väldigt positivt till framförallt Facebook. Vid upprepade 
tillfällen diskuterades hur mycket det eller det inlägget delats eller 
kommenterats och hur man skulle kunna göra spridningen bättre (se 



 

124 

exempelvis sid. 93). Att köpa extra marknadsföring av Facebook gjordes 
kontinuerligt på samtliga redaktioner. Det var lite svårt att få fram något 
exempel på detta från Sveriges Radio men enligt de digitala utvecklarna 
skedde detta.   

Ulf Hammarlund på Gotlands Tidningar var desto mer skeptisk till sociala 
medier och vad nyttan med detta var. Han menade att Helagotland.se kan 
göra lite annorlunda än de i och med att Gotlands Tidningar inte har någon 
egen webbplats. Ulf Hammarlund har också svårt att finna nöje i att 
bara ”fjanterigrejer”, och förstasidorna tycks nå ut via sociala medier, se 
citatet på sidan 93. 

Ulf Hammarlund är den enda, utöver Sveriges Radio, som belyser detta 
med mer lättviktiga, triviala uppdateringar som ett problem. Självklart vill 
ingen att deras produkt ska anses oseriös eller trivial, men devisen som 
dominerar är att engagemang alltid är bättre än ointresse.  

Sveriges Radio sticker ut i det att de inte alls behöver tänka på 
marknadsföring sammankopplat med kommersiella intressen. På grund av 
detta var hemsidan endast övervakad av webbredaktionen och det lilla som 
diskuterades på redaktionen gällande sociala medier var i vilken mån de fått 
in något tips eller hur specifika projekt fungerat. Under ett möte utvärderade 
P1 morgons redaktion #rättfråga. En satsning inför EU-valet där lyssnarna 
fick möjligheten att ställa frågor via sociala medier till politiker som 
intervjuades i radio. I det stora hela tyckte medarbetarna att det var ett bra 
projekt men att det inte fungerade riktigt som de tänkt sig. Frågorna som kom 
in från lyssnarna passade inte riktigt in i journalisternas agenda och de tyckte 
i slutänden att de själva kunde formulerat frågorna bättre. Förhoppningen 
hade varit att lyssnarna skulle komma med nya perspektiv och personliga 
iakttagelser, något som inte helt infriades. Det hade blivit bättre om det fanns 
mer tid men det fanns istället för lite. Hur som helst hade ändå engagemanget 
varit stort, ett delmål i sig. Det är snarare denna typ av marknadsföring 
Sveriges Radio ägnar sig åt. Att sprida sina projekt för att skapa engagemang. 
Det återkommande projektet Musikhjälpen84 gör detta extra tydligt. 

Med hjälp av det insamlade materialet från de sociala medieflödena går att 
svara på frågan: vad lyckas man dela mest? De mest delade artiklarna ger en 
inblick i det företagen själva har att ta hänsyn till då de också har tillgång till 
den statistiken. De blir till en sorts publikens nyhetsvärdering där den mest 
delade nyheten är ett kvitto på vad som skapade mest intresse hos läsaren. 
Inom studien har det gjorts 10-i-topp listor på delade nyheter. Vad som är 

 

84 www.musikhjälpen.se 2016-12-16 

http://www.musikhj%C3%A4lpen.se/
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intressant att se är om det skiljer sig något mellan de olika företagen när det 
kommer till exempelvis ämnesval med tanke på medieföretagens olika 
uppdrag och ekonomiska förutsättningar. Följer inläggen en mer traditionell 
journalistisk logik eller en mer kommersiell? Sveriges Radio har här fyra 
konton representerade, men Studio Ett stryks då endast ett av de totalt femton 
gjorda inläggen på Facebook delades vidare.  
 

6.3.1 Sveriges Radio 
Sveriges Radios officiella kontos mest delade inlägg hade 287 delningar och 
det tionde mest delade hade 54 delningar. Det mest delade var ett inlägg där 
Sveriges Radio ville rekrytera personal till sina olika redaktioner. Kultur och 
nöje var den mest förekommande ämnestillhörigheten och diverse klipp från 
arkivet var de inlägg som förekom flest gånger, tre stycken. Tittar man på 
helheten av de tio inläggen går det inte att slå fast något klart mönster annat 
än att inläggen inte alls är av kontroversiell karaktär eller ute för att uppröra. 
I sju av de tio inläggen ställs också en direkt fråga till publiken kopplat till 
inlägget. Alla förutom ett inlägg gick också att klassa som kopplat till 
nyhetsmaterial och inte opinionsmaterial.  
 
Lista 1: Sveriges Radios officiella konto 
 

1. Delningar: 287. "MASSOR MED LEDIGA JOBB HOS OSS - SPRID 
ORDET! Allt från olika sorters journalistjobb till interaktionsdesigner, 
violinist, personalspecialist, full stack-utvecklare, radioteaterchef, jurist och 
nätverksspecialist! Till hela landet - och Genève:" 

2. Delningar: 200. "Hur orolig ska man vara för Ebola? Ekot Sveriges Radio 
har samlat grundfakta om sjukdomen. /Yasmine" 

3. Delningar: 129. Ännu ett guldkorn från SR Minnen! Hur mycket förstår du 
av den här klassiska sagan på "äkta stockholmsslang" från 1935? /Per 

4. Delningar: 106. Oerhört sorgligt reportage, signerat Verkligheten i P3. Hur 
ska vi komma till rätta med alla som lever så fruktansvärt ensamma i vårt 
land? /Per 

5. Delningar: 106. "Vafan - jag förstår inte! Hon bryter på skånska! Kan vi 
inte få en man istället? En karl är en karl och en kvinna en kvinna - det är 
vitt skilda saker!!" Det här klippet från SR Minnen där radiolyssnare slår 
knut på sig själva över den nya, kvinnliga nyhetsuppläsaren är en riktig 
klassiker! Kan ni förstå de upprörda känslorna? Följ länken för att också 
höra själva nyhetsinslaget, och en intervju med Kindstrand från 1949 - 11 
år senare. /Yasmine 

6. Delningar: 99. Att intervjua Ingemar Stenmark var inte alltid det lättaste. 
Eller vad sägs om det här underbara ljudklippet från SR Minnen? /Per 
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7. Delningar: 95. "Hon lät aldrig sjukdomen besegra sin inre glöd, sin 
levnadsglädje och sitt självklara förhållningssätt till livet: Att anstränga sig 
till sitt yttersta när situationen blir svår. Det är i själva ansträngningen som 
livsglädjen hämtar sin näring", skriver skriver Lars Naumburg om sin 
livskamrat Kim Anderzon. Jag som är lite yngre kommer spontant att tänka 
på hennes färgstarka roll i kultsåpan Rederiet, men hon hade ju en stor 
bredd! Vad kommer ni att minnas av Kim Anderzon?  /Yasmine 

8. Delningar: 83. "Varje morgon går jag ner till avdelningen där hon är och 
sätter mig utanför hennes dörr... Då känner jag mig lite närmare" Det 
berättar K-G, 94 år, som placerats i en annan del av det boende där han och 
hans fru bor, för P4 Väst, Sveriges Radio. Hur ska man göra när ens partner 
insjuknar i Alzheimer och man inte längre orkar ta hand om henne själv? 
/Yasmine 

9. Delningar: 61. Vill du maxa julstämningen i år? Vi har inte mindre än två 
webbkanaler som bara spelar julmusik! bit.ly/p4bjällerklang spelar lite 
poppigare musik och bit.ly/p2klassiskjul spelar bara mer traditionella 
jullåtar. /Per 

10. Delningar: 54. "Hur ska vi lära barn att man ska dela med sig när vi så 
tydligt markerar vad som är mitt och ditt med något så grundläggande som 
mat"? Nour El-Refais krönika i Godmorgon, världen! Sveriges Radio 
verkar ha slagit an en sträng hos många lyssnare. Jag känner själv igen det 
där resonemanget från när man lekte hos en kompis och fick vänta på 
rummet medan familjen åt middag. Vad tycker ni - är det rimligt, eller 
borde familjen istället äta lite mindre var och en och bjuda in barnens 
kompisar? /Yasmine 

 
 

Det mest delade inlägget på Ekots officiella konto på Facebook hade 296 
delningar och var en länk till en artikel om tio viktiga fakta om Ebola. Det 
tionde mest delade inlägget hade tretton delningar. Samtliga inlägg gick att 
koppla till nyhetsmaterial och överlag var karaktären på inläggen mer 
rapporterande än på Sveriges Radios officiella konto. Endast ett inlägg 
innehöll en fråga. Ämnena Ebola och otillåtet polisregister förekom två 
gånger vardera som ämne vilket ger ett lite mer allvarligt tonläge åt Ekots 
konto.  
 
Lista 2: Ekot 
 

1. Delningar: 296. "Lista: Tio viktiga fakta om Ebola. Vår reporter Julia 
Milder har sammanställt det du behöver veta om sjukdomen som kräver allt 
fler dödsoffer. /Mikael, webbproducent" 
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2. Delningar: 60. Ekot granskar: Polisen har i hemlighet samlat uppgifter och 
omdömen om misshandlade kvinnor. Vi kan idag publicera ett 50-tal av de 
över 2 000 hemliga registreringarna, med polisens syn på de misshandlade. 
Ekot har också pratat med flera av de kvinnor som blivit registrerade. Följ 
vår granskning av #kvinnoregistret i Ekot granskar-podden, på sajten eller i 
din radio. 

3. Delningar: 23. Nu har telefonen blivit en klockradio! Ställ din SR-play-app 
på lämplig tid och vakna till morgonekot eller P1 morgon imorgon bitti. 
God natt, vi hörs! 

4. Delningar: 21. Utländska militärer har riktat vapen mot bilister utanför 
Jönköping.  
Försvarsmakten övar med kollegor från utlandet och nu får de kritik från 
allmänheten. "Flera gånger vände de på vapnet och riktade det mot bilar. 
Det var obehagligt", säger ett vittne. "Det här är ett naturligt beteende [... 
]Man vill öva så realistiskt som möjligt", säger Försvarsmakten. Hur hade 
ni reagerat på främmande militärer med piporna riktade mot er? /Anders, 
webbredaktör 

5. Delningar: 20. Säpo: "För säkerhets skull finns vi nu på Twitter. Följ oss, 
för vi följer er." I dag sparkade Säkerhetspolisen igång sitt twitterkonto, 
och reaktionerna har inte låtit vänta på sig. ”Storebror ser oss tydligen”, 
skrev en twittrare. ”Trodde bara det var FRA som faktiskt lyssnade på oss”, 
skrev en annan. 

6. Delningar: 19. Så här dagen före dopparedagen vill vi bjuda er på en tidig 
julklapp: Hela åtta minuter med grodor från Ekots sändningar de senaste 
åren!  Det är Ekoveteranen Folke Waxin som sammanställt våra fadäser i 
radio. Varsågod att lyssna och njuta av våra snedsteg - från oss alla till er 
alla - en riktigt god jul! /Ekoredaktionen genom Julia Milder, webbreporter 
PS: På bilden syns bland andra Folke tillsammans med delar av 
Ekoredaktionen. 

7. Delningar: 17. Det blir inget extraval i mars. Det kommer statsministern 
Stefan Löfven att meddela på en pressträff 10.30 idag, erfar Ekot. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83ochartikel=6055569 

8. Delningar: 17. Många fel gjordes då en ebolasmittad man vårdades på ett 
sjukhus i Dallas. 
Läs mer: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83ochartikel=5992128 

9. Delningar: 17. Många döda i en attack mot en fransk satirtidning i Paris. 
Följ Ekots direktrapportering om utvecklingen. 

10. Delningar: 13. Ekots granskning av #Kvinnoregistret fortsätter: När 
Mirjana anmälde misshandel hamnade hon i registret, med bedömningen 
"låg låg". Den misstänkte var före detta polis i Södertörn. Mirjana 
knivhöggs till döds. 

 
 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6055569
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5992128
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Endast fem av P1-morgons inlägg delades vidare på Facebook och det som 
delades flest gånger, 17 stycken, var en länk till en nyhet om hur Ekot avslöjat 
polisens hemliga och olagliga kvinnoregister. Övriga inlägg delades alla 
endast en gång var och samtliga gick att koppla till nyhetsmaterial av den 
allvarliga sorten; asylpolitik, cancervård, inbrott och vård av papperslösa. 
Alla inlägg förutom ett innehöll en fråga till läsaren och detta är det mest 
tydliga exempel på vad som skiljer P1-morgons konto från Ekots. 
Sammanfattningsvis går det att se en klar koppling mellan de olika 
redaktionernas programidé och vad de lägger ut på Facebook. Sveriges 
Radios officiella konto är inte kopplat till en specifik redaktion men ska vara 
ett fönster för hela Sveriges Radios verksamhet och de familjära, 
okontroversiella och informerande inläggen passar då in. Ekot är å sin sida 
mer rapporterande och P1-morgon mer djupgående och frågande, precis så 
som programmen agerar i etern.  
 

6.3.2 Aftonbladet 
På Aftonbladets samtliga konton var aktiviteten under perioden betydligt 
högre än på Sveriges Radio. Det mest delade inlägget på Aftonbladets 
officiella konto hade 5 565 delningar och var en länk till en artikel om Ronja 6 
år som blev bortrövad av en främmande man från en lekplats. I inlägget fanns 
en uppmaning om att dela vidare då mamman till Ronja villa ha in fler 
vittnesuppgifter. Två av de tio mest delade inläggen var länkar till artiklar om 
droger och fem inlägg var länkar till händelser som kan beskrivas som mer 
spektakulära, potentiellt viralt material; något äckligt i köttet från affären, ett 
klipp om två barn som gjort ett hyss, en tipslista, en familj som byggt in sitt 
hus i ett växthus och en mardrömsfärd hem från USA. Samtliga topp 10 inlägg 
hade över 1 400 delningar.  
 
Lista 3: Aftonbladets officiella konto 
 

1. Delningar: 5565. "En främmande man lyfte upp sexåriga Ronja och sprang 
iväg med henne. Nu vill hennes mamma ha hjälp från vittnen. Dela gärna!" 

2. Delningar: 2509. De här två ungarna har gjort något väldigt dumt – men 
det är svårt att tycka illa om dem. 

3. Delningar: 2383. De senaste veckorna har dussintals personer förts till 
sjukhus efter att ha tagit överdoser av nätdrogen Spice. Här är fyra saker 
som varje förälder bör känna till. 
Dela gärna så att vi kan stoppa missbruket! 

4. Delningar: 2096. Varför har ingen berättat om tips nummer 10 förut? 
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5. Delningar: 2075. Hemresan från USA höll på att sluta i en mardröm. Men 
Linn överlevde gång på gång. Hjälp Helen att få tag på läkarna som 
räddade dotterns liv! 

6. Delningar: 1954. Trött på rusk och kyla? Familjen Solvarms udda men helt 
geniala lösning: de byggde ett jätteväxthus runt hela villan. 

7. Delningar: 1668. Skådespelaren Kim Anderzon är död. Hon avled i kväll, 
71 år gammal. 
– Det skedde hemma hos oss. Familjen var närvarande, säger livskamraten 
Lars Naumburg. 

8. Delningar: 1613. Blanktjärn gör verkligen skäl för sitt namn. Se klippet 
från den underbara skridskoturen som blivit en internationell succé. 

