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Sammanfattning 

Teknikens utveckling utgör en stor del av mediernas framåtskridande. Ny teknik möjliggör 

nya arbetssätt. Framväxten av internet har inneburit nya möjligheter för människor att 

socialisera med varandra. Sociala medier, som bloggar och Facebook, har också lett till nya 

förutsättningar för att sprida och hitta information.  

Att journalister har börjat använda sociala medier som källor i nyhetsrapporteringen 

innebär en förändring i hur källor värderas. Eftersom vem som helst har tillgång till sociala 

medier kan användandet av dem missbrukas, vilket gör det svårt att veta vem som egentligen 

ligger bakom informationen, något som är viktigt för nyhetsrapporteringens trovärdighet.  

Syftet med den här studien var att undersöka hur sociala medier används som källor i 

Sveriges fyra rikstäckande morgon- och kvällstidningar; Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Aftonbladet och Expressen. Den syftade också till att ta reda på hur vanligt förekommande 

det är, vilket socialt medie som syns mest i tidningarna, vilken status källan har och vilken typ 

av nyheter dessa källor används till.  

För att besvara frågeställningarna gjordes en kvantitativ innehållsanalys. Under 14 dagar 

räknades antalet artiklar som innehöll sociala medier som källor och jämfördes med antalet 

artiklar som inte gjorde det. Undersökningen hade också kvalitativa inslag. För varje artikel 

där sociala medier använts, har ett antal frågor besvarats för att kartlägga hur källorna 

presenterades.  

Resultatet av undersökningen visar att sociala medier används som källor oftare i 

kvällstidningarna än i morgontidningarna, men att det förekommer i alla de fyra undersökta 

tidningarna. Politiker och anonyma källor citeras mest frekvent. Det vanligaste sociala mediet 

är bloggar, följt av Facebook.  

Gemensamt för alla fyra tidningarna är att sociala medier oftast återfinns i nyhetsdelen. 

De förekommer även som källor i kultur- och nöjesnyheterna, men under 

undersökningsperioden hittades sådana källor inte i sporten. I ungefär hälften av fallen 

kompletterades informationen från sociala medier med andra typer av källor. Lika ofta fanns 

källan med på bild i anslutning till artikeln.  

 



 

 3 

 

Innehållsförteckning 

1.Inledning ................................................................................................................................ 5 
1.1 Problembakgrund ......................................................................................................................... 5 

1.2 Syfte ............................................................................................................................................. 6 

1.3 Frågeställningar............................................................................................................................ 6 
 
2. Teori och tidigare forskning................................................................................................ 7 

2.1 Källor i journalistik ...................................................................................................................... 7 

2.2 Traditionella mediers användande av sociala medier................................................................... 8 

2.3 Skillnader mellan morgon- och kvällspress .............................................................................. 10 

2.4 Vanliga sociala medier ............................................................................................................... 11 

2.5 Olika sorters nyheter .................................................................................................................. 12 

2.6 Normativ journalistik ................................................................................................................ 13 

 
3. Metod................................................................................................................................... 14 

3.1 Urval och avgränsning ............................................................................................................... 14 

3.2 Praktiskt genomförande.............................................................................................................. 15 

3.3 Validitet och reliabilitet.............................................................................................................. 15 

3.4 Felkällor ..................................................................................................................................... 16 

 
4. Resultat................................................................................................................................ 17 

4.1 Hur stor del av tidningsartiklarna innehåller sociala medier som källor?...................................17 

4.2 Vilken typ av artikel är det? ....................................................................................................... 18 

4.3 Vilken status har källan vars citat är hämtat från det sociala mediet?........................................ 19 

4.4 Vilket socialt medie är citatet hämtat från?................................................................................ 21 

4.5 Hur ser fördelningen av sociala medier ut i tidningarna?........................................................... 24 

4.6 Finns det några övriga mönster? ................................................................................................ 24 

 
5. Analys .................................................................................................................................. 26 

5.1 Källor i journalistik .................................................................................................................... 26 

5.2 Traditionella mediers användande av sociala medier ………………………………………….28 

5.3 Skillnader mellan morgon- och kvällspress ............................................................................... 28 

5.4 Vanliga sociala medier...……………………………………………………………………….29 

5.5 Olika sorters nyheter .................................................................................................................. 30 

5.6 Normativ journalistik ................................................................................................................ 30 

 
6. Slutsatser ............................................................................................................................. 32 

6.1 Hur stor del av tidningsartiklarna innehåller sociala medier som källor? .................................. 32 



 

 4 

6.2 Vilken typ av artikel är det? ....................................................................................................... 32 

6.3 Vilken status har källan vars citat är hämtat från det sociala mediet?........................................ 33 

6.4 Vilket socialt medie är citatet hämtat från?................................................................................ 33 

6.5 Hur ser fördelningen av sociala medier ut i tidningarna?........................................................... 33 

6.6 Finns det några övriga mönster? ................................................................................................ 34 

 
7. Egna reflektioner................................................................................................................ 35 
 
8. Vidare forskning................................................................................................................. 36 
 
9. Litteraturhänvisningar…………………………………………………………………...37 
 
Bilaga 1: Kodschema 
 
Bilaga 2: Kodinstruktioner 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 5 

1. Inledning 

 

1.1 Problembakgrund 

Medievärlden är under snabb utveckling. Teknik, ekonomi, produktion, innehåll och 

distribution förändras och effektiviseras, allt på samma gång. Detta har gett den enskilde 

journalisten en tyngre arbetsbörda i och med bantade redaktioner och nya tekniska 

möjligheter. En tyngre arbetsbörda innebär också ökade krav på tidseffektivitet, och när 

arbetet måste gå fortare är det ofta informationssökandet som blir lidande.1 Detta förändrar 

innehållet i medierna, vilket påverkar vilka nyheter läsarna får ta del av, som i sin tur påverkar 

det offentliga samtalet. 

Framväxten av internet har också förändrat människors liv på många olika sätt. Det har 

blivit en ny arena där människor snabbt kan hitta information och socialisera med andra. Ett 

sätt att kommunicera på internet är genom så kallade sociala medier, exempelvis bloggar, 

Facebook och Twitter. Sociala medier är lätta att använda, och vem som helst med tillgång till 

en dator kan utnyttja den här sortens medier för att sprida sina budskap. Lika lätt är det att 

läsa och hitta information i sociala medier, något som även journalister har börjat göra. 2 

Användandet av sociala medier som källor i journalistiken pekar på en förändring i 

värderingen av källor. Eftersom sociala medier är så lättanvända är de också lätta att 

missbruka, vilket gör det svårt att avgöra källans äkthet. Samtidigt är kontakten mellan 

journalisten och personen bakom det sociala mediet i stort sett obefintlig. 

John H. McManus skriver att marknadsnormen vinner över journalistnormen, bland annat 

när informationen är billig och det inte krävs stora resurser för att hitta den3, vilket kan vara 

en anledning till att sociala medier används i medierna.  

I handboken ”Spelregler för press, tv och radio” finns bland annat regler för hur källor ska 

hanteras och bemötas. Där står det att nyhetskällor ska granskas kritiskt, alla sakuppgifter ska 

kontrolleras så noggrant det går och det oavsett hur många gånger källan publicerats tidigare.4 

Det står även att källor har rätt att vara anonyma om de vill, som en del i källskyddet.  

Det blir svårare att leva upp till dessa riktlinjer när källan är ett socialt medie, och just 

därför är det intressant att titta på hur ofta och på vilket sätt tidningarna anser det vara legitimt 

att använda en sådan källa. Kanske är detta fenomen ett tecken på att det behövs nya etiska 

                                                        
1
 Hvitfelt Håkan, Nygren Gunnar (2009), s. 21 

2 Tremayne Mark (2007), s. xiv 
3 McManus, John H.(2007), s. 43 
4 Spelregler för press, tv och radio, s. 7-10 
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riktlinjer för journalistiken som också innefattar den nya teknikens möjligheter. 

Den definition av sociala medier som använts är att de är forum på internet som är öppna 

för alla, där människor kan interagera med varandra. De som syns i undersökningen är 

Facebook, bloggar, Twitter, Newsmill, Youtube och Wikipedia. 

 

 

1.2 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka hur sociala medier citeras i Sveriges fyra rikstäckande 

morgon- och kvällstidningar; Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och 

Expressen under två veckor. Detta vill vi göra genom att ta reda på hur vanligt förekommande 

det är, vilket socialt medie som syns mest i tidningarna och vilken typ av artiklar dessa källor 

används till.  

 

 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur stor del av tidningsartiklarna innehåller sociala medier som källor? 

2. Vilket socialt medie handlar det om? 

3. Vems citat är hämtat från det sociala mediet? 

4. Vilken typ av artikel är det? 

5. Hur ser fördelningen av sociala medier ut i tidningarna? 

6. Finns det några övriga mönster? 
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2. Teori och tidigare forskning 

 

2.1 Källor i journalistiken 

Vi vill ta reda på vilken sorts källor det är vars citat hämtas från sociala medier. För att 

besvara det behövs teori om journalistik och urval av källor.  

