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Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning officiella och icke-officiella aktörer är 

synliga källor i nyhetsrapporteringen från revolutionen i Egypten 2011. Syftet är också att 

undersöka vilka synliga aktörer, officiella eller icke-officiella, journalister citerat/omnämnt genom 

sociala medier som källa. Studien utgår från ett teoretiskt gatekeeping perspektiv för att förklara 

vilka källor som syns i journalistiken. 

Genom en kvantitativ innehållsanalys studeras synliga källor i nyhetsartiklar från Dagens Nyheter, 

Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Expressen under perioden 26:e januari 2011 – 14:e februari 

2011. 

Resultatet visade att officiella källor var fler än de icke-officiella källor i alla tidningar. 

Få artiklar fanns där aktörer citerats/omnämnts genom sociala medier, 17 av totalt 248 analyserade 

artiklar. Av de 20 aktörer som citerats/omnämnts genom sociala medier var icke-officiella aktörer 

var fler (11 stycken) än officiella aktörer (9 stycken).
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1. INLEDNING

I slutet av 2010 bränner Mohammed al-Bouazizi sig själv till döds i protest mot polisens korruption 

i Tunisien. Händelsen sätter igång en våg av protester mot rådande samhällssituation, protesterna 

sprider sig utanför landets gränser. Upproren i Tunisien leder till att president, Ben Ali, lämnar 

landet i januari 2011. Efter den ”tändande gnistan”  revolterar  Egypten mot deras diktator, Hosni 

Mubarak som suttit vid makten i över trettioår. Den 25:e januari 2011 samlas demonstranter på 

Thairtorget i Kairo, en dag som kommit att kallas ”Vredens dag”. Demonstrationerna fortsätter i 

sjutton dagar tills Hosni Mubarak avgår den 11:e februari 2011. 

Under våren 2011 sprider sig upproren i arabvärlden, till Bahrain, Libyen, Marocko, Syrien, Jemen 

och Algeriet. Händelseutvecklingen i länderna kom att kallas för ”Den Arabiska våren” (Lund, A. 

2010;10-44). En våg av protester och uppror som på intet sätt är över nu 2013. Revolutionen i 

Egypten har av medierna beskrivits som ”Facebook–revolutionen” och ”Twitter–revolutionen”, 

Googlechefen Wael Ghonim har beskrivit den ”revolution 2.0” (Ghonim, 2012). 

Sociala medier har uppmärksammats för sin roll de spelat i många händelser runt om i världen, i 

flygplanskraschen i Hudson river 2009 (Murthy, D. 2011; 784), Mumbai bombningarna 2008 

(Murthy, D. 2011; 784) och valet i Iran 2009 (Burns & Eltham 2009) för att nämna några.

Den Arabiska våren är ett exempel på en serie händelser som förknippas starkt med sociala medier,

det går inte att prata om Arabiska våren utan att nämna sociala mediers inverkan. Genom direkt

kommunikation och organisation kunde information som texter, bilder och videoklipp spridas över

internet och nå personer inom och utanför landgränserna (Cottle 2011:649 ). De sociala mediernas 

koppling till den Arabiska våren har också väckt reaktioner av kritiker som menar att sociala medier 

tillskrivits en för stor betydelse. Miriam Kirollos från Human Rights Watch i Egypten skriver i en 

debattartikel på SVT debatt:

”Sociala medier har felaktigt framställts, i såväl västmedia som inom sitt eget digitala ekosystem, 

som den tändande gnistan i de olika upproren i Mellanöstern. Det var ett folkligt uppror och inte 

några digitala demonstrationer. Jag vet, jag var där” (Kirollos, M. SVT debatt, 2012: 

http://debatt.svt.se/2012/09/16/en-myt-att-sociala-medier-startade-den-arabiska-varen/)

Nyheternas kvalitet påverkas av de källor som ligger bakom fakta och åsikter (Sahlstrand 2000;11).

”News is not what happens, but what someone says has happened or will happen” (Sigal; Manoff, 

and Schudson 1986;15). Det gäller såväl i dag 2013 som det gjorde när Leon V. Sigal skrev det för 

snart 30 år sedan. 

http://debatt.svt.se/2012/09/16/en-myt-att-sociala-medier-startade-den-arabiska-varen/
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Vilka som är källor i medierna och vilka som inte är eller någonsin kommer bli källor är en viktig 

fråga eftersom källorna representerar och ger röst åt så väl organiserade som oorganiserade grupper 

i samhället (Gans 1979;116). De röster som kommer till tals är det röster som har makt över den 

sociala debatten och formar den allmänna opinionen (Brekowitz ;Wahl-Jorgensen, K. , Hanitzsch, T. 

2009;111). 

Gatekeeping-funktionen kan illustreras med information som passerar genom många olika kanaler, 

informationen når grindar där den sållas bort, väljs ut och omarbetas innan den når sin mottagare. 

Nyhetsorganisationer och journalister har, likt många andra aktörer, funktionen som gateekeeper, 

grindvakt, de avgör vilken information som ska passera (Shoemaker, P. J. & Vos, T. P. 2009; 22-23). 

Nyhetskällor inom journalistiken består till största delen av så kallade officiella källor (Livingston, 

S. & Bennett, W.L. 2003; 363). 

Jesper Strömbäck beskriver officiella källor som ”personer som agerar som företrädare för 

myndighet och politiska institutioner”  samt ”personer som har någon form av makt i samhället, 

exempelvis företagsledare” (Strömbäck, J. 2009; 157). 

Icke-officiella källor är varken företrädare för någon stat eller institution, de räknas heller inte ha 

stor politisk eller ekonomisk makt och deras möjligheter att bli hörda genom medierna är mer 

begränsade. Det kan ur ett gatekeeping perspektiv liknas med färre och smalare grindar att ta sig 

igenom för icke-officiella aktörer (Bennett, Lawrence & Livingstone 2007; 48-50).

Steven Livingston och W. Lance Bennett (2003) har studerat om event-drivna nyheter ökat med ny 

teknologi samt vilken roll de officiella aktörerna får i den event-drivna nyhetsjournalistiken. 

Resultaten visade att även om ny teknologi i form av videotelefoner gjort det möjligt för journalister 

att vara mindre beroende av officiella aktörer var de officiella lika dominerade som tidigare 

(Livingston, S. & Bennett, W.L. 2003; 364). 