9. Delningar: 1546. BLÄ! Fredrik köpte danskt fläskkött på Willys och fick 
detta äckliga på köpet: 

10. Delningar: 1424. Giftinformationscentralen: Varning för Superman-drogen 
- kan ha tagit sig till Sverige. 

 
På Sportbladet var samtliga inlägg sportrelaterade och länkar till 

nyhetsmaterial. Ett inlägg av tio hade en inneboende fråga. En närmare analys 
av inläggen berättar inte mer än att tonen är familjär mot publiken och att tre 
av inläggen direkt går att koppla till Zlatan Ibrahimovic.  
 
Lista 4: Sportbladet 
 

1. Delningar: 4726. "Gör om, gör rätt, Falun. I går kom det ut att arrangören 
tagit fram en rödblå mössa till hemma-VM. I dag rättar vi till felet. Dela 
bilden och hjälp oss få igenom ändringen." 

2. Delningar: 2357. Här är en video för att hylla Klas Ingesson. Låten "Kom 
ihåg mig" med Lars Winnerbäck har han själv valt till sin begravning. "När 
det blir varma sommardar, kom ihåg mig..." 

3. Delningar: 1561. Efter 1457 poäng i NHL – nu är karriären definitivt över 
för finske legendaren Teemu Selänne. Dela bilden och hylla ikonen. 
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/article19871774.ab 

4. Delningar: 1492. KÖR NU KALLA! Så såg det ut i stugorna när 
stafettlaget blev bragdtjejer. 

5. Delningar: 1131. VM 94-hjälten och förre Elfsborgtränaren Klas Ingesson 
har avlidit. Tack för minnena och vila i frid, "Klabbe". 

6. Delningar: 1122. Om du inte redan älskar Zlatan så kommer du att göra det 
efter att ha sett den här videon. 

7. Delningar: 1036. Här är en målvakt inte ens tyskarna skulle slå i en 
straffläggning. 
Det må vara en sketch men vi måste bara tipsa om det här klippet. 

8. Delningar: 972. Tycker du att Zlatan ska få Aftonbladets Guldbollen 2014? 
Dela bilden! 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/article19871774.ab
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9. Delningar: 711. Efter 18 säsonger och 495 mål – nu går Daniel Alfredsson 
vidare. Dela bilden och hylla legendaren. 

10. Delningar: 549. Zlatan vann Aftonbladets Guldbollen för NIONDE 
gången. Sedan höll han ett känslosamt hyllningstal till Klas Ingesson och 
Pontus Segerström: – Det finns ett liv vid sidan av som är mycket viktigare 
än det här, sa ”Ibra” med tårfyllda ögon på scenen. 

 
På Aftonbladet var det Aftonbladet Kulturs konto som stack ut med en 

tydlig tanke och inriktning utöver det självklara att det rörde sig om kultur. 
Inte mindre än sex av de tio mest delade inläggen var knutna till artiklar som 
behandlade invandringspolitik, lika många av dem var opinionsmaterial och 
inte nyhetsartiklar. Fyra inlägg var direkt kopplade till Sverigedemokraterna 
och inga inlägg innehöll några frågor. Tydligt är alltså att kulturredaktionen 
skriver mycket om och lyckas sprida opinionsmaterial mot 
Sverigedemokraterna och extrem högerpolitik i allmänhet. Det mest delade 
inlägget hade 1 125 delningar och var en länk till en artikel om hur 
Sverigedemokraterna är mer kriminella än de invandrare de försöker utmåla 
som kriminella. Att de flera av artiklarna som delades via Facebook bestod av 
opinionsmaterial är i sig inget konstigt med tanke på att Aftonbladet Kultur 
jobbar mycket utifrån personer knutna till redaktionen, det nästan 
spektakulära är att en tydlig agenda skiner igenom.  
 

Lista 5: Aftonbladet Kultur 
 

1. Delningar: 1125. Gellert Tamas slår hål på SD:s retorik om kriminella 
invandrare: 

2. Delningar: 736. SD: Registrera invandrare 
3. Delningar: 281. VARNING Undvik tåg och buss på måndag. Alla som inte 

har rosa hy och blå ögon riskerar att stoppas av polisen. 
4. Delningar: 275. Martin Aagård: De hatar vårt sätt att leva - SD:s förakt har 

blivit partiets poiltik 
http://www.aftonbladet.se/kultur/aagard/article20029364.ab 

5. Delningar: 249. Bild 
6. Delningar: 208 Åsa Linderborg om identitetspolitikens åsiktspoliser. 
7. Delningar: 131. Historien, rasismen, nationalismen, hatet mot 

arbetarrörelsen, antiintellektualismen, konservatismen, våldskapitalet… 
därför är SD nyfascister. 

8. Delningar: 114. MARTIN AAGÅRD Vi behöver inte spekulera i vilka 
människor som genomfört dådet mot Charlie Hebdo. Det vet vi redan.  

http://www.aftonbladet.se/kultur/aagard/article20029364.ab
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9. Delningar: 96. ”En tidlös sorgsenhet flammar upp i min fars ansikte". 
Journalisten och författaren Mustafa Can om hur terrordådet i Paris når 
Södersjukhusets akutmottagning. 

10. Delningar: 81. Svenska fascister slåss i Ukraina. 

 

6.3.3 Gotlands Media 
På Gotland och i Dalarna är innehållet i de delade inläggen lokalt kopplat och 
består av länkar till nyhetsmaterial och är förhållandevis brett i 
ämnesvariation. De två papperstidningarna på Gotland, Gotlands Allehanda 
och Gotlands Tidningar, speglar i princip varandra vad gäller ämnen, men 
Allehanda har en högre delningsfrekvens än konkurrenten. Det mest delade 
inlägget på Gotlands Allehanda hade 171 delningar och var en länk till en 
artikel om att polisen storsatsar på att sätta dit cyklister som inte använder 
lyse.  

På Gotlands Tidningar hade det mest delade inlägget endast 24 delningar 
och var en länk till en artikel om en Visbybo som hjälpt en afghansk flykting 
och samtidigt funnit en stark vänskap. Hos båda tidningarna var det 
vanligaste ämnet just flyktingmottagning och samtliga var av positiv karaktär. 
Inga frågor förekom i inläggen och kommunikationen var således enkelriktad 
från tidningarnas håll. Det ska också nämnas att länken som finns i inlägget 
på Facebook inte går till själva artikeln när det gäller papperstidningarna på 
Gotland då de inte har någon egen webbplats. Istället går länken till en e-
version av papperstidningen.  

På Helagotland.se var inläggen lite annorlunda formade. Ämnena var 
bredare och det enda som förekom mer än en gång bland de tio mest delade 
inläggen var länkar till artiklar om extrema väderförhållanden, blixthalka och 
blåst. Åtta av tio inlägg innehöll också antingen en fråga till läsaren eller en 
uppmaning om att dela vidare artikeln. Till skillnad från papperstidningarna 
kan man alltså säga att kommunikationen i det här urvalet var mer 
inbjudande gentemot läsarna. Det mest delade inlägget var en text med bild 
på graffitikonst där Helagotland.se efterlyste konstnären, detta inlägg hade 
387 delningar. Det tionde mest delade inlägget hade 77 delningar och var en 
länk till en krönika om sjukvården.  
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Lista 6: Helagotland.se 
 

1. Delningar: 387. "Den här målningen har en graffitikonstnär gjort nere i 
Visby hamn. Vi tycker att den är så fin och talande! Vi vill gärna intervjua 
konstnären - kan ni hjälpa oss med det och dela bilden? :) PM:a oss eller 
mejla redaktion@helagotland.se om du vet vem som gjort konstverket. 
Konstnären får givetvis vara anonym om så önskas!" 

2. Delningar: 210. En gotlandskatt har hittats i Oskarshamn! Är det någon 
som du känner igen? Dela annars - så att katten hittar hem! <3 

3. Delningar: 187. Det här är inte jättekul. Men ni kanske kan dela med er så 
att varningen sprids. Jag vill inte att mina foton ska låsas i alla fall... Och så 
undrar jag varför folk inte skaffar ett liv istället för att sitta och bygga virus.  
/Mats 

4. Delningar: 168. Flera turer med Destination Gotland är försenade på grund 
av vädret. Dela gärna - så att fler får koll på läget! 

5. Delningar: 106. Destination Gotland gick under måndagen ut med en ny 
kampanj. Nu blir det billigare att åka till och från ön! 

6. Delningar: 102. Vi rapporterar löpande om hotet mot Wisbygymnasiet. 
7. Delningar: 96. Att skriva skit om ett fotbollslag låter sig inte göras 

ostraffat. Knappast heller om hela manligheten. Mats Pettersson slår båda i 
en smäll här. Vad tycker du? 

8. Delningar: 94. FRÄCKA STÖLDEN: Någon snodde två tunga elverk från 
skjutfältet efter GGN. Rätt upplysningar kan nu få hittelön. Dela gärna! 

9. Delningar: 93. BLIXTHALKA! Ta det lugnt på vägarna. Dela gärna - så 
att dina vänner blir uppmärksammade på läget! 

10. Delningar: 77. Jag började faktiskt gråta mitt i frukostgröten. Det här är 
något alla kan förstå. Ska du bara läsa en text i dag, läs Elins hyllning till 
sjukvården. /Mats 

 

6.3.4 Dalarnas Tidningar 
Till sist återstår bara Dalarnas Tidningar. Nio av de tio mest delade inläggen 
på den officiella Facebooksidan för Dalarnas Tidningar innehöll någon form 
av fråga eller uppmaning att dela vidare. Samtliga inlägg var kopplade till 
nyhetsmaterial. Aktiviteten gällande delning var hög och det mest delade 
inlägget hade under perioden delats 1 602 gånger, det tionde mest delade 
inlägget hade delats 292 gånger. I en jämförelse med de övriga 
medieföretagen är denna siffra hög. En av visionerna Dalarnas Tidningar 
hade med sitt Facebookanvändande var att varje inlägg skulle vara 
genomtänkt och få maximal effekt (i effekt ingår delning, kommentering, gilla 
etc.). Det syns väl i inläggens karaktär i och med den höga andelen av 
uppmaningar och/eller frågor till läsarna. Detta kan också ses om man tittar 
närmare på vad inläggen har för ämnestillhörighet. Av tio inlägg är sex 
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varningar för extremoväder och ytterligare två är kopplade till två pågående 
brott, en hundstöld och en försvunnen pojke. Dalarnas Tidningar försöker 
genom detta visa på att deras rapportering är direkt viktig för att 
lokalbefolkningen i hela regionen ska hålla sig ajour med det som berör dem 
eller personer i deras närhet. Endast två av inläggen är av mer passiv karaktär 
och handlar istället om att snön har fallit och gjort norra Dalarna vitt samt att 
de närmar sig 30 000 följare på Facebook.  
 
Lista 7: Dalarnas Tidningar 
 

1. Delningar: 1602. "Dyrbar utställningshund stals från lägenhet. Kontakta 
Polisen Dalarna om du vet mer. Dela gärna inlägget! 
http://www.dt.se/dalarna/sater/dyrbar-utstallningshund-stulen" 

2. Delningar: 715. Nu kommer snön till Dalarna -SMHI har utfärdat klass 1-
varning. Är du redo för vintern? 

3. Delningar: 670. 14-årig flicka försvunnen i Orsatrakten sedan midnatt. 
Polisen misstänker olaga frihetsberövande. UPPDATERING: FLICKAN 
ÄR ÅTERFUNNEN - http://www.dt.se/allmant/dalarna/forsvunnen-14-
ariga-flickan-aterfunnen 

4. Delningar: 670. Dalarna, vi har en klass 1-varning för halka över oss - så 
se upp! Dela gärna inlägget och om du känner någon som ska ut med bilen i 
morgon bitti - be den köra försiktigt! 

5. Delningar: 509. SE UPP! Det är halt på vägarna i norra Dalarna och lokalt 
kan det bli ishalka. Dela gärna inlägget och uppmana dina nära och kära att 
ta det extra försiktigt! Är det halt hos dig? 
http://www.dt.se/dalarna/alvdalen/smhi-varnar-for-halka-i-norra-dalarna 

6. Delningar: 427. SE UPP - SVÅR HALKA! Flera olyckor har inträffat i 
dag och nu väntas regn som gör många av länets vägar blixthala. Dela 
gärna inlägget och varna dina vänner. Kör försiktigt!  
http://www.dt.se/allmant/dalarna/varning-for-svar-halka-i-dalarna-flera-
olyckor-har-redan-intraffat 

7. Delningar: 409. FÖRSVUNNEN: Polisen söker efter en sexårig pojke i 
Avesta. Pojken försvann från förskolan och vid 14-tiden larmades polisen. 
Vid försvinnandet bar pojken en blå täckjacka och svarta överdragsbyxor. 
Vet du något mer? Hör av dig till Polisen Dalarna på telefon 114 14. DELA 
GÄRNA! http://www.dt.se/dalarna/avesta/sexarig-pojke-forsvunnen 

8. Delningar: 389. VARNING! I dag har flera olyckor inträffat. Trafikverket 
går nu ut med en varning för frosthalka i hela Dalarna och uppmanar 
bilisterna att ta det extra lugnt i trafiken. Dela gärna inlägget och uppmana 
dina vänner att ta det lugnt i trafiken. Har du bytt till vinterdäck på din bil? 
http://www.dt.se/allmant/dalarna/trafikverket-varnar-for-frosthalka-i-hela-
dalarna 

9. Delningar: 347. Norra Dalarna just nu! Snö och minusgrader. 
Längtar du efter vintern? Hur ser det ut där du är, dela gärna med dig av 

http://www.dt.se/dalarna/sater/dyrbar-utstallningshund-stulen
http://www.dt.se/allmant/dalarna/forsvunnen-14-ariga-flickan-aterfunnen
http://www.dt.se/allmant/dalarna/forsvunnen-14-ariga-flickan-aterfunnen
http://www.dt.se/dalarna/alvdalen/smhi-varnar-for-halka-i-norra-dalarna
http://www.dt.se/allmant/dalarna/varning-for-svar-halka-i-dalarna-flera-olyckor-har-redan-intraffat
http://www.dt.se/allmant/dalarna/varning-for-svar-halka-i-dalarna-flera-olyckor-har-redan-intraffat
http://www.dt.se/dalarna/avesta/sexarig-pojke-forsvunnen
http://www.dt.se/allmant/dalarna/trafikverket-varnar-for-frosthalka-i-hela-dalarna
http://www.dt.se/allmant/dalarna/trafikverket-varnar-for-frosthalka-i-hela-dalarna
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dina snöbilder. http://www.dt.se/dalarna/alvdalen/sno-och-minusgrader-pa-
nipfjallet 

10. Delningar: 292. Grattis! Är det du som blir du vår 30 000:e vän på 
Facebook? Just nu har vi 29 995 följare som gillar dt.se på Facebook. Dela 
och gilla gärna inlägget och hjälp oss uppmärksamma vår 30 000:e vän! 
https://www.facebook.com/dtnyheter  
 

6.3.5 Analys av marknadsföring 
Den marknadsföring som de fyra medieföretagen gör via sociala medier är 
viktigare för vissa än för andra. På Aftonbladet säger Ehsan Fadakar 
att: ”Trafiken har vi redan och att försöka få klick från Twitter kommer aldrig 
överträffa det Aftonbladet redan har”85 

Visst gjordes observationer att hemsidan mättes likadant som på de lokala 
redaktionerna, med mätverktyg jämte publiceringsverktyg på arbetsstationen. 
Skillnaden ligger i att om Helagotland.se lyckas få 5 000 visningar av sidan 
där läsarna kommer direkt via Facebook av totalt 20 000 visningar innan 
nyheten blir för gammal, likt det exempel Mats Pettersson visar under en 
morgon på redaktionen, så betyder detta mycket för hemsidans popularitet 
och därmed också intäkter.  