Anders Sahlstrand skriver att det finns vissa kriterier för källor som är återkommande i 

medierapporteringen. Källan ska vara tillförlitlig och inte ha egenintressen som lyser igenom, 

den ska ha visat sig lämplig genom sin rutin och sina kunskaper, den ska vara produktiv och 

leverera information som är relevant och intressant. Källan är ofta auktoritär, alltså så nära 

beslutsfattarnivå som möjligt, samt medielogisk, det vill säga att den vet att medierna gärna 

tar emot starka citat eller kontroversiella påståenden. En konsekvens av detta kan bli att 

variationen bland källorna minskar samt att kvaliteten på medieinnehållet blir sämre.5 

Sahlstrand skriver också att journalister ibland använder källor som ”buktalardockor”. Han 

menar då att journalisten redan innan har den information som behövs för att skriva en artikel, 

men behöver citat eller bekräftelser från en eller flera källor. Ofta vet journalisten också 

vilken sorts citat han/hon är ute efter, och källan blir då som en buktalardocka som 

journalisten på ett sätt styr över. Källans roll blir mer formaterad. Det finns källor som har lärt 

sig att utnyttja detta till sin fördel genom att ge journalisterna exakt det de vill ha: slagfärdiga 

citat. På så sätt kan källorna också vara med och skapa nyheterna, det gäller för dem att förstå 

hur de utnyttjar medierna som kanaler för att höras och synas. Denna teori om buktalardockor 

skulle kunna tala för att reportrar letar efter citat i sociala medier, eftersom det är ett snabbt 

och enkelt sätt att få ett citat.6  

När man kategoriserar källor brukar man börja med muntliga och icke muntliga källor. 

Icke muntliga källor kan vara dokument, böcker, tidningar, elektroniska medier som till 

exempel sociala medier, bilder eller citat från tv-program. Muntliga källor är personer som 

själva berättar något för journalisten. Det är ofta i intervjusammanhang eller vid 

presskonferenser. Det är journalistens uppgift att kontrollera att uppgifterna som används i 

artikeln är pålitliga. Det går inte att garantera att källans minnesbild av en situation stämmer, 

eller att källans berättelse inte är färgad av medvetna eller omedvetna värderingar.7  

Andra kategorier är elitkällor och icke elitkällor. En elitkälla är den som utövar myndighet, 

det kan vara politiskt, ekonomiskt eller utbildningsmässigt till exempel. En icke elitkälla är 

                                                        
5 Sahlstrand, Anders (2000), s 92-93 
6 Ibid, s. 80, 13, 83   
7 Hühne von Seth, Marianne (2005), s. 128-135 
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”den vanliga människan”, exempelvis studenter och arbetare. Man brukar också skilja på 

anonyma och icke anonyma källor. Anonym är då den som inte nämns vid namn eller visas på 

bild, men kanske omnämns genom ålder, kön eller yrke etc.8 På internet är det svårt att säkert 

veta vem källan är. Även om den som ligger bakom sidan är namngiven, är det inte säkert att 

det namnet stämmer.9  

Det finns en mängd olika teorier om källors makt och påverkan på medieinnehållet. En av 

dessa teorier kallas för tryckmodellen Enligt teorin är källorna en faktor som kan påverka 

medieinnehållet eftersom de själva har valet att dela med sig av den kunskap och information 

de innehar.10  

Men källans makt över hur ett ämne framställs minskar om en artikel har flera källor, inte 

skildrar en konflikt eller över huvud taget handlar om frågor inom politik eller näringslivet.11 

När man ska koppla detta till sociala medier uppstår ett nytt problem i och med att skribenten 

bakom det sociala mediet visserligen kan välja vad han/hon skriver, men inte i samma 

utsträckning välja vem som tar del av informationen. 

Var i en artikel som informationen placeras har betydelse för hur viktig den uppfattas 

vara. En artikel börjar alltid med det som är viktigast och mest intressant för läsaren att veta.12 

Därför har en källa högre status ju tidigare i texten den förekommer.  

Hur en källa presenteras spelar roll för hur den uppfattas. Journalisten Sören Larsson 

skriver att pratminus, eller talstreck, endast får användas då talade ord återges. Detta för att 

läsarna är vana vid att pratminus betyder att någon har sagt någonting. Enligt Larsson är 

anföringstecken, eller citat-tecken, ett tydligare sätt att visa var citatet börjar och slutar. När 

citatet är hämtat från en text, en skriven källa, ska anföringstecken användas. Pratminus ska 

däremot inte användas eftersom det förvirrar läsaren.13  

 

 

2.2 Traditionella mediers användande av sociala medier 

Sociologen Jürgen Habermas lade fram en teori om ”borgerlig offentlighet” som hade sin 

grund i 1600- och 1700-talens Europa. Då träffades vanliga medborgare i så kallade kaffehus, 

för att diskutera samhället, som det var och borde vara, vilket ledde till en mer kritisk syn på 

                                                        
8 Sahlstrand, Anders (2000), s. 11   
9 Gordon, A. David, Kittross, John M., Reuss, Carol (1990), s. 181 
10 McQuail, Denis (2005), s. 290-294  
11 Sahlstrand, Anders (2000), s. 182   
12 Sundqvist, Ingrid (2006), s. 16 
13

 Larsson, Sören (2004), s. 34 
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makthavarna. När den periodiska pressen växte fram blev den ett nytt forum för denna 

offentliga debatt, och senare började även de som styrde läsa vad som skrevs för att få reda på 

medborgarnas åsikter.14 Detta kan ha varit grunden för dagens medborgarjournalistik. Än i 

dag träffas medborgare på olika forum för att diskutera vad som händer i samhället, 

skillnaden är att forumen har flyttats från kaffehus och mörka källare till internet. För att ta 

del av diskussionen måste även tidningarna söka sig till dessa digitala forum. 

När man på tidningsredaktionerna bestämmer vad som ska vara med i tidningen dagen 

efter så gör man en (ofta outtalad) nyhetsvärdering. Journalisten Håkan Hvitfeldt har radat 

upp några punkter med attribut som ökar chansen att en artikel blir publicerad och placeras på 

förstasidan: 

1. Den handlar om politik, ekonomi samt brott och olyckor 

2. och det är ett kort geografiskt eller kulturellt avstånd 

3. till händelser och förhållanden 

4. som är sensationella eller överraskande, 

5. handlar om enskilda elitpersoner 

6. och beskrivs tillräckligt enkelt 

7. men är viktiga och relevanta, 

8. utspelas under kort tid men som del av ett tema, 

9. har negativa inslag 

10. och har elitpersoner som källor.15 

De bloggar blir mest uppmärksammade handlar om politik16, vilket kan kopplas till det första 

kriteriet i Hvitfeldts lista. Likaså skrivs de flesta bloggar av enskilda personer, även enskilda 

elitpersoner, vilket stämmer överens med punkt nummer fem. En av skillnaderna mellan 

morgon- och kvällstidningarna är att kvällstidningar har mer enkla, snabba nyheter, vilket här 

passar bra med den sjätte punkten på listan. Den sista punkten stämmer också med sociala 

medier, eftersom alla sorters elitkällor kan ha exempelvis en blogg. Att gå genom ett socialt 

medie kan också vara ett sätt att få ett citat från en elitperson som annars kan vara svår att få 

tag på.  

En annan möjlig förklaring till traditionella mediers användande av sociala medier kan 

vara teorin om att medierna snabbt ”traditionaliserar” innovationer på internet. De går in på 

arenan och anpassar sig och sitt innehåll för att nå ut till en ny publik. De accepterar nya 

                                                        
14 Habermas, Jürgen (2003), s. 35-61. 
15 Fichtelius, Erik (1997), s. 12 
16 Shyam Sundar, S., Hatfield Edwards, Heidi, Hu, Yifeng, Stavrositu, Carmen (2007), s. 83 
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fenomen. Detta skulle kunna kopplas till hur de använder sig av sociala medier som källor, 

eftersom sociala medier då är ett exempel på ett nytt fenomen som traditionaliserats.17 

Dessutom byts journalistkåren sakta men säkert ut, och yngre människor har visat sig mer 

positivt inställda till sociala medier. Enligt en undersökning gjord av den oberoende stiftelsen 

Society for New Communications Research (SNCR) tycker amerikanska journalister i 

åldrarna 18-29 att användandet av sociala medier och ny teknologi hjälper till att driva 

journalistiken framåt.18 Däremot går tekniken framåt snabbare än journalistiken och det 

kommer att ta tid innan journalisternas arbetssätt förändras synbart.  

Något annat som talar för användandet av sociala medier är närhetsproblematiken. Före 

detta rektor på Journalisthögskolan, Lars Furhoff, säger att skriftliga källor är lättast att 

handskas med. Detta eftersom muntliga källor alltid kan välja att inte uttala sig. Just därför 

blir det viktigt för journalisten att upprätthålla sitt kontaktnät genom att hålla sig god med 

muntliga källor man kan komma att behöva för regelbundna upplysningar, och därav kommer 

närhetsproblematiken.19 Denna problematik uppstår med största sannolikhet inte med sociala 

medier, eftersom de flesta är skrivna alternativt bildliga. Dock är det fortfarande källan som 

bestämmer vad som skrivs i det sociala mediet, och som därför har kontroll över 

informationen.  

 

 

2.3 Skillnader mellan morgon- och kvällspress 

För att kunna jämföra tidningarna med varandra behövs kunskap om vad som kännetecknar 

de olika typerna av journalistik. Morgon- och kvällspress har olika förutsättningar för att 

producera tidning.  

Till skillnad från morgontidningarna, där mycket av intäkterna kommer från annonser och 

prenumerationer, är kvällstidningarna beroende av att sälja lösnummer och konkurrerar därför 

om läsarnas uppmärksamhet på ett annat sätt. En annan skillnad mellan morgon- och 

kvällstidningar är att kvällstidningar ger mer plats åt det privata i sitt medieinnehåll. Eftersom 

de inte har någon plikt att redovisa vad som händer i samhället, tar de sig mer friheter än 

morgontidningarna när de väljer nyheter och riktar in sig mer på vanliga medborgare än på 

makthavare.20  

                                                        
17 Hvitfelt Håkan, Nygren Gunnar (2009), s. 182 
18 Middleberg, Don (2008) 
19 Furhoff, Lars (1991), s. 100-101 
20 Sundqvist, Ingrid (2006), s. 111 
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Kvällstidningarna konkurrerar också med TV och internet i större utsträckning än 

morgontidningarna, eftersom de producerar liknande innehåll. Den konkurrensen har 

tidningarna mött genom att skära ner på redaktionerna, tillhandahålla specialbilagor och att 

anpassa innehållet. Brott, sex och kändisar får större plats och innehållets sanningshalt är inte 

alltid hög. Sammanfattat blir det ett enklare innehåll som är snabbproducerat av så få 

journalister som möjligt. Morgontidningarna använder sig av sådant som TV inte har, till 

exempel bakgrund, fördjupning och analyser av händelser.21  

Kvällstidningarnas krav på att sälja lösnummer, kravet att komma med sensationer, gör så 

att artiklar inte alltid har så stort stöd av källor som de borde ha. Kvällspressen lutar mer mot 

sensationsjournalistik och snabba nyheter, och har i större utsträckning kravet på sig att vara 

effektiva och hålla kostnaderna nere. Detta gör att de i större grad använder sig av 

telefonintervjuer.22 Det är därför också troligt att de använder sig mer av sociala medier som 

källor, eftersom det är ett snabbt och enkelt sätt att få fram information eller citat. Deras 

nyheter är mer personliga, därför kan de ha större användning av sociala medier.  

 

 

2.4 Vanliga sociala medier   

En annan punkt i studien syftar till att besvara vilket socialt medie som är vanligast 

förekommande. Det har tidigare handlat mycket om bloggar och bloggosfären, men bloggarna 

börjar nu falna och andra sociala medier kommer fram och tar mer plats. 

Samtidigt ökar journalisters användande av sociala medier överlag och enligt en 

undersökning av SNCR använder 70 procent av amerikanska journalister sociala medier i sitt 

dagliga arbete, och då i första hand bloggar, Twitter och Wikipedia. Förra året (2008) var samma 

siffra närmre 40 procent. Undersökningen visade också att två tredjedelar av journalisterna 

använder bloggar och anser det legitimt att ta citat därifrån. När det gäller att lägga upp eller 

använda sig av video- eller ljudupptagningar är antalet ja-sägare däremot i minoritet med tre 

fjärdedelar emot sig.23   Wikipedia används av över hälften, och 47 procent använder Twitter 

eller andra sorters mikrobloggar. 24 Påståendet att just bloggar skulle vara det vanligast 

förekommande sociala mediet i traditionella medier förstärks alltså av SNCR:s undersökning.  

                                                        
21 Hvitfelt, Håkan, (2009), s. 39-40 
22 Frost, Chris (2000), s. 73 
23 Middleberg, Don (2008)   
24 Sandén, Johanni (2009)  
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En i USA välkänd bloggare och forskare inom politik, Daniel Drezner, gjorde en 

undersökning som visade att journalister i stor utsträckning läser samma bloggar och att det 

finns ett starkt samband mellan dessa bloggar och vad som senare publiceras.25  

Trots att många människor driver bloggar, betyder inte det att de som bloggar har någon 

makt, enligt journalisten och författaren Anders R. Olsson. Detta beror på flera saker. Det är 

till exempel väldigt få bloggare som har ambitionen att ändra på något i samhället. De flesta 

skriver om sina egna liv och upplevelser. De som faktiskt skriver om politik och 

samhällsfrågor är inte så många och har troligtvis ungefär samma inflytande som en person 

som skriver insändare till tidningarna, skriver Olsson. 26  

Han skriver också att den genomsnittliga bloggaren har färre läsare än den genomsnittlige 

insändarskribenten. Insändaren är formad efter ett journalistiskt mått, något som bloggarna 

inte kan tävla med. Bloggar kommer enligt Olsson inte att ersätta de traditionella medierna27, 

men de etablerade medieföretagen anställer ibland bloggare så att bloggen blir en produkt i 

företagets utbud. På det sättet utnyttjar de det faktum att vissa bloggar är kommersiella.28  

 

 

2.5 Olika sorters nyheter 

Det är relevant för vår studie att ta reda på i vilken typ av nyheter som sociala medier används 

flitigast som källor. För att besvara den frågan måste vi veta vilken sorts information som kan 

hämtas från den typen av källor.  

De bloggar som är mest uppmärksammade är de som handlar om politik. Personliga 

bloggar som handlar om andra ämnen än politik får däremot relativt lite uppmärksamhet i 

media.29 Politiska bloggar används sannolikt som underlag till artiklar i tidningens nyhetsdel. 

Eftersom det finns många politiker som bloggar finns det också mycket information att hämta, 

vilket borde göra att det är större chans att de utnyttjas som källor i medieinnehållet. En annan 

teori är att pressen i sig själv innehar en maktposition i samhället och därför lierar sig med 

andra makthavare. Politiska nyheter får på så sätt större utrymme i medieinnehållet.30 

En annan genre av bloggar som har synts mycket den senaste tiden är modebloggar. 

Texten är ofta allmänt skriven, men skribenterna lägger även ut bilder på sig själva i syftet att 

visa upp sina kläder. Vi räknar med att modebloggare i första hand kommer att synas i 

                                                        
25 Tremayne, Mark (2007), s. xiv 
26 Olsson, Anders R. (2007), s. 25 
27 Ibid, s. 25 
28 Hvitfelt Håkan, Nygren Gunnar (2009), s. 27 
29 Shyam Sundar, S., Hatfield Edwards, Heidi, Hu, Yifeng, Stavrositu, Carmen (2007), s. 83 
30 Lichtenberg, Judith (2002), s. 174 
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tidningarnas nöjesdelar. Även andra kändisar, till exempel artister, skådespelare och 

programledare, driver bloggar som frekvent används som källor när det kommer till 

nöjesnyheter.  

Journalister kontaktar bara källor i den utsträckning publiken kräver det och överlag är 

sportdelens läsare de som har lägst krav31, vilket talar för att sociala medier kan finnas i 

sportsektionen.  

 

 

2.6 Normativ journalistik 

I handboken ”Spelregler för press, tv och radio” finns bland annat riktlinjer för hur källor ska 

hanteras och bemötas av medierna. Där står det att nyhetskällor borde granskas kritiskt, alla 

sakuppgifter bör kontrolleras så noggrant det går och det oavsett hur många gånger källan 

publicerats tidigare. Det är också önskvärt att man som journalist tillåter den intervjuade att få 

veta hur och vart dennes uttalanden kommer att publiceras (inom rimliga gränser). En tredje 

riktlinje är att visa hänsyn mot ovana intervjuobjekt, genom att informera huruvida samtalet 

ligger som grund för publicering eller endast är bakgrundsinformation. Det står även att källor 

har rätt att vara anonyma om de vill, som en del i källskyddet.32  

Ett ideal för journalistik är att den bör vara genomskinlig, eftersom genomskinlighet ökar 

trovärdigheten. Ett annat är att det ska finnas en relation mellan journalisten och medborgarna 

som gör att medborgarna har en möjlighet att få veta exakt varifrån informationen kommer 

och under vilka omständigheter artikeln har skrivits.33  

En idealisk press tillhandahåller information av allmänintresse. Vad som är av 

allmänintresse finns det inga regler för, utan det bestämmer tidningarna själva.34 

God journalistik bör vara korrekt, lättläst, begriplig, övertygande, välskriven, förmedlar 

något nytt, angeläget för publiken och reportern har en kritisk inställning och är engagerad.35  

 

                                                        
31 Frost, Chris (2000), s. 55 
32 Spelregler för press, tv och radio, s. 7-10 
33 Smith, Steven A. (2007), s. 50 
34 Rasmussen, Terje (2000), s. 166 
35

 Furhoff, Lars (1991), s. 32 
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3. Metod 

En kvantitativ innehållsanalys gjordes bland annat för att resultaten skulle kunna generaliseras 

till en större population, rikstäckande dagstidningar, och för att i första hand få svar på hur 

frekvent sociala medier förekommer som källor var kvantitativ innehållsanalys det bästa 

alternativet.36  

Vi ville även ta reda på vilka övriga mönster som fanns i användandet av sociala medier 

som källor i artiklar, men vi var inte ute efter att ta reda på varför sociala medier används eller 

på annat sätt tolka texten. Vår studie är av ett mer beskrivande slag.  

En innehållsanalys var att föredra eftersom objektet för vår undersökning är 

medieinnehåll. En enkätundersökning skulle inte ge tillfredställande svar på vår 

frågeställning, eftersom en sådan är mer inriktad på personliga åsikter och människor. 

 

 

3.1 Urval och avgränsning 

Vi har undersökt Sveriges fyra stora rikstäckande dagstidningar, Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Vi valde dessa fyra för att de 1. Kommer ut över hela 

landet och har flest läsare, vilket gör studien mer intressant ur ett samhällsperspektiv 2. De 

kommer ut dagligen, vilket ger oss en större mängd nytt material att studera 3. De innehåller 

de tre olika typerna av medieinnehåll som vi är ute efter: nyheter, sport och kultur/nöje.  

Vi har valt att fokusera på tidningar för att det i etermedier är svårare att kategorisera 

innehållet. Att begränsa oss till tidningar gör också att resultaten blir jämförbara eftersom det 

ger analysenheterna samma förutsättningar. En tidningsartikel är exempelvis inte lika 

begränsad av tid som ett tv- eller radioinslag. Vi har bara analyserat de upplagor av 

tidningarna som kommer ut i Norrland, eftersom de då täcker samma område, nämligen det 

område där undersökningen utfördes. 

Vad gäller tidsperiod har vi valt att basera studien på tidningar från detta år, 2009, 

eftersom utvecklingen hela tiden går framåt och vi ville att materialet skulle vara så nytt som 

möjligt.  

Vi har valt att göra ett pragmatiskt urval, där vi har avgränsat oss i tid till 14 dagar. Under 

denna period undersökte vi samtliga tidningar, alltså ett totalurval på 56 tidningar. 