Internet och det tekniska verktyget sociala medier har öppnat en grind. Användarna kan del av 

information utan filtrering av officiella gatekeepers. Journalister har med hjälp av de sociala 

medierna tillgång till nya nätverk av potentiella källor. Det kan ändra journalisters tilltro och 

användning av officiella källor. Frågan är om det syns i de traditionella medierna. 
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2. SYFTE

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning officiella och icke-officiella aktörer står  

som synliga källor i nyhetsrapporteringen från revolutionen i Egypten. Syftet är också att undersöka 

om sociala medier står som synlig källa till fler icke-officiella aktörer än officiella aktörer.

2.2 Frågeställningar

• Av de synliga källorna i artiklarna, hur ser fördelningen ut mellan officiella källor och icke-

officiella källor ?

• Vilka aktörer blir i artiklarna synligt citerade/omnämnda genom sociala medier, officiella 

eller icke-officiella aktörer?

2.3 Urval och begränsningar

I studien använder jag mig av kvantitativ innehållsanalys som metod för att studera synliga källor  i 

nyhetsartiklar om revolutionen i Egypten. 

Jag har begränsat mig till att undersöka perioden 26:e januari 2011 till och med 14:e februari 2011. 

Perioden täcker in alla publicerade tidningsartiklar under första perioden av revolutionen i Egypten, 

från ”Vredens dag” till och med efterklangen av Hosni Mubaraks avgång.

Artiklarna är från de två största dagstidningarna samt de två största kvällstidningarna i Sverige: 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Det för att få variation på 

tongivande tidningar.

Samtliga artiklar, publicerade under genre nyheter/extra och utrikes/världen är undersökta. Artiklar 

från genre kultur, nöje, debatt, ekonomi, näringsliv och sport ingår inte i materialet.

Studien är en fallstudie och har ett syfte att kategorisera. Eftersom studien bara behandlar Egypten 

görs inga anspråk att generalisera resultatet till arabiska våren i andra länder. 

3. BAKGRUND

Sociala medier är de internetbaserade verktyg som möjliggör interaktivitet online. Syftet behöver 

inte vara att utöva journalistik utan baserar sig på användarens individuella och personliga syften. 

Det tillåter användarna att uttrycka sig själva och kommunicera med andra online (Sivek 2010:150).  

Som sociala medier räknas i den här studien: Facebook, My Space, bloggar och mikro-bloggen 

Twitter, internetforum, Youtube, Instagram, Linkedin och google+.  

Många medieorganisationer har försökt integrera sociala medier i sin verksamhet, genom att 

användarna kan kommentera på artiklar och sprida vidare material direkt till sina nätverk (Sivek 

2010;153).
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4.TEORI

Teori avsnittet är indelat i fyra delar. I första delen beskrivs vad en källa är, varför det är intressant 

att studera samt definitioner av källor. I andra avsnittet kommer källor studeras från ett teoretiskt 

gatekeeping perspektiv. Avsnittet tar upp vad tidigare forskning visar om vilka källor som kommer 

till tals i nyhetsjournalistiken. Tredje avsnittet behandlar hur sociala medier som nytt tekniskt 

verktyg kan tänkas påverka vilka källor som kan göra sig hörda i nyhetsjournalistiken. Fjärde och 

sista avsnittet presenterar tidigare studier om Arabiska våren, källor samt sociala medier.

4.1.1 Vad är en källa

Journalister nås av information från många olika håll. De tre främsta sätten för journalister att 

anskaffa sig trovärdig information tar Daniela V. Dimitrova och Jesper Strömbäck upp i studien  

”Look Who's Talking ”om nyhetskällor i svenska och amerikanska tidningar (Dimitrova, D.V. & 

Strömbäck, J. 2009). Det första sättet är att själv vara vittne till information. Det andra är att söka 

oberoende och relevant information själv. Och det tredje är att använda sig av olika källor. Oavsett 

om journalisten använder sig av det första eller andra sättet kan journalistiken inte klara sig utan det 

sist nämnda, källor (Dimitrova, D. V. & Strömbäck, J. 2009;1).

Sahlstrand har i doktorsavhandlingen ”Dom synliga” summerat tidigare forsknings två perspektiv 

att se på källor. Källor som leverantör där journalister kan hämta information och källor som 

intressent med syfte att aktivt sprida information för eget intresse (Sahlstrand 2000;79). Det är en 

förenkling av källbegreppet. Sahlstrand konstaterar att de två perspektiven inte är statiska utan 

tvärtom verkar de ofta samtidigt. Relationer mellan journalister och källor påverkas av vardera parts 

dominans och påtryckningar (Sahlstrand 2000;87).   

Då bara en liten del av alla nyheter grundar sig på journalisters eget vittnesmål har källan och den 

information källan delar med sig en avgörande betydelse av vad som sedan rapporteras om i  

nyhetsbevakningen (Shoemaker, P. J. & Vos, T. P. 2009; 85).

Vilka som är källor i medierna och vilka som inte är eller någonsin kommer bli är en viktig fråga 

eftersom källorna representerar och ger röst åt organiserade och oorganiserade grupper i samhället 

(Gans, H. J. 1979; 116). Att få uppmärksamhet i medierna är viktigt för olika källor som vill 

påverka. Journalistiken står för en större trovärdighet än vad reklam gör. Information och PR-

satsningar med mål att fånga mediernas uppmärksamhet görs av så väl politiska partier, 

myndigheter, företag som intresseorganisationer (Strömbäck, J. 2009;157). Då nyheter formar den 

allmänna opinionen får de röster som kommer till tals genom medierna således makt över den 

sociala debatten (Brekowitz ;Wahl-Jorgensen K, Hanitzsch T, 2009; 111). 
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Även när reportrar själva har möjlighet att bevittna och vara på plats fungerar källor som viktiga 

redskap i de journalistiska berättandet. Journalister uttrycker inte sin version utan använder sig av 

källor (Sigal; Manoff, and Schudson 1986;15). Flertalet forskare har förklarat detta som en del i det 

objektivitets-ideal som finns inom journalistiken (Manning, P. 2001;68-71, Sigal; Manoff, and 

Schudson 1986;15-16, Sahlstrand, A. 2000; 80 , Kovach & Rosenstiel 2001:74, Nord, L. & 

Strömbäck, J. 2002; 39). En absolut objektivitet går inte att uppnå, däremot finns det faktorer som 

journalisten själv kan påverka i form och utförande av den journalistiska produkten. Dessa kan 

sammanfattas med:

• rensa bort reportens åsikter 

• använda neutralt språk

• skriva i tredje person

• koppla allt som sägs till en källa 

• låta olika parter med motstridande argument komma till tals för att uppnå en balanserad 

representation av åsikter (Sigal; Manoff, and Schudson 1986;15-16, Manning 2001; 68-69). 

Sigal menar att objektiviteten inte är en faktiskt sanning utan en retorisk objektivitet (Sigal; Manoff  

and Schudson, 1986;15). Paul Manning har presenterat en likande förklaring han kallar ”the 

presentation of al possebilities”  som innebär att journalistiken inte kan redovisa någon sanning i 

sig utan kan som bäst uppnå en balanserad rapportering (Manning 2001;68-69). Denna objektivitet 

är nödvändig för att upprätthålla trovärdighet för journalistiken. Enligt Manning kan ett ökat 

nyhetstempo skada viktiga grundläggande processer i arbetet för journalister, där i bland 

verifieringen av källor (Manning, 2001;79).

Källornas intresse påverkar vilken information de framför. Hur mycket en källa själv arbetar för att 

göra sin röst hörd spelar stor roll för om det kommer fram i medierna. De källor som anpassat sig 

till nyhetsmediet ökar chansen att göra sig hörda (Brekowitz ;Wahl-Jorgensen K, Hanitzsch T, 

2009;104). De som har lättast att påverka är de källor som har stor politisk och ekonomisk makt 

(Shoemaker, P & Vos, P. 2009; 55). Att sortera bort felaktig information och värdera källor är därför 

gatekeepers uppgift (Shoemaker, P. J. & Vos, T. P. 2009;56). 

Daniela V. Dimitrova och Jesper Strömbäck skriver:

”Sources may have more power during both the news discovery and news gathering phases, but 

journalists may have more impact on news content. It is ultimately journalists that select their 

sources, within particular socio-political and organizational context. Thus, journalists typically 

have ultimate control over the construction of their stories” 

(Dimitrova, D. V. & Strömbäck, J. 2009; 78).



6

4.1.2 Definitioner av källor

Vissa gemensamma drag går att urskilja i journalisters anskaffning av källor. De skapar sina nyheter 

främst från officiella källor (Shoemaker, P. J. & Vos, T. P. 2009; 54). Indelningen officiella och icke-

officiella aktörer är två grovt huggna kategorier. Till de officiella aktörerna räknas främst regerings 

anknutna aktörer, så som samhällsinstitutioner, politiker och partier, stora organisationer som 

Förenta Nationerna och Europaparlamentet, multinationella företag samt företrädare för dessa, 

personer så väl som organisationer (Strömbäck, J. 2009;157).

Icke-officiella aktörer är de aktörer som inte kvalificera sig i kategorin officiella källor, de är 

intresseorganisationer och privatpersoner. De icke-officiella aktörerna företräder således ingen 

regering eller myndighet, det äger heller ingen hög politisk position eller stort ekonomiskt kapital 

som ger dem makt likt officiella källor (Miller, A. & Kurpius, D. 2010:141).

Indelningen av officiella och icke-officiella källor har kritiserats. Kritiker menar att det är en 

förenkling som inte är tillräckligt effektiv i att förklara och dela in de icke-officiella källorna 

(Manning 2001; 140). Tillgängligheten till medierna och kapacitet att skapa nyheter till medierna 

varierar mycket bland de icke-officiella källorna. 

Manning exemplifierar med oljebolaget Shell och miljöorganisationen Greenpeace som två icke-

officiella källor som tillhandahåller helt olika privilegier. Shell har, till skillnad från Greenpeace, 

direkt tillgång till regering och medier i och med deras position inom oljeindustrin (Manning 2001; 

141). Olika icke-officiella aktörer tillhandahåller olika privilegier och makt. De finns icke-officiella 

aktörer vars politiska och ekonomiska makt kan jämställas med de officiella aktörerna även om de 

inte äger en officiell titel. Miller & Kurpius beskriver dessa högstatusaktörer som ”kvasi-officiella” 

(Miller, A. & Kurpius, D. 2010; 141). Indelning kan jämföras med begreppen elit-källor och kan ses 

som en breddning av begreppet ”officiella” aktörer.

I ramen för den här studien ses officiella källor som synonymt med begreppet elitkällor. Icke-

officiella källor kan också betecknas icke-elitkällor. I studien används dock begreppen officiella och 

icke-officiella källor/aktörer.

De officiella har fått en bredare definition där också högstatus aktörer (”kvasi-officiella”) inkluderas 

samt talespersoner för dessa. Den här studien följer Strömbäcks beskrivning av officiella källor 

som: ”personer som agerar som företrädare för myndighet och politiska institutioner”  samt; 

”personer som har någon form av makt i samhället, exempelvis företagsledare” (Strömbäck, J. 

2009;157). 
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En viktig skillnad mellan officiella och icke-officiella aktörer, förutom den ekonomiska och 

politiska makten, är deras förmåga och tillgång att göra sig hörda i medierna. Journalister och 

experter räknas som officiella aktörer då de har roll som gatekeepers (Shoemaker, P. J. & Vos, T. P. 

2009; 56). 

4.1.3 Källor inom journalistiken

Det finns indikationer inom forskningen som visar att muntliga källor inom journalistiken har ökat 

över tid. Det förklaras med att journalistiken kommit att använda sig av en mer subjektiv och 

personifierad berättarteknik där fokus riktats på personer (Nord, L. & Strömbäck, J. 2002; 40). Ett 

annat skäl är att muntliga källor kan leverera information snabbt, många gånger är det mindre 

tidskrävande för journalister att använda sig av muntliga källor än skriftliga (Nord, L. & Strömbäck, 

J. 2002; 40). 

Inom medieforskningen finns tydliga empiriska belägg för att journalister förlitar sig på källor för 

att hitta nyheter. I det arbetet har officiella källor en central funktion för journalister (Nord, L. & 

Strömbäck, J. 2002; 54). En studie som undersökt frekvensen av synliga källor i svensk 

storstadsmorgonpress visade att majoritet av källorna var manliga elitkällor och det fanns en tydlig 

underrepresentation av kvinnliga källor och icke-elitkällor (Sahlstrand, A. 2000; 153-154). 

Undersökningen visade tydliga tendenser för inom vilka områden icke-elitkällor förekom. Inom 

ämnen som rör utbildning, sociala frågor, brott, arbetsmarknad och konsumentfrågor samt i 

reportage var icke-elitkällor flest (Sahlstrand, A. 2000:154).

Rapporten ”Tio dagar som skakade världen” baserar sig på mediernas beskrivningar

av terrorattackerna i USA och kriget i Afghanistan 2001 (Nord, L. & Strömbäck, J. 2002). 

Rapporten visar att majoriteten av källorna var elitkällor (Nord, L. & Strömbäck, J. 2002; 124). 

Forskning visar att användningen av officiella källor är mycket vanligare i USA än i Sverige men 

också i Sverige finns en dominans av officiella källor (Dimitrova, D. V & Strömbäck, J. 2009; 86). 

4.2.1 Gatekeeping

Ur ett kommunikationsteoretiskt perspektiv kan gatekeeping ses som den urvalsprocess där 

information väljs ut, sållas bort, behandlas och arbetas innan det når sin mottagare (Shoemaker, P. J. 

& Vos, T. P. 2009;13). Det är vägen som information går genom grindar och kanaler som förändrar 

informationen till nyheter för sin publik (Shoemaker, P. J. & Vos, T. P. 2009; 22). Om informationen 

anses nyhetsmässig av journalisten har den passerat första grinden in i nyhetsorganisationen. 
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(Shoemaker, P. J. & Vos, T. P. 2009; 23). Att fungera som gatekeeper är mediernas huvudsakliga 

uppgift, att sortera, välja ut och strukturera information innan den når publiken (Strömbäck, J. 

2009;93).

Shoemaker & Vos beskriver hur information strömmar genom tre kanaler: källor, media och 

publikkanalen. Informationen går fram och tillbaka i och mellan kanalerna. I modellen fungerar 

publiken också själva som gatekeepers när de sorterar, väljer och publicerar vidare i sitt eget 

nätverk (Shoemaker, P. J. & Vos, T. P. 2009;124-125). 

Den tekniska utvecklingen har lett till en förändring av gatekeeping-begreppet (Shoemaker, P. J. & 

Vos, T. P. 2009; 130). Inom forskningen har gatekeeper som person ersatts av gatekeeping som 

funktion (Strömbäck, J. 2000;166).

4.2.2 Gatekeeping som funktion i val av källor

W. Lance Bennett har utvecklat en indexmodell för att förklara gatekeeping-funktionen. Den visar 

de olika faktorer som styr gatekeeping. Den kan liknas vid den mekanism som öppnar och stänger 

grindarna som påverkar nyhetsflödet: reportens personliga och professionella värderingar, 

organisationen mellan nyhetskälla och reporter, ekonomi och teknik (Bennett, W.L; Kaid, L.L. 

2004; 284). Dessa kan alla analyseras från sex olika perspektiv; ”Decision basis, information 

organizing & gathering, journalistic role, conception of public, press government relationship, 

gatekeeping norm” (Bennett, W.L; Kaid, L.L. 2004; 296). Modellen visar en komplex process 

mellan olika faktorer som styr gatekeeping. Bennetts modell av gatekeepingteorin visar vilka 

faktorer som påverkar valet av källa. 

Reportens organisation och de metoder som används för att samla information, hantera och 

värdera källor påverkar vem eller vad som används som källa. Vad som släpps igenom påverkas av 

reporterns personliga bedömning av nyhetsvärdet. Informationen går genom reporterns individuella 

kedja av gatekeeping-faktorer, från källa till läsare (Bennett, W.L; Kaid, L.L. 2004; 295-297). 

Vilken typ av information som är intressant och nyhetsvärdig för nyhetsorganisationen bestäms av 

journalistiska värden och publicistiska standarder. Journalisters sociala rutiner spelar roll för vilka 

som används som källor, både sociala och geografiska faktorer styr processen (Sigal; Manoff and 

Schudson 1986; 17). För att hitta nyheter förlitar sig journalister till stor del av rutiner, där finns de 

källor som journalisterna redan känner till och de källor som används tidigare (Carpenter,S. 2010; 

534). 
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Nyhetsorganisationen har rutiner för hur de hittar information från källor som kan anses vara 

tillförlitliga att fylla nyhetskvoten med, en stor del av dessa är offentliga källor. Mellan journalister 

och politiker finns ett ständigt utbyte av information. Nyhetsorganisationen förmedlar och 

upprätthåller på så vis användningen av officiella och etablerade källor (Bennett, W.L; Kaid, L.L. 

2004; 298).

Ekonomiska intressen styr också nyhetsproduktionen. Det speglas av markands strategier för att 

fånga publik i form av infotainment samt att dramatisera och personifiera nyheterna (Bennett, W.L; 

Kaid, L.L. 2004;. Så väl journalister som politiker agerar och samspelar i skapandet av nyheter som 

följer dessa marknadsstrategier (Bennett, W.L; Kaid, L.L. 2004; 300). 

Tekniken gör det möjligt att publicera samt ta del av information direkt när det händer eller snart 

efter något har inträffat. Publiken kan genom tekniken engagera sig och bli en del av 

nyhetsskapandet. Med teknikens hjälp blir publiken själva ögonvittnen och kan avgöra 

nyhetsvärdet.  Reporten kan med nya tekniska verktyg få kontakt med olika potentiella källor med 

stor geografisk spridning (Bennett, W.L; Kaid, L.L. 2004; 300-301).

I Bennetts indexmodell går det att se förklaringen till hur gatekeeping-funktioner på olika nivåer 

påverkar valet av källor. Gatekeeping-funktionen hos reportern och nyhetsorganisationen visar i 

likheter med Sigals förklaring (Sigal, L.V. 1973; 120-130) att officiella aktörers dominans har ett 

starkt samband med journalistiska rutiner. 

I indexmodellen finns också grunderna som Gans utformat, där han definierar faktorer som spelar 

roll för journalisters val av källa: tidigare trovärdighet, produktivitet, tillförlitlighet, trovärdighet, 

auktoritet och förmåga att uttrycka sig på ett för medierna tilltalande sätt (Gans 1979; 129-131).

Gans resonemang kan kopplas till Beckers trovärdighetshierarkin. Den innebär att en officiell källa 

hör till en högre hierarki och räknas därmed vara mer giltig än en källa som befinner sig lägre ned i 

hierarkin (Becker, H. 1967; 241). Det är ett resonemang som också delas av Sigal (Sigal, L.V; 

Manoff and Schudson, 1986;19.). Indexmodellen bekräftar att officiella källor ses ha ett högre 

nyhetsvärde än icke-officiella källor (Strömbäck, J. 2009; 157). 

Till hur stor del journalister använder sig av officiella källor skiljer sig i grad beroende på ämne, 

vilket utrymme det får i bevakningen samt vilka andra källor som finns att tillgå. I utrikespolitik 

använder sig journalister i högre grad av officiella källor än i inrikespolitik (Strömbäck, J. 2009; 

159). 
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Hög frekvens av officiella källor behöver, enligt Strömbäck, inte nödvändigtvis påverka 

journalistikens innehåll. Vad nyheterna handlar om kan påverkas av källor men hur de gestaltas 

bestäms av journalisterna menar Strömbäck. Innehållet i journalistiken och hur nyheter utformas 

påverkas också av andra faktorer som konkurrens, nyhetsvärderingar och publiken stolek 

(Strömbäck, J. 2009; 162). Olika källor är kopplat till olika ämnen i nyhetsjournalistiken. Officiella 

källor har dock större resurser att effektivt subventionera sina budskap till nyheter som medierna på 

ett enkelt och billigt sätt kan plocka upp. Det görs exempelvis genom pressmeddelanden, 

evenemang, seminarier och opinionsundersökningar (Strömbäck, J. 2009; 158). Att använda sig av 

officiella källor kan innebära att ge röst åt de som redan sitter vid makten samt inskränka 

perspektiven och förstärka stereotyper. 

Pamela Shoemaker & Tim Vos tar upp experter och journalister som två grupper som också 

påverkar vem och vad som släpps in genom grindarna. Experter, då de är en slags maktelit som ofta 

kommer till tals genom kommentarer och i analyser av nyheter. Journalister eftersom de själva är 

gatekeepers, journalister ser och påverkar varandra i valet om vad som anses viktigt (Shoemaker, P. 

J. & Vos, T. P. 2009; 55-58).

4.3. Sociala medier som verktyg

Internet och datorer har lett till dramatiska förändringar av journalistiken (Pavlik, J.V. & Bridges, F. 

2013:4). Effektiva och resurssparande tekniska interventioner har ändrat mediers sätt att samla in, 

bearbeta och producera nyheter (Pavlik, J.V. & Bridges, F. 2013; 5). Sätten att kommunicera på har 

blivit fler och enklare vilket lett till ekonomiska förändringar för mediebolagen. Publiken har gått 

från mottagare till deltagare (Pavlik, J.V. & Bridges, F. 2013; 5). Tekniska redskap har gjort det 

möjligt för medborgare att tycka till och aktivt delta i skapandet av informationsflödet och därmed 

också utmana de officiella aktörerna (Murthy, D. 2011; 1284). 

Genom sociala medier kan användare direkt ta del av ofiltrerat material från olika delar av världen. 

Information kan spridas och engagera stora grupper av människor. Sociala medier kan på så vis 

fungera som verktyg för organisering och demokratisering genom att de möjliggör interaktivitet 

mellan användarna (Cottle 2011;651, Sivek, 2010;162). 

Vissa forskare menar att internet och dess tekniska verktyg inte bidrar till demokratisering. De 

menar att icke-officiella aktörer i ett första skede kan vinna fördelar. Men eftersom de officiella 

aktörerna är mer resursstarka så lyckas de med tiden alltid anpassa och lär sig att utnyttja den nya 

tekniken på ett mer effektivt sätt i produktion och organisation (Dylko, Beam, Landreville, Geidner

2011; 833).  
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Tidigare forskning (Ploughman, P. 1997) på mediers agerande under katastrofer visar att ny teknik 

inom medieorganisationer haft en betydande inverkan på arbetstider och produktionskostnader. Det 

har i sin tur påverkat gatekeeping-processen. Under 1980-talet revolutionerades arbetet för radio 

och tv-reportrar när broadcasting kunde ske på plats med hjälp av vad som då var nya tekniska 

verktyg. Det innebar att radio och tv-reportrarna fick ett snabbare arbetstempo än deras kollegor på 

tidningarna. Sändningarna skulle ut i etern så fort som möjligt och pågå hela tiden under en viss tid. 

Det tvingade fram snabba beslut där mindre utrymme gavs att bearbeta materialet. På så vis 

förenklades gatekeeping-funktionen och limiterades till färre individer (Ploughman, P. 1997;122). 

Livingston & Bennett har undersökt om ny teknologi lett till en förändring av gatekeeping och 

frekvensen av icke-officiella källor under ”event-drivna" nyheter. Studien visade att event-drivna 

nyheter hade blivit vanligare med teknologins utveckling men journalisters användning av officiella 

källor hade inte ändrats, den visade sig vara lika hög som tidigare (Livingston, S. & Bennett, W.L. 

2003; 376-377).

Nu , år 2013, har teknikutvecklingen förändrat tidningsjournalistiken drastiskt. Ofta skrivs flera 

artiklar om samma nyhet men till olika medium, en till tidningen och en till webben. En webbartikel 

kan uppdateras och förändras flera gånger med den senaste informationen. Ofta produceras också 

webb-tv, tv-nyheter och radioinslag . Förändringen har lett till ett ökat arbetstempo för tidningarnas 

reportrar och gränserna mellan medietyperna har suddats ut (Nygren, G. & Zuiderveld, M. 2011; 

123).

Journalisters arbetssätt har också förändras. Under utbildning av journalister tränas de att använda 

sociala medier i arbetsutövandet. De tränas att marknadsföra sig själva och sitt eget varumärkte 

genom att bygga individuella sociala nätverk online (Sivek 2010;151). Ett deltagande i sociala 

medier är redan en viktig del för att komma i kontakt och vara intressanta för arbetsgivare (Sivek 

2010; 152). Sivek menar att de i framtiden kommer bli vanligare för journalister att använda sig av 

deras sociala nätverken online också i jakten på nyheter. Det har blivit enklare för journalister att 

komma i kontakt och hålla kontakt med ett stort antal potentiella källor. Stora och varierade nätverk 

av kontakter gör det möjligt att hitta nyheter utan för det traditionella journalistiska rutinerna (Sivek 

2010; 157). Starka skäl finns alltså för att de skapar nya rutiner i arbetet som påverkar och förändrar 

journalisters val av källor. 
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4.4 Tidigare Studier

I artikeln ”Twittering the news” tar Alfred Hermida upp olika teoretiska perspektiv och tidigare 

forskning som gjorts om mikro-bloggen Twitter och dess funktion i nyhetsproduktionen (Hermida 

2010). Hermida beskriver hur gatekeeping rollen fortfarande finns kvar hos journalister vid 

etablerade medier. Enligt Hermida finns hos journalisterna valet om vilka tweets som ska publiceras 

och det valet styrs av normativa nyhetsvärden (Hermida 2010; 300). Hermida lyfter dock fram att 

internet och sociala medier möjliggjort en förändring. När användarna själva direkt kan ta del av 

information på sociala medier är de inte beroende av journalister som mellanhand (Hermida 2010; 

300). Sociala medier kan erbjuda aktivister alternativa plattformar och gå runt de gateekeepers som 

finns hos det traditionella medierna (Hermida 2010; 3) 

I Lotan, Graeff, Ananny, Garreney, Pearce & Bodys studie om twitterflöden under upproren i 

Egypten och Tunisien visade det sig att journalister (i Egypten) och aktivister (i Tunisien) var de 

främsta källorna bakom de meddelande som publicerades på Twitter (Lotan, Graeff, Ananny, 

Garreney, Pearce & Body 2011;1388-1389).

Papacharissi & Oliveira har studerat aktörer på Twitter som twittrat om den Arabiska våren 

(Papacharissi & Oliveira 2012). De menar att Twitter erbjuder journalistiken snabbet, drama och 

action i realtid men däremot är informationen svår att kontrollera. När en tweet med ett stort scoop 

väl är publicerad finns ingen tid att kontrollera avsändaren (Papacharissi & Oliveira 2012; 179). 

Papacharissi & Oliveira studie visade att de ledande rösterna på Twitter bestod av aktivister, 

bloggare och andra aktiva medborgare. Graden av aktivitet bestämmer om en användare bli hörd, 

Papacharissi & Oliveira skriver:

”Digital platforms do not rob movements of their leaders. But they do permit a distributed or 

‘‘crowdsourced’’ form of leadership based on mechanisms that reward those more involved in 

mobilization, and the reporting and curating of information, online and offline.”

(Papacharissi & Oliveira 2012;179).

Relationen mellan medieorganisationer och användandet av sociala medier består således inte i ett 

visst antal fasta källor, det är en dynamisk nätverksprocess i ständig förändring beroende på 

användarnas aktivitet (Lotan et al. 2011;1400). 
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Det finns ett antal C-uppsatser som är intressant att ta upp eftersom de berört likande ämnen som  

undersöks i den här studien.

 I C-uppsatsen ”Twitter som källa? En totalundersökning av synliga källor i nyhetsartiklar under 

revolutionen i Egypten 2011” undersökts nyhetsartiklar från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Göteborgsposten, Sydsvenskan, Aftonbladet och Expressen (Af Ugglas Åberg, R. & Åkesdotter 

2011;1). Författarnas resultat visade att den enskilt största källkategorin var ”demonstranter i 

Egypten” (Af Ugglas Åberg, R. & Åkesdotter 2011;34). Kategorin kan betraktas som icke-officiella 

källor. Dock var majoriteten av källkategorierna som uppsatsförfattarna skapat att betrakta som 

officiella källor (Af Ugglas Åberg, R. & Åkesdotter 2011;34-35). Resultatet av studien visade att de 

officiella källorna var fler totalt sett även om den enkilt största gruppen var icke-officiell. 

Studien fann också att främst ”väletablerade” personer och deras internetplattformar varit källor 

genom sociala medier (Af Ugglas Åberg, R. & Åkesdotter 2011; 40). 

Aktörerna som citerats från Twitter var: Mohammed ElBaradei (oppositions politiker från Egypten), 

Carl Bildt (svensk politiker), Mohamed El Dahshan (ung ekonomikonsult), Dan Nolan (reporter Al-

Jazeera) och Google-chefen Wael Ghonim (Af Ugglas Åberg, R. & Åkesdotter 2011;37-38). 

Alla utom en, den unga ekonomikonsulten, kan betraktas som officiella aktörer.

Uppsatsen ”Digitala citat – hur sociala medier används i dagstidningar” (Skog, M.  & Axling, I. 

2009) har analyserat hur många synliga citat som kom från sociala medier i Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen från en 14-dagars period under 2009. Totalt 

analyserades 3635 artiklar från kategorierna nyheter, kultur/nöje och sport.

2% av artiklarna (69 artiklar) innehöll sociala medier som källa (Skog, M.  & Axling, I. 2009; 17). 

Uppsatsförfattarna delade in aktörerna i kategorierna: anonyma, politiker, kändisar, övriga 

maktpersoner, experter, journalister och privatpersoner (Skog, M.  & Axling, I. 2009;20). 

Resultatet visade att sociala medier användes mest frekvens i tidningarnas nyhetsdel (Skog, M.  & 

Axling, I. 2009;18). Resultatet visade också att anonyma var den största kategorin (40%) följt av 

politiker (20%), kändisar (16%), privatpersoner (16%), övriga maktpersoner (4%), journalister 

(2%), och experter (2%) (Skog, M.  & Axling, I. 2009; 20).  Uppsatsförfattarna skriver skriver: 

”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.” (Skog, M.  & Axling, I. 

2009;26)
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Vidare har c-uppsatsen ”Det våras för uppror –Om bevakningen av Tunisien, Egypten och Libyen 

år 2011 i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter” (Abraham, S.& Bjerstedt, V. 2011) studerat hur 

medierapporteringen såg ut utifrån tolv nyhetsvärderingsteorier. 

Uppsatsen ”Unga revolutionärer de sociala mediernas roll i nyhetsrapporteringen” (Ekegren, A. 

2011) har studerat hur sociala medier används som källor i tryckta medier utifrån en kritisk 

diskursanalys.

Ingen av dessa uppsatser behandlar synliga källor i nyhetsrapporteringen om revolutionen i Egypten 

utifrån det teoretiska gatekeeping perspektiv som jag grundar min studie på. Få studier undersöker 

vilka synliga källor, officiella eller icke-officiella, som journalister citerar/omnämner via sociala 

medier.
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5. Metod

Kapitel är indelat i tre delar. I första delen så diskuteras valet av metod, dess styrka och svagheter. 

Andra delen behandlar studiens urval och avgränsningar. Sista delen tar upp hur jag gick till väga 

rent konkret, bedömning av studiens validitet och reliabilitet samt metodproblem.

5.1 Val av metod

Nyhetskällor kan studeras på olika sätt. Det kan studeras utifrån vilka källor som finns i samhället 

och det kan studeras utifrån vilka källor som används i journalistiken (Sahlstrand 2000;236). I den 

här studien har jag dock valt att undersöka de synliga källorna. De är källor som kan läsas i den 

skriva artikeltexten. 

En kvantitativ innehållsanalys göra det möjligt att undersöka ett stort material och presentera det i 

form av frekvens och volym/omfång (Nilsson, Å; Ekström, M & Larsson, L. 2010; 119-123). 

Eftersom studien ämnar undersöka frekvensen och kategorisera synliga källor som finns i det 

utvalda materialet passar den kvantitativa innehållsanalysen som metod (Esaiasson, 2010; 223).  

Att göra en kvantitativ innehållsanalys kan kritiseras för att undersökningen begränsas till enbart 

studera de synliga källorna, de som är mätbara (Nilsson, Å; Ekström, M & Larsson, L. 2010; 124). 

Där ligger kritiken i att studien inte ger någon förklaring eller fördjupning i hur journalisters val och 

användning av källor ser ut. Det kan ge en skev bild eftersom många källor som ligger till grund för 

en artikel inte syns i artikeltexten. Mitt intresse ligger dock i att bara se till de synliga källorna 

eftersom dessa slutligen syns i den publicerade texten. Det kan ses som ett sätt att mäta den 

demokratiska funktionen av vilka aktörer som verkligen syns på ett öppet sätt i nyhetstext. Att 

beskriva vilka källor som syns kan också fungera som utgångspunkt för mer förklarande studier om 

källanvändning.

Metoden är begränsad till att undersöka frekvensen hos kvaliteter som är mätbara och förutsätter att 

det syns på ett för metoden mätbart sätt (Eneroth:2005;9). Metoden kan kritiseras för att tappa 

perspektiv på helheten, eftersom den kvantitativa innehållsanalysen bara studerar delar av 

innehållet. Det finns, likt andra kvantitativa metoder, risk för ett ”sönderklippande” av materialet 

där kontexten går förlorad (Nilsson, Å; Ekström, M & Larsson, L. 2010;125).

Esaiasson mfl. menar att den kvantitativa innehållsanalysen inte enbart är en metod för räknande 

och kategoriserade, metoden grundar sig likt andra metoder på att innehållsenheterna först måste 

tolkas 
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enligt tydligt fastställda regler innan materialet kan räknas och kategoriseras (Esaiasson 2010; 224-

225). Det uppnås genom tydligt definierade analysenheter och variabler samt redovisning av vilka 

egenskaper hos dessa som är intressanta att studera (Esaiasson 2010; 227). För att minska osäkerhet 

i tolkningen krävs alltså tydliga definitioner av kodningsregler i analysschemat, därför har en 

kodningsmanual upprättats (se bilaga 2). 

5.2 Urval & avgränsningar

Eftersom intresseområdet ”Arabiska våren” är väldigt omfattande och har flera ingångar samt gäller 

flera länder med olika utveckling har jag valt att bara studera artiklar om revolutionen i Egypten. 

Genom att välja de fyra största nyhetstidningarna i Sverige; Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Aftonbladet och Expressen, är ambitionen att få ett urval av de tidningar som generellt når flest 

läsare och är tongivande i och med deras stolek (Nilsson, Å; Ekström, M & Larsson, L. 2010;129). 

Motivet till att välja två dagstidningar och två kvällstidningar är att få en variation av tidningar samt 

att höja frekvensen på analyserbart material. 

Urvalet är baserat på den första perioden av revolutionen i Egypten och innefattar nyhetsartiklar 

från bevakningen av ”Vredens dag” (25:e januari 2011) fram till och Hosni Mubaraks avgång (11:e 

februari 2011) och dess efterklang.

Materialet syftar till ett totalurval av nyhetsartiklar av publicerade under perioden 26-01-2011 till 

och med 14-02-2011. Artiklarna är publicerade i genre nyheter/extra och utrikes/världen. Endast 

artiklar med minst en synlig källa ingår i undersökningen.

Totalt analyserades 248 artiklar. Var av 66 stycken från Dagens Nyheter, 57st från Aftonbladet, 60st 

från Svenska Dagbladet och 65st från Expressen. Artiklar från genre kultur, nöje, debatt, ekonomi, 

näringsliv och sport ingår inte i materialet.

Jag intresserar mig bara för att undersöka svenska tidningar vilket innebär att jag bara kan uttala 

mig om dessa tidningar ifråga. Valet av material innebär att resultat inte går att generalisera på 

Arabiska våren i andra länder än Egypten. Resultaten kommer bara gälla revolutionens första period 

och går heller inte generalisera till en annan tidsperiod för revolutionen i Egypten. 

Ändock bidrar studien med att skapa en uppfattning om fördelning av officiella och icke-officiella 

synliga källor under revolutions första skede. Studien ger också en bild av vilka aktörer, officiella 

eller icke-officiella, som i artiklarna blivit synligt citerade/omnämnda genom sociala medier under 

perioden för undersökningen. 
ngvi eftersträvade

Utrikes
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5.3.1 Tillvägagångssätt

Samtliga artiklar är hämtade ur sökarkivet Retriever Research. Jag använde mig av sökordet: 

”Egypten”. Jag begränsade sökningen till de fyra tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Aftonbladet och Expressen. Artiklar söktes från och med 25-01-2011 men då inga relevanta träffar 

fanns förrän 26:e januari 2011 valtes det som startdatum. Slutdatum sattes till måndag den 14:e 

februari 2011 eftersom publiceringen av artiklar efter Mubaraks avgång (fredagen den 11:e februari) 

då hade klingat av. 

Endast artiklar med genre nyheter/extra och utrikes/världen valdes ut. För kodningen valde jag att 

använda mig av statistikprogrammet SPSS där jag byggde datamatrisen och räknade frekvensen.

Jag inspirerade mitt kodschemat utifrån kodinstruktionerna till ”Den medierade bilden av politik 

2006” som är en del av studien ”Väljarna partierna och medierna” (Nord, L. & Strömbäck, J. 2009).

Efter att ha samlat in alla artiklar utförde jag på ett tjugotal artiklar en testkodning av kodschemat 

och kodinstruktionerna. När variabler och kodinstruktioner ändras för att bli mer effektiva för min 

undersökning så kodade jag varje artikel efter det kodschema som arbetats fram.

Jag gav först varje artikeln en kod (V1), det märktes upp från vilken tidning (V2) artikeln 

publicerats i samt datum för publiceringen (V3). 

Kodningen av källorna gjordes genom att först läsa igenom artikelns innehåll och markera med 

markeringspenna alla synliga källor. De synliga källorna kategoriserades först efter vilken typ av 

källa det var fråga om: citerad/direkt källa, omnämnd/namngiven källa eller explicit anonym källa 

(se kodinstruktioner, bilaga 2).

Varje synlig källa kategoriserades endast en gång i ovanstående kategorier. Som källor räknas 

individer men även grupper, organisationen och material om det anges som källa i artikeln. 

De synliga källorna bedömdes efter vilka och hur många officiella samt icke-officiella källor som 

fanns i varje artikel, alltså: totalt antal officiella och icke-officiella citerade/direkta källor (V4), 

antal citerade/direkta officiella (V5), antal citerade/direkta icke-officiella (V6), totalt antal officiella 

och icke-officiella omnämnda/namngivna källor (V7), antal omnämnda/namngivna officiella (V8),  

antal omnämnda/namngivna icke-officiella (V9) och totalt antal explicit anonyma (V10). 
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I de fall sociala medier står som källa av en aktör besvaras i antal under variabel 11 (V11). Det 

gäller om artikelförfattaren citerar eller omnämner aktören i fråga och hänvisar till sociala medier. 

Exempel 1:

” Nu hoppas jag att den verkliga övergången till ett demokratiskt, pluralistiskt och stabilt Egypten 

inleds. När vi diskuterade i kretsen av EU:s utrikesministrar bakom slutna dörrar i går var det 

denna utveckling vi eftersträvade” skrev utrikesministern Carl Bildt på sin blogg om Mubaraks 

besked”  ( ur artikeln ”Diktatorns lyxlya” Siksjö, D. i Expressen 02-02-2011). 

Ovanstående citering räknas som en officiell aktör genom sociala medier. 

Exempel 2:

”Egyptens kristna och muslimer ska gå ut och kämpa mot korruption och arbetslöshet och för 

frihet”, skrev en aktivist på Facebook, som liksom Twitter blivit ett viktigt verktyg för att samla 

demonstranter.”  (ur artikeln ”Uppladdning för ny protest” Blomgren, J. i Svenska Dagbladet 28-

02-2011). Exempel 2 visar en icke-officiell aktör som citerats/omnämnts genom sociala medier.

Om källan som citeras/omnämns genom sociala medier är officiell aktör anges i antal (V12). 

Om källan som citeras/omnämns genom sociala medier är icke-officiell aktör anges i antal (V13).

Större delen av variabelvärdena mättes i frekvens. När alla artiklar var kodade i datamatrisen så 

sammanställdes resultatet i antal källor och räknades om till procent för varje tidning. Sist utfördes 

ett interkodarreliabilitetstest, av en person som stod utan för studien, i syfte att kontrollera 

överensstämmande resultat (Esaiasson 2010;235). I programmet Excel skapades tabeller och diagram 

för att presentera resultaten. 
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5.3.2 Validitet & reliabilitet

Enligt Esaiasson mfl. bedöms en studies validitet på överensstämmelse mellan teoretisk definition 

och operationell indikation samt frånvaro av systematiska mätfel. Det kan sammanfattas som 

begreppsvaliditet (Esaiasson 2010; 65).

Begreppsvaliditeten uppnår jag genom att genom att konstruera tydliga variabler som svarar på mitt 

syfte och mina frågeställningar. Resultatvaliditeten infrias genom att försöka minska systematiska 

och osystematiska fel, att jag faktiskt mäter det jag påstår att jag mäter. Testkodningar av materialet 

utfördes för att undersöka variablernas funktion, kodinstruktionerna justerades för att på bästa sätt 

kunna tillämpas på materialet. Efter kodningen av hela materialet lät jag en utomstående person 

utföra en interkodarreliabilitetstest för att på så vis stärka reliabiliteten (Esaiasson 2010; 71).

Den interna validitet beror på hur väl det går att dra slutsatser av det undersökta fallen. Genom att 

ha grundat mina slutsatser av ett material och urval som stämmer bra överens med det jag vill uttala 

mig om samt baserat mina slutsatser utifrån teori och tidigare forskning bedömer jag den interna 

validiteten som god (Esaiasson 2010; 64). 

Den externa validiteten kan bedömas som låg, eftersom mitt urval av material inte går att 

generalisera till ett annat kontext än det studien undersöker (Esaiasson 2010; 64). 

5.3.3 Metodproblem

Tolkningen av källkategorierna samt vad och vilka som ska räknas som officiell samt icke-officiell 

källa är en möjlig felkälla. För att minska tolkningsutrymmet och oklarheter i kategoriseringen har 

specificerade kodinstruktioner utformas (bilaga 2). 

Studien analyserar inga artiklar från genre kultur, nöje, debatt, ekonomi, näringsