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Abstract 

 

This is a qualitative study of how some journalists on the Swedish national 

media are using social media in news work. The study, carried out by using 

interviews, also covers how these journalists' work is influenced by social 

media. For the journalists in the study social media has become a tool to do 

research, get news ideas and find interviewees. At the same time social 

media affects the work of the journalists, as the social media increases the 

speed of news and flow of information. Even though they involve some 

challenges, social media facilitates news work and the journalists in this 

study have a positive attitude towards the phenomenon. 

 

Keywords: Social media, news journalism, the national media. 

 

Det här är en kvalitativ studie av hur några journalister på svenska 

riksmedier använder sociala medier i nyhetsarbetet. Studien, som har gjorts 

med hjälp av samtalsintervjuer, täcker även in hur dessa journalisters arbete 

påverkas av de sociala medierna. För journalisterna i studien har sociala 

medier blivit ett redskap för att göra research, få nyhetsuppslag och hitta 

intervjuobjekt. Samtidigt påverkas journalisternas arbete, då de sociala 

medierna innebär ett ökat informationsflöde och ett uppdrivet nyhetstempo. 

Men trots att de innebär en del utmaningar underlättar sociala medier 

nyhetsarbetet och journalisterna i studien har en positiv inställning till 

fenomenet.  

 

Nyckelord: Sociala medier, nyhetsjournalistik, riksmedier. 
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Förord 

 

Vi vill passa på att rikta ett stort, varmt tack till var och en av de personer 

som gjort den här studien möjlig. Först och främst vill vi tacka våra 

intervjupersoner som bidragit med sin tid, genomtänkta svar och intressanta 

möten: 

Markus Gustafsson på Aftonbladet, Patrik Holmström på Sveriges Radio, 

Hanna Larsson på Sveriges Television, Kristian Lindquist på Svenska 

Dagbladet, Mats Olsson på Tidningarnas Telegrambyrå och Hans Rosén på 

Dagens Nyheter. Tack. 

Tack Mikael Carlson för värdefulla synpunkter på frågornas formuleringar. 

Vi vill rikta ett särskilt tack till vår handledare Mikael Reberg för ovärderlig 

kunskap, stöd och hjälp längs vägen. Trots att vi vid flera tillfällen varit ute i 

sista sekunden har du alltid ställt upp med osvikligt engagemang. 

 

Sist men inte minst vill vi tacka oss själva för att vi trots diverse motgångar 

har tagit oss igenom den här terminen.  

 

Stockholm i januari 2010 

Emma Fagerberg och Elsa Larsson 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Sociala medier har under bara några år gjort entré och tagit en allt större 

plats i samhället. Begreppet förärades till och med en plats på Dagens 

Nyheters lista över årets bevingade ord 2009.  

Sällan har ett nytt fenomen fått ett mer passande namn. De nya 

kommunikationsmöjligheterna kommer att förvandla vår tillvaro på sätt som vi bara 

börjat ana. Tidigare hade vi en linjär livsuppfattning. Vi rörde oss framåt och 

lämnade människor bakom oss. Men nu kommer de alla tillbaka, åtminstone på 

Facebook: killen som mulade dig i en snöhög i trean, den första flicka du kysste, den 

flummiga naturkunskapsläraren från gymnasiet… Kommer vi att klara detta angrepp 

på moderniteten? Eller kommer mänskligheten att likt Marcel Proust fastna i sängen, 

överväldigad av den tid som flytt?
 1

 

Hundratals miljoner människor loggar in på Facebook varje dag, och i 

Sverige finns drygt 70 000 bloggar registrerade i den virtuella katalogen 

Bloggportalen.se. En genomsnittlig dag använder 68 procent av Sveriges 

befolkning internet och 30 procent av dessa använder sig av sociala medier.
2
  

Med sociala medier avses i det fallet Messenger, socialt nätverk/ 

community/ diskussionsforum/ chattgrupp eller blogg.  

Det finns åtskillig forskning om exempelvis internets och 

medborgarjournalistikens påverkan på den traditionella journalistiken, men 

mycket lite om de sociala mediernas påverkan på journalistiken. Trots att 

tekniken i hög grad har påverkat journalistikens utveckling finns det få 

studier om hur tekniska förändringar formar och förändrar nyhetsarbetet.
3
 

 

                                                           

1
 Berggren, 2009, sid. 4.  

2
 Mediebarometern 2009: 1.  

3
 Preston 2009, sid. 16.  
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Vår ambition med studien är att visa hur några journalister på svenska 

riksmedier använder sig av de sociala medierna i sitt nyhetsarbete och hur 

deras nyhetsarbete påverkas av dessa. Tidigare ansåg många 

tidningsutgivare att bloggar var mediokra och ointressanta, men nyare 

studier visar att exempelvis brittiska journalister uppskattar den dialog som 

genom bloggarna uppstår med läsarna.
4
 En undersökning bland 40 

journalister i Kanada och Storbritannien visar bland annat att bloggar 

används av journalister för bakgrundsinformation, nyhetsuppslag, 

alternativa synvinklar och ibland som nyhetskällor.
5
 Vi vill dock sträcka oss 

längre och inkludera de sociala medierna som helhet i vår frågeställning.  

Vi tror att vår studie kan tillföra forskningen empiriskt välgrundad kunskap, 

även om det kommer att krävas ytterligare studier innan ämnet kan anses 

färdiganalyserat. Man kan dock ställa sig tveksam till om det någonsin kan 

bli det, eftersom tekniken är under ständig utveckling och människor 

ständigt söker nya vägar att kommunicera på.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få en bild av några journalisters inställningar till 

sociala medier, samt att ta reda på hur de anser att de använder sig av och 

anpassar sitt arbetssätt till dem. För att kunna besvara syftet har vi 

formulerat två frågeställningar. 

1. Hur använder sig några journalister på svenska riksmedier av 

sociala medier? 

2. Hur har de sociala medierna påverkat dessa journalisters 

nyhetsarbete? 

 

                                                           

4
 Hermida & Thurman, 2008, sid. 349. 

5
 Bivens, 2008, sid. 118. 
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1.3 Avgränsningar 

Den första avgränsningen vi gör är att bara undersöka journalister på 

riksmedierna, av flera skäl. Dels tror vi att man i större utsträckning 

använder sig av sociala medier på riksmedierna. På lokala redaktioner har 

man närmare till publiken och behöver kanske inte sociala medier för att 

komma i kontakt med människor. Riksmedierna ska däremot täcka hela 

landet och även utlandet, och då kan sociala medier vara ett viktigt verktyg. 

Dessutom har riksmedierna ofta den funktionen att de sätter dagordningen åt 

lokala medier.
6
 Lokalredaktioner väljer ofta lokala vinklar på riksnyheter för 

att stämma av hur ett fenomen ser ut på den egna orten. Därför kan de 

nyheter som riksmedierna fångar upp från de sociala medierna säkerligen 

hamna i lokala medier också.  

En andra avgränsning är bara tala med en representant per redaktion, vilket 

främst görs av tidsmässiga skäl. Det blir totalt åtta personer, vilket är ett 

hanterbart antal på den tid vi har. Samtidigt täcker vi in att 15 personer, plus 

minus tio, räcker för att göra intressanta analyser.
7
 

 

1.4 Definition av begrepp 

För att förtydliga begrepp och undvika missförstånd följer här en definition 

av hur vi i denna studie använder begreppet sociala medier, samt några olika 

exempel på sociala medier. Definitionen av sociala medier har vi 

sammanfattat själva.  

Sociala medier – webbplatser som används som kommunikationskanaler, och där 

användarna själva generar innehållet. Exempelvis bloggar, internetforum, 

webbplatser för videoklipp, fotodagböcker eller resedagböcker och sociala nätverk 

som Facebook.  

                                                           

6
 Strömbäck, 2000, sid. 155. 

7
 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2004, sid. 286. 
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Blogg – personlig och öppen dagbok eller logg på webben, bestående av 

regelbundna skriftliga inlägg med personligt hållna iakttagelser och synpunkter på 

dagsaktuella händelser. Ofta ges länkar till relaterade webbsidor och bloggar.
8
 

Facebook – webbplats för nätbaserad gemenskap och nätverksbyggande, startad 

2004 av amerikanen Mark Zuckerberg. Facebook utgörs till stor del av 

användarprofiler, vilka kan bestå av bl.a. kontaktuppgifter, CV samt digitala 

fotoalbum. Profilerna knyts samman till olika nätverk; kommunikationen sker främst 

genom textmeddelanden.
9
 

Twitter – webbaserad tjänst för socialt nätverkande, startad 2006. Twitter utgörs av 

mikrobloggar på vilka användaren publicerar textmeddelanden, tweets, bestående av 

högst 140 tecken. Tjänsten har fått uppmärksamhet inte minst för sin roll som snabb 

nyhetsförmedlare.
10

 

MySpace – webbplats för nätbaserad gemenskap, startad 2003. Användare lägger 

upp personliga profiler med text, bild och ljud, vilka med hjälp av ett söksystem 

knyts samman till nätverk. MySpace förknippas i allt större utsträckning med musik; 

tidigare okända artister sägs ha slagit igenom via MySpace.
11

 

YouTube – webbplats för distribution och konsumtion av videoklipp, startad 2005 

för att ge privatpersoner möjlighet att dela med sig av egenproducerade videofilmer. 

I dag domineras dock YouTube av professionellt inspelat material, såsom 

musikvideor och filmklipp, vilket givit upphov till diskussioner om upphovsrätt.
12

 

Newsmill – webbaserad tjänst för debatt och kommentarer kring nyheter, startad 

2008. Tjänsten är en kombination av sociala medier och redaktörsstyrt innehåll; 

artiklar och kommentarer skrivs både av inbjudna skribenter och av webbplatsens 

                                                           

8
 http://www.ne.se/blogg, 2009-12-14. 

9
 http://www.ne.se/facebook, 2009-12-14. 

10
 http://www.ne.se/twitter, 2009-12-14. 

11
 http://www.ne.se/myspace, 2009-12-14. 

12
 http://www.ne.se/youtube, 2009-12-14. 



10 

 

läsare. Newsmill ägs av bl.a. Bonnier och har på kort tid fått en position som 

betydande opinionsbildare.
13

 

Resdagboken – webbsida för resenärer som vill dela med sig av sina 

reseupplevelser, resplaner och foton.
14

  

                                                           

13
 http://www.ne.se/newsmill, 2009-12-14. 

14
 http://www.resdagboken.se/default.aspx?documentId=39, 2009-12-14. 
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2. Metod 

2.1 Val av metod 

Vi eftersträvar inte att dra generella slutsatser av resultaten utan lägger i 

stället fokus på respondenternas uppfattningar och erfarenheter. Därför 

passar samtalsintervjuer bra.
15

  

Metoden är också lämplig eftersom vi inte har så stor kunskap kring hur 

sociala medier används i nyhetsarbetet, och vid en intervju kan vi registrera 

oväntade svar och ställa följdfrågor.
16

 Bakgrunden till att vi väljer 

samtalsintervjuer beskrivs på ett belysande sätt av Larsåke Larsson.  

Man studerar upplevelser och uppfattningar av ett fenomen hos personer som 

representerar något i samband med fenomenet. Syftet är att erhålla insikt i deras 

erfarenhet genom dialog och ”förhandling” mellan intervjuare och intervjuad.
17

  

Vårt syfte är inte att ta reda på hur stor del av mediernas innehåll som har 

hämtats från sociala medier. Det hade dessutom varit omöjligt att besvara 

frågeställningarna genom till exempel en kvantitativ innehållsanalys av 

artiklar och sändningar, eftersom en sådan undersökning inte säger 

någonting om vad som har legat till grund för en nyhet eller hur reportern 

har fått kontakt med ett case. En enkät hade inte heller varit lämplig 

eftersom den inte ger möjlighet till följdfrågor. Vi har intervjuat sex 

journalister från Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sveriges 

Radio Ekot, Sveriges Television nyhetsdivisionen och Tidningarnas 

Telegrambyrå. Anledningen till att inga journalister från Expressen och  TV 

4 Nyheterna intervjuades finns i kapitel 2.4. 

                                                           

15
 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2004, sid. 291. 

16
 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2004, sid. 283. 

17
 Ekström & Larsson, 2000, sid. 51. 
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2.2 Urval 

Vi valde en representant från respektive riksmedium. Det vill säga Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen, Tidningarnas 

Telegrambyrå, Sveriges Radio, Sveriges Television och TV4. I etermedierna 

valde vi ett nyhetsprogram per media; Ekot, Rapport och TV4 Nyheterna. 

För att få svar av de personer som är bäst insatta i ämnet valde vi att låta 

redaktionerna själva välja ut dessa representanter. Det kunde till exempel 

vara nyhetschefer, reportrar eller webbredaktörer. Det intressanta för vår del 

är representanternas syn och uppfattning kring sociala medier, inte att de ska 

ge fakta- och bakgrundsinformation. De är med andra ord respondenter, inte 

informanter.
18

  

 

2.3 Genomförande 

Den första kontakten med respondenterna togs via telefon. Vi ringde upp 

nyhetsredaktionerna, pratade med nyhetschefer och redaktörer och 

förklarade vårt ärende. Eftersom urvalet var ganska litet hade det stor 

betydelse att alla åtta medier svarade. Samtliga var väldigt positiva till 

studien och ville ställa upp. 

Innan intervjuerna genomfördes, gjordes en provintervju för att upptäcka 

om frågorna ställdes i fel ordning eller var fel formulerade.
19

 Vi testade 

frågorna på Mikael Carlson, vikarierande nyhetschef på Gotlands Tidningar 

och skrev efter det om vissa frågor.  

För att inte påverka respondenterna i någon riktning ställdes endast 

följdfrågor som tog fasta på det som intervjupersonen själv tagit upp.
20

 

                                                           

18 Ekström & Larsson, 2000, sid. 52. 

19
 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2004, sid. 302. 

20
 Esaiasson, Gilljam,Oscarsson & Wängnerud, 2004, sid. 290. 
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Exempelvis ”Kan du utveckla ditt resonemang?” och ”kan du ge något 

exempel på det?” Intervjumallen återfinns i bilaga 9.1.  

För att ge respondenterna en chans att tänka igenom sina svar mejlades 

frågorna till dem ett par dagar innan intervjun. Samtidigt informerades 

respondenterna om vår definition av begreppet sociala medier. Definitionen 

återfinns i kapitel 1.4. För att höja kvaliteten på studien tog vi hjälp av 

Larsåke Larssons praktiska tips kring samtalsintervjuer.
21

 Till exempel 

närvarade vi båda vid samtliga intervjuer och vi spelade in och antecknade 

intervjuerna. Intervjuerna skedde på respektive redaktion, för att 

respondenterna skulle känna sig trygga och bekväma.
22

 De tog mellan 30 

och 50 minuter att genomföra. Trots att de skiljer sig i intervjutid upplever 

ingen av oss att något saknades i de kortare intervjuerna. Samtliga 

respondenter svarade uttömmande på våra frågor, men använde olika lång 

tid för att redogöra för sina svar. 

 

2.4. Bortfall och felkällor 

I efterhand kan vi konstatera att vi borde ha varit noggrannare med hur vi 

valde ut våra respondenter. Vi borde ha varit ännu tydligare med att det var 

just journalister som jobbar med det dagliga nyhetsarbetet som vi var 

intresserade av att intervjua. Nu överlät vi helt åt redaktionen att välja den 

representant som bäst kunde besvara våra frågor. Detta visade sig 

problematiskt eftersom SVT:s representant arbetar som verksamhetschef 

och inte som journalist. Vi har dock valt att använda oss av hennes svar 

eftersom hon själv arbetar mycket med sociala medier och verkar ha en del 

kunskap om hur journalisterna på redaktionen arbetar.  

 

                                                           

21
 Ekström & Larsson, 2000, sid. 75. 

22
 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2004, sid. 302. 
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Även i Expressens fall ställde detta till problem. Enligt redaktionen var 

chefredaktör Thomas Mattsson den person som var bäst insatt, och han 

tackade ja till att medverka. I sista stund insåg vi dock att inte han heller har 

särskilt mycket kontakt med det dagliga nyhetsarbetet, och därför inte kunde 

tillföra särskilt mycket till vår studie. Vi avbokade intervjun med honom 

och det var då för sent för att boka in någon ny på redaktionen.  

Niklas Svensson som är reporter på TV 4 Nyheterna hade tackat ja men när 

vi försökte nå honom för att boka in en tid, gick han inte att få tag på varken 

via mejl eller på telefon. Det var då för ont om tid för att hinna kontakta 

någon annan på TV 4 och därför finns den redaktionen inte representerad i 

vår studie.  

Trots bortfallet täcker vi fortfarande in att 15 personer, plus minus tio, 

räcker för att göra intressanta analyser.
23

 Att ha en viss marginal visade sig 

vara mycket värt i det här fallet. Samtidigt är det värt att återigen tillägga att 

vi inte har för avsikt att generalisera våra resultat till en större population, 

utan eftersträvar kvalitativ förståelse för hur några enskilda journalister ser 

på sociala medier. Det viktiga är alltså hur intervjupersonerna resonerar 

kring användandet av sociala medier och valet av varje enskild journalist är 

därför av mindre betydelse. 

 

2.5 Metod för analys 

Enligt Larsåke Larsson är det viktigt att skriva ut intervjuerna så snabbt som 

möjligt och gärna ”in extenso”, det vill säga att skriva av ordagrant vad 

respondenten har svarat samt att ange pauser och upprepningar. Om man 

redan från början inser att vissa delar av intervjun saknar betydelse för 

analysen kan dessa dock uteslutas.
24

 Detta har vi tagit hänsyn till vid 

utskriften av intervjuerna. Vi har gemensamt lyssnat av, ordagrant skrivit 

                                                           

23
 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2004, sid. 286. 

24
 Ekström & Larsson, 2000, sid. 64.  
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ned de inspelade intervjuerna och tillsammans diskuterat vilket material som 

kan uteslutas.  

Under utskrifterna blev det klart för oss att en fråga inte tillförde studien 

något. Det var frågan om redaktionen hade någon policy för sociala medier. 

Dels kunde flera av respondenterna inte besvara frågan på grund av att de 

helt enkelt inte visste, och dels motiveras inte frågan av vårt syfte. Vi har 

därför valt att bortse från denna fråga.  

När det gäller analysen av intervjumaterialet har vi hållit oss till den 

manifesta innebörden. Vi har varit mycket grundliga i den första konkreta 

sammanfattningen för att lättare kunna relatera de olika delarna till 

varandra.
25

 Vi har använt kartläggningsmetoden som teknik för att få 

analysen strukturerad och tillgänglig eftersom det är den metod som passar 

vårt syfte bäst. Genom att kartlägga olika aspekter av hur journalisterna på 

riksmedierna använder sig av och ser på de sociala medierna kan vi bäst 

besvara våra huvudfrågeställningar. I stället för att använda oss av 

datoranalys har vi bearbetat materialet traditionellt och med färgpennor 

markerat olika teman och svar.
26

 Utifrån dessa teman presenteras resultaten. 

Vi har tagit respondenternas citat till hjälp för att belysa och ge exempel. Vi 

har följt Larssons råd och redigerat citaten för att göra texten mer vårdad 

och läsbar.
27

 

Efter att ha läst igenom intervjuerna ett flertal gånger har vi kunnat 

identifiera teman i respondenternas svar, som är relevanta för studiens syfte 

och frågeställningar.  

 

                                                           

25
 Esaiasson, Gilljam,Oscarsson & Wängnerud, 2004, sid. 297. 

26
 Ekström & Larsson, 2000, sid. 65. 

27
 Ekström & Larsson, 2000, sid. 67. 
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2.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet, det vill säga att man undersöker det som man påstår sig 

undersöka, handlar om att undvika systematiska mätfel.
28

 Det har vi försökt 

göra genom att noga fundera över frågorna och dess formulering samt över 

vilka personer som ska ingå i studien. Att träffa personerna i stället för att 

genomföra intervjuerna över telefon anser vi också höjer validiteten, 

eftersom vi båda på så vis kunnat delta. Risken för att missuppfatta 

respondenten är mindre då vi båda lyssnar och antecknar.  

Validitet och även reliabilitet, det vill säga frånvaro av slumpmässiga 

mätfel, härstammar dock från en mer kvantitativ tradition inom forskningen. 

Det kan därför vara svårt att testa validitet och reliabilitet i en kvalitativ 

studie.
29

 Och som tidigare nämnts är det här en kvalitativ studie med syftet 

att få en fördjupad förståelse för respondenternas syn på sociala medier. Det 

handlar alltså inte om att mäta eller beräkna något och inte heller om att 

testa teorier.  

 

 

 

 

                                                           

28
 Ekström & Larsson, 2000, sid. 73. 

29
 Ekström & Larsson, 2000, sid. 73. 
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3. Teori 

I detta kapitel tittar vi närmare på några teorier som kan hjälpa oss att 

analysera resultaten. Vi tar upp teorier om nyhetsvärdering, journalistik och 

vilket uppdrag journalistiken har. Vi tittar också på källkritik, vilken makt 

källorna har på journalistiken samt hur konsumenternas roll kan komma att 

förändras i och med de nya medierna.  

3.1 Journalistiken 

Det är svårt att finna ett svar på vad journalistik är. Martin Conboy anser att 

det inte finns, och aldrig har funnits, enbart en enda aktivitet som kan 

betraktas som journalistik. Tvärtom, journalistikens definition, värde, roll 

och riktlinjer har alltid ifrågasatts. Journalistiken består av en kombination 

av faktorer som måste förhandlas fram på regelbunden basis och har alltid 

utvecklats pragmatiskt, beroende på sociala och tekniska faktorer, anpassat 

sig till dem och överlevt.
30

 Michael Karlsson är av samma uppfattning.  

Teknologi har förändrat journalistiken och journalistiska arbetssätt tidigare och 

kommer med största sannolikhet att göra det igen.
31

   

Om deras resonemang stämmer borde journalisterna ha anpassat sig till de 

sociala medierna, som kan ses både som sociala och tekniska faktorer. 

 

Inte heller Jesper Strömbäck anser att det existerar någon exakt definition på 

vad som är journalistik, men menar att ett grundläggande kriterium är att 

journalistik handlar om verkligheten och om vad som är sant. Journalistiken 

ska handla om verkligheten bortom journalisternas egna åsikter och 

värderingar. Den ska vara möjlig att kontrollera och korrespondera med 

                                                           

30
 Conboy, 2006, sid. 3.  

31
 Ilshammar, Karlsson & Olsson, 2007, sid. 34. 
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verkligheten. Enligt Strömbäck råder det i princip enighet bland forskare om 

detta.
32

  

Ett traditionellt krav på nyhetsjournalistiken är att den ska vara objektiv. 

Jörgen Westerståhl har skapat ett känt objektivitetsbegrepp. Han delar upp 

objektivitetsbegreppet i två delar, saklighet och opartiskhet. Därefter delar 

han upp kravet på saklighet i krav på sanning och relevans, och kravet på 

opartiskhet i krav på balans och neutral presentation.
33

 Enligt en 

undersökning gjord 2005 instämde 33 procent av de tillfrågade 

journalisterna helt i att journalistikens uppgift är att vara en neutral 

rapportör av det som sker.
34

 Det är rimligt att anta att de sociala medierna 

skulle kunna underlätta eller försvåra i olika sammanhang för journalisten 

att utföra ett objektivt arbete.  

 

Något svar på vad journalistik är existerar kanske inte, men journalister, 

oavsett vilket medium de jobbar för, verkar överens om meningen med 

journalistiken – det handlar om att hålla människor informerade om världen 

de lever i.
35

 Det här överensstämmer med 1994 års pressutredning som listar 

tre uppgifter för journalistiken som är särskilt angelägna för den fria 

åsiktsbildningen.  

1) Informationsuppgiften; att förse medborgarna med sådan information att de fritt 

och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor.  

2) Granskningsuppgiften; att verka som självständiga aktörer och att granska de 

inflytelserika i samhället. 

3) Forumuppgiften; att låta olika åsikter och kulturyttringar komma till tals.
36

 

 

                                                           

32
 Strömbäck, 2009, sid. 139. 

33
 Strömbäck, 2009, sid. 140-142. 

34
 Strömbäck, 2009, sid. 182. 

35
 Kolodzy, 2006, sid. 57. 

36
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3.2 Källornas makt över journalistiken 

I boken ”Makt, medier och samhälle” skriver Strömbäck att det inte råder 

någon tvekan om att officiella källor, jämfört med icke-officiella källor, 

generellt sett har mer inflytande över journalistiken. Gränsen mellan vilka 

som är officiella respektive icke-officiella källor kan dock vara flytande. 

Med officiella källor menas framför allt företrädare för myndigheter och 

politiska institutioner, och ibland även andra med status och makt i 

samhället, som till exempel företagsledare. Ofta upplevs det som att de 

officiella källornas handlingar, åsikter och uttalanden har ett högre 

nyhetsvärde än icke-officiella källors dito.
37

  

Generellt kan man säga att officiella källor har mer makt över 

journalistikens innehåll än icke-officiella källor. Men noterbart är att 

källornas makt handlar om makt som möjlighet att påverka, medan 

journalisternas makt handlar om makt som rätt att bestämma. Källorna har 

alltså mer makt över vad nyheterna ska handla om än över hur nyheterna är 

utformade och gestaltade.  

En mängd källor försöker bjuda upp till dans, men i slutändan är det journalisterna 

som väljer vilka de vill dansa med och vilka som får sitta och titta på.
38

 

Strömbäck drar slutsatsen att journalistikens innehåll påverkas av de källor 

som är aktiva och har tillgång till journalistiskt intressant information. 

Källor som har positioner som ger dem makt, auktoritet och tillgång till 

exklusiv information blir därför favoriserade. Men dessa källor har alltså 

bara möjligheten att påverka, inte möjligheten att bestämma. 
39

 

Men de icke-officiella källorna, medborgarna, kommer troligen att ges en 

ökad makt över journalistiken i framtiden. Anledningen är att internet 
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 Strömbäck, 2009, sid. 157. 

38
 Strömbäck, 2009, sid. 162. 

39
 Strömbäck, 2009, sid. 164. 
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erbjuder en helt annan form av interaktivitet mellan medborgarna och de 

traditionella medierna. Dessutom kan i stort sett vem som helst starta en 

hemsida eller en blogg och använda den för journalistiska och 

samhällsdebatterande syften. Och ju fler som använder sig av dessa genom 

att driva, konsumera och kommentera, desto mer kommer de traditionella 

medierna att tvingas ta hänsyn till dem.
40

 

Pamela Shoemakers och Stephen Reeses modell som beskriver faktorer som 

påverkar urvalet av nyheter och deras innehåll, är intressant och relevant för 

vår studie.  Enligt dem finns det faktorer som påverkar det journalistiska 

utbudet på fem nivåer; den individuella nivån, medierutinnivån, den 

organisatoriska nivån, extramedienivån och den ideologiska nivån. De 

sociala medierna skulle kunna passa in på olika sätt på framför allt tre av 

dessa nivåer. Det innebär att om journalisterna i vår studie använder sig av 

sociala medier, det vill säga källor i de sociala medierna, är dessa i så fall 

faktorer som påverkar urvalet av nyheter och deras innehåll. De relevanta 

nivåerna är: 

1) Den individuella nivån. Hit hör bland annat journalisternas bakgrund, 

erfarenheter, yrkesetik, värderingar och åsikter.  

Om journalisten privat har använt sig av sociala medier är chansen större 

att denne även använder sig av dem i yrket. Journalisten har då erfarenhet 

och kunskap och kan därför lättare se möjligheter med de sociala medierna. 

Den personliga åsikten och inställningen till sociala medier påverkar 

förmodligen hur journalisten använder dem i yrket. En journalist med 

positiv inställning och erfarenhet till de sociala medierna använder troligen 

dem i större utsträckning för att hitta nyheter, än en journalist med negativ 

inställning och ingen erfarenhet. 

2) Medierutinnivån. Faktorer som handlar om tillvägagångssätt för att 

införskaffa, behandla och bearbeta nyheterna, samt hur nyheter värderas.  

                                                           

40
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Vi tror att många journalister har gjort det till en rutin att använda sig av 

sociala medier som ett sätt att hitta nyheter.  

3) Extramedienivån. Hit hör bland annat mediernas förhållande till källorna, de 

lagar och förordningar som reglerar mediernas verksamhet samt den 

teknologiska utvecklingsnivån.
41

 

Om den teknologiska utvecklingsnivån påverkar urvalet av nyheter och 

deras innehåll, borde även de sociala medierna påverka dessa eftersom 

sociala medier är en följd av de senaste årens teknologiska utveckling. 

Enligt Anders R Olsson utgör just de svenska bloggarna ingen maktfaktor,
42

 

men kan däremot komplettera journalistiken på flera sätt, till exempel som 

tempohöjare. Det finns flera exempel på bloggare som har varit före landets 

nyhetsjournalister med nyheter och händelser. Skillnaden är dock att en 

professionell journalist alltid måste källgranska och bekräfta den 

information som publiceras. En enskild bloggare har inga journalistiska krav 

på sanning, relevans och opartiskhet. 

Många bloggar fungerar som kanaler för smala områden inom vilka de 

ensklida bloggarna har specialkunskaper. En allmänreporter har inte alltid 

tid eller möjlighet att sätta sig djupare in i alla områden som ska bevakas 

och kan därför ha nytta av dessa bloggar, både som nyhetskälla och för 

bakgrundsinformation.
43
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3. 3 Källkritik 

På internet florerar en hel del falsk information. Det är bara alltför lätt att på nätet 

utge sig för att vara någon annan än den man är.
44

  

Citatet är hämtat från Torsten Thuréns bok ”Källkritik” som kom ut 2005, 

när hemsidor som Facebook och YouTube var helt nya fenomen. Mängden 

falsk information som florerar på internet har förmodligen inte blivit 

mindre, utan snarare större, sedan dess. Som internetanvändare kan det vara 

svårt eller rent av omöjligt att veta vem som egentligen står bakom en blogg 

eller hemsida, och det här borde ställa till problem för journalister som 

använder de sociala medierna som källor.  

Som exempel på hur lätt det går att sprida falsk information på internet, 

nämner Thurén bluffen om Pol Pots besök i Stockholm 1997. 

Den ansedda nyhetsbyrån Reuters skickade i juli 1997 ut ett telegram om att 

Kambodjas ökände ex-diktator Pol Pot hade anlänt till Arlanda för att söka asyl i 

Sverige. Via Reuters spreds nyheten över hela världen och förorsakade svenska UD 

en hel del besvär innan det hela avslöjades som en bluff. För Reuters, som måste 

dementera historien, blev episoden pinsam. Ursprunget var ett meddelande på 

internet från en institution som kallade sig www.tass.net och som liksom de flesta 

nätplatser hade ett professionellt utseende. […] På sidan fanns också en bild som 

skulle föreställa Pol Pot på Arlanda. Pol Pot-historien var av en sådan karaktär att 

man genast borde ha blivit misstänksam. Pol Pot hade under många år varit borta 

från offentligheten, gömd i Kambodjas djungler tillsammans med sina gerillatrupper. 

[…] Sannolikheten att Pol Pot skulle ha fått asyl i Sverige var inte heller särskilt 

stor. […] Pol Pot-bluffen var ett skämt som knappast gjorde någon skada. Men 

exemplet visar hur lätt det går att sprida falska uppgifter på internet. Möjligheterna 

till mindre oskyldiga förfalskningar är stora.
45

 

I fallet ovan var det källans äkthet som borde ha ifrågasatts. Det vill säga att 

källan är det den utger sig för att vara. Hemsidan www.tass.net visade sig 

vara tillhöra en svensk pr- och webbdesignbyrå som genom kuppen ville 
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visa hur internet kunde utnyttjas.
46

 Äkthet är en av de källkritiska principer 

som Thurén skriver om. De övriga är tidssamband, oberoende och 

tendensfrihet.
47

 

I användning av sociala medier borde den största svårigheten vara att avgöra 

just äktheten i källan. Även oberoendet kan vara svårt att bedöma, eftersom 

man inte vet om det som skrivs är ett referat eller en avskrift av någon 

annans text. Tendensfriheten bör också ifrågasättas när sociala medier 

används som källa. Det är inte alltid lätt att upptäcka att en person drivs av 

personliga, politiska eller andra intressen och därför ger en partisk bild av 

verkligheten. Thurén uppmanar sina läsare att vara cyniska och 

misstänksamma även mot källor som förefaller opartiska.
48

  

 

3.4 Nyhetsvärdering 

Undersökningar från både Sverige och andra länder visar att medier tenderar 

att uppmärksamma ungefär samma frågor och händelser. Det finns en rad 

teorier som handlar om vilka kriterier, så kallade nyhetsvärderingskriterier, 

som potentiella nyheter bör leva upp till för att bli publicerade. Olika 

forskare har listat olika nyhetsvärderingskriterier som de menar är särskilt 

framträdande eller viktiga. Ju mer en fråga eller händelse karaktäriseras av 

dessa kriterier, desto större är chansen att den blir en nyhet och får 

uppmärksamhet i medierna. 
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Till exempel listade John H. McManus år 1994 följande kriterier:
 49

 

1. Tidsmässig närhet– hur ny och aktuell frågan är. 

2. Geografisk närhet – hur nära frågan är publiken geografiskt. 

3. Konsekvens – hur viktig frågan är för publiken. 

4. Mänskligt intresse – hur mycket känslor som frågan genererar hos 

publiken. 

5. Elitorientering – hur välkända frågans huvudpersoner är. 

6. Ovanlighet – hur osannolik eller överraskande frågan är. 

7. Konflikt – hur mycket oenighet det finns mellan till exempel individer, 

organisationer eller nationer. 

8. Visuell kvalitet – hur fängslande det visuella materialet, till exempel 

bilder, är. 

9. Underhållning – hur mycket förströelse, som till exempel skratt, ironi 

eller stillad nyfikenhet, som frågan ger. 

10. Aktualitet – hur stort publikintresse frågan redan har väckt. 
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3. 5 Konsumenternas nya roll 

Internet gör det möjligt för allt fler människor att delta i medieproduktion 

och publicering, och enligt Pacshal Preston kan det uppfattas både som ett 

hot och som en fördel för de professionella journalisterna. Journalisternas 

traditionella roll som gate-keepers försvinner och politiker kan 

kommunicera direkt med medborgarna utan att filtreras genom media. 

Internet gör det möjligt för publiken att gå direkt till källorna
50

 och den som 

är intresserad av att ta reda på fakta behöver inte längre gå omvägen via 

media. Men samtidigt blir formen för nyheterna mer demokratisk vilket 

förstärker journalistiken. Enligt John Pavlik förändrar nya informations- och 

kommunikationsteknologier relationen mellan professionella journalister 

och deras publik. I och med att e-post har blivit en viktig länk mellan 

reportrar och läsare har nyhetsprocessen alltmer blivit en dialog.
51

  

Dessa tekniska förändringar innebär inte bara att konsumenterna får större 

möjlighet att yttra sig utan även att de kan hjälpa redaktionerna med 

nyhetsinsamling. Redan före webbens tid tipsade läsare nyhetsredaktioner 

via telefon, men enligt Pete Picton, redaktör för den brittiska tidningen The 

Suns hemsida, är det betydligt lättare att göra det online.
52

 

Enligt Paschal Prestons undersökning ser europeiska journalister med 

blandad förtjusning på expansionen av Internet. Tillgången på snabb 

information välkomnas samtidigt som denna information ofta är opålitlig 

eller av tvivelaktig kvalitet.
53

  

I och med de digitala medierna ändras också kommunikationen mellan 

sändare och mottagare. Claude Shannons och Warren Weavers 
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kommunikationsmodell från 1949 bygger på att en sändare skickar ut ett 

budskap som tas emot av en mottagare.
54

 Modellen är linjär, 

kommunikationen enkelriktad och skillnaden mellan sändare och mottagare 

är tydlig; mottagaren har en passiv roll medan sändaren är den aktiva. 

Tidigare hade medierna monopol på rollen som producent av information.
55

  

Men i dag är mediekonsumenterna inte längre passiva mottagare i 

kommunikationsprocessen utan man kan snarare tala om en dialog mellan 

medier och publik. Kommentarfunktionerna på tidningarnas hemsidor och 

möjligheten att via e-post snabbt komma i kontakt med journalister gör att 

kommunikationen inte längre bara rör sig åt ett håll. Publiken är inte längre 

en passiv konsument utan deltar aktivt i bildandet av medielandskapet.
56

 

Dan Gillmor jämför framtidens journalistik med ett seminarium snarare än 

en föreläsning och Jim Hall tror att interaktiviteten på nätet kommer att 

inkluderas i nyhetsjournalistikens mer traditionella ideal. Han förutspår att 

journalister och publik i en demokratisk anda kommer att förhandla fram 

vad som ska bevakas och hur.
57
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3.6 Sociala medier 

Sociala medier skulle kunna beskrivas som en kommunikation helt olik 

traditionella kommunikationsmodeller. I stället för envägskommunikation 

handlar det snarare om en konversation, där makten över publicering och 

innehåll är mer utspridd.  

Någon exakt definition på vad begreppet sociala medier verkligen innefattar 

är svår att hitta. Det är ett relativt nytt fenomen och förmodligen är det 

individuellt vad man tycker ingår i begreppet. Som en påminnelse om hur vi 

använder begreppet sociala medier kommer här återigen vår definition.  

Sociala medier – webbplatser som används som kommunikationskanaler, och där 

användarna själva generar innehållet. Exempelvis bloggar, internetforum, 

webbplatser för videoklipp, fotodagböcker eller resedagböcker och sociala nätverk 

som Facebook.  
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4. Resultat 

Vi har kommit fram till resultaten av vår studie. Under sammanställningen 

av intervjumaterialet kunde vi identifiera totalt åtta teman, det vill säga svar 

som återkommer i flera intervjuer. Dessa teman är relevanta för vårt syfte 

och frågeställningar och utifrån dessa presenteras resultaten.  

Först och främst besvarar tre teman frågeställningen om hur några 

journalister på svenska riksmedier använder sig av sociala medier i 

nyhetsarbetet. För att svara på frågan om hur journalisternas nyhetsarbete 

har påverkats av de sociala medierna krävdes fem teman.  

 

4.1 Användning av sociala medier 

Samtliga respondenter använder sig av sociala medier i nyhetsarbetet, om 

inte dagligen så åtminstone flera gånger i veckan. Fem respondenter 

använder dem varje dag. Facebook, Twitter, bloggar och resedagböcker är 

de sociala medier som respondenterna främst använder sig av.  Mats Olsson 

på Tidningarnas Telegrambyrå ger en förklaring som flera av 

respondenterna tycks hålla med om.  

De är störst. Sannolikheten för att personen eller det man är ute efter är störst 

eftersom de är de största sajterna.          – Mats Olsson 

 

Tema 1: Research 

Med research avser vi sökande efter information inom ett visst förbestämt 

ämne. Inte sökande efter nyhetsuppslag, det kommer vi till i nästa tema. 

Samtliga respondenter uppger att de använder sociala medier för research.  

De sociala medierna är ytterligare en källa och ytterligare en möjlighet till 

information.           – Mats Olsson 
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Enligt Olsson används sociala medier oftast i researchstadiet för att hitta 

information om personer, till exempel via Facebook. Markus Gustafsson på 

Aftonbladet delar uppfattningen att sociala medier används som verktyg för 

personresearch. Hanna Larsson på Sveriges Television och Kristian 

Lindquist på Svenska Dagbladet nämner särskilt att sociala medier är 

användbara när det gäller att skaffa information vid större nyhetshändelser. 

Hans Rosén på Dagens Nyheter anser att vissa bloggar är väldigt intressanta 

ur journalistisk synvinkel och framhäver den kunskap som dessa bloggare 

besitter. 

En del av dem är duktiga på att förklara komplicerade frågor. De är kunniga och 

kan förklara hur det franska politiska systemet fungerar till exempel. Eller vad 

Europakommissionen säger om mänskliga rättigheter. De är personer som man får 

kunskap av som kanske inte är rena nyheter men väldigt bra bakgrundskunskap. 

           – Hans Rosén 

Rosén konstaterar att många starka debattörer finns i bloggosfären och att 

man genom att följa dem får klart för sig vilka argumenten är i en viss 

debatt. 

 

Tema 2: Nyhetsuppslag 

Ett annat användningsområde som samtliga respondenter nämner är att hitta 

nyhetsuppslag. Patrik Holmström på Sveriges Radio anser att det vore 

konstigt att inte titta på de sociala medierna i nyhetsarbetet, och förklarar att 

han inte egentligen ser någon skillnad på dem och ett brev eller 

telefonsamtal. 

De är ju en del av samhället och det finns berättelser och människor där. 

            – Patrik Holmström  

 

Även Gustafsson jämför med traditionella kontaktvägar och konstaterar att i 

stället för att ringa redaktionen kan människor numera skriva på sin blogg 

eller i sin statusuppdatering på Facebook när det har hänt någonting. Enligt 

honom används de sociala medierna precis som andra samtalsrum i 

samhället. För research och för att snappa upp trender och rena nyheter. 
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Det är som en gigantisk ölhall. Det fanns ju inte förut, att man så lätt kunde snappa 

upp vad som händer i samhället, vad folk pratar om, vad folk tycker och vad folk är 

intresserade av.  

                              -Markus Gustafsson 

Larsson beskriver det som ett bra sätt att ha örat mot marken för att få 

känsla för vad som intresserar publiken. Även Lindquist ser sociala medier 

på ett liknande vis. 

Man kan se vad som diskuteras i dem, alltså vad folk pratar om för att se vad som är 

stort just nu. Lite som att lyssna på en middagsbjudning.  

                          – Kristian Lindquist 

Enligt honom lär man sig vilka bloggare eller twittrare som kan komma med 

intressanta nyheter. Som exempel nämner han politiker och personer inom 

EU-administrationen. Rosén tar steget längre och menar att vissa bloggare 

faktiskt bedriver rent nyhetsarbete, inte på samma systematiska sätt som 

journalister, men i många fall snabbare än traditionella medier. Samtidigt får 

också traditionella medier snabbare tillgång till nyheter. Olsson har ett 

konkret exempel på detta. Han berättar om när Pirate Bay-rättegången 

pågick och en TT-reporter följde de åtalade på Twitter. Därför kunde 

reportern följa när de twittrade om den pågående rättsprocessen. Materialet 

använde reportern i sina texter, som när en av de åtalade skrev att åklagaren 

var en riktig ”MILF” (”Mother I’d Like to Fuck”, vilket kan översättas med 

”Mamma jag skulle vilja knulla”). 

Man kan ju tycka vad man vill om den nivån, men det är ett exempel på en sorts 

innehåll som man inte hade kunnat få på något annat sätt. 

                                   – Mats Olsson  
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Tema 3: Intervjuobjekt 

Det tredje temat för vår första frågeställning som vi kan identifiera är att 

samtliga respondenter använder sociala medier för att hitta intervjuobjekt. 

Holmström konstaterar att det i dag är lättare att få tag på berörda 

människor, eftersom väldigt många kan publicera sig i de sociala medierna. 

Att hitta intervjuobjekt är enligt Lindquist är det vanligaste sättet att 

använda sociala medier i nyhetsarbetet.  

Som en extra sökfunktion när någon inte finns på Hitta. Det är ofta våra reportrar 

skickar meddelanden via Facebook till folk de vill ha tag på för att intervjua. Det är 

nog det allra vanligaste. 

                             – Kristian Lindquist 

Både han och Olsson framhåller att exempelvis resedagböcker är praktiska 

vid katastrofer och andra händelser utomlands. Med hjälp av dessa kan man 

få tag på svenskar, ögonvittnen eller drabbade, i händelsens centrum. 

Bra intervjuobjekt kan man också hitta via de ämnesbloggar man följer, 

säger Rosén. 

 

4.2 Påverkan på nyhetsarbetet 

Tema 4: Informationsöverflöd 

I intervjuerna har fyra av respondenterna tagit upp informationsöverflöd 

som en konsekvens av sociala medier. Enligt Olsson är ett större 

informationsflöde i grund och botten bra, men man måste kunna hantera det.  

När jag började jobba här så kom det en och en halv meter post varje dag, och det 

låter mycket. Men i dag får vi ungefär en miljon mejl i veckan till redaktionen. Och 

det är ju bara de som aktivt har valt att skicka saker till oss. Sedan finns ju hela det 

här enorma informationsflödet på nätet som inte går att överblicka. Det kan jag 

tycka är den största utmaningen, att hitta metoder för att fånga upp det som är 

intressant och relevant i det där flödet.  

       – Mats Olsson 
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Även Holmström konstaterar att ökad information aldrig är fel och att det 

handlar om att kunna sålla i det. Det instämmer även Rosén i och säger att 

det handlar om att bara ägna sig åt det man faktiskt har nytta av.  

Man riskerar ju att drunkna i information. Så det gäller att fundera över vilken 

information som faktiskt är väsentlig för mig. Vilka kontakter är det som faktiskt är 

relevanta för mig att odla och så vidare. Till sist sitter man bara och läser RSS-

läsare, Twitter och bloggar och får ingenting gjort. Man får försöka vara 

osentimental och väga det mot ”är det här värt min tid?”. 

             – Hans Rosén 

 

Gustafsson säger att det är en utmaning att följa de sociala medierna för att 

det är så mycket information. Enligt honom skulle man kunna ha hur många 

reportrar som helst som jobbar heltid med att bara följa de sociala medierna.  

 

Tema 5: Källkritik 

Samtliga respondenter anser att det uppstår källkritiska problem i 

användandet av sociala medier, men att dessa egentligen inte skiljer sig från 

källkritiska problem i andra sammanhang. Det är samma källkritiska 

hållning som annars som gäller, slår Lindquist fast.   

Man måste förhålla sig på samma sätt som om någon hade ringt in ett tips eller 

skickat ett pappersbrev, krångligare än så är det egentligen inte.  

                             – Kristian Lindquist 

Olsson menar att svårigheten med all elektronisk information är att man inte 

har fysisk kontakt med en människa och därför kan ha svårt att avgöra vem 

som står bakom. Som exempel på det här problemet nämner han att en av 

personerna bakom Pirate Bay hade ett alias på Twitter som inte var hans 

eget namn. En annan person använde dock hans namn och risken att man då 

följde helt fel person var därför väldigt stor. Att kontrollera detta på Twitter 

är dessutom i det närmaste omöjligt, enligt Olsson.  

Det är en utmaning att skaffa sig tillräckligt mycket kunskap om de olika aktörerna i 

de här sociala medierna och veta vilka det går att lita på och vilka man ska förhålla 

sig mer skeptisk till.  

            – Mats Olsson 
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Gustafsson menar att man måste vara vaksam och oerhört källkritisk just 

eftersom det finns så mycket bluff och båg på internet. Framför allt för att 

man riskerar att ägna onödig tid åt något som är rent strunt. Han berättar om 

hur en reporter på Aftonbladet ägnade en hel dag åt en video på YouTube, 

vars innehåll visade sig vara ett påhitt. Information från sociala medier 

måste alltså kollas upp på vanligt journalistiskt vis, förtydligar han.  

Vem som helst kan ju hitta på att de är Carl Bildt, så man måste ju kunna bekräfta 

vem som finns bakom på något sätt.  

                             – Patrik Holmström 

Lindquist pekar på en annan aspekt av källkritiska problem med sociala 

medier. Han tycker att man ska vara medveten om att alla inte använder sig 

av dem och att det kan vara en specifik grupp som gör det. Lindquist 

exemplifierar med FRA-frågan som var och fortfarande är väldigt stor i 

bloggosfären. Om man däremot skulle åka ut i landet och prata med ”vanligt 

folk” så är inte FRA-frågan någon av de viktigaste frågorna för dem, menar 

han.  

Den här sociala medievärlden är sällan representativ för alla ståndpunkter, utan det 

är än så länge en viss typ av människor som finns där. 

              – Hans Rosén 

Enligt Rosén handlar det om personer som är snabba med att ta till sig ny 

teknik och är intresserade av nätet som i stor utsträckning finns 

representerade där. Han säger också att man måste vara medveten om att 

många som bloggar gör det för att de har en åsikt. Därför är det viktigt att 

skilja på vad som är åsikter och vad som är fakta i inläggen. 

 

Tema 6: Tempoökning 

Fem av respondenterna ser problem med att sociala medier driver upp ett 

tempo som de traditionella medierna inte alltid kan hänga med i. Väldigt 

mycket information kan snabbt publiceras på många olika ställen. 

Vad fan, nu ligger ju det här ute, varför har inte vi det? 

         – Patrik Holmström 
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Samtidigt påpekar Holmström att informationen som publiceras i de sociala 

medierna inte granskas källkritiskt, en förklaring till det uppdrivna tempot.  

 

Vi måste vara noggrannare i vår källkritik och våga stå för våra publicistiska 

principer om att vara med restriktiva, att vi liksom inte dras med i det här.  

                             – Patrik Holmström 

Att de traditionella medierna måste stå emot att publicera innan de hunnit 

granska materialet är en uppfattning som flera av respondenterna delar. 

Både Lindquist och Olsson nämner stora nyhetshändelser utomlands som en 

situation när detta blir extra tydligt. 

Vid terroristattackerna i Bombay hette det i efterhand att de traditionella 

nyhetsmedierna var långsamma och att det hade funnits information ute på olika 

sociala medier mycket snabbare. Och det var säkert så att en del av informationen 

som fanns där var korrekt, men det var mycket som inte var korrekt också, och det 

var omöjligt att kontrollera vilket. Vilka twittrare i Bombay som är pålitliga och 

vilka som inte är det är väldigt svårt att ha förkunskaper om. 

            – Mats Olsson 

Larsson framhåller att det finns ett värde i att vara en nyhetsorganisation 

som inte kommer med lösa rykten och skvaller, utan i stället är en slags 

garant för att något faktiskt har inträffat. Men samtidigt kan balansgången 

vara svår. 

Hur undviker man att vara sist ut med allting när hela publiken har sprungit vidare? 

        – Hanna Larsson 

 

Tema 7: Inställning 

Det är tydligt att samtliga respondenter är av samma åsikt: De sociala 

medierna bör inte ignoreras. Att bortse från sociala medier skulle vara som 

att låta bli att svara i telefonen när det ringer, enligt Olsson. Han slår fast att 

inget nyhetsflöde eller informationsflöde bör ignoreras. 

De är en så pass stor del av samhället att om man ignorerar dem så har man dålig 

allmänbildning. Och allmänbildning är ju en av de viktigaste sakerna man ska ha 

som journalist.                         – Patrik Holmström 
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Enligt Gustafsson går sociala medier inte att ignorera. De är inte bara ett 

oerhört viktigt verktyg för research och för att följa med i vad folk pratar 

om, utan även en viktig källa för nyheter. Lindquist tror dessutom att man 

som redaktion riskerar att isolera sig och tacka nej till gratis input och hjälp 

från läsarna. Rosén tror att om man som nyhetsredaktion vill attrahera en 

yngre läsekrets vore det dumt att ignorera sociala medier. 

Jag tycker att man som journalist bör vara lite nyfiken på dem, för att det ligger så 

nära hjärtat i vårt yrke, att ta in information och få ut information.  

             – Hans Rosén  

 

Tema 8: Källor 

Samtliga respondenter är överens om att det är stor spridning på avsändarna 

bakom informationen som kommer via de sociala medierna. Det kan vara 

både makthavare och privatpersoner.  

Det ligger ju i de här mediernas natur att det är en så stor spridning på vem som 

ligger bakom.  

                             – Patrik Holmström 

Olsson påpekar dock att det är individer, och sällan företag, organisationer 

eller myndigheter som är källan.  
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5. Analys 

I det här kapitlet analyserar vi våra resultat utifrån teorin. För att göra 

analysen tydlig och strukturerad utgår vi återigen från våra frågeställningar. 

5.1 Användning av sociala medier 

Som vi konstaterade i resultatdelens inledning använder sig fem 

respondenter dagligen av sociala medier i nyhetsarbetet. Samtliga sex 

respondenter använder dem för research, nyhetsuppslag och för att hitta 

intervjuobjekt. Enligt undersökningen som redovisas i kapitel 1.1 använder 

journalister i Kanada och Storbritannien bloggar för bakgrundsinformation, 

nyhetsuppslag, alternativa synvinklar och som nyhetskällor. 

Användningsområdena är med alltså ungefär de samma, även om vi inte 

bara har tittat på bloggar utan på sociala medier i stort.  

Sammantaget är våra resultat en indikation på att respondenterna har 

anpassat sig till de sociala medierna, som kan ses som nya teknologiska 

faktorer. Enligt både Martin Conboy och Michael Karlsson har teknologin 

förändrat journalisters arbetssätt tidigare och våra resultat tyder på att det är 

vad som har skett även med anledning av de sociala medierna. Conboy 

hävdar dessutom att journalistiken måste anpassa sig till sociala och 

tekniska faktorer för att överleva.  

Ytterligare något som talar för det är att journalister, enligt Janet Kolodzy, 

anser att meningen med journalistik är att informera människor om världen 

de lever i. Bara det faktum att det finns drygt 70 000 bloggar i Sverige och 

hundratals miljoner medlemmar i Facebook pekar på att sociala medier är en 

del av den världen, vilket Patrik Holmström också anser. Om Kolodzy har 

rätt borde fler journalister än våra respondenter anse att det är relevant att 

använda sociala medier i nyhetsarbetet.  

Ett nyhetskriterium enligt John H. McManus är tidsmässig närhet, det vill 

säga att en fråga eller händelse är ny och aktuell. Flera av respondenterna 
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anser att sociala medier underlättar och är användbara i sådana lägen. Ett 

exempel på en sådan händelse kan vara en katastrof utomlands, då det är 

intressant för medierna att snabbt få tag på svenskar i händelsens centrum. 

Både Kristian Lindquist och Mats Olsson framhåller att särskilt 

resedagböcker är praktiska i sådana lägen. Holmström anser att det i dag 

över huvud taget är lättare att få tag på berörda människor, så kallade case, 

eftersom så många kan publicera sig i de sociala medierna. Om det är lättare 

att få tag i berörda personer borde det också vara lättare att väcka mänskligt 

intresse vilket är ett annat kriterium på McManus lista.  

Markus Gustafsson konstaterar också att människor numera lika gärna 

skriver på sin blogg eller i sin statusuppdatering på Facebook när det har 

hänt någonting i stället för att ringa redaktionen. För att då inte gå miste om 

den typen av nyheter måste journalisterna följa sociala medier. Olssons 

exempel med twittrandet under Pirate Bay-rättegången täcker även in 

kriteriet ovanlighet på McManus lista. Den information som kom via 

Twitter hade inte kunnat fås på något annat sätt och kan nog kvalificeras 

som överraskande.  

Enligt Alfred Hermida och Neil Thurman ökar tekniska förändringar 

möjligheten för publiken att hjälpa nyhetsredaktionerna med 

nyhetsinsamling. Detta stöds av vårt resultat där Kristian Lindquist, Mats 

Olsson och Hans Rosén är överens om att personer i de sociala medierna 

kan bidra med rena nyheter. En annan intressant aspekt är det Rosén 

framhåller, att man genom att följa starka debattörers bloggar får klart för 

sig vilka argumenten är i en viss debatt. Enligt pressutredningen är en av 

journalistikens uppgifter att förse medborgarna med sådan information att 

de fritt och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor. Att följa 

debattörernas bloggar borde därför underlätta det journalistiska arbetet.  

Sammanfattningsvis kan man säga att våra resultat för sig själva, och med 

stöd av teorin, pekar på att sociala medier har underlättat nyhetsarbetet för 

våra respondenter. Enligt våra resultat använder respondenterna sociala 

medier för att få nyhetsuppslag. Resultaten stöds av McManus teori om vad 
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som blir nyheter. De sociala medierna underlättar för respondenterna att 

täcka in flera av hans nyhetskriterier.  Förutom nyhetsuppslag använder 

respondenterna sociala medier för att göra research och hitta 

intervjupersoner. Också detta underlättar de sociala medierna.  

 

5.2 Påverkan på nyhetsarbetet 

Samtliga respondenter anser att sociala medier har påverkat deras 

nyhetsarbete och vi har kunnat identifiera fem teman som belyser hur. Det 

första handlar om informationsöverflöd som fyra av respondenterna tar upp. 

Holmström sammanfattar respondenternas åsikter genom att konstatera att 

ökad information aldrig är fel. Det handlar bara om att kunna sålla i det. 

Journalisterna måste alltså hitta nya arbetssätt, vilket är i linje med vad 

Conboy skriver om att journalistiken måste anpassa sig till tekniska faktorer 

för att överleva. Våra resultat överensstämmer med Conboys teori, eftersom 

samtliga respondenter har anpassat sig till den här nya sociala och tekniska 

faktorerna som de sociala medierna utgör.  

Det här leder oss in på det andra temat som handlar om journalisternas 

inställning till sociala medier. Enligt Hans Rosén bör journalister vara 

nyfikna på sociala medier, eftersom det ligger så nära hjärtat i yrket att ta in 

och få ut information. Samtliga anser att det vore dumt att inte använda sig 

av sociala medier. Om Conboy har rätt har journalisterna inget val, eftersom 

deras yrke annars inte skulle överleva.  

Som vi har skrivit tidigare använder sig fem av respondenterna dagligen av 

sociala medier. De har alltså gjort användandet av sociala medier till en del 

av sin dagliga nyhetsrutin. I Pamela Shoemakers och Stephen Reeses modell 

finns det faktorer som påverkar urvalet av nyheter och deras innehåll. Under 

medierutinnivån återfinner vi faktorer som handlar om tillvägagångssätt för 

att införskaffa, behandla och bearbeta nyheter. De sociala medierna har 

alltså blivit ett tillvägagångssätt för våra respondenters nyhetsarbete. Det 

innebär att de påverkar både urvalet av och innehållet i nyheterna. Enligt 
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Patrik Holmström har de sociala medierna blivit en så pass stor del av 

samhället att om man ignorerar dem riskerar man dålig allmänbildning. 

Detta går hand i hand med vad Jesper Strömbäck skriver om att ju fler som 

använder sig av sociala medier, desto svårare blir det för traditionella 

medier att inte ta hänsyn till dem. De europeiska journalisterna i Paschal 

Prestons undersökning ser på expansionen av internet med blandad 

förtjusning. Likaså ser våra respondenter med blandad förtjusning på de 

sociala mediernas utveckling. I båda undersökningarna välkomnas den 

snabba informationen samtidigt som den ofta kan vara opålitlig.  

Det här tar oss in på det tredje temat som handlar om källkritik. Samtliga 

respondenter anser att det finns källkritiska problem i användandet av 

sociala medier, men att dessa egentligen inte skiljer sig från källkritiska 

problem i andra sammanhang. Kristian Lindquist menar att man måste 

förhålla sig på samma sätt som om någon hade ringt in ett tips eller skickat 

ett pappersbrev och att det inte behöver vara krångligare än så. Samtidigt är 

de alla väldigt medvetna om svårigheterna med att avgöra vem som är 

avsändaren bakom informationen som kommer från de sociala medierna. 

Som Patrik Holmström säger kan vem som helst utge sig för att vara Carl 

Bildt. Det här är helt i enlighet med vad Torsten Thurén skriver om att det 

på nätet är alltför lätt att utge sig för att vara någon man inte är.  

Enligt våra resultat har samtliga av våra respondenter tagit med sig sin 

källkritiska hållning in i de nya medierna. Hans Rosén säger till exempel att 

man ska vara medveten om att den sociala medievärlden sällan är 

representativ för alla ståndpunkter vilket även Lindquist påpekar. 

Respondenterna är alltså medvetna om kravet på opartiskhet som återfinns i 

Jörgen Westerståhls objektivitetsbegrepp. Det är inte heller alltid lätt att 

avgöra tendensfriheten hos en person som står bakom exempelvis en blogg, 

vilket Rosén också påpekar. Deras källkritiska hållning gör att de får svårt 

att hänga med i det tempo som sociala medier driver upp. Tempoökningen 

är vårt fjärde tema. Enligt Holmström är anledningen till att information kan 

publiceras så snabbt i sociala medier att den inte källgranskas. Men trots att 
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respondenterna riskerar att hamna på efterkälken håller de hårt på 

källkritiken och menar att det finns ett värde i att, som Hanna Larsson 

uttrycker det, vara en garant för att något faktiskt har hänt. Här återkommer 

Westerståhls objektivitetsbegrepp i form av kravet på sanning och relevans.  

Nu har vi kommit fram till vårt femte och sista tema som handlar om källor. 

Enligt Jesper Strömbäck kan man säga att offentliga källor generellt har mer 

makt över journalistikens innehåll. Samtidigt drar han också slutsatsen att 

journalistikens innehåll påverkas av källor som är aktiva och har tillgång till 

journalistiskt intressant information. Våra resultat visar att respondenterna 

anser att de sociala medierna underlättar att hitta sådan information. 

Samtidigt är de överens om att det är en stor spridning bland källorna som 

står bakom informationen i de sociala medierna. I de sociala medierna 

stämmer alltså inte Strömbäcks generella slutsats, vilket kan tyda på att de 

icke-offentliga källorna kan ha större chans att påverka nyhetsinnehållet. 

Strömbäck förutspår att medborgarna kommer att få en ökad makt över 

journalistiken i framtiden, eftersom internet erbjuder en interaktivitet mellan 

medborgarna och de traditionella medierna.  Men kanske kan våra resultat 

tyda på att den tiden redan är här.  

Sammanfattningsvis kan man säga att våra respondenter har gjort sociala 

medier till en rutin i nyhetsarbetet. Med det följer både problem, utmaningar 

och fördelar som belyses av våra fem teman: informationsöverflöd, 

inställning, källkritik, tempoökning och källor. Respondenterna har anpassat 

sig till de sociala medierna, vilket är i enlighet med Conboys teori om 

journalistikens överlevnad. De sociala medierna har blivit ett 

tillvägagångssätt för våra respondenters nyhetsarbete och som vi visade med 

Shoemakers och Reeses modell kan de påverka både urvalet av och 

innehållet i nyheterna. Respondenterna är väl medvetna om de källkritiska 

problem som uppstår med sociala medier men håller ändå hårt på de 

källkritiska principerna och efterlever objektivitetsbegreppet. Det här gör att 

det blir en utmaning för journalisterna att hänga med i det uppdrivna tempot.  
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6. Slutsatser 

Nu ska vi knyta ihop säcken och därför återvänder vi till vårt syfte och våra 

frågeställningar. Syftet med studien var att få en bild av några journalisters 

inställningar till sociala medier, samt att ta reda på hur de använder sig av 

och anpassar sitt arbetssätt till dem.  

6.1 Användning av sociala medier 

Hur använder sig några journalister på svenska riksmedier av sociala 

medier i nyhetsarbetet? 

Svaret på denna frågeställning är att journalisterna främst använder sociala 

medier inom tre områden.  

Research. Journalisterna använder sociala medier för att göra research. 

Framför allt handlar det om att införskaffa information om personer men 

också information vid större nyhetshändelser och bakgrundskunskap.  

Nyhetsuppslag. Sociala medier har blivit en del av samhället och lika väl 

som man hittar nyheter någon annanstans kan man hitta nyheter där. Med 

hjälp av sociala medier kan journalisterna snappa upp vad folk pratar om. 

Det kan också handla om källor som bedriver rent nyhetsarbete eller 

information som inte hade kunnat fås på något annat sätt.  

Intervjuobjekt. De sociala medierna används för att hitta intervjuobjekt. 

Tack vare dem går det lättare att få tag på berörda människor, oavsett var i 

världen de befinner sig.  
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6.2 Påverkan på nyhetsarbetet 

Hur har de sociala medierna påverkat dessa journalisters nyhetsarbete? 

De sociala medierna har blivit en rutin i nyhetsarbetet, vilket innebär att de 

kan påverka både urvalet av och innehållet i nyheterna. Främst är det 

informationsöverflöd, tempoökning, källkritik, inställning och källor som på 

olika sätt påverkar journalisternas arbete.  

Informationsöverflöd. Ett ökat informationsflöde ses som positivt. Det 

innebär dock att journalisterna måste hitta sätt att sålla i informationen för 

att inte ödsla onödig tid. Journalisterna måste alltså lära sig hantera 

ytterligare en uppgift.  

Tempoökning. Journalisterna har svårt att hänga med i det tempo som drivs 

upp av de sociala medierna. Det upplevs som en utmaning att hålla på de 

källkritiska principerna och inte dras med i tempot.  

Källkritik. De sociala medierna kräver att journalisterna är extra vaksamma 

och oerhört källkritiska. Detta upplevs som en tidsödande process eftersom 

det kan vara svårare att kontrollera källor i de sociala medierna. Den sociala 

medievärlden är sällan representativ för alla ståndpunkter och ställer därför 

höga krav på journalistisk objektivitet.   

Inställning. Journalisterna ser i stort sett bara möjligheter med de sociala 

medierna och anser att man inte kan ignorera dem. Hade de haft en negativ 

inställning hade sociala medier inte haft samma påverkan på deras 

nyhetsarbete.  

Källor. Generellt sett har offentliga källor större makt över journalistikens 

innehåll. Vårt resultat tyder dock på att medborgarna får lättare att nå fram 

tack vare de sociala medierna.  

Sammantaget pekar våra resultat på att sociala medier har underlättat 

nyhetsarbetet.  
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6.3 Diskussion 

Studien bör endast ses som en liten del i forskningen om journalister och 

sociala medier. Vår ambition har aldrig varit att generalisera resultaten till 

en större population. Men eftersom våra resultat får stöd av flera teorier så 

skulle det kunna indikera att våra resultat även skulle kunna vara gällande i 

ett större sammanhang. Studien skulle därför kunna användas som en 

språngbräda för framtida forskning.  
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7. Egen diskussion 

7.1 Diskussion och framtida forskning 

Eftersom vi båda har erfarenhet av arbete på nyhetsredaktioner är resultaten 

inte helt överraskande. Samtidigt förvånades vi över hur lika svar 

respondenterna gav och hur tydligt vi kunde urskilja åtta teman. Vi är 

imponerade av journalisternas professionalitet och hängivenhet till det 

journalistiska yrket. Det finns inget källkritiskt problem med sociala medier, 

vad vi kan komma på, som de inte är medvetna om. Däremot trodde vi att de 

skulle nämna ett annat problem med sociala medier som vi själva upplever, 

nämligen när makthavare bloggar. Flera högt uppsatta politiker hänvisar 

ofta till sina bloggar i stället för att ta sig tid att svara muntligt på reportrars 

frågor. På det sättet undkommer de obehagliga följdfrågor, vilket försvårar 

journalisternas granskningsuppgift.  

Vi upplever att vi har fått utförliga svar på de frågeställningar vi hade och 

att vi inte saknar något väsentligt. Samtidigt har studien väckt nya frågor. 

Patrik Holmström var inne på en intressant diskussion om journalistiska 

problem som uppstår i takt med att sociala medier blir en allt större del av 

samhället. Enligt de pressetiska spelreglerna ska journalister respektera den 

personliga integriteten, men hur gör vi när individens privatliv blir allt mer 

offentligt i de sociala medierna? Gör vi rätt om vi inte publicerar namn när 

publiken genom bara ett knapptryck kan få reda på vem som är gripen för 

ett brott? Skapar vi fler rykten och mer misstänksamhet genom att inte 

publicera namn? Minskar förtroendet för oss om vi inte gör det? Frågorna 

som är ställda av Patrik Holmström tydliggör att området är långt ifrån 

färdigutforskat och är intressanta uppslag på en fortsättning av vår studie.  

Avslutningsvis är vi väldigt nöjda med vad vi har åstadkommit under de här 

veckorna. Det har varit en intressant resa, och vi upplever att vi har nått 

hamn med en ny, om än liten, pusselbit till forskningen. 

Tack för oss. 
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9. Bilagor 

9.1 Intervjumanual 

1. Använder ni sociala medier i nyhetsarbetet? 

– Varför/varför inte? 

 

2. Vilka sociala medier använder ni er av? 

– När använder ni er av dem? 

– Hur använder ni dem?  

– Varför just dessa? 

– Hur ofta använder ni er av dem? 

– Hur hittar ni dem? 

 

3. Vem är avsändaren bakom de sociala medier ni använder? 

 

4. Ställs ni inför källkritiska problem när ni använder sociala medier? 

– I så fall – utveckla. 

 

5. Vilka utmaningar innebär de sociala medierna för er? 

 

6. Vilka krav upplever ni att de sociala medierna ställer på er? 

 

7. Vilka nackdelar ser ni med sociala medier? 

 

8. Vilka fördelar ser ni med sociala medier? 

 

9. Har redaktionen en policy för hur sociala medier ska hanteras? 

– I så fall – hur ser den ut? 

 

10. Innebär de sociala medierna att ert journalistiska arbete har påverkats på 

något sätt? 

– I så fall – hur? 

 

11. Går det att som nyhetsredaktion ignorera de sociala medierna? 

– Varför/varför inte? 
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