Undersökningen sträckte sig från den 12 november till den 26 samma månad, materialet är 

med andra ord det färskaste vi har kunnat få tag på. Innehållsmässigt har vi tittat på de delar 

                                                        
36 Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wängnerud Lena. (2007), sid 223 
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av tidningarna som innehåller nyheter, sport och kultur/nöje. I nyheter ingår även ekonomi, 

debatt, ledare, inrikes- och utrikesnyheter. Vi har alltså valt bort insändare, notiser (mindre än 

ca 500 tecken), familjesidor och eventuella andra temasidor (så som DN motor, DN bostad, 

Klick och SvD köket). Sammanlagt fanns 3653 artiklar, varav 69 innehöll citat från sociala 

medier. 

 

 

3.2 Praktiskt genomförande 

Undersökningen har gått till så att vi från den 12 november köpt de fyra tidningarna varje dag, 

och varje dag kodat två tidningar var efter vårt kodschema och fört in datan i Excel, fram till 

och med den 26 samma månad. Vi har haft ett Exceldokument för varje tidning, och innan 

uppgifter om artiklar med sociala medier som källor fyllts i så har även datum, genre, totalt 

antal artiklar och antal artiklar med sociala medier noterats.  Efter undersökningen har 

resultaten sammanställts genom att vi räknat ihop de siffror vi fått fram på varje fråga och 

gjort olika diagram och tabeller.   

 

 

3.3 Validitet och reliabilitet 

Vi har testat vårt kodschema innan den riktiga undersökningen påbörjades, för att försäkra oss 

om att de stämmer överens med syftet och kan knytas till frågeställningarna. Detta gjorde vi 

genom att köpa ett nummer var av de fyra tidningarna och provkoda två tidningar var. Efter 

det reviderade vi schemat för att det skulle täcka alla analysenheter och gjorde vissa ändringar 

i kodinstruktionerna. 

Vi kommer att kunna generalisera resultaten till hur det ser ut i dessa fyra tidningar just nu, 

vintern 2009, men det säger ingenting om hur det har sett ut tidigare eller om hur det kan 

komma att se ut i framtiden. 

Om den interna validiteten är bra, det vill säga om kodschemat och kodinstruktionerna är 

korrekt utformade, så kommer undersökningen att ha en hög reliabilitet. Vem som helst 

kommer att kunna göra om samma undersökning, med samma material, och få samma 

resultat.  

Vi har också gjort ett reliabilitetstest där vi lät en utomstående person koda 8 artiklar, 2 

för varje tidning, av de 69 artiklarna som innehöll sociala medier. Sedan jämfördes resultaten. 

På de flesta variablerna stämde det till 100 procent. På frågan om vilken status källan har 

stämde det till 87,5 procent. Samma gällde på frågorna för om fler källor förekom i artikeln 
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och om källan förekom på bild. Efter testet har vi ändrat i kodinstruktionerna för att 

förtydliga, vilket borde ha gett undersökningen en högre reliabilitet. 

 

 

3.4 Felkällor 

Eftersom vi bara har undersökt sociala medier som källor som del i publicerade artiklar har vi 

inte kunnat besvara hur journalister jobbar med sociala medier i övrigt. I vår undersökning har 

vi inte kunnat observera hur journalisterna egentligen använder sig av sociala medier och hur 

de tänker kring användandet av dessa. Vi har endast räknat de artiklar där det uttryckligen 

stått i texten att informationen är tagen från ett socialt medie, och det har troligtvis funnits en 

hel del artiklar där det inte har stått var informationen kommer från. SNCR:s årliga 

undersökning visade 2008 att cirka hälften av amerikanska journalister använder sociala 

medier för att hitta nyheter och andra källor,37 och det är inte omöjligt att svenska journalister 

jobbar på ett liknande sätt.  

                                                        
37 Middleberg, Don, 2008 
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4. Resultat 

 

4.1 Hur stor del av tidningsartiklarna innehåller sociala medier som källor? 

 

Tabell 1. Sociala medier i svensk dagspress 12-26 november 2009 

Artiklar Antal Procent 

Totalt 3653* 100 % 

Med sociala medier 69 2 % av totala antalet artiklar 

Sociala medier i morgonpress 20 29 % av antalet artiklar med sociala medier 

Sociala medier i kvällspress 49 71 % av antalet artiklar med sociala medier 

*Det totala antalet artiklar i de fyra tidningarnas nyhetsdelar, sportdelar och kultur/nöjesdelar under de 14 
dagarna. 
 

Det undersökningen gick ut på var att ta reda på hur frekvent sociala medier används som 

källor i fyra stora svenska dagstidningar under 14 dagar i november 2009. Sammanlagt har vi 

läst 3653 artiklar i tre olika genrer: nyheter, kultur/nöje och sport.  

Under den här perioden, 12-26 november 2009, innehöll 69 artiklar sociala medier som 

källor, vilket är cirka 2 procent av det totala antalet artiklar. Alla fyra tidningarna har 

innehållit artiklar med sociala medier som källor, men det har funnits skillnader, både mellan 

de olika tidningarna och mellan morgon- och kvällspress.  

I morgonpressen hittade vi 20 artiklar med sociala medier, medan det i kvällspressen 

fanns 49 sådana artiklar. Detta är 29 procent respektive 71 procent av artiklarna med sociala 

medier som källor. 
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4.2 Vilken typ av artikel är det? 

 

Diagram 1 

Fördelningen av sociala medier mellan 

de olika genrerna i alla fyra tidningarna
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Sociala medier används mest frekvent som källor i nyhetsdelen. De används också i 

kultur/nöje, men under perioden 12-26 november 2009 fanns inga sådana artiklar i sporten. I 

genomsnitt låg 80 procent av artiklarna med sociala medier som källor i nyheterna, medan 20 

procent användes i kultur/nöje. Kvällstidningarna har överlag fler artiklar med sociala medier, 

men fördelningen mellan de olika nyhetsgenrerna liknar den i morgontidningarna, med flest 

sociala medier i nyhetsdelen. 

Som Diagram 1 visar, var 9 av de 11 artiklarna med sociala medier i Svenska Dagbladet 

på nyhetsdelen, medan resterande 2 var i kultur/nöje. Dagens Nyheter, som sammanlagt hade 

9 artiklar med sociala medier, hade 5 på nyhetsdelen, medan 4 var på kultur/nöje, vilket är 

ungefär hälften/hälften. Diagram 1 visar alltså att Dagens Nyheter är den tidning där 

fördelningen mellan nyheter och kultur/nöje är jämnast. Expressen hade 23 artiklar som 

innehöll sociala medier som källor i nyheterna, och 6 stycken på kultur/nöje. I Aftonbladet var 

fördelningen mellan de två genrerna mest ojämn. Av de 20 artiklarna med sociala medier var 

18 i nyheterna och 2 i kultur/nöje.  
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4.3 Vilken status har källan vars citat är hämtat från det sociala mediet? 

 

Diagram 2 

Fördelning av källor i de fyra tidningarna
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Procenttalen i diagram 2 är beräknade utifrån de artiklar som innehöll sociala medier, 

sammanlagt 69 stycken. 

 

 

 

Diagram 3 
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Procenttalen i diagram 3 är beräknade utifrån de artiklar i morgontidningarna som innehöll 

sociala medier, sammanlagt 20 stycken. 
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Diagram 4 

Källor i kvällspress
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Procenttalen i diagram 4 är beräknade utifrån de artiklar i kvällstidningarna som innehöll 

sociala medier, sammanlagt 49 stycken. 

 

De olika källor vi har hittat i tidningarna är anonyma, politiker, kändisar, övriga 

maktpersoner, experter, journalister och privatpersoner.  

En tredjedel av källorna som står bakom de sociala medierna (i artiklarna med sociala 

medier som källor) är anonyma. Här finns en skillnad mellan morgon- och kvällspress. 

Anonyma källor användes mer frekvent i kvällstidningarna, där 40 procent av källorna var 

anonyma. Motsvarande siffra för morgontidningarna var 15 procent, vilket alltså är en 

skillnad på 25 procentenheter.  

Expressen hade 11 artiklar (38 % av samtliga artiklar med sociala medier som källor) som 

innehöll anonyma källor, medan Aftonbladet hade 8 sådana artiklar (40 %). I Dagens Nyheter 

förekom inte anonyma källor, men i Svenska Dagbladet fanns 3 artiklar (27 %) med anonyma 

källor från sociala medier. 

Den sammanlagda siffran för politiker som källor i alla fyra tidningarna var 23 procent. 

Här ser vi också en skillnad mellan morgon- och kvällspress. I morgonpress stod de för 40 

procent av källorna, medan de i kvällstidningarna förekom i 16 procent av fallen, alltså en 

skillnad på 24 procentenheter. I Expressen var 6 stycken (21 %) av källorna politiker, medan 

siffran för Aftonbladet var 3 artiklar (10 %). Dagens Nyheter hade politiker som källor i 4 av 

artiklarna (45 %) och Svenska Dagbladet hade samma antal (37 %).  

Kändisar förekommer i sammanlagt 17 procent av artiklarna för alla fyra tidningarna. En 

tiondel av artiklarna i morgontidningarna innehöll kändisar, medan siffran var 20 procent för 

kvällstidningarna. Kändisar förekom i 7 (24 %) av artiklarna i Expressen och 3 artiklar (15 %) 
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i Aftonbladet. I morgontidningarna fanns kändisar som källor en gång i varje tidning, (ca 10 

% var). 

I de fyra tidningarna innehöll sammanlagt 13 procent av artiklarna privatpersoner som 

källor. Dessa källor användes mer frekvent i kvällspress. Det fanns 3 artiklar i Expressen (10 

%) med privatpersoner som källor, medan de användes i en fjärdedel av Aftonbladets 20 

artiklar. I Dagens Nyheter användes privatpersoner som källa en gång (11 %), men i Svenska 

Dagbladet förekom inga artiklar med privatpersoner som källor under perioden.  

Experter används i 7 procent av fallen i de fyra tidningarna. De används oftare i 

morgonpress, där experter fanns i 20 procent av artiklarna. I kvällspressen var motsvarande 

siffra 2 procent. I Expressen innehöll en artikel experter som källa, medan ingen sådan 

hittades i Aftonbladet. I Dagens Nyheter var det vanligast att experter användes som källor, 

där förekom de i en tredjedel av artiklarna. I Svenska Dagbladet fanns en artikel (9 %) där 

experter användes som källa.  

Sammanlagt för tidningarna fanns övriga maktpersoner i 6 procent av artiklarna. I 

morgonpressen var siffran 10 procent och i kvällspressen 4 procent. Övriga maktpersoner 

förekom inte som källor i varken Expressen eller Dagens Nyheter. Däremot innehöll Svenska 

Dagbladet och Aftonbladet 2 artiklar var (18 % respektive 10 %) med den typen av källor.  

Expressen var den enda tidning där en utomstående journalists sociala medie användes 

som källa. Det förekom i en artikel (3 %). Sammanlagt för alla tidningarna är det 1 procent, 

och sammanlagt för kvällstidningarna motsvarar det 2 procent av artiklarna.  

 

4.4 Vilket socialt medie är citatet hämtat från? 

Diagram 5 

Fördelning av sociala medier i de fyra tidningarna
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Diagram 6 

Skillnader i fördelning av sociala medier mellan 

morgon- och kvällspress
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Diagram 7 

Fördelningen av sociala medier i de fyra 
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Procenttalen i diagram 7 är beräknade utifrån de artiklar i som innehöll sociala medier, 

sammanlagt 69 stycken. 

 

De olika sociala medier vi har hittat i tidningarna är bloggar, Facebook, Twitter, Newsmill, 

Wikipedia och Youtube.  

Sammanlagt för tidningarna var mer än hälften av citaten hämtade från bloggar. I 

kvällspressen användes citat från bloggar i 31 av sammanlagt 49 fall och i morgonpressen i 8 

av 20 fall. Svenska Dagbladet var den enda tidningen där mindre än hälften av citaten kom 

från bloggar, där fanns 3 sådana artiklar (27 %). I Expressen hittades 17 artiklar som innehöll 

bloggcitat (58 %), och i Aftonbladet fanns störst andel citat från bloggar med 14 artiklar  
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(70 %). Dagens Nyheter hade 5 artiklar med bloggcitat (56 %).  

Det sociala medie som näst flest citat hämtades ifrån var Facebook. Sammanlagt för 

tidningarna kom 13 procent av citaten därifrån. I kvällspressen användes den typen av citat 

mer frekvent än i morgonpressen. Expressen och Aftonbladet innehöll 4 artiklar var med 

Facebookcitat (14 % respektive 20 %). I Dagens Nyheter fanns inga citat från Facebook, 

medan en artikel i Svenska Dagbladet (9 %) innehöll Facebookcitat. 

De flesta Twittercitaten fanns i Expressen, 4 artiklar (14 %), men inte alls i den andra 

kvällstidningen, Aftonbladet. I morgontidningarna hittades ett Twittercitat i varje tidning (ca 

10 % var). Detta innebär att kvällspressen hade större andel Twittercitat under 

undersökningsperioden. Sammanlagt för alla tidningarna innehöll 9 procent av artiklarna citat 

från Twitter. Samma siffra fick Newsmill och Youtube.  

Newsmill förekom mer frekvent i morgontidningarna under perioden. Där fanns citat från 

Newsmill i 4 artiklar (20 %), medan motsvarande siffra för kvällstidningarna var 2 artiklar (4 

%), som båda fanns i Expressen.  

Flest artiklar som hade Youtube som källa fanns i kvällstidningarna, där 3 artiklar (6 %) 

innehöll sådan information. I morgontidningarna fanns 2 artiklar (10 %) som innehöll 

information som hämtats från Youtube. Båda dessa artiklar fanns i Dagens Nyheter.  

3 artiklar i Svenska Dagbladet (27 %) innehöll information från Wikipedia, och det var 

den enda tidningen där sådan information hittades. Detta motsvarar 15 procent av den totala 

mängden artiklar i morgonpress, och 4 procent av det sammanlagda antalet artiklar med 

sociala medier i alla tidningarna. 
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4.5 Hur ser fördelningen av sociala medier ut i tidningarna? 

Diagram 8 

Fördelningen av artiklar med sociala medier i de 

fyra tidningarna

11

9

29

20
Svenska Dagbladet

Dagens Nyheter

Expressen

Aftonbladet

 

 

Undersökningen visar att sociala medier förekommer oftare i kvällspress än i morgonpress. 71 

procent av artiklarna som innehöll sociala medier fanns i kvällstidningarna. 42 procent fanns i 

Expressen och 29 procent i Aftonbladet, medan Svenska Dagbladet hade 16 procent av 

artiklarna och Dagens Nyheter 13 procent.  

Den tidning som använder sig mest frekvent av sociala medier som källor är alltså 

Expressen, följt av Aftonbladet. I Expressen innehöll 29 av 986 artiklar sociala medier som 

källor (3 %), och i Aftonbladet var det 20 av 916 artiklar (2,2 %).  

I morgontidningarna förekom inte sociala medier i lika stor utsträckning. Av dem fanns 

flest fall i Svenska Dagbladet. Där innehöll 11 av 757 artiklar sociala medier som källor (1,5 

%). Dagens Nyheter hade sociala medier som källor i 9 av 904 artiklar (1 %). 

 

 

4.6 Finns det några övriga mönster? 

Här har vi undersökt var någonstans i artikeln citatet förekommer och hur ofta källan 

kompletteras med andra, mer traditionella källor. Vi har också undersökt hur ofta källan finns 

med på bild.  

Det vanligaste var att källan förekom tidigt i brödtexten, alltså i den första halvan av 

artikeln. Undantaget var Aftonbladet. I Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Expressen 

förekom källan i tidig brödtext i ungefär hälften av fallen. I Aftonbladet förekom sociala 

medier istället oftast i tillägg, också där i ungefär hälften av fallen. Andra vanliga ställen är 
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sen brödtext, alltså andra halvan av artikeln, och rubrik. I några fall återfanns källan i 

ingressen.  

I ungefär hälften av fallen kompletteras informationen från sociala medier med andra 

typer av källor. I Dagens Nyheter var det så i två tredjedelar av fallen, i Svenska Dagbladet 90 

procent, i Aftonbladet och Expressen var det 35 procent vardera.  

I kvällstidningarna förekom det också i vissa fall flera sociala medier i samma artikel. I 

Expressen var det i 35 procent av fallen och i Aftonbladet var det 55 procent av artiklarna 

som innehöll flera sociala medier.  

Källan förekom på bild i anslutning till artikeln ungefär hälften av gångerna. I Aftonbladet 

och Dagens Nyheter fanns källan på bild nästan varannan gång. I Svenska Dagbladet och 

Expressen var det inte lika vanligt med bilder. 

I morgontidningarna presenterades källan antingen i ett referat eller med citat-tecken. 

Dessa två sätt var ungefär lika vanliga. I kvällstidningarna var det vanligare att informationen 

presenterades utan tecken. I Expressen presenterades två av citaten med pratminus, men det 

förekom inte i de övriga tidningarna. Expressen var också den enda tidningen som hade en 

hänvisning till ett socialt medie i en artikel.  
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5. Analys 

 

5.1 Källor i journalistik 

Största delen av de källor som användes i artiklarna med sociala medier var anonyma. 

Anonyma källor kan inte placeras i vare sig elit- eller icke elitkällor. Bedömningen av en 

anonym källas tillförlitlighet är komplicerad, eftersom vi som läsare inte vet vem som ligger 

bakom informationen. Om reportern känner till källans identitet kan vi inte heller veta. 

Tillförlitlighet är en av punkterna som Sahlstrand skriver ökar källans chans att användas, så 

det är intressant att se att så många källor är anonyma.  

Andra punkter är källornas lämplighet och auktoritet, vilka också är svårbedömda när 

källan är anonym. De flesta anonyma källorna fanns med som medborgarröster för att visa 

vad läsarna tyckte om en nyhet. Att anonyma källor förekommer kan knytas till Habermas 

teori om borgerlig offentlighet genom att tidningarna använder sig av medborgarnas åsikter i 

sin rapportering. Sociala medier är det nya forumet, precis som Habermas tidigare hänvisade 

till kaffehus och periodiska skrifter.  

De näst vanligaste källorna visade sig vara politiker, där punkterna om tillförlitlighet, 

lämplighet och auktoritet uppfylls. Även punkten om medielogik stämmer in på politiker 

eftersom de ofta är medietränade och vet vad de ska säga för att få med sina ståndpunkter i 

medierna på rätt sätt. En källa har större makt om den uttalar sig om politik, enligt Sahlstrand. 

Eftersom de mest uppmärksammade bloggarna handlar om politik borde det ge dem mer 

inflytande.  

Politiker är elitkällor, precis som experter, kändisar och övriga maktpersoner. Enligt teorin 

om att pressen lierar sig med andra makthavare borde elitkällor vara vanligast. Om vi räknar 

bort anonyma källor, eftersom de inte går att räkna in i vare sig elit- eller icke elitkällor, 

användes också elitkällor i större utsträckning än icke elitkällor.  

Sammanlagt har vi hittat sju olika grupper av källor. 17 procent av källorna är kändisar, 

vilket är den tredje största gruppen, efter anonyma källor och politiker. Efter kändisarna 

kommer experter (7 %) och övriga maktpersoner (6 %). Dessa är elitkällor, eftersom de har en 

viss makt och syns i medierna. 

De flesta sociala medierna är av ett privat slag, enligt Olsson. Kvällstidningar är, skriver 

Sundqvist, även de inriktade på det privata, vilket kan vara en förklaring till att de använder 

sig mycket av anonyma källor och privatpersoner. Jämfört med morgontidningarna är en 

större del av källorna i kvällstidningarna icke elitkällor, som privatpersoner och journalister.  
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Genom att använda sig av information hämtad från sociala medier, undviker journalisterna 

närhetsproblematiken. Istället för att försöka få tag på till exempel Sarah Palin, som är en 

återkommande källa i vår undersökning, sparar de både tid och resurser genom att gå till 

hennes Facebook-sida och riskerar dessutom inte objektiviteten genom att behöva tänka på 

hur relationen till källan påverkas. På Facebook kommer citatet även från henne själv, 

alternativt någon i hennes stab, och inte från ett annat medie, vilket gör citatet mer trovärdigt 

ur ett källkritiskt perspektiv eftersom det blir en primärkälla. Dock går det inte att med all 

säkerhet avgöra vem som ligger bakom det sociala mediet i fråga.  

När det kommer till skriftliga källor, som de flesta sociala medier, har källorna en större 

makt över informationen. Enligt tryckmodellen väljer källorna själva vad de ska uttala sig om 

och hur utförligt de ska berätta. Detta gör att journalisterna får tillgång till mindre information 

än om det var en muntlig källa som användes, eftersom de i så fall hade kunnat ställa 

utvecklande frågor och försökt bearbeta källan. Nu får reportern istället en viss mängd 

information serverad. Citat hämtade från Twitter eller Facebook består oftast av en enda 

mening, och eftersom dessa medier endast tillåter ett begränsat antal skriftliga tecken, är det 

ofta den enda information som finns tillgänglig där. Twitter och Facebook står för 22 procent 

av alla citat från sociala medier i undersökningen. 

Som Sahlstrand skriver får dock källan mindre makt om flera olika källor används i 

artikeln. Undersökningen visar att flera källor används i ungefär hälften av fallen. Han skriver 

även att variationen bland källorna minskar eftersom journalisterna strävar efter att källan ska 

vara auktoritär och medielogisk, något som Drezner bekräftar i sin undersökning som visar att 

journalisterna har vissa speciella bloggar som de följer. Vissa källor dök upp flera gånger, 

framför allt när politiker var inblandade. Till exempel står utrikesminister Carl Bildt bakom 

många av citaten vi har hittat, och det gör också den amerikanska före detta vice 

presidentkandidaten Sarah Palin. Det tyder på att journalisterna har vissa bloggar som de 

följer, precis som de har vissa kontor på kommunen som de ringer och letar nyheter hos, som 

Drezner också skriver. 

Sören Larsson skriver att skriftliga källor ska citeras med citat-tecken och muntliga med 

pratminus. I två fall använde Expressen pratminus framför citat som hämtats från sociala 

medier, vilket gör att läsaren kan luras att tro att det är ett muntligt citat. I morgontidningarna 

användes antingen referat eller citat-tecken, medan det i kvällstidningarna var vanligare att 

citaten hittades i tillägg och där presenterades utan något tecken, men med en egen vinjett 

eller rubrik. Att referera, sammanfatta, innehållet från ett socialt medie är ett sätt att undvika 

citeringsproblematiken. 
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5.2 Traditionella mediers användande av sociala medier 

Undersökningen visar att tidningarna använder sig av sociala medier som källor i nyhets- och 

nöjesjournalistiken, men vi har inte hittat någon sådan källa i sportjournalistiken.  

Teorin om att medierna traditionaliserar innovationer på nätet kan även den kopplas till 

våra resultat, eftersom vi har funnit ett antal artiklar, 69 stycken, med sociala medier som 

källor. Det tyder på att tidningarna utvecklar sig och förändrar journalistiken för att hänga 

med i tiden. Då informationen finns på nya forum, måste journalisterna söka efter den där. 

Detta kan också vara en följd av att journalistkåren byts ut mot en ny generation som är 

bevisat mer positiv till användandet av sociala medier, som SNCR:s undersökning visar.   

Resultaten, som visar att traditionella medier använder sociala medier som källor, kan 

även knytas till vissa av Hvitfelts kriterier för nyhetsvärdering. Till exempel handlade det ofta 

om politiska nyheter, och politiska bloggar är de som får mest uppmärksamhet. Källan bakom 

det sociala mediet är oftast en enskild person, och många gånger en elitperson. Eftersom 

sociala medier används som källor, måste de anses tillräckligt tillförlitliga. 

Enligt Lars Furhoff är skriftliga källor lättare att handskas med, bland annat eftersom man 

undviker närhetsproblematiken, vilket kan legitimera att journalisterna hämtar citat från 

sociala medier istället för att prata med dem som ligger bakom. Men att sociala medier 

används i 2 procent av alla artiklar styrker det Olsson skriver om att bloggar inte håller på att 

ta över, och kanske inte har så stor makt att de förändrar samhället. 

 

   

5.3 Skillnader mellan morgon- och kvällspress 

Resultatet visar att sociala medier används mer frekvent som källor i kvällspress, allra mest i 

Expressen. Enligt Hadenius och Weibull riktar kvällspressen in sig på känslor och det privata, 

något som kan leda till att de använder sig mer av bloggar och andra sociala medier. Det är 

också vanligare med anonyma källor och privatpersoner i kvällstidningarna, vilket också kan 

knytas till den mer privata karaktären av nyheter i dessa tidningar.  

 I morgontidningarna var källorna politiker och experter i mer än hälften av fallen. 

Majoriteten av källorna i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter var elitkällor, medan större 

delen av källorna i kvällspressen var anonyma. Morgontidningarna går in djupare i 

sakfrågorna och analyserar, och det kanske är därför som de oftare använder sig av experter. 

Att politiker är vanliga i morgontidningarna kan bero på att de inte är lika inriktade på det 

privata som kvällstidningarna och hellre konfronterar makthavare. 

 Håkan Hvitfelt skriver att innehållet i kvällstidningarna är enklare och mer 
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snabbproducerat, medan morgontidningarna går djupare in på sakfrågorna. Detta kan vara en 

anledning till att kvällspressen använder sig mer av sociala medier, eftersom det är lättare och 

går snabbare att hämta information därifrån, än på mer traditionella sätt. Kvällstidningarna har 

också mer krav på sig att hålla kostnaderna nere och vara effektiva, något som styrker 

misstanken om att de skulle använda sig mer av sociala medier. Eftersom de konkurrerar om 

publiken med TV och internet, måste de även vara uppdaterade med vad som händer där. Det 

skulle kunna göra att de använder sig mer av information från internet än vad 

morgontidningarna gör.  

 

 

5.4 Vanliga sociala medier 

Enligt vår undersökning används bloggar i fler än hälften av artiklarna med sociala medier 

som källor. Eftersom bloggosfären är ett så pass öppet forum kan vem som helst hitta 

information där, till skillnad från Habermas kaffehus som bara några få hade tillgång till. Att 

bloggarna har blivit så populära kan också kopplas till teorin om borgerlig offentlighet, 

medborgarna vill vara med och uttrycka sina åsikter, och inte bara för sina närmaste utan i ett 

mer offentligt forum och utövar därmed det Habermas kallar för borgerlig offentlighet.  

Enligt SNCR:s undersökning och Daniel Drezner är bloggar det vanligaste sociala mediet 

för journalister att använda sig av. Enligt SNCR är Twitter och Wikipedia de näst största, men 

i vår undersökning fick Facebook större utrymme. Detta kan bero på att SNCR:s definition av 

sociala medier inte överensstämmer med vår. Vi har till exempel hittat flera artiklar där 

Youtube har använts som källa, än vi har Wikipedia. Det kan bero på att vi även räknar med 

sociala medier som är av det visuella slaget, och inte bara de där informationen finns i text. 

Bloggar är dock fortfarande det vanligast förekommande sociala mediet som källa i alla 

tidningarna. 

Svenska Dagbladet har ett antal gånger använt Wikipedia som källa. Det är svårt att 

bedöma tillförlitligheten på Wikipedia, eftersom det på där kan finnas flera källor i varje 

artikel och det inte går att se vem som ligger bakom informationen. Wikipedia är inte 

personligt på samma sätt som en blogg, och det går heller inte att hitta nyheter där, endast 

bakgrundsfakta, eftersom det i grund och botten är ett uppslagsverk. 

 

 

 

5.5 Olika sorters nyheter  
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Under den här perioden förekommer sociala medier som källor i nyhetsdelen i 80 procent av 

artiklarna med sociala medier som källor. Fördelningen varierar mellan de olika tidningarna, 

men flest fall hittades i samtliga tidningars nyhetsdelar. De övriga artiklarna låg under kultur 

och nöje, medan vi inte hittade några i sportdelen, trots att sporten ofta fick mer utrymme än 

nyhetsdelen i både Expressen och Aftonbladet, och trots att sportdelens läsare sägs vara de 

som har minst krav på innehållet.  

Shyam Sundar et al skriver att politiska bloggar är de mest uppmärksammade bloggarna. 

Eftersom vi har räknat politiska artiklar till nyhetsdelen kan detta knytas till vår undersökning, 

där nyheter var den genre där sociala medier oftast förekom som källor.  

Modebloggar var inte något som stack ut, de förekom bara i några få artiklar och då under 

nöjesnyheterna. Kändisar förekom också som källor främst i nöjesnyheterna.  

 

5.6 Normativ journalistik  

I 2 procent av artiklarna har det tydligt framgått att informationen är hämtad från ett socialt 

medie. Det följer den journalistiska normen att det är tydligt var informationen kommer ifrån 

och att rapporteringen om en nyhet är genomskinlig. Det har dock förekommit några fall där 

det varit oklart var citatet kom ifrån och ett visst socialt medie har nämnts utan att det 

uttryckligen har stått att informationen hittats där, vilket inte är enligt normen om 

genomskinlighet.  

Vid de tillfällen där tidningarna har använt anonyma källor, har det ofta varit för att visa 

att medborgarna är intresserade av frågan. På så sätt har de förstärkt vikten av nyheten, 

eftersom en av pressens viktigaste uppgifter är att tillhandahålla information av allmänintresse 

och om medborgarna skriver om en viss fråga så visar det att de är intresserade.  

För att journalistik enligt Furhoff ska anses vara bra bör den vara korrekt, ett ideal som 

sociala medier kan göra det svårare att leva upp till. Det är svårt att veta om uppgifterna är 

korrekta eftersom det inte går att till 100 procent veta vem som ligger bakom informationen. 

Reportern bör också ha en kritisk inställning.  

Att använda sociala medier som källor strider mot flera av riktlinjerna för källhantering i 

”Spelregler för press, tv och radio”. Även om källan granskas kritiskt, kvarstår problematiken 

med att det inte med säkerhet går att fastställa vem som ligger bakom mediet. Att sakuppgifter 

från sociala medier kontrolleras mot andra källor är inte troligt, eftersom användandet av 

sociala medier är snabbt och lätt, en fördel som förloras om tid läggs på att styrka uppgifterna. 

En källa som inte anses vara tillförlitlig av reportern används antagligen inte. Det kan också 

vara så att tidningarna vill visa att de hänger med i tiden och därför använder sig av sociala 
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medier som källor, trots att uppgifterna är bekräftade av andra, mer traditionella källor.  

I ”Spelregler för press, tv och radio” står även att journalisten bör ta hänsyn till 

intervjuobjektet genom att informera denne om hur citaten kommer att användas och att de får 

vara anonyma om de önskar. Om ett citat från ett socialt medie används har reportern 

troligtvis inte talat med källan eller informerat om dessa punkter.  
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6. Slutsatser 

Undersökningens syfte var att ta reda på hur sociala medier används som källor i Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen, Sveriges fyra rikstäckande morgon- 

och kvällstidningar. Vi har besvarat frågor om hur vanligt förekommande det är, vilket socialt 

medie som syns mest i tidningarna, vilken status källan har och vilken typ av nyheter dessa 

källor används till. Här presenterar vi utifrån frågeställningarna de slutsatser vi har dragit av 

resultaten. 

 

 

6.1 Hur stor del av tidningsartiklarna innehåller sociala medier som källor? 

Undersökningen visade att sociala medier används som källor i alla fyra tidningarna. 

Sammanlagt innehöll 2 procent av alla artiklar i samtliga tidningar vi har undersökt sociala 

medier som källor under denna period. Antalet varierade från tidning till tidning och mellan 

morgontidningarna och kvällstidningarna.  

Att det förekommer innebär att medierna utnyttjar nya tekniska innovationer och 

utvecklas med tiden och att journalister hittar nya sätt att arbeta och söka efter information. 

Det är ett tecken på att papperstidningen följer med i den tekniska utvecklingen.  

Att det endast förekommer sociala medier som källor i 2 procent av artiklarna tyder på att 

bloggar och andra sociala medier kanske inte kommer att ersätta andra källor helt. Bloggar 

verkar ännu inte ha den sortens makt, som Olsson skriver. Sociala medier har funnits i 

ungefär 10 år, medan tidningar har funnits i flera hundra år. Det journalistiska arbetssättet 

förändras relativt snabbt, men betydligt långsammare än tekniken.  

 

 

6.2 Vilket socialt medie handlar det om? 

Drygt hälften av gångerna som sociala medier användes som källor var det sociala mediet en 

blogg. De andra sociala medierna som förekom var Facebook, Twitter, Newsmill, Youtube 

och Wikipedia.  

Den tidigare forskning och teori som vi har använt oss av pekade på att bloggar skulle 

vara det vanligast använda sociala mediet bland journalister, något som stämmer in på vår 

undersökning. En blogg skiljer sig från de andra sociala medierna på det sättet att man kan 

skriva mycket mer och få ut mer information på ett och samma ställe. Ett blogginlägg är som 

ett dokument med löpande text och liknar andra källor, som till exempel offentliga handlingar 
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eller pressmeddelanden. Facebook och Twitter begränsar mängden material betydligt mer och 

på Facebook kan användarna göra sina sidor oåtkomliga för utomstående om de vill. En 

politikers Facebooksida utnyttjas ofta i PR-syfte.  

 

 

6.3 Vilken status har källan vars citat är hämtat från det sociala mediet? 

Den vanligaste typen av källor i morgontidningarna var elitkällor, som politiker och experter, 

medan det i kvällstidningarna förekom flest anonyma källor och fler icke elitkällor än i 

morgontidningarna. Sammantaget för de fyra tidningarna fick anonyma källor mest utrymme. 

Detta kan bero på att kvällstidningarna hade fler artiklar som innehöll sociala medier än 

morgontidningarna. De andra källorna som förekom i artiklarna var kändisar, privatpersoner, 

övriga maktpersoner och journalister.  

Teorin visar att politiska bloggar får mest uppmärksamhet i medierna och det är troligtvis 

därför de också får mest plats i morgontidningarna. Att anonyma källor fått så mycket 

utrymme i kvällstidningarna handlar om att källorna där fungerar som medborgarröster. Där 

har själva citatet oftast varit som ett tillägg till artikeln, för att visa att läsarna är engagerade i 

frågan. 

 

 

6.4 Vilken typ av artikel är det? 

I våra resultat är sociala medier vanligast förekommande som källor inom nyhetsgenren. De 

användes också i kultur/nöje, men inte i sport under denna period.  

Att det förekommer mest i nyheterna kan ha att göra med att politiska bloggar får mest 

uppmärksamhet och att politik i undersökningen räknades till nyhetsdelen. De anonyma källor 

som har använts som tillägg har ofta hört till de största nyhetsartiklarna eller till debattartiklar, 

som också faller under nyhetsdelen. Förutom sporten i kvällstidningarna är nyhetsdelen även 

den största delen av tidningen och innehåller fler artiklar än de andra delarna.  

I kultur- och nöjesdelarna har kändisar varit vanligt förekommande. Det kan bero på att de 

vi har klassat som kändisar ofta har med kultur- och nöjesbranschen att göra.  

 

 

6.5 Hur ser fördelningen av sociala medier ut i tidningarna? 

Undersökningen visade att Expressen var den tidning som mest frekvent använde sig av 

sociala medier som källor. Därefter följde Aftonbladet och sist morgontidningarna. 
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Anledningen till att det förekom mest i kvällstidningarna är troligtvis att de enligt teorin 

använder sig mer av snabba och enkla nyheter, medan morgontidningarna går djupare in i 

sakfrågorna. I bloggarna används enkelt språk i korta inlägg och informationen är 

lättillgänglig för alla. Att informationen är lättillgänglig för alla är bra för kvällstidningarna 

eftersom det då går fortare att hitta den. Tidssparandet är extra viktigt för kvällstidningarna 

eftersom de även konkurrerar med andra medier, som TV, något som morgontidningarna inte 

gör i samma utsträckning.  

 

6.6 Finns det några övriga mönster? 

De vanligaste sätten för sociala medier att presenteras som källor var genom referat eller med 

citat-tecken. I kvällstidningarna, när de sociala medierna användes i tillägg, presenterades de 

dock ofta utan tecken, men med en egen vinjett eller rubrik. Bara i något enstaka fall gavs 

citatet samma tecken, eller pratminus, som används vid vanliga citat. Som Sören Larsson 

skriver används pratminus oftast framför citat från muntliga källor. Detta visar att tidningarna 

antagligen skiljer mellan muntliga citat och digitala/skriftliga citat.  

 Källan presenterades med bild ungefär hälften av gångerna i Aftonbladet och Dagens 

Nyheter, och lite mer sällan i Expressen och Svenska Dagbladet. Att källan finns på bild 

lägger mer vikt vid det använda citatet, eftersom det blir tydligare vem som står bakom det. 

 I morgontidningar är det vanligast att informationen från sociala medier kompletteras 

med information från andra typer av källor. I kvällstidningarna får dessa källor oftare större 

makt eftersom de mer frekvent får stå för sig själva. I kvällstidningarna var det också vanligt 

att information från flera olika sociala medier användes i samma artikel. Detta kan peka på att 

sociala medier värderas högre i dessa tidningar än i morgontidningarna. Det ska dock påpekas 

att dessa källor ofta förekom i tillägg som syftar till att visa på medborgerlig opinion. 

 I de flesta fallen återfanns citat från sociala medier tidigt i brödtexten, alltså i första 

halvan av artikeln. De fanns också i tillägg, sen brödtext, rubrik och ingress. Var i artikeln en 

källa finns säger hur viktig den är, eftersom den viktigaste informationen ska finnas i början 

av texten. 
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7. Egna reflektioner 

Vi hade väntat oss att det skulle finnas fler artiklar med sociala medier som källor än vad det 

gjorde. Framförallt trodde vi att det skulle röra sig mer om kändisars bloggar i nöjes- och 

kulturnyheterna. Vi trodde inte att det skulle förekomma mest frekvent i nyhetsdelen. 

Enligt våra resultat fanns inga citat från sociala medier i sporten under denna period, 

något som vi blev förvånade över. Det betyder förstås inte att det aldrig förekommer. Vår 

undersökning varade i två veckor och det kan ha varit en slump att det inte förekom under 

denna period. Det kan också vara så att sportjournalister har ett visst sätt att arbeta som skiljer 

sig från övriga journalisters arbetssätt.  

 När det kommer till de anonyma källorna som har funnits som tillägg i både Aftonbladet 

och Expressen så har de varit med i tidningen för att visa hur nyheten uppfattats bland 

medborgare. På dessa tidningars hemsidor kan man blogga om aktuella artiklar. Därför tror vi 

att journalisterna har letat där efter åsikter och inte bara surfat planlöst. 

 Vi är lite kritiska till resultatet att det är så många anonyma källor som används. Detta 

beror på att kvällstidningarna använde dem som åsikter i tillägg till artiklarna, något som 

hände nästan varje dag under perioden. I själva artiklarna var det betydligt mer sällsynt med 

anonyma källor. Detta eftersom informationen anses mer trovärdig när någon står bakom den. 

Därför kan anonyma källor ha fått lite för stort utrymme i våra resultat.  

Det näst vanligaste sociala mediet var Facebook, något som vi inte hade väntat oss. Detta 

eftersom man inte kan man hämta speciellt mycket information i form av text från Facebook. 

Att bloggar skulle vara vanligast hade vi dock räknat med, eftersom man kan hitta mycket 

information och personliga åsikter på bloggar. Mediet har inte samma begränsningar som 

Facebook och Twitter. Att Wikipedia överhuvudtaget användes är vi förvånade över, eftersom 

det är osäkert vem som ligger bakom informationen där. Den kan vara felaktig. 

Nationalencyklopedin hade varit betydligt mer pålitlig som uppslagsverk.  

 Vi har endast räknat de artiklar där det uttryckligen stått i texten att informationen är 

tagen från ett socialt medie, men det har troligtvis funnits en hel del artiklar där det inte har 

stått var informationen kommer från. Vi vet inte hur journalisterna arbetar när det kommer till 

sociala medier. Det har funnits gånger då vi misstänkt att citat har hämtats från bloggar, men 

eftersom det inte stått i texten har vi inte kunnat räkna med dessa i statistiken. Vi tror också 

att journalister ofta använder sociala medier för att få tag på passande nyheter och case, något 

som heller inte syns i själva artiklarna. Vi tror att användandet av sociala medier är betydligt 

vanligare än undersökningen visar. 
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 Det är möjligt att det har funnits fler citat från sociala medier i de bilagor vi har valt att 

inte undersöka. Vi har gått igenom de delar som finns i alla tidningar, alla dagar i veckan, för 

att det skulle bli lättare att jämföra mellan de olika tidningarna. Däremot tror vi att de som 

jobbar på dessa bilagor som bara kommer en gång i veckan har mer tid på sig att faktiskt ringa 

till personerna de vill citera. Därför kanske inte sociala medier förekommer så ofta där.  

 

 

8. Vidare forskning  

Det vore intressant om en liknande undersökning kunde göras om några år, för att se om 

användandet av sociala medier som källor har ökat. Teorin säger att bloggarnas storhetstid är 

över, och att de inte kommer att få lika mycket uppmärksamhet i framtiden. Därför vore det 

intressant att se utvecklingen och ifall andra sociala medier kommer att ta över efter 

bloggarna.  

 Det vore också en intressant idé att forska om hur journalisterna och redaktionerna själva 

ser på användandet av sociala medier. Är de accepterade som legitima källor, eller är de något 

man helst ska undvika? Eller är det till och med så att det är att föredra för att det visar att 

man följer med i tiden? 

 Vår undersökning koncentrerade sig till stora tidningar. Därför skulle det vara spännande 

att se hur det ser ut i andra typer av medier, till exempel TV och radio. Används sociala 

medier som källor där? En annan tanke kan vara att jämföra storstadspress med landsortspress 

och se om det finns någon skillnad i användandet. 
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Bilaga 1: Kodschema 

 

1. Vilken tidning förekommer artikeln i? 

• Aftonbladet 

• Expressen 

• Dagens Nyheter 

• Svenska Dagbladet 

 

2. Vilken typ av artikel är det? 

• Nyheter 

• Kultur/Nöje 

• Sport 

 

3. Vilken status har källan vars citat är hämtat från ett socialt medie? 

Elitkällor:  

• Politiker 

• Experter 

• Övriga maktpersoner 

• Kändisar 

Icke elitkällor: 

• Privatpersoner 

• Journalister 

Övriga källor: 

• Anonyma 

 
 
4. Vilket socialt medie är citatet hämtat från?  

• Blogg 

• Facebook 

• Twitter 

• Newsmill 

• Wikipedia 

• Youtube 
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5. Var i artikeln återfinns källan? 

• Rubrik 

• Ingress 

• Tidig brödtext 

• Sen brödtext 

• Bildtext 

• Hänvisning till annan plats 

• Tillägg 

 

6. Används flera källor i artikeln? 

• Ja 

• Nej 

• Ja, flera sociala medier 

 

7. Hur presenteras citatet? 

• Citat-tecken 

• Pratminus 

• Referat 

• Hänvisning 

• Citat utan tecken 

 

8. Förekommer källan på bild? 

• Ja 

• Nej 
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Bilaga 2: Kodinstruktioner 

 

Fråga 1.  

Frågan om frekvens kommer inte att formuleras som en fråga, eftersom det inte finns 

anledning att fylla i en kodblankett om en artikel inte innehåller ett socialt medie som källa. 

På den frågan är det istället relevant att markera vilken tidning artikeln i fråga förekommer i.  

 

Fråga 2. 

Med kategori menar vi i första hand vilken genre medieinnehållet tillhör. De genrerna vi har 

valt att undersöka är nyheter, kultur/nöje och sport. Under ”nyheter” ingår inrikesnyheter, 

utrikesnyheter, politik, samt ekonomi, ledare och debatt. Även ”extranyheter” som fått en 

egen vinjett kommer att ingå i denna kategori, till exempel nyheter som fått en egen vinjett 

som ”Vattenfallaffären” eller ”Svininfluensan”. Vi räknade inte med Resor, Mat, Jobb, etc. 

Kultur/nöje och sport är de nyheter som finns i kulturdelen, nöjesdelen eller sportdelen. 

 

Fråga 3. 

I frågan om vilken status källan har, har vi utgått från teorin om elit- och icke elitkällor.  I 

kategorin elitkällor har vi placerat källor som sitter i en direkt maktposition: politiker, chefer 

och andra personer som kan utöva en direkt, beslutande makt, exempelvis ekonomiskt. Dit 

räknar vi även kändisar, eftersom de har en maktposition i medierna. Med kändisar syftar vi 

på personer som syns i medier i underhållningssyfte exempelvis artister, skådespelare, 

programledare, dokusåpakändisar etc. 

I kategorin icke elitkällor placeras källor som inte utövar någon direkt makt: 

privatpersoner och journalister. En journalist ska vara objektiv och bör därför inte utöva 

någon direkt makt. Vi kommer även att ha en kategori för anonyma källor.  

 

Fråga 4. 

På frågan om vilket socialt medie som förekommer har vi med de sociala medier som vi har 

hittat som svarsalternativ/variabelvärde. De vanligaste är enligt undersökningen och teorin 

bloggar, Twitter och Facebook. Vi har också hittat artiklar som hämtat information från 

forumen Newsmill, Youtube och Wikipedia.  
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Fråga 5. 

Den här frågan syftar till att visa vart i artikeln det sociala mediet som källa finns. Det är en 

del som hör till frågan om vilka övriga mönster som finns. Varje socialt medie räknades 

endast en gång, och då första gången det förekom i artikeln. Om det är tidigt i brödtexten, i 

rubriken eller i ingressen skulle det kunna kopplas till hur tidningarna värderar den här sortens 

källor. Tidig brödtext innebär första halvan av artikeln, medan sen brödtext syftar på den 

andra halvan. Med den sista punkten, tillägg, menar vi exempelvis faktarutor, grafik och annat 

extramaterial. En hänvisning innebär exempelvis en webbadress eller annat som kan hjälpa 

läsaren att själv hitta till källans sociala medie. Fotobyline räknas inte som bildtext (i till 

exempel fall från Facebook eller Youtube). 

 

Fråga 6. 

Om det finns fler källor i artikeln minskar den enskilda källans inflytande enligt teorin. Därför 

är det relevant att ta reda på hur förhållandena ser ut. Även denna fråga är en del i att besvara 

om det finns några övriga mönster. Det sista svarsalternativet, ”Ja, fler sociala medier”, 

berättar också lite om hur högt värderat ett socialt medie kan vara som källa. Det måste finnas 

en viss tillförlitlighet eller relevans för att fler sådana källor ska förekomma i samma artikel. 

Vid ”ja” betyder det att artikeln innehåller flera olika typer av källor, vid ”nej” används inga 

andra källor och vid ”ja, flera sociala medier” betyder det att information enbart från flera 

olika sociala medier används.    

 

Fråga 7. 

Hur citatet presenteras kan också visa hur stor relevans journalisten tillskriver källan. Här har 

vi också endast räknat första gången mediet förekommer i en artikel. Om det är med 

pratminus får källan samma vikt som en muntlig källa, medan citattecken tydligare visar att 

källan är skriftlig. Med referat menar vi att journalisten har sammanfattat det som källan har 

skrivit i ett socialt medie och återgivit det i artikeln, inte som citat utan som del i brödtexten 

(men ändå skrivit vart informationen kommer ifrån). Med hänvisning menar vi att tidningen 

har hänvisat till det ursprungliga mediet genom till exempel en webbpuff eller webbadress, 

för den som vill läsa källans egna skrivna ord. Denna fråga kan också hjälpa oss att hitta 

mönster.  

 

 

 



 

 44 

 

Fråga 8. 

Vi vill veta hur tidningarna presenterar källor från sociala medier med bild. Om tidningen 

förutom citatet publicerar en bild på källan skulle det kunna visa på att källan tillskrivs större 

tillförlitlighet än om det inte finns bild.  

 

En artikel är för oss en text som är längre än cirka 500 tecken (alltså inte notiser). Vi kommer 

inte att analysera insändare eller annat material som inte kommer från en reporter eller en 

nyhetsbyrå. Krönikor och ledare räknas dock som artiklar.   

Vi har bara analyserat huvudtidningen, alltså inte bilagor som måste köpas vid sidan av 

den huvudsakliga papperstidningen. Till huvudtidningen räknade vi alltså även de delar som 

kommer med varje dag, exempelvis Sportbladet och SvD Kultur. DN Söndag och andra 

bilagor som kommer med tidningen en gång i veckan har vi alltså inte undersökt. 

 

 

 