Sammanfattningsvis gav en analys av innehållet i de mest delade inläggen 
inte prov på motsättningar mellan vision och verklighet. Det som delades 
flitigast var den typ av innehåll som stämmer överens med de olika företagens 
övergripande profil. Det mest delade innehållet stämmer överens med det 
varumärke medieföretagen presenterar i intervjuer och visionära dokument. 
Enligt Wadbring och Ödmarks studie (2014) återfinns den traditionella 
nyhetsvärderingen online när de mest delade artiklarna i Sverige 
undersöktes: ”närhet i tid, rum och kultur, förenkling samt en negativ ton” 
(Wadbring och Ödmark 2014:4). Eftersom de mest delade artiklarna i detta 
urval inte på ett tydligt sätt skilde sig mellan det visionärt stipulerade 
varumärket kan här också slås fast att de mest delade artiklarna, likt i 
Wadbring och Ödmarks studie, följer de traditionella nyhetsvärderingarna. 
Att det är delade nyheter som här undersökts visar också på att det publiken 
delar vidare också stämmer med den nyhetsvärdering företagen redan gjort. 

Ett annat viktigt fynd i dessa siffror är att det, precis som i Ödmark och 
Wadbrings studie, är kvällstidningen som dominerar. Nu gjordes valet av 
Aftonbladet med förförståelsen att de skulle vara en stor aktör på sociala 

 

85 Intervju Ehsan Fadakar och Lena Mellin, debattchef tillika sociala medieutvecklare samt 
ställföreträdande ansvarig utgivare. Plats: Aftonbladets redaktion. Tid: 16 december 2013 

http://www.dt.se/dalarna/alvdalen/sno-och-minusgrader-pa-nipfjallet
http://www.dt.se/dalarna/alvdalen/sno-och-minusgrader-pa-nipfjallet
https://www.facebook.com/dtnyheter
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medier men i en direkt jämförelse med ett annat jämnstort nyhetsförmedlande 
medieföretag som Sveriges Radio kan anses vara är de fullkomligt överlägsna; 
inte bara i aktivitet, som vi sett tidigare och delningar som vi kan se i detta 
avsnitt, men också i antal kommentarer som vi kan se i nästa. Sveriges Radio 
kommer inte i närheten av Aftonbladets siffror och hamnar dessutom på 
efterkälken även i jämförelse med Gotlands Media och Dalarnas Tidningar. 
För att vara ett företag med så stort visionärt fokus på sociala medier har de 
förhållandevis låga popularitetssiffror. Ställer man detta resultat jämte 
Bergströms forskning (2015) som visar att upp mot en tredjedel av de digitala 
medieanvändarna (som främst är yngre) ser sociala medier som en daglig 
nyhetskälla, kan man antyda att det inte är public service-medier utan 
kvällstidningar och andra alternativ som konsumeras i störst utsträckning.  

Det går att slå fast att sociala medier är ett viktigt verktyg för 
marknadsföring av det egna producerade nyhetsmaterialet hos de fyra 
medieföretagen sett till den uppdateringsfrekvens som råder på sociala 
medier, i kombination med analysen som visar att uppdateringarna till 
absolut störst del består av länkar. Vad som sprids och vad som gillas av 
publiken speglar i sin tur vad som produceras, vilket ger smakprov på 
varumärket de olika företagen vill visa upp.  

Topplistor på det mest gillade materialet visar att dessa uppdateringar i 
mångt och mycket följer samma karaktär som de mest delade. Några saker 
skiljer sig och det är nödvändigtvis inte samma inlägg som delats flitigast som 
också gillats mest, men innehållet följer samma form. En skillnad värd att ta 
upp var att hos Aftonbladet, Ekot, Helagotland.se och Dalarnas Tidningar 
tenderade mer lättsamma (mindre betydelsefulla) uppdateringar att gillas 
mer (feel good-artiklar, potentiellt viralt material och roligheter). Exempelvis 
det mest gillade inlägget på Aftonbladet, 13 979 gilla, som var:  
 

Det här inlägget – som nu hyllas av tusentals på Facebook 
– är fantastiskt roligt.  

 

Läs om killarnas galna kväll här: 

 
Inlägget var en länk till ett viralt inlägg på Facebook om en killkväll och 

OLW-chips.  
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Att få in trafik genom sociala medier är viktigare för vissa än för andra. 
Med hjälp av verktyget Similarweb.com86 kan man se hur stor andel av de 
totala besökarna som varje dag kommer via sociala medier. Dessa siffror har 
också varje redaktion tillgång till. Aftonbladet har flest besökare per dag på 
sin hemsida och också minst andel besökare som hittar dit via sociala medier. 
För dem är det alltså inte lika viktigt att utföra trafikdrivande aktivitet på 
exempelvis Facebook. Desto viktigare är det för redaktionen på 
Helagotland.se där närmare 35 procent av totalt ca 15 000 dagliga besökare 
hittar dit via sociala medier, vilket är mer än en tredjedel av besökarna. Sociala 
medier blir då automatiskt ett väldigt viktigt verktyg för att upprätthålla en 
redan förhållandevis liten daglig trafik. Detta gäller också för Dalarnas 
Tidningar, men inte i lika hög grad. Dessa siffror gäller mellan datumen 20 
september och 17 oktober år 2016. 
 
Tabell 10: 

Hemsida 
Dagliga unika besökare 
(genomsnitt) 

Andel i procent från sociala 
medier 

Aftonbladet.se 1 547 000 10,2 
Sverigesradio.se 210 407 12,93 
DT.se 31 781 17,55 
Helagotland.se 15 024 34,66 

 
Tabellen visar antalet dagliga unika besökare på de fyra medieföretagens hemsida i genomsnitt och 
hur stor andel av dessa som kommer via sociala medier. Källa Similarweb.com. 

 
Det går också med hjälp av Similarweb.com att se vilka sociala medie-

plattformar dessa besökare kom ifrån och det blir oerhört tydligt att Facebook 
är den absolut mest populära och därmed viktigaste plattformen att vara aktiv 
på. Närmare 90 procent av alla som besöker Aftonbladet, DT.se och 
Helagotland.se via sociala medier gör det via Facebook. Endast på 
Sverigesradio.se kan man påstå att Twitter också är en relevant plattform för 

 

86 https://www.similarweb.com/ourdata Similarweb är ett företag som inriktat sig på digitala 
mätningar av den webben. De samlar in data på flera olika sätt vilket gör dem till mer effektiva än 
deras konkurrenter som oftast bara samlar in data via tillägg till webbläsare. Similarweb är ett 
gratisverktyg och ska inte tas som en helt tillförlitlig källa till exakta siffror när det gäller dagliga 
besök men däremot när det gäller mätning av hur stor andel som kommer via sociala medier av den 
trafik de faktiskt samlar upp. 

https://www.similarweb.com/ourdata
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att dra trafik till sidan då ca 17 procent av de besökare som kom via sociala 
medier kom via Twitter. 
 
Tabell 11: 

 
Tabellen visar en uppdelning på plattformar av de besökare som kommer till en specifik hemsida via 
sociala medier. 

 
Marknadsföring, varumärkesbyggande verksamhet samt spridning av 

producerat innehåll är en viktig orsak till att sociala medier är viktiga verktyg 
för journalister. Denna aktivitet är dock till stor del enkelriktad då 
journalisterna står för produktionen och läsarna för spridningen. I nästa 
avsnitt studeras interaktionen mellan journalist och publik närmare.  
 

6.4 Interaktion 
Att bidra med information och tips innan en nyhet produceras av journalisten 
är ett sätt läsaren, lyssnaren, via sociala medier kan bidra till den 
journalistiska arbetsprocessen. Ett annat är att i efterhand kommentera, 
diskutera och på andra sätt interagera med det journalisten producerat. 
Under föregående rubrik presenterades de mest delade inläggen på sociala 
medier, och här presenteras de mest kommenterade. Inläggen kommer från 
de olika företagens Facebook-konton. Facebook har återigen valts, då det är 
den mest använda plattformen.  

Genom att undersöka de mest kommenterade inläggen får man en 
fingervisning om vilken typ av inlägg som skapar interaktion med publiken. 
Man kan också se om det är inlägg där journalisten ställt en direkt fråga till 
publiken att kommentera på, alltså skapat ett incitament till att diskutera 
nyheten. Företagen presenteras löpande och först är Gotlands Media.  

Flest kommentarer på Helagotland.ses Facebooksida hade ett inlägg med 
en länk till en artikel om hur 200 asylsökande nådde Gotland. Inlägget stod 

Hemsida 
Facebook 
(procent) 

Twitter 
(procent) 

Reddit 
(procent) 

Youtube 
(procent) 

Instagram 
(procent) 

Aftonbladet.se 84,81 5,38 4,42 4,03 0,25 
Sverigesradio.se 69,54 17,46 8,59 2,64 0,75 
DT.se 92,42 5,06 1,34 0,49 0,51 
Helagotland.se 87,17 9,15 2,35 0,03 0 
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utan vare sig uppmaning eller fråga till läsarna. Inlägget hade vid den 
empiriska insamlingens slut samlat på sig 205 kommentarer. Av de resterande 
nio inläggen på topplistan innehöll fem en direkt fråga till publiken att lämna 
kommentar på. Endast ett av de mest kommenterade inläggen förekom också 
på topplistan över mest delade.  

Flest kommentarer på Gotlands Tidningars Facebooksida hade ett inlägg 
om att GT-fotografen Tommy fyller år. Det inlägget hade 13 kommentarer, 
det tredje mest kommenterade inlägget handlade också om ett sorts firande 
men då om att Dage Ericsson slutar på tidningen efter 49,5 år. Endast ett av 
de tio inläggen innehöll någon fråga till läsaren att besvara i kommentarsfältet. 
Fyra av de mest kommenterade inläggen återfinns också bland de mest delade.  

Flest kommentarer på Gotlands Allehandas Facebooksida hade samma 
asylnyhet som också hamnade högst upp hos Helagotland.se. (den fick här 25 
kommentarer). Även i Gotlands Allahandas topplista finns ett 
födelsedagsfirande, denna gång reporter Cristina Jardim Ribeiros 40-årsdag 
med sju kommentarer. Två av de tio inläggen på topplistan av mest 
kommenterade återfinns i listan med mest delade inlägg och lika många 
inlägg innehöll en direkt fråga till läsarna.  

Hos Dalarnas tidningar kommenteras det generellt mycket mer. Det mest 
kommenterade inlägget har knappt 400 fler kommentarer än det mest 
kommenterade på Gotlands Media där Helagotland.se toppnoterade med 205 
kommentarer. Det mest kommenterade inlägget handlar precis som på 
Gotland om asylsökande men denna gång om en demonstration mot ett 
undermåligt asylboende. Anmärkningsvärt är att de fem mest kommenterade 
inläggen på Facebook, samt det tionde mest kommenterade, handlar om just 
asyl och flyktingar på något sätt. Det visar på ett tydligt fokus på ett ämne 
som bevisligen gett effekt. Tre av de tio toppinläggen innehåller en direkt 
fråga till läsarna och endast ett av tio inlägg återfinns bland de mest delade, 
ett inlägg om att snön kommit till Dalarna. Detta inlägg är markerat med 
grönt.  

Samtliga Sveriges Radios konton har anmärkningsvärt få kommentarer för 
att vara ett företag som satsar så mycket på sociala medier och som har så 
många lyssnare som de har. Inte något konto kommer ens i närheten av 
Dalarnas Tidningars 598 kommentarer. Närmast är Sveriges Radios officiella 
konto vars mest kommenterade inlägg lyder: ”Vad tycker du - bör vi 
införa ’normaltid’ året om? /Per”, inlägget hade 318 kommentarer. Det 
anmärkningsvärda ligger nog ändå inte i att det inkommit så få kommentarer, 
utan kanske snarare den generellt låga aktiviteten under de tre observerade 
månaderna. För att vara ”ett av de tre ben” som Sveriges Radio står på 
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(Gillinger 2015:9) har åtminstone Ekot-redaktionen sammantaget varit 
förhållandevis inaktiva och därmed inte lagt grund för en bred allmän 
interaktion med lyssnarna via sociala medier. Interaktionen samordnas 
istället under crowdsourceprojekt och ter sig därmed mer styrd och riktad av 
Sveriges Radio själva. 

Det mest kommenterade inlägget på Studio Etts Facebooksida (som 
sammanlagt endast hade 15 inlägg) hade 46 kommentarer och handlade om 
den inrikespolitiska krisen som rådde efter valet i september 2014. Det tål här 
att upprepas att Aftonbladets och Sveriges Radios statistik inte kommer från 
samma period som för Gotlands Media och Dalarnas Tidningar. Därför går 
det ej att göra några jämförelser gällande ämnena hos de olika företagen. Sju 
av de tio mest kommenterade inläggen innehöll en direkt fråga till läsarna och 
samtliga inlägg hade direkt koppling till ett för den dagen aktuellt reportage, 
eller ämne, som behandlades i radiosändningen. Det enda inlägg som 
noterades ha delats vidare från Studio Etts konto under observationstiden 
återfinns också bland de mest kommenterade.  

P1-Morgon hade till skillnad från Studio Ett under observationsperioden 
en högre generell aktivitet med sammanlagt 132 inlägg (tabell 13) men 
lyckades inte samla lika många kommentarer. Det mest kommenterade 
inlägget hade 33 kommentarer och bestod av en fråga om läsaren tänkte rösta 
annorlunda i nyvalet som till sist blåstes av våren 2015. Samtliga tio inlägg 
innehöll en direkt fråga till publiken och inget av de mest kommenterade 
inläggen återfinns bland de mest delade. Precis som på Studio Etts konto 
kommenterades fler inlägg än de delades och inga generella mönster går att 
se i vilka ämnen som kommenterats 

På Ekots Facebooksida var endast fyra av de tio mest kommenterade 
inläggen kopplade till en nyhet, resterande sex inlägg var kopplade till vad 
som internt skedde på Ekot eller Sveriges Radio. Inte heller Ekot har, likt 
Studio Ett och P1-Morgon, lyckats locka fler än toppnoteringen 23 
kommentarer på något inlägg. Det inlägget innehöll en direkt fråga till 
publiken om hur man skulle reagera om främmande militärer under övning 
riktar vapen mot en. Endast tre av de tio inläggen innehöll en direkt fråga till 
läsaren att kommentera på. Fyra av de tio inläggen återfinns bland de mest 
delade. Tydligt är att Ekot via Facebook inte gjort sitt yttersta för att skapa en 
bred allmän diskussion kring det sända innehållet. 

Oväntat är det Sveriges Radios officiella konto som genererat flest 
kommentarer av samtliga fyra undersökta. Detta är anmärkningsvärt då 
kontot inte är kopplat till ett specifikt program vilket i teorin borde innebära 
en mindre engagerad grupp av användare på Facebook. Det krävs ett större 
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engagemang att knyta sig till exempelvis Studio Ett på Facebook än det 
avsevärt bredare Sveriges Radio vilket alltså borde betyda en mer engagerad 
publik hos Studio Ett, vilket alltså inte är fallet.  

Åtta av de tio inläggen innehöll en direkt fråga till publiken och endast två 
av tio inlägg var inte knutna till en nyhet till skillnad från Ekot där den 
frekvensen var helt annorlunda. Det mest kommenterade inlägget, 318 
kommentarer, innehöll en fråga om vi bör införa ”normaltid” året om. Efter 
det var ett tapp till tvåa på listan, en nyhet och hyllning till den framlidna 
skådespelerskan Kim Anderzon som kommenterades 186 gånger. Fyra av de 
tio inläggen återfinns också bland de mest delade. 

Aftonbladets samtliga observerade konton ligger även utifrån den här 
parametern i en helt egen liga. Då aktiviteten på Aftonbladets konton var så 
pass mycket större än hos samtliga övriga företag, drygt 1 000 inlägg gjordes 
på Aftonbladets officiella Facebookkonto mot närmaste utmanare 
Helagotland.se med knappt 600 inlägg (tabell 13), blir sifforna för mest 
kommenterade inlägg automatiskt också mycket större. 

Sportbladet lyckas engagera läsarna att kommentera utan att ställa frågor 
då endast två av de tio mest delade inläggen innehåller en direkt fråga. 
Inlägget gäller om Zlatan ska få guldbollen eller inte. Fyra av de tio inläggen 
var direkt kopplade till Zlatan Ibrahimovic, något som kan förklaras med att 
fotbollsgalan hölls under observationstiden. Det mest kommenterade 
innehållet, 1 123 stycken, hade ett inlägg om nyheten att fotbollsspelaren och 
tränaren Klas Ingesson avlidit. Fem av de tio mest kommenterade inläggen 
återfanns också bland de mest delade.  

Aftonbladet Kultur är den observerade redaktion på Aftonbladet som haft 
minst aktivitet på sociala medier under den observerade tidsperioden och då 
även också den redaktion vars Facebookkonto genererat minst antal 
kommentarer. Flest kommentarer fick ett inlägg med länk till en text om att 
Sverigedemokraterna vill registrera invandrare, 76 kommentarer. Fem av de 
tio inläggen går att direkt koppla till Sverigedemokraterna eller 
invandringspolitik, samma mönster som återfanns bland de mest delade 
inläggen. Fem av de tio inläggen går också att återfinna bland de mest delade.   

Aftonbladets officiella Facebookkonto är det konto som genererat i 
särklass flest kommentarer där de mest kommenterade inlägget hade 1 679 
kommentarer och var en fråga till läsarna om vad de tyckte om förslaget från 
Folkhälsomyndigheten att det ska bli rökfritt på uteserveringar. Att detta 
konto genererat så mycket fler kommentarer än de andra observerade 
kontona är inte alls konstigt om man ser på antalet Facebookanvändare som 
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följer kontot, drygt 140 000 stycken. Detta att jämföra med närmast mest följda 
konto i urvalet, Sveriges Radios officiella, som hade drygt 40 000 följare.  

Endast två av de tio mest kommenterade inläggen innehöll en direkt fråga 
till läsarna, något som alltså i det här fallet inte betydde någonting för utfallet 
av antal kommentarer. Det går inte att dra några direkta slutsatser kring 
ämnena i inläggen och endast ett av de mest kommenterade inläggen 
återfinns bland de mest delade.  

Ett intressant fynd i siffrorna ovan är att endast ett av de mest 
kommenterade inläggen inte är kopplat till redan producerad journalistik. 
Det är detta inlägg gjort av Helagotland.se:  

 
Den här målningen har en graffitikonstnär gjort nere i 
Visby hamn. Vi tycker att den är så fin och talande! Vi 
vill gärna intervjua konstnären - kan ni hjälpa oss med 
det och dela bilden? :) PM:a oss eller mejla 
redaktion@helagotland.se om du vet vem som gjort 
konstverket. Konstnären får givetvis vara anonym om 
så önskas! 

  
Här använder sig journalisterna av publiken i hopp om att kunna skapa 

något nytt. Artikeln är inte skriven och interaktionen visar på en vilja att i 
detta enskilda fall ha en dialog om den journalistiska skapandeprocessen. I 
samtliga resterande fall har de mest kommenterade inläggen i majoritet varit 
knutna till redan färdiga nyheter och kommentarerna har varit just detta, 
kommentarer och inte automatisk dialog. En mer detaljerad undersökning av 
vad som sagts i kommentarerna har inte gjorts men en sådan studie 
identifieras här som värdefull vidare forskning för att se om dialogen 
fortsätter från journalistens sida eller stannar vid ett första inlägg. 

Genom att uppmärksamma de inlägg som fanns i både de mest delade 
artiklarna och de mest kommenterade kan man också se att det oftast, förutom 
i vissa fall, är olika inlägg som delas och kommenteras. Som redaktion kan 
man genom att studera detta alltså få klart för sig vilken typ av inlägg som 
ger önskad effekt. 

På Sveriges Radio observerades många planeringsmöten på samtliga 
Ekots redaktioner där det ofta förekom diskussion om reaktioner lyssnare haft 
om exempelvis gäster, experter eller vinklar på nyheter. Den samlade bilden 
från de mötena var ändå att det inte rådde ett pågående samtal om sociala 
medier och att den direkta dialogen mellan journalist och lyssnare på sociala 
medier skedde inom de crowdsourceprojekt som tidigare beskrivits. 
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Likadant var det på de andra redaktionerna. Sociala medier var som redan 
påpekats ”i rummet” men för den skull befann sig inte automatiskt publiken 
där också. Det ska också visas längre fram då den slutna Facebookgruppen 
DT Nära undersöks och det ser ut på liknande sätt. Få frågor ställdes till 
publiken angående potentiella artiklar och istället cirkulerade interaktionen 
kring redan producerade nyheter. Frågor ställdes för att få en reaktion, inte 
för att finna källor.  

Sammanfattningsvis kan man se att merparten av de mest kommenterade 
inläggen på de fyra medieföretagens Facebook-konton inte innehöll en direkt 
fråga till publiken. Det var snarare ämnena i inläggen som gav upphov till 
publikens kommentarer, vilket betyder att diskussion förekom på publikens 
initiativ. När frågor väl förekom var de kopplade till redan producerad 
journalistik och var alltså inte ämnade för gemensamt skapande i någon anda 
av deltagandekultur. I fallet Aftonbladet Kultur kan man se att redaktionen 
trots allt styrt diskussionen och hållit den kring högerpopulism och 
Sverigedemokraterna genom att hålla ämnet så dominant i flödet. 

Sveriges Radio var klart sämst i urvalet på att skapa dialog utifrån sina 
förutsättningar och visionära arbete. Endast det stora paraplykontot kopplat 
till hela Sveriges Radio som organisation lyckades skapa över 50 
kommentarer. Detta trots att dialog med publiken är ett av de viktigaste 
målen enligt Sveriges Radios användning av sociala medier. Mest 
anmärkningsvärt var återigen att de programspecifika programmen Studio 
Ett och P1-Morgon dels varit så inaktiva men också att de inte lyckats skapa 
dialog med sin publik i kommentarsfälten på Facebook. Detta beror på att 
samtliga medieföretag stängt de egna kommentarsfälten på sina hemsidor 
och därmed pressat dialogen, kommentarerna, till sociala medier eller äldre 
teknologi som e-post, telefon och brev. Sociala medier är viktiga för fortsatt 
dialog online och därför är det anmärkningsvärt när en så stor organisation 
som Sveriges Radio misslyckas med det. Något som dock bör påpekas är att 
denna studie endast tittat på en liten del av Sveriges Radios samlade aktivitet 
på sociala medier. Varken de stora eterkanalerna P2, P3 eller P4 är med i 
urvalet. Kanske går det att se mer effekt av det visionära arbetet där. 

I nästa avsnitt specialstuderas den slutna Facebookgruppen DT Nära som 
uppkom som ett projekt från Dalarnas Tidningar att komma närmare och 
interagera med sin publik. 
 

6.4.1 DT Nära  
I tidigare kapitel av den här avhandlingen har det visat sig att Dalarnas 
Tidningar och Sveriges Radio är de två undersökta medieföretag som har 
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någon form av strukturerad plan för att få in sin publik i den journalistiska 
skapandeprocessen. Sveriges Radio har crowdsourceprojekt där ett specifikt 
ämne lyfts fram av journalisterna och som publiken sedan på en rad olika sätt, 
bland annat genom sociala medier, bidrar till. Till skillnad från att tänka i 
projekt, som enbart samlar publiken under specifika stunder, jobbar Dalarnas 
Tidningar med att försöka skapa en plattform där publiken och journalisten 
har ett ständigt samtal och utbyte. De har då valt Facebook som plattform och 
däri en sluten grupp i vilken så många journalister som möjligt från Dalarnas 
Tidningar ska vara medlemmar samt de läsare som vill komma dessa 
journalister, och därmed tidningen, lite närmare. De kallar denna grupp DT 
Nära.  

I följande kapitel presenteras en specialstudie av denna Facebookgrupp. 
Det empiriska materialet är delvis detsamma som för resten av avhandlingen, 
men den redan gjorda observations- och intervjustudien har kompletterats 
med en två månader lång innehållsanalys av gruppens aktiviteter.  

Facebookgruppen DT Nära hade ca 3 000 medlemmar då undersökningen 
genomfördes. Att Facebook blev plattformen för DT Nära var inte bestämt på 
förhand. Den journalist som fick i uppdrag att utveckla projektet fick fria 
händer att exempelvis skapa en egen plattform men kom ganska snabbt fram 
till att detta vore en onödighet då Dalarnas Tidningar redan har en närvaro 
på Facebook. Hon tänkte att det inte fanns någon möjlighet att få över 
publiken från Facebook till en egen plattform. Gruppens syfte är, som det 
beskrivs på Facebook:  
 

Med Facebookgruppen DT Nära bjuder vi in publiken 
att hänga med oss. Här vill vi fånga upp tips, bilder 
och berättelser – med Dalarna och dalfolk i fokus. Vi 
vill skapa en plats där vi kan lyssna på och 
kommunicera med varandra - publik och DT-
medarbetare, och där vi kan fånga upp det som är 
angeläget just nu. Så – välkommen att vara med. Tänk 
på att om du skriver ett inlägg kan många ta del av det 
du berättar om. Tänk också på att hålla god ton, 
ungefär som när du samtalar med kända och/eller 
okända. DT Nära ska vara ett forum där alla vill vara 
och där alla ska vara välkomna, därför förbehåller sig 
DT att redigera eller ta bort inlägg som strider mot 
DT:s värden.  
Var och en ansvarar för sina inlägg på DT Nära. 
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Vad som skulle bli av DT Nära var också oklart i den initiala 
utvecklingsfasen. Drömmen var att det skulle bli ett forum där allt kunde 
dyka upp, smått som stort, men också där publiken kunde komma i direkt 
kontakt med journalisterna på Dalarnas Tidningar. En optimal medlem skulle, 
enligt chefredaktören, kunna se att något försiggick på fotbollsplanen 
han/hon gick förbi, ta ett kort av händelsen och sedan rapportera in så mycket 
information som möjligt till gruppen så att en journalist kunde ta över arbetet.  

Kritik skulle också komma in via gruppen snarare än via den mer 
traditionella e-posten eller telefonen. Man såg detta som mer personligt då en 
Facebookprofil kommer med en bild på köpet och att själva plattformen också 
är skapad för att hålla konversationer igång. Medlemmarna förstår också 
ordningsreglerna som finns på Facebook och därför skulle samtalet 
automatiskt hålla god ton, ansåg man. Också det faktum att journalisten på 
Facebook kunde vara personlig utan att bli privat uppskattades av de som till 
sist valde att förlägga DT Nära på Facebook. 

Att få in nyhetstips via gruppen ansågs vara huvudsyftet men det skulle 
också bli en plats från var Dalarnas Tidningar kunde rekrytera lokala 
korrespondenter. Medlemmarna i gruppen skulle automatiskt vara 
engagerade i Dalarnas Tidningars journalistik eftersom valet att gå med i 
gruppen var aktivt. De skulle gå med om de ville bidra, kritisera eller 
debattera. Att då kunna rekrytera en lokal korrespondent, som ville gå på 
exempelvis ett evenemang med enda motkrav att ta en bild och efteråt bli 
intervjuad av en journalist, skulle vara lätt gjort. 

Genom att göra på detta sätt behåller journalisten sin professionella 
kontroll över innehållet men får också hjälp med själva insamlingen. Dalarnas 
Tidningar ger bort en biljett till matchen, eller teaterpjäsen, och slipper 
därmed gå dit själva men får ändå in en nyhet.  

Detta är alltså syftet med gruppen enligt Dalarnas Tidningar själva. En 
blandning av helt användargenererat material och samproducerat. Helt 
enkelt ett sätt att på ett resurssnålt sätt kompensera digitalt för att färre 
journalister befinner sig ute på plats i Dalarna. 
 

6.4.2 DT Nära: Innehållsanalys 
Det har gjorts en innehållsanalys på två månaders samtliga inlägg i gruppen. 
Dessa två månader var januari och februari 2016. Totalt gjordes 200 inlägg 
under den tiden och dessa kodades med hjälp av 14 olika variabler. Dessa 
beskrivs detaljerat i kodmallen som medföljer som bilaga till avhandlingen 
och ges en kortfattad beskrivning här: 
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1. Vilket datum gjordes inlägget? 
2. Vem gjorde inlägget: en journalist eller en annan medlem av gruppen? 
3. Hur var inlägget formulerat? Som ett: tips, marknadsföring, uppmaning, 

fråga, fråga tillsammans med marknadsföring, fråga tillsammans med 
uppmaning eller odefinierbar information. 

4. Hur många kommentarer hade inlägget? 
5. Hur många kommentarer gjordes av journalister? 
6. Hur många kommentarer gjordes av övriga medlemmar? 
7. Är inlägget positivt, negativt eller neutralt? 
8. Kan inlägget kopplas till Dalarna eller till dalfolk? 
9. Vilken del av Dalarna kan inlägget kopplas till? 
10. Vilket är inläggets huvudsakliga ämnesområde? 
11. Vilken genre kan inlägget klassas som? Nyhet eller opinionsmaterial? 
12. Vem är den tänkta mottagaren av inlägget? Är det: journalister, andra 

medlemmar i gruppen eller både och? 
13.  Vilket format har inlägget? Är det text med eller utan bild, ljud, rörlig bild 

eller text plus rörlig bild? 
14. Detaljerat ämnesområde, fri kategorisering. 

 
Kodningsmallen är inspirerad av den mall som används av Wadbring och 

Ödmark (2014) i studien Delad glädje är dubbel glädje? En studie om nyhetsdelning 
i sociala medier.  

Dessa 14 olika variabler kommer nu presenteras och analyseras. Den första 
variabeln (Vilket datum gjordes inlägget?) visar att 109 inlägg gjordes i januari 
och 91 i februari. Då det var 31 dagar i januari och 29 i februari (2016 var ett 
skottår) lämnar det ett medelvärde på strax över 3 inlägg per dag (tabell 12).  
 
Tabell 12: 
 

 Antal inlägg Medelvärde (inlägg per dag) 
Januari 109 3,51 
Februari 91 3,13 
Totalt 200  

 
Ett medelvärde på runt tre inlägg per dag är svårt att klassa som högt eller 

lågt. Vad det dock talar om är att det tycks ske en konstant ström av 
uppdateringar i gruppen. 

Den andra variabeln visar vilka som är mest flitiga med att producera 
inläggen, journalisterna eller de övriga medlemmarna i gruppen (tabell 13). 
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Journalisterna kunde identifieras genom att studera deras presentation på 
Facebook. Minsta bevis om att den som gjorde inlägget var journalist 
placerade dem i första kategorin. Siffrorna visar att icke-journalisterna var 
mer frekventa att publicera inlägg i gruppen än journalisterna.  
 
Tabell 13: 
 

 Antal inlägg 
Journalist 68 
Icke-journalist 132 
Totalt 200 

 
 

Hittills i undersökningen är det inte klart vad dessa inlägg innehöll och 
om de var av något journalistiskt värde. Ett av målet med gruppen var som 
beskrivits ovan att få in tips, bilder och historier från invånare i Dalarna. För 
att kunna svara på om inläggen har någon form av journalistiskt värde med 
syftet att medskapa tillsammans med publiken har inläggen kodats efter 
kategorier enligt variabel nummer tre (tabell 14).  
 
Tabell 14: 

 
  

Ett tips är ett inlägg med ett tips om någonting som inte refererar tillbaka 
på något som redan producerats eller finns på DT.se. Totalt kodades 75 av de 

 Tips Marknad
sföring 

Uppma
ning 

Fråga Fråga/
Markna
dsföring 

Fråga/Upp
maning 

Odefin
ierat 

Journa
lists 

1 41 0 7 19 0 0 

Icke-
journa
lists 

74 13 0 12 3 0 30 

Total 75 54 0 19 22 0 30 
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200 inläggen som tips, vilket potentiellt skulle innebära 75 nya nyheter. 
Inläggen i kategorin Tips var väldigt varierade. Det mest förekommande 
inlägget är inte vad man klassiskt skulle beskriva som ett tips men som ändå 
inte kunnat kodas som något annat. Ett klassiskt tips vore: ”Kommunen har 
inte tömt mina sopor på tre veckor, de skyller på att de är rädda för råttorna 
och nu hamnar jag i kläm!” i inläggen på DT Nära var ett tips snarare ofta 
formulerat som: ”Vi hade månadsmöte i syföreningen, det här är vad vi 
pratade om och här är några bilder från mötet.” Eller så kunde det vara ett 
tips på ett kommande event: ”I helgen sätter Faluteatern upp Othello på stora 
scenen. Hoppas vi ses där!” 

Ett inlägg som kodats som marknadsföring är ett inlägg som refererar 
tillbaka på något som redan finns på DT.se. Detta är skälet till att det finns en 
överrepresentation av journalister i den här variabeln. Ett inlägg kunde vara 
formulerat som en rubrik tillsammans med en länk tillbaka till en artikel, som 
ett tips men till något som redan skrivits om. Detta visar alltså mest på i vilken 
utsträckning journalisterna själva använde gruppen för marknadsföring. 
Totalt 54 inlägg gjordes som gick att koda in under den här kategorin och 41 
av dessa var gjorda av journalister. Det visar också att ungefär en fjärdedel av 
de sammanlagda inläggen var av denna karaktär, som alltså inte alls har 
något med samproducering och deltagande journalistik att göra. 

Det fanns inga uppmaningar i urvalet. Som visats i tidigare kapitel är 
uppmaningar förhållandevis vanliga, speciellt tillsammans med en fråga, i ett 
vanligt flöde på medieföretagens Facebookkonton. Det faktum att det inte 
förekommer uppmaningar här skulle kunna vara en följd av att 
medlemmarna gjort ett aktivt val att vara med i gruppen, något journalisterna 
vet om och att det därför råder en annan ton i gruppen. 

Hälften av de tolv frågor som ställts av icke-journalister är formulerade 
som någon form av kritik mot journalisterna eller Dalarnas Tidningar i stort. 
Anmärkningsvärt här är att journalisterna enbart ställt sju frågor till de övriga 
medlemmarna under två månaders tid. Ett exempel på hur en fråga ser ut är 
som följer: ”Vi är på jakt efter någon som vet något om solceller, eller som 
känner någon som arbetar med detta, eller med att sätta upp sådana på hustak, 
är det du eller känner du någon?”. Alltså bara 7 av de totalt 68 inlägg 
journalisterna gjorde under de två observerade månaderna kunde klassas 
som sådana.  

Detta förklaras delvis genom en analys av den andra frågevariabeln, 
fråga/marknadsföring, där representationen av journalister var större, 19 av 
totalt 22 stycken. Det här visar att journalister föredrog uppföljningsfrågor på 
något som redan publicerats. Ett exempel på detta är: ”Ett nytt hus byggs där 
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den gamla kvarnen förut stod, vad tycker du om detta?”. Målet med detta är 
att få en reaktion, inte att skapa något nytt. 

De två sista kategorierna, fråga/uppmaning och odefinierbar information, visar 
först och främst att det inte förekom något inlägg i stil med: ”Snön faller i 
Dalarna! Hur är vädret där du är? Skicka en bild och tagga den med denna 
hashtag.” och i andra hand visar det att hela 30 av 200 inlägg inte gick att koda 
som någon av de andra kategorierna. Detta kunde vara en bild utan kontext 
eller ganska ofta en länk till en blogg skriven av en katt (!), 5 av de 30 inläggen 
var just detta. 

Genom att se på hur många kommentarer som sammanlagt gjorts på 
inläggen och också vem som gjort dem visar på om aktiviteten i gruppen givit 
upphov till diskussion.  
 
Tabell 15: 
 

 Antal kommentarer 

Kommentarer gjorda av journalister 43 

Kommentarer gjorda av icke-journalister 265 

Totala antalet kommentarer 307 

Medelvärde av antalet kommentarer per inlägg 1,53 

 
Utan någon tidigare undersökning är det svårt att slå fast om ett 

medelvärde av 1,5 kommentarer per inlägg är mycket eller lite. Att totalt 102 
av inläggen inte fått några kommentarer alls och att bara 5 inlägg fått mer än 
10 kommentarer visar dock på att diskussionen inte riktigt flödat. De inlägg 
som fick flest kommentarer följde inget tydligt mönster. Det mest 
kommenterade inlägget var av typen marknadsföring och ledde tillbaka till 
en artikel som handlade om ett visst torg i Falun skulle ha en skridskorink på 
vintern eller inte. Det andra mest kommenterade inlägget var också av 
karaktären marknadsföring och ledde tillbaka till en artikel om att kommunen 
i Säter ville varumärkesskydda sin kommunslogan. Det tredje mest 
kommenterade inlägget var i form av en fråga ställd av en journalist om hur 
man håller sig varm i ansiktet om man cyklar till jobbet vintertid:  
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Bild 13:  

 
 

Nästa variabel visar om inlägget är positivt, negativt eller neutralt. Genom 
att slå fast detta kan man visa på om tonen i gruppen är mer optimistisk eller 
pessimistisk. Vad som gjorde att inlägget blev klassat som negativt eller 
positivt var inläggets ämne och/eller vinkeln på inlägget.  
 

Tabell 16: 
 

 Antal inlägg 
Positivt 125 
Negativt 30 
Neutralt 45 
Totalt 200 

 
Det är definitivt en positiv anda i gruppen och många av de negativa 

inläggen är kritik riktad mot journalisterna eller tidningen som alltid besvaras 
av en journalist eller chefredaktören. Det ska poängteras att detta är en av de 
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svåraste variablerna att koda och att det kan vara mer utsatt för en subjektiv 
tolkning än de andra variablerna. 

Nästa variabel svarar på om inläggen har någon koppling till Dalarna och 
totalt gick 167 av 200 inlägg att koppla direkt till Dalarna vilket slår fast att 
det finns ett klart dalafokus inom gruppen.  

Nästa variabel visar fördelningen mellan platser i Dalarna. Varje inlägg 
kodades till en specifik plats i Dalarna som för enkelhetens skull fick en varsin 
siffra. En specifik siffra betydde också att inlägget berörde hela Dalarna och 
inte en specifik plats och en annan specifik siffra gavs åt inlägg som inte hade 
någon koppling till Dalarna alls. 

I Dalarnas län finns femton kommuner.  
 

Tabell 17: 
 

Kommun Antal inlägg 

Falun 51 

Rättvik 29 

Borlänge 12 

Malung-Sälen 12 

Säter 9 

Mora 7 

Ludvika 6 

Avesta 4 

Leksand 4 

Hedemora 2 

Vansbro 2 

Orsa 1 

Älvdalen 1 

Gagnef 0 

Smedjebacken 0 

Hela Dalarna 17 

Ingen koppling 43 

Totalt 200 

 



 

151 

Siffrorna visar att Falun är klart överrepresenterat sett över de två 
observerade månaderna. Rättvik kommer därefter, en liten kommun som 
under våren 2015 fick sin lokalredaktion nedlagd. Här har en specifik 
användare stått för nästan alla inlägg kopplat till Rättvik, vilket kan förklara 
den höga siffran. Bara två kommuner saknade inlägg med direkt koppling. 
Det visar någon sorts bredd men att det samtidigt är Falun, som redan är 
tidningens centralort, som har mest bevakning även i denna grupp som har 
som delsyfte att bredda bevakningen. 

Nästa variabel undersökte om ett specifikt ämne var mer frekvent än något 
annat bland inläggen. Tolkningen här var, likt variabeln om positiv och 
negativ vinkel, svår att göra och siffrorna kan därför vara påverkade av 
subjektiva bedömningar. Det ger dock en fingervisning.  
 

Tabell 18: 
 

Ämne Antal inlägg 
Politik och ekonomi 49 
Kultur och nöje 60 
Olyckor och brott 3 
Livsstil och hälsa 4 
Sport 34 
Annat 50 
Totalt 200 

 
Kultur och nöje var det mest populära ämnet. Många av inläggen gjorda av 

övriga medlemmar i gruppen, icke-journalister, handlar om olika evenemang, 
möten, säsongsbetonade aktiviteter som skridskoåkning eller skidåkning. 
Bara fyra inlägg kunde klassas som livsstil och hälsa och endast tre har med 
den mest direkta formen av nyheter att göra, nämligen olyckor och brott. 

De sista fyra variablerna är: genre, vem är den tilltänkta mottagaren, format 
och detaljerad ämnesbeskrivning. Huvudsakligen var inläggen inte av 
opinonskaraktär; formatet var, förutom i ett inlägg, en kombination av text 
och/eller stillbild (undantaget var ett inlägg med rörligt bildmaterial). En 
detaljerad analys av ämnena visade inga direkta mönster, förutom att 
merparten av inläggen var av marknadsföringsmaterial.  

Det sista resultatet som visar på något intressant är det från variabeln om 
vem som är tänkt mottagare av inlägget.  
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Tabell 19: 
 

Tänkt mottagare Antal inlägg 
Journalist 28 
Icke-journalist 79 
Både och 93 
Totalt 200 

 
Alla inlägg som var riktade till samtliga medlemmar i gruppen, journalist 

som icke-journalist, kom från icke-journalisterna. Det var många annonser om 
olika event eller odefinierbara inlägg, såsom kattbloggen. De 75 inlägg som 
var riktade till icke-journalister kom främst från journalisterna, med det sagt 
var det inte säkert att dessa inlägg var av annat syfte än att journalisterna 
använde gruppen för marknadsföring av redan producerat material och inte 
för deltagande journalistik. De 28 inlägg som var ämnade journalisterna 
bestod av direkta nyhetstips men också av olika former av kritik och frågor 
om den journalistik som producerats och publicerats på Dalarnas Tidningar. 
 

6.4.3 DT Nära: Sammanfattning av innehållsanalys 
För att sammanfatta innehållsanalysen kan man konstatera att mycket 

pågick i DT Nära gruppen, ett medelvärde av drygt tre inlägg per dag där 
både journalisterna och de övriga medlemmarna i gruppen bidrog men där 
de övriga medlemmarna var något mer frekventa. Det finns ett positivt 
skimmer över gruppen och tonen var professionell till den grad att det var 
fritt från näthat och annat störande. Antalet medlemmar i gruppen har under 
hela avhandlingsarbetet gått stadigt uppåt och ligger i dag (oktober 2016) på 
över 3 000 stycken. Målet att fokus i gruppen skulle ligga på Dalarna och 
personerna som bor i Dalarna var definitivt uppnått i princip alla inlägg 
gjorda under de observerade månaderna kunde kodas med att ha någon form 
av dalakoppling. 

Det är inte speciellt hög aktivitet från journalisterna med syfte att skapa 
tillsammans med publiken. Det är få direkta frågor där målet inte är att enbart 
få en reaktion på något som redan är producerat på DT.se. Dessa frågor får 
inte heller speciellt många kommentarer vilket gör att det övergripande 
fyndet gällande detta är att det inte finns en speciellt levande diskussion 
mellan journalisterna och icke-journalisterna inom gruppen. Frågor ställdes 
kopplat till länkar för att på så sätt få över läsare till DT.se. Något som inte 
var ett uttalat syfte med gruppen. Gruppen användes också av de övriga 
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medlemmarna som en arena för marknadsföring snarare än för att diskutera 
med eller tipsa journalisterna.  

Till sist gick det också att slå fast att det rådde en koncentration av inlägg 
på något sätt kopplade till Falun och att de mindre orterna i Dalarna åter 
lämnas i skuggorna, trots att det visionära huvudsyftet med gruppen var att 
behålla närvaro och intresse för de mindre orterna med hjälp av DT Nära när 
de fysiska redaktionerna lades ner.  
   

6.4.4 Slutsatser och diskussion DT Nära 
Dalarnas Tidningar har under de senaste åren tvingats till nedskärningar 

i personal men också i antal lokalredaktioner i regionen, vilket tvingat dem 
till en centralisering av den journalistiska produktionen till de större orterna 
och främst Falun. Detta har lämnat mindre områden i Dalarna utan 
journalistisk bevakning. De redaktioner som inte lagts ned har i vissa fall 
skurits ned från 25 anställda i slutet på 1990-talet till 5 anställda idag. Detta är 
ingenting som är unikt för Dalarna utan en genomgående trend i den svenska 
medieekologin (Nygren och Althén 2014). 

Dalarnas Tidningar är väl medvetna om konsekvenserna som följer när en 
lokaltidning bli mindre lokal, båda vad gäller den journalistiska produkten 
och sitt varumärke inom regionen. Som ett sätt att kompensera för 
nedskärningarna och den följande centraliseringen har Dalarnas Tidningar 
lagt ned tid och resurser på att bygga upp DT Nära i förhoppning att återfinna 
publiken online och därmed ta hjälp av dem i den lokala bevakningen.  

Teoretiskt sätt så kan sociala medier, ofta synonymt med plattformarna 
Twitter, Facebook och Instagram, vara till hjälp för att överbrygga klyftor 
mellan olika grupper av människor (Jenkins 2006; Shirky 2008; Rainie och 
Wellman 2012), i det här fallet journalister och deras publik (Singer et al. 2011; 
Hermida 2014; Philips 2015). Sett enbart på den lokala kontexten skulle sociala 
medier eller andra former av digitala nätverk kunna hjälpa 
medborgarinitiativ, med målet att skapa och sprida information, på traven. 
Initiativ som skulle kunna fungera som substitut då den lokala journalistiken 
skärs ner eller försvinner (Kaplan och Haenlein 2010; Allen och Thorsen 2009). 
Något som i verkligheten dock visat sig inte fungerat i full utsträckning, 
tekniken och verktygen finns där men antingen används de inte eller så 
fungerar allt inte som planerat. (Fico et al. 2013; Karlsson och Holt 2014; 
Karlsson 2015; Nielsen 2015; Fuchs 2014; Morozov 2011). En annan faktor för 
att det hittills finns så få lyckade exempel på denna typ av initiativ om 
samarbete mellan medborgare och journalist är att det hela tiden råden ett 
maktspel dem emellan där journalisterna antingen vägrar släppa på sin 
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kontroll eller att de struntar i allt och lämnar över allt ansvar på medborgarna 
(Lewis 2012; Carlson och Lewis 2015). 

DT Nära är ett initiativ från ett medieföretag där ett delsyfte var att: ”skapa 
en plats där vi kan lyssna och kommunicera med varandra – publiken och 
journalisterna på DT”. Genom intervjuer med utvecklare och ansvariga kunde 
slås fast att gruppen var tänkt att fungera som, kanske inte ett substitut, men 
åtminstone som ett tillägg till en förminskad lokal närvaro. Det var tänkt som 
en investering mot mer publikdeltagande former av journalistik på Dalarnas 
Tidningar. DT Nära kontrolleras av journalister men de behöver läsarna för 
att gruppen skulle kunna användas som ett riktigt journalistiskt verktyg och 
inte bara en annan yta för marknadsföring. 

Resultatet av innehållsanalysen av två månader av gruppens samtliga 
inlägg visar att aktivitet finns men att denna aktivitet inte på något sätt kan 
sägas ersätta en bred lokal journalistisk bevakning. Många av inläggen är just 
bara klassisk marknadsföring, antalet direkta frågor i efterforskningssyfte 
ställda av journalisterna går att räkna på en hand och det förekommer nästan 
ingen diskussion i kommentarsfälten kopplade till inläggen. 

Ett annat syfte med gruppen, som poängterades under intervjuerna, var 
att på ett enklare sätt hitta villiga amatörkorrespondenter, personer som 
kunde fungera som Dalarnas Tidningars ögon och öron under planerade 
evenemang eller andra händelser ute i småorterna. Det fanns inte ett exempel 
på detta i gruppen under två observerade månader. 

Det finns mycket potential, och goda exempel, där det skett en 
journalistisk samproduktion mellan journalist och övriga medlemmar i 
gruppen, men förekomsten av detta är alldeles för sällsynt för att kunna påstå 
att DT Nära skulle kunna fungera som det kompletterande arbetsverktyg det 
var tänkt som när det utformades.  

Det verkar svårt att få dessa typer av projekt att fungera. Journalister är 
professionella utövare av ett arbete och väljer oftast att göra som de alltid gjort 
(Lewis 2012), vilket är helt förståeligt. Det är lika lätt att förstå varför 
medieföretagen, i det här fallet Dalarnas Tidningar, väljer att jobba med 
sociala medier då de är utsatta för så stor ekonomisk stress. Sociala medier är 
gratis och kommer med en otroligt stor potentiell publik. Dagens 
medieekologi kräver nya smarta lösningar för att kunna överleva och hittills 
har ingen kommit fram med något som verkar fungera. Intäkterna kommer 
fortfarande från de traditionella produkterna (papperstidning, radio, tv) allt 
medan publiken flyttar ut till nätet. 

Den andra aspekten av det hela, att få publiken att engagerad och vilja att 
delta, är lika svårt det på grund av att de, likt journalisterna, också vill göra 
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precis vad de vill göra. De vill inte bli tillsagda av någon annan vad de ska 
ägna sig åt för aktivitet på nätet, detta ligger i själva kärnan av vad internet 
representerar. När Jenkins (2006) eller Shirky (2008) skriver om en 
konvergenskultur eller hur alla genom nätet sluter samman gör de det utifrån 
ett bästa fall scenario. De använder exempel från när gräsrotsrörelser frodats, 
men en av anledningarna att de har frodats är för att ingen på förhand sagt åt 
dem vad de ska eller inte ska göra. Engagemanget har kommit från själen och 
hjärtat på de som exempelvis velat förändra något i samhället de bryr sig om. 
Du måste vara väldigt lyckosam som medieföretag om du ska lyckas träffa 
rätt och välja den agenda som passar dessa användare. Detta skulle kunna 
vara ett av huvudproblemen till att initiativ som DT Nära inte lever upp till 
sin fulla potential. 
 

6.5 Sammanfattning: den journalistiska arbetsprocessen 
och sociala medier 

Kapitel sex har innehållit resultat kring den faktiska aktiviteten på de fyra 
olika medieföretagens sociala mediekonton. Målet har varit att ge underlag 
för att kunna svara på forskningsfrågan: På vilket sätt används sociala medier 
i den vardagliga journalistiska praktiken på de fyra olika medieföretagens 
redaktioner? 

Det går först och främst att slå fast att sociala medier är närvarande i 
samtliga delar av den journalistiska arbetsprocessen. Från första steg att samla 
in information till sista att diskutera den slutgiltiga produkten. Tidigare 
forskning har visat att sociala medier tar sig in i journalistiken och 
implementeras in i arbetsdagen. Den journalistiska professionen producerar 
journalistik som de alltid gjort men nu med nya verktyg i verktygslådan. 
Detta stämmer även här. 

Det går inte att se några genomgripande förändringar när det gäller 
mängden publikdeltagande i den journalistiska arbetsprocessen mer än på 
visionär nivå. Detta gäller samtliga företag men det blir extra tydligt när man 
tittar på de som lägger extra visionär vikt vid nyttan av publikt deltagande, 
Sveriges Radio och Dalarnas Tidningar. 

I exemplet Sveriges Radio kan man se att de lyckas med genomförandet 
av stora och små crowdsourceprojekt tillsammans med sin publik. Detta 
gäller också på de undersökta redaktionerna Studio Ett och P1-Morgon där 
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exempelvis projektet #Kaosklass genomfördes med gott resultat87. I den här 
undersökningen går dock att slå fast att om det funnits en hög aktivitet på 
redaktionernas sociala mediekonton under perioden för #Kaosklass så har det 
inte smittat av sig på hur det ser ut när ett projekt inte är igång. Ett av de mest 
anmärkningsvärda resultaten som här framkommit är att de sociala medie-
konton som undersökts på Sveriges Radio tillhör de med såväl minst aktivitet 
som minst antal följare. Studio Ett hade exempelvis under tre månader enbart 
uppdaterat sin sida på Facebook 15 gånger. Till och med Gotlands Tidningar, 
som varken har rutiner eller någon ansvarig för Facebook, hade vid tre 
månaders slut uppdaterat sitt konto 94 gånger. Även sammantaget hade 
Sveriges Radio övervägande generellt lägst aktivitet än alla andra 
medieföretag. Den låga aktiviteten speglar också av sig i resten av siffrorna 
kring delning och kommentarer då det helt enkelt finns mindre att dela och 
kommentera.  

De policyer och visioner som skrivits av Sveriges Radio är riktade till hela 
organisationen och bara för att Ekot-redaktionerna inte visar på någon 
speciell, till och med liten, användning av sociala medier betyder det inte att 
visionerna om att sociala medier ska vara det ”tredje ben organisationen 
Sveriges Radio står på” har misslyckats, bara att aktiviteten inte är specifikt 
synlig i detta urval. 

Sveriges Radio är, trots allt, ett av endast två företag som riktat strävar 
efter att involvera publiken i produktionen av journalistik. Det andra är 
Dalarnas Tidningar som med hjälp av initiativ som DT Nära på egen hand 
skapat en plattform för att skapa journalistik tillsammans med publiken. 
Gotlands Media och Aftonbladet har inte ett uttryckligt mål att involvera 
publiken i den direkta journalistiska produktionen såsom Dalarnas Tidningar 
och Sveriges Radio och det finns heller inga exempel på detta i det empiriska 
materialet. 

Samtliga företag använder sig av sociala medier för omvärldsbevakning 
och det går genom den samlade bedömningen att slå fast att sociala medier i 
varierande grad ständigt finns närvarande på redaktionerna och i 
journalisternas medvetande. Genom att undersöka Twitteraktiviteten hos ett 
urval av journalister från Aftonbladet och Sveriges Radio fanns tydliga 
tendenser till att de journalister som använde Twitter i högre grad använde 
det till att följa andra snarare än att själva producera. Det går inte att säga att 
sociala medier direkt förändrat något i insamlingsprocessen av den 

 

87 http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83ochgrupp=20379 2016-10-05 
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journalistiska produktionen men det går att visa att de tagit sig in och därmed 
öppnat upp för nya möjligheter (Lewis 2012; Hermida 2010)  

Journalisterna implementerar de sociala medierna i de gamla mönstren 
och fortsätter som de alltid har gjort, bortsett från specifika punktinsatser som 
olika former av crowdsourceprojekt. Det är i de delar som efterföljer 
produktionen förändringen kan sägas ligga. Samtliga fyra medieföretag i 
undersökningen använde sociala medier absolut främst för att sprida sitt 
färdiga material och därigenom bygga ett starkare varumärke. Facebook 
undersöktes och på Dalarnas Tidningar utgick man från en effektfilosofi likt 
det Jenkins, Ford och Green (2013) talade om. Kvalitet kom före kvantitet och 
varje inlägg skulle optimeras för att uppnå högst spridning och interaktiv 
effekt. På Helagotland.se höll man tonen positiv och igenkännande på sociala 
medier för att bygga på sitt varumärke, på Aftonbladet blandade man det 
journalistiska materialet med redan virala klipp för att få ökad trafik både till 
Facebook och Aftonbladet.se och på Sveriges Radio såg man till att vara så 
aktuella som möjligt. Allt för att skapa en så hög spridning av det 
producerade materialet som möjligt. Det förekom också en relativt hög andel 
uppmaningar om spridning och frågor till läsarna av inläggen på samtliga 
redaktioner, som i sin tur kan uppmana till spridning.  

Vad som sedan faktiskt delades mest var nyhetsmaterial som stämde 
överens med traditionella nyhetsvärderingar och den övergripande profil de 
olika medieföretagen har. Redan viralt material eller inlägg som går att klassa 
som mer lättsamma gillades i högre grad än de spreds vidare, vilket i och för 
sig också innebär en indirekt spridning då material med högre andel gilla-
markeringar värderas högre av Facebook vilket i sin tur prioriteras upp att 
visas i fler användares flöden. 

Den uppenbara förändringen i arbetsprocessen ligger i att man i och med 
publicering på sociala medier också måste tänka på detta och lägga till ett steg 
i produktionen av den journalistiska produkten. Frågan: ”Kommer den att 
spridas?” måste besvaras och lösas innan jobbet är helt utfört. Detta speglar 
då också av sig i hur rubriker författas eller hur nyheter värderas. Som 
Dalarnas Tidningar uttrycker det, ska man utföra en effektanalys av 
materialet innan och efter publicering. 

På de mindre företagen Gotlands Media och Dalarnas Tidningar kan 
spridningen på sociala medier blir livsviktig för den ekonomiska vinningen 
då en allt större procent av läsarna kommer via sociala medier in på de egna 
hemsidorna. 

Den andra direkta förändringen sociala medier skapat är på vilket sätt 
medieföretagen låter sin publik kommentera och debattera den producerade 
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journalistiken. På samtliga undersökta medieföretag är interaktionen med 
publiken generellt låg. De (publiken) bjuds endast in genom en passiv 
handling där de tillåts kommentera redan producerat material och där det 
inte betyder att de får mer att säga till om, eller att det skulle förändra vad 
journalisterna skriver eller producerar i framtiden. Onlinedialogen är också 
helt förflyttad från de egna hemsidorna till sociala medier. Detta medför ett 
mindre ansvar att kontrollera dialogen men också att om man inte lyckas föra 
över sin publik till de sociala medierna så tappar man kontakten med dem. 
Det gäller också från andra hållet; vill man som journalist inte tappa 
kontakten med sin publik online så tvingas man att använda sociala medier, 
vare sig det står i någon policy eller inte.  

Att man från medieföretagens sida söker dialog med publiken är genom 
denna undersökning klar men att det också är förhållandevis begränsat. 
Frågor ställs till publiken och i princip samtliga är av karaktären att läsaren, 
lyssnaren, ska reagera och kommentera på en redan producerad nyhet. Det 
finns också med i de visionära delarna att man ska möta publiken och 
diskutera journalistiken med dem. Det saknas dock bevis på att frågor ställs i 
syfte att skapa ny journalistik, alltså i efterforskningssyfte. Detta även i en så 
riktad satsning som den slutna Facebookgruppen DT Nära. Det enda initiativ 
som faktiskt verkar fungera när det gäller samproduktion är Sveriges Radios 
crowdsource-initiativ. 
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7 Diskussion 
I kapitel fem och sex presenterades svaren på forskningsfrågorna, vilka var: 

 
• Forskningsfråga 1: Vilken målsättning har de fyra medieföretagen med 

sociala medier? 
• Forskningsfråga 2: På vilket sätt används sociala medier i den vardagliga 

journalistiska praktiken på de fyra olika medieföretagens redaktioner? 

 
Då materialet analyserats är det slående att det finns så många likheter i 

såväl målsättning som användande av sociala medier mellan företag som 
inom journalistiken kan ses som förhållandevis olika. Att sociala medier inte 
förändrar speciellt mycket för kärnan i det journalistiska arbetet kan bero på 
att det är en profession som bär på traditioner som är svåra att förändra 
(Nygren 2016:30; Hanitzsch et. Al. 2010; Carlson & Lewis 2015; Tully, 
Harmsen, Singer & Ekdale 2017) men också för att sociala medier snarare 
underlättar processer än skapar nya. Det som skapar skillnader är 
ekonomiska villkor, demografin hos publiken och olika hög grad av 
digitalisering på redaktionerna.  

 

7.1 Makten över innehållet 
Den här studien har haft som utgångspunkt att den digitalisering som pågår 
överallt i samhället, speciellt gällande informationsförmedling, skapat vissa 
dilemman för journalister och journalistiken (se exempelvis Hermida 2014; 
Carlson & Lewis 2015; Tully, Harmsen, Singer & Ekdale 2016). Ett är hur man 
behåller mandat som informationsförmedlare inom professionen och utåt mot 
allmänheten när dels tillgången till källmaterial men också möjligheten att 
efterforska, producera, sprida och kommentera information gjorts tillgänglig 
för de som tidigare mer varit passiva mottagare. Den journalistiska 
professionens kärna är konkurrensutsatt (Nygren 2016:30).  

Studiens teoretiska ansats har varit att journalistiken är en 
traditionsbunden profession byggd på rutiner. Rutiner dels till för att 
säkerställa en kvalitetssäkrad journalistisk produkt men också för att 
säkerställa professionalitet i arbetsmetoder och yrkesetik. Rutiner som sitter i 
väggarna i de fysiska redaktioner som journalisterna arbetar på (Nygren 2008), 
väggar som försvinner i takt med digitaliseringen.  

Ett annat dilemma är att en ökad digitalisering leder till att det blir svårare 
att tjäna pengar på sin journalistik. Papperstidningen som fysiskt objekt 
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tappar i betydelse mot webben där det i sin tur är svårt att ta betalt på grund 
av en rådande gratiskultur. Världen som krymper i takt med globaliseringen 
och framväxten av en deltagarkultur på nätet som hjälps åt att skapa, 
piratkopiera och sprida information. Ingen närmare studie och analys av de 
ekonomiska förhållandenas betydelse för användningen av sociala medier 
har gjorts utöver att det noterats.  

Syftet har varit att undersöka reaktionerna hos ett urval svenska 
medieföretag när de ställts inför dessa dilemman med fokus på sociala medier. 
Hur de valt att ta sig an sociala medier i sin arbetsplanering men också i 
praktiken. Den tidigare forskningen har varit till hjälp för att beskriva vad 
sociala medier redan gjort för den journalistiska vardagen och vad som kan 
tänkas hända om utvecklingen fortsätter.  

I avhandlingens teoridel lades tidigare forskning fram som visade på att 
svenska journalister är flitiga användare av sociala medier (Anikina, Dobek-
Ostrowska och Nygren 2013; Hedman 2015; Hedman och Djerf-Pierre 2013; 
Nygren och Dobek-Ostrowska 2015) och det visar även denna studie. Även 
om det i den journalistiska produktionen inte märktes tydligt alla gånger var 
sociala medier välkända på samtliga redaktioner och man visste hur man 
skulle kunna använda dem. Varför man inte gjorde det, i Mora eller på 
Gotlands Allehanda till exempel, var snarare på grund av brist på resurser 
eller avsaknaden av uppenbara positiva effekter av sociala medier kopplat till 
företagets övergripande strategi. 

Sverige är världsledande i digitalisering. De senaste fem åren har Sverige 
kommit på fjärde plats eller bättre i de globala index som undersöker hur en 
nation tillvaratar digitaliseringens möjligheter (SOU 2016:89 s.53). I stort sett 
varje svensk har daglig tillgång till internet och det genomförs utredningar 
och tillsätts ministrar för att övervaka och driva på samhällets digitalisering. 
Runt 80 % (2015) av befolkningen över 12 år har en smarttelefon och det 
övergripande medielandskapet är på god väg att bli fullkomligt 
individualiserat (SOU 2015:65 s.349). Trots detta har det visat sig i den här 
avhandlingen att det råder en tröghet både hos medieföretagen och hos 
publiken att till fullo utnyttja digitaliseringen, åtminstone inom det 
undersökta området sociala medier och journalistik. Det är olika sorters 
tröghet men med det gemensamma att den tekniska utvecklingen sker 
betydligt snabbare än vad man hinner med att ta den till sig.  

Sveriges Radio, Aftonbladet, Dalarnas Tidningar och Gotlands Media har 
alla tänkt på och jobbat efter vad sociala medier betyder för dem. Sociala 
medier har för dem alla varit en välkommen kanal för spridning, 
omvärldsbevakning och marknadsföring vilket passar mediets natur (Jenkins, 
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Ford & Green; Hermida 2014). Detta förhållningssätt gör att journalisterna 
inte direkt behöver förändra något i sina traditionella arbetsmetoder då dessa 
delar sker inom den nuvarande skapandeprocessen. Journalisten kan utföra 
det mesta av sitt vanliga arbete fast med nya verktyg (Lewis 2012) vilket 
passar för att kunna hålla kvar professionaliteten. Tidigare studier har visat 
att journalisten ogärna släpper in publiken i själva produktionsdelen av sitt 
arbete, speciellt när ämnet är av det mer seriösa slaget (Tully, Harmsen, Singer 
& Ekdale 2016; Nygren 2016:30; Holton, Lewis & Coddington 2016). Det finns 
dock undantag, som journalisten Andy Carvins rapportering från fältet med 
hjälp av Twitter (García de Torres & Hermida 2017), och viss forskning tyder 
på att långvarig blandning mellan ett professionellt sociala medie-liv med ett 
privat kan skapa en de-professionalisering (Hedman 2017). Detta vore en 
intressant aspekt att titta på i vidare forskning likt denna studie fast inom ett 
par års tid.  

Farhågan som funnits att journalisten ska tappa kontrollen över innehållet 
i en digitaliserad deltagarkultur (Jenkins 2006; Shirky 2008; Fuchs 2014) finns 
det inga tecken på i denna studie. De mest delade artiklarna på tidningarnas 
Facebook-konton var i majoritet traditionellt nyhetsmaterial skapat av 
tidningarna själva och kontona var inte synbart övertagna av diskussioner 
medierna inte ville ha där, bortsett från möjligtvis några inlägg i DT Nära-
gruppen som inte var vad som direkt önskades. Detta tyder på att 
journalisterna inte tappat makten över sitt innehåll till en mer aktiv publik i 
och med sociala medier.  

Samma mönster återkommer i dialogen på sociala medier. Hermida (2013) 
samt Bro och Wallberg (2014) talade om att den sista gatekeepern troligtvis 
gått från att vara redaktören till att bli en algoritm eller dina vänner. Resultat 
i den här studien talar mot det när det är nyhetsmaterial som delas mest 
samtidigt som diskussionerna på tidningarnas Facebook-sidor initieras av 
journalisterna själva snarare än tvärtom. Den här studien har studerat vad 
som händer på mediernas sociala mediekonton och inte på publikens, men 
tydligt är att journalisterna inte tappat kontrollen över sina domäner. 
Projekten initierade av medierna på sociala medier utgår också de från 
journalisternas nyhetsvärdering.  

Det fanns inte så mycket i resultaten i den här studien som tydde på att de 
journalistiska vardagsrutinerna, grunden i verksamheten, förändrats i och 
med ett mer inriktat publikt arbete. Det var samma redaktionsmöten som 
tidigare, i stort sett samma nyhetsvärdering och en låg nivå på dialogen med 
publiken i sociala medier innan och under själva nyhetsskapandet. Rutinerna 
i efterarbetet var dock något förändrade då man lagt till ett tänk kring att 
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sprida nyheterna via sociala medier. En del går ändå att peka på från empirin. 
I Dalarna har sociala medier och en digital utgångspunkt exempelvis gett 
upphov till en effektfilosofi som genomsyrar hela verksamheten. Genom att 
varje journalistisk text som författades var tänkt att kunna publiceras på alla 
plattformar (papperstidning, webb, Facebook) har den breda effekten, utöver 
nyhetsvärdet, för artikeln blivit en parameter för om den blir gjord över 
huvud taget.  

Detsamma gäller för Sveriges Radios övergripande arbete i projekt som 
gick att observera i deras journalistik. Ett direkt rapporterande i stunden görs 
gärna om till något mer långsiktigt som potentiellt kan engagera en större 
publik under en längre tid, då med hjälp av sociala medier.  

Tidigare studier har som påpekats tidigare visat på att journalister är mer 
villiga att släppa på kontrollen över en viss typ av innehåll, nämligen det mer 
lättsamma. Tully, Harmsen, Singer & Ekdale (2016) kunde både visa på att det 
visionära arbetet inte nödvändigtvis rimmade med praktiken då de 
undersökte ett riktat arbete mot ”civic journalism”, samt att när interaktion 
och medskapande med publiken skedde gjordes det inom mer mjuka 
ämnesområden. Holton, Lewis och Coddington (2016) kunde visa att 
journalister mer inriktade på att producera nöje och opinionsbildande 
journalistik var mer benägna att bjuda in och interagera med publiken på 
publikens arena. Journalister som ansåg sig ha ett public service-uppdrag 
hade istället något av en faderlig syn på sin publik, de ville ta hand om dem 
eller det samhälle de bevakade vilket resulterade i en tydligare distans, en 
välment professionell distans och en hållning att journalisterna gör vad de gör 
bäst utan att ta input från publiken (Ibid:856). Att Aftonbladet har fler följare 
än Sveriges Radio på sociala medier eller att Helagotland.se där devisen är att 
det ska vara roligt att följa dem också lyckas, faller väl in i denna tidigare 
forskning. Också det som sker i DT Nära-gruppen där de mjuka ämnena 
dominerar samt att de lokala korrespondenterna åker på Country SM och inte 
på det stora politiska mötet.  

Intressant nog stämmer detta också överens med vad Holt och Karlsson 
(2014) kom fram till i sin studie av vad medborgarjournalister producerade i 
sina egna kanaler. När personer som inte var utbildade journalister men som 
ändå gjorde anspråk att på egna platser på webben publicera egenproducerat 
journalistiskt material så var innehållet mer inriktat på mjukare nyheter. 
Sällan politik eller annan form av rapportering av lokala auktoriteter och med 
ett fokus på individen. Man kan alltså se att det går åt båda hållen: journalisten 
vill inte släppa på de tyngre ämnena och den producerande publiken vill 
heller inte skriva om dem, så även i denna studie.  
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7.2 Sociala mediers genomslag 
Trots att det i generella drag går att säga att sociala medier används på 
redaktionerna finns också exempel på motsatsen. Hos Sveriges Radio har man 
ett stort engagemang bland ledningen med visioner och planer för framtiden 
gällande publikt deltagande och sociala medier. Det går inte att missa hur 
mycket företaget Sveriges Radio tror på den digitala utvecklingen som något 
positivt. Det finns en tröghet inom att få ner samma engagemang till 
redaktionsnivå, till individerna, de arbetande journalisterna. Det finns 
exempel på projekt drivna av enskilda individer men arbetet med 
Twitterkonton och Facebooksidor har inte blivit en helt självklar del av en 
daglig arbetsprocess för alla på de undersökta redaktionerna. De centrala 
dokumenten och riktlinjerna talar om en tillvaro olik verkligheten på många 
håll likt tidigare studier (Tully, Harmsen, Singer & Ekdale 2016).  

På Dalarnas Tidningar har man på central nivå i Falun lyckats bättre med 
att sprida ett stort ledningsengagemang till medarbetarna och fått in Facebook 
som en självklar del i arbetsprocessen. Uppdateringar sker kontinuerligt och 
man har projekt för att få med publiken in i journalistiken med hjälp av sociala 
medier. Här ligger istället trögheten i att få med de mindre redaktionerna i 
digitaliseringen. Att åka från Falun till Mora är som att åka bakåt i tiden ur en 
teknisk synvinkel.  

Inom dessa båda företag går det också att märka en tröghet från 
mottagarsidan, det vill säga publiken. För att knyta an till teorin om den 
aktiva publiken finns i det empiriska materialet få exempel på engagemang 
likt det Jenkins (2006) och Shirky (2008) talat om, även då insatserna varit 
riktade. Frågorna från journalisterna var övervägande riktade på ett sådant 
sätt att svaren blev kommenterande. ”Vad tycker du om det eller det…”? När 
så inte var fallet, som i DT Nära-gruppen, var det ändå svårt att få igång ett 
samtal. Jenkins, Ford och Green (2013) menar inte att information automatiskt 
blir viral bara för att man producerar den. Man måste börja med att känna sin 
publik samt förpacka innehållet så att lättheten och viljan att dela med sig av 
det man läst överväger publikens barriär i att ta från sin egen tid för att göra 
det.  

Här synliggörs ett tydligt problem som inte direkt uppmärksammats av 
personerna och redaktionerna inom den här studien. I intervjuer och 
dokument återfinns en inställning om att om man skapar möjligheten så 
kommer publiken dit, något som inte alls är så självklart då man läser 
Digitaliseringskommiténs rapporter (SOU 2016:89; SOU 2015:65). Publiken 
blir mer och mer självständig i takt med att konkurrensen på 
mediemarknaden hårdnar. Chansen att gemene man nås av det man 



 

164 

producerar har på samma gång ökat som minskat (SOU 2015:65 s.349): ökat 
för nischade medier och minskat för massmedier. För varför skulle en läsare 
gå till just din tidning för att läsa nyheter när det finns miljoner andra källor. 
Här har lokalmedierna i teorin en bättre utgångspunkt än de nationella breda 
medierna då konkurrensen om lokala nyheter generellt är mindre. Paradoxen 
är att digitaliseringen i samhället strypt pengaflödet från papperstidningen 
och tvingat till nedskärningar. Dalarnas Tidningar har i slutänden i princip 
inget val än att bli digitala samtidigt som publiken inte nödvändigtvis hänger 
med. De olika företagen har arbetat olika länge med sociala medier och därför 
kommit olika långt med att sätta upp riktlinjer och arbetssätt men samtliga 
rörde sig mot att förstå sina egna möjligheter, sina roller och sin publik. Dock 
finns inga tecken på att publiken skulle ta över pekpinnen från journalisterna 
här heller gällande det journalistiska innehållet. 

Ur en ekonomisk synvinkel är det också intressant att titta. Dalarnas 
Tidningar är ett ekonomiskt pressat mediehus. Något de delar med 
lokalpressen i stort i Sverige (Nygren och Althén 2014; Nygren i SOU 2016:13) 
men inte med de övriga medierna i den här studien. Samtidigt som Dalarnas 
Tidningar i princip pressas till att ta nya vägar kan Sveriges Radio, 
Aftonbladet och även Gotlands Media vara mer avvaktat strategiska. Det är 
ingenting som är självklart med att alls driva på en utveckling av sociala 
medier på redaktionerna om pressen på förändring inte finns där. Att 
plattformarna blir mer populära i ute i samhället räcker inte i sig. På Gotlands 
Media och Aftonbladet kan man därför tala om en annan tröghet gällande 
teknikutvecklingen och sociala medier. På Gotland råder ett generellt 
ointresse för sociala medier från redaktionerna, bortsett från Helagotland.se, 
och på Aftonbladet krävs ingen separat utvecklingssatsning rörande sociala 
medier då tidningen, och medarbetarna, redan är så kraftigt digitaliserad. 
Trögheten har på Aftonbladet egentligen ersatts utav ett normaltillstånd där 
sociala medier inte kräver det fokus de behöver på mer odigitaliserade, i brist 
på bättre ord, redaktioner.  

Enligt bland andra Knight och Cook (2013) och Philips (2015) öppnar 
sociala medier möjligheter för förnyade arbetssätt som passar en digital 
verklighet; det finns prov på hur Twitter näst intill kan revolutionera direkt 
journalistisk bevakning utan att för det utmana traditionella journalistiska 
ideal (García de Torres & Hermida 2017) och en stor del av forskningen kring 
deltagarkultur är positiv (se till exempel Jenkins, Ford & Green 2013; Shirky 
2008, 2010). Den här studien visar att de undersökta medieföretagen känner 
till teorierna och är förhållandevis positivt inställda till sociala medier (med 
vissa undantag) men att det kanske inte är så lätt att bara implementera.  
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Teorierna och exemplen om sociala mediers uppenbara styrkor och 
förändringspotential stammar allt för ofta från extrema exempel som Andy 
Carvin (García de Torres & Hermida 2017). En journalist som befinner sig på 
plats för revolutionen och rapporterar med hjälp av de verktyg människorna 
runt omkring honom använder. Eller från Clay Shirkys och Henry Jenkins 
exempel på deltagarkultur som i vissa fall är mer teoretiska än empiriskt 
grundade (2006, 2008, 2010). En vardag i Visby, Falun eller Stockholm för den 
delen är sällan så skräddarsydda. Därav är det inte förvånande att teorin inte 
alltid stämmer överens med verkligheten. 
 

7.3 Plattformarnas makt och en förstärkning av 
professionen 

På samtliga redaktioner var publiken ständigt närvarande på ett intimt sätt. 
Kanske inte som mer aktiva källor eller informatörer men likväl hela tiden i 
tanken. Vad gör den specifika rubriken med läsningen på webben? Hur 
många klickade på vår länk på Facebook och vilka är det som klickar? Vilken 
tid på dygnet använder publiken telefonen så att man som journalist mest 
effektivt når ut med en nyhetsflash? Också vilka frågor som skulle kunna 
engagera grupper som redan är starka på webben och i sociala medier. 
Publiken har såklart alltid varit på andra sidan redaktionerna men dess 
påtagliga närhet var ändå uppseendeväckande. Det var som att man i detalj 
genom statistiken kunde se individer bland läsarna. Med hjälp av Facebook 
kunde journalisterna exempelvis identifiera ett område och rikta en artikel 
direkt till en specifik grupp läsare, något som också gjordes i exemplet från 
Helagotland.se där chefredaktören med hjälp av Facebooks riktade 
marknadsföringsmöjligheter kunde tvinga upp artikeln i vissa användares 
flöden. 

Sociala medier är ett samlingsbegrepp men ändå tätt knutet till vissa 
plattformar. I den här studien var det bara Sveriges Radio och Aftonbladet 
som på allvar fokuserade på någon annan plattform än Facebook. Facebook 
är synonymt med sociala medier i Dalarna och på Gotland. Detta ger dem en 
stor makt över vad som får synas och inte och också för vem. Att så stor del 
av trafiken in på de olika medieföretagens webbsidor kommer via Facebook 
ger dem också en stor möjlighet att påverka hur journalistiken paketeras och 
marknadsförs. Tidigare forskning har haft koncentrerat sig på Twitter (se 
exempelvis Hedman 2014; Hermida 2010, 2013, 2014), där journalister är en 
stark grupp men där de totala medlemmarna är mycket färre än på Facebook. 
Den här studien delar vad Larson och Ihlebaek (2017) fann att Facebook 
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överlägset är den mest använda plattformen, oberoende av vad man 
använder sociala medier till inom den journalistiska arbetsprocessen. 

Det har hänt att Facebook helt enkelt stängtett medieföretags 
Facebooksida på grund av innehållet. År 2014 stängdes svenska Metro och 
dess administratörer av efter att ha länkat till en egen artikel som indirekt 
kritiserade Facebook88. Är man då beroende av trafiken från Facebook tänker 
man säkert extra på vad man publicerar. Alltså har ett stort amerikanskt 
företag vars hela affärsidé går ut på att sälja publik till annonsörer stor direkt 
och indirekt makt på de, i den här studien, undersökta medieföretagen.  

Detta skapar ytterligare en sorts tröghet. Eller snarare ett 
säkerhetsperspektiv hos medieföretagen att inte förlägga någon 
grundverksamhet på en aktör utanför den egna kontrollen. Detta skulle 
kunna vara en förklaring till varför resultaten i den här studien pekar på ett 
stort visionärt engagemang för sociala medier men ett mindre praktiskt. 
Förutsättningarna för en mer omfattande digital förändring av de äldre 
medieformerna finns där men det är oklokt att lägga alla ägg i den korg 
Facebook står och håller i. Tidigt 2018 förändrade exempelvis Facebook sina 
algoritmer med effekten att innehåll skapat av medier och företag 
nedprioriteras i jämförelse med unikt innehåll skapat av dina vänner. Något 
som kan ha en direkt effekt på hur medieföretag bör skriva och publicera för 
att nå så många som möjligt.89  

Nygren talar om journalistyrkets de-professionalisering (Nygren 2008) 
som en följd av att bland annat arbetsdelningen blivit otydligare för 
journalister och att deras kunskapsmonopol minskat i och med internets 
framväxt. I den här studien tycks det tyda på att digitaliseringen också kan 
leda till en starkare kärna inom den professionella journalistiken, en sorts 
central professionalisering. I och med digitaliseringseffekterna, däribland 
sociala medier, går journalistiken mot att alltmer tydligt definiera sin särart i 
ett medielandskap som myllrar av information och aktörer som kan ta fram 
den och förädla den.  

De journalistiska grundstenarna som exempelvis vikten av sanning, 
oberoende granskning av makten samt att hjälpa publiken sålla i den enorma 
informationsvågen ute på nätet hamnar allt högre på agendan för det seriösa 
medieföretaget och den enskilde journalisten. När inget annat unikt finns 

 

88 http://www.metro.se/artikel/respektera-henne-sprid-inte-den-h%C3%A4r-bilden-p%C3%A5-
facebook-xr 2017-01-26 

89 https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/11/facebook-news-feed-algorithm-overhaul-
mark-zuckerberg 2018-02-18 

http://www.metro.se/artikel/respektera-henne-sprid-inte-den-h%C3%A4r-bilden-p%C3%A5-facebook-xr
http://www.metro.se/artikel/respektera-henne-sprid-inte-den-h%C3%A4r-bilden-p%C3%A5-facebook-xr
https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/11/facebook-news-feed-algorithm-overhaul-mark-zuckerberg
https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/11/facebook-news-feed-algorithm-overhaul-mark-zuckerberg
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kvar gäller det att trycka på det man har för att fortfarande verka attraktiv. 
Journalister är fortfarande den arbetsgrupp som bäst kan leverera en 
balanserad nyhet eller avslöjande reportage med högt sanningsvärde för en 
publik på ett korrekt och engagerande sätt. Det finns andra grupper som är 
bättre på andra delar av journalistiken än journalisterna själva men just 
kärnan av vad som traditionellt är journalistens roll finns kvar och möjligtvis 
till och med förstärks. Detta är ett synsätt som går att se i det empiriska 
materialet i den här studien, exempelvis i hur man väljer att bjuda in publiken 
till att bidra till en viss typ av innehåll men inte till en annan. 

För det är så att traditionella, seriösa nyheter är det som delas mest på 
sociala medier när en nyhet väl delas (Wadbring och Ödmark 2014). Kanske 
blir inte journalisterna som producerar journalistik på medieföretagen fler, 
men de går mot att kunna jobba efter ett tydligare uppdrag som kräver högre 
kompetens, vilket i sin tur professionaliserar yrket.  
 

7.4 Slutord 
Syftet med den här avhandlingen, vilket definierades i inledningen, är att 
undersöka hur ett urval av svenska medier och journalister agerar när de 
ställs inför införandet av sociala medier på redaktionen. Vilka parter finns, 
hur skiljer de sig åt och vilka val ställs de inför? Ser man på förändring med 
engagemang eller oro? Lyckas man med det man vill göra? Och till sist, går 
det att med hjälp av svaren på dessa frågor säga något om framtiden?   

Genom avhandlingen har dessa frågor försökts besvaras. De fyra olika 
företagen har identifierats och kategoriserats som olika aktörer på 
mediemarknaden i stort men också i de sociala medierna. De ställs alla inför 
kval och dilemman som de både delar med de andra företagen eller har mer 
unikt till sig själva beroende av storlek på företaget, demografin hos publiken, 
ekonomiska villkor och organisationsstrukturer.  

De flesta personer som påträffats i studien, samt de olika företagen i stort, 
ser i sina visioner engagerat på sociala medier och man har arbetat för att få 
fram hur man på bästa sätt i teorin ska använda dem. I praktiken visar dock 
resultaten att det inte råder samma engagemang bland journalisterna som 
producerar journalistik dagligen och att man kanske inte nått hela vägen fram 
alla gånger. Visioner är å andra sidan ett mål att sträva efter, inte 
nödvändigtvis ett mål att nå. Värre är då att man trots stort engagemang och 
bra arbete inte alltid lyckas med vad man vill med sociala medier, något som 
märkts tydligast i närstudien av DT Nära och enskilda fall på de andra 
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redaktionerna då publiken helt enkelt inte delat det engagemang 
journalisterna haft själva.  

Till sist är frågan om den här avhandlingen kan säga något om framtiden. 
Studien har fungerat som ett nedslag i tiden och är det något som är extra 
tydligt är det att det har varit svårt att hitta generella tendenser till något annat 
än att medieföretagen är medvetna om sin egen verklighet. Inte någonstans 
blundar man inför den hårda ekonomiska verkligheten, den digitaliserade 
och fragmenterade publiken eller att man som journalist eller journalistiskt 
företag ställs inför utmaningar förknippade med digitalisering och införandet 
av sociala medier. Man uttrycker inte en direkt oro men det är tydligt på 
redaktionerna att man fortfarande söker efter en långvarig journalistisk 
strategi hållbar för framtiden, vare sig de innehåller sociala medier eller inte.  
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9. Bilagor: 
9.1 Intervjufrågor: 
Presentation 
(namn, position) 
Har du en journalistisk utbildning? Om JA: Varifrån och när? Om NEJ: Annan 
utbildning eller en motivering till avsaknad av utbildning. 
Journalistik erfarenhet; hur lång, vilka typer av medier, vilka positioner och 
hur länge på nuvarande arbetsplats/uppdrag? 
Aktiv på sociala medier? Om JA: Sedan hur länge och vilka plattformar? 
Professionellt, privat eller både och? Om NEJ: Varför inte? 
 
Yrket journalist 
Vad är en journalist? 
Kan vem som helst kalla sig journalist? 
Är man alltid journalist? 
Blir man en bättre journalist om man har en journalistisk utbildning? 
Vilka är de viktigaste förutsättningarna för att man ska kunna utföra ett bra 
journalistiskt arbete? 
Kan man som journalist hoppa mellan att jobba med klassisk journalistik och 
till exempel PR? 
Är det viktigt att en journalist är autonom, dvs. fri från påtryckningar med 
möjlighet att välja vad hen ska rapportera/uttrycka? 
 
Publikkontakt 
På vilka sätt är SR i kontakt med sin publik?  
Är det viktigt att lyssna på sin publik? 
Är det viktigt att hålla en dialog med sin publik? 
När ska man inte lyssna på sin publik? 
Har man som journalist ett ansvar att informera sin publik om samhällsviktig 
information?  
Var går gränsen för allmänintresse?  
Hur viktigt är det att producera journalistik som publiken vill ha? 
Hur mycket ska publiken integreras? 
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Anser du att kontakten, eller betydelsen av kontakt, med publiken förändrats 
de senaste 5–10 åren? I så fall varför? 
Med din erfarenhet i ryggen, vad anser du har varit den största förändringen 
i den journalistiska arbetsprocessen gällande publikkontakt de senaste tio 
åren? 
 
Sociala medier 
Hur använder SR sociala medier? 
Varför använder ni er utav sociala medier?  
Vad anser du är den viktigaste funktionen sociala medier kan erbjuda? (Idéer, 
research, dialog, publicering, PR, branding etc.) 
Läggs det några extra resurser på arbetet med sociala medier? Om JA: Vilka 
och i vilken utsträckning? Om NEJ: Varför inte? 
Kan man lita på vad som skrivs i sociala medier?  
Vad får man inte göra på sociala medier som journalist på SR? 
Är det skillnad på att vara privat användare av sociala medier och att använda 
dem professionellt? 
Är det okej att manipulera sociala medieflöden? (Styra, marknadsföra, trolla) 
Kan man använda sociala medier anonymt, alltså under alias, som journalist?  
Finns det något skäl till att inte använda sociala medier om man är journalist 
på SR? 
Finns det krav på de anställda journalisterna, eller de olika redaktionerna, 
gällande närvaro i sociala medier? 
Förväntar man sig i rekrytering att nya journalister ska vara aktiva användare 
av sociala medier? 
 
Avslutande fråga 
Hur tror du att journalistiken med fokus på det vi pratat om kommer se ut om 
fem år? 
 

9.2 Kodningsmall DT Nära: 
1. När publicerades inlägget? 
 
Datum. 
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2. Vem publicerar inlägget?  
 
1. Journalist på DT. 
2. Privatperson.  
 
 
3. Är inlägget formulerat som:  
 
T (Tips) = Ett nyhetstips från en gruppmedlem som inte tydligt är journalist 
på DT. 
 
M (Marknadsföring) = Tips som läsaren kan konsumera i DTs huvudmedium. 
Huvudsakligen följd av en länk till det tipsade innehållet. Ett 
marknadsföringstips står utan uppmaning. 
 
U (Uppmaning) = En uppmaning till läsaren av inlägget om att utföra en 
speciell handling. Det går att koda oavsett om inlägget görs av en journalist 
eller en privatperson. Exempelvis kan en uppmaning från en journalist vara i 
stil med: ”Gå in och läs om den här nyheten” från en privatperson kan det 
vara: ”Ni måste bevaka det här evenemanget”. Till skillnad från ett tips, som 
står utan direkt uppmaning, finns i uppmaningen svart på vitt vad som 
förväntas av läsaren.  
 
F (Fråga) = En direkt fråga till läsaren av inlägget där svar väntas direkt i 
sociala medie-flödet. En uppenbart retorisk fråga har inte kodats som en fråga. 
 
M/F (Marknadsföring och fråga) = Reklam för något följt av en fråga. 
Exempelvis: Skidspelen är i helgen i Falun. Ska du gå? Med länk till artikel. 
 
F/U (Fråga med uppmaning) = Främst en variabel för om en journalist gjort 
inlägget. En fråga där en uppmaning om var och hur man ska svara på frågan 
medföljer. Exempelvis: ”Har du liknande erfarenheter av psykiatrin? Mejla 
till tipsa@aftonbladet.se” 
 

mailto:tipsa@aftonbladet.se
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I (Information) = Ett inlägg som inte går att koda under någon av ovanstående 
variabler.  
 
4. Hur många kommentarer?  
 
En avläsning av antal kommentarer inlägget har vid kodningens tillfälle. 
Kodningen är gjord i en nivå, dvs. svar och påföljande diskussion på en 
kommentar som hamnar i en undernivå på Facebook har inte räknats med.  
 
5. Antal journalistkommentarer? 
 
Antal. 
 
Hur många av kommentarerna i ett inlägg går att tillskriva en journalist 
respektive en privatperson. 
 
6. Antal privatpersoners kommentarer? 
 
Antal. 
 
 
7. Är det ett negativt eller ett positivt klingande inlägg? 
 
1. Positivt 
2. Negativt 
3. Neutralt alternativt beror på läsarens åsikt/ideologi. 
 
Inläggets huvudsakliga vinkel. Även om läsarens personliga åsikt kan färga 
värderingar kring olika inlägg är de oftast formulerad på ett övervägande 
positivt eller negativt sätt.  
 
8. Handlar inlägget huvudsakligen om Dalarna och/eller dalfolk? 
1. Ja 
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2. Nej 
3. Går ej att utläsa 
 
För kod 1 räcker det att nyheten antingen utspelar sig i Dalarna eller har 
dalfolk som huvudpersoner. 
 
9. Vilken del av Dalarna? 
 
0. Okänt 
1. Falun 
2. Borlänge 
3. Avesta 
4. Gagnef 
5. Hedemora 
6. Leksand 
7. Ludvika 
8. Malung-Sälen 
9. Mora 
10. Orsa 
11. Rättvik 
12. Smedjebacken 
13. Säter 
14. Vansbro 
15. Älvdalen 
16. Hela Dalarna 
 
Om möjligt, vilken del av Dalarna kan man knyta inlägget till? Exempelvis: 
Vart äger händelsen rum? Var kommer den som skrev inlägget ifrån?  
 
10. Huvudsakligt ämnesområde 
1. Politik/ekonomi 
2. Kultur/nöje 
3. Olyckor/brott 
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4. Livsstil/hälsa 
5. Sport 
6. Övrigt. 
 
11. Genre 
1. Nyhetsmaterial 
2. Opinionsmaterial 
Särskiljer objektivt, rapporterande material från subjektivt tyckande material. 
Till nyhetsmaterial räknas alltså allt som inte går under benämningen krönika, 
ledare eller debatt. Även ett tips som potentiellt skulle kunna bli en nyhet. 
 
12. Vem riktar sig inlägget till?  
 

1. Journalister 
2. Övriga medlemmar i gruppen 
3. Både och 

 
Tydligheten i tänkt mottagare. Till DTs journalister, andra medlemmar eller 
både och. 
 
 
13. Format 
1. Text (inlägget beskrivs enbart i text, text + stillbild eller text + bildspel) 
2. Ljud/text + ljud (inkluderandet av någon form av ljudfil) 
3. Rörlig bild (det huvudsakliga formatet är rörlig bild – t.ex. ett webb-tv-klipp 
med bara rubrik eller mycket kort pufftext) 
4. Text + rörlig bild (det finns en artikel till tv-klippet – eller ett tv-klipp till 
artikeln) 
 
14. Ämne, fritextfält 
Ämnesbestäm det övergripande temat i nyheten med ett fristående ord. 
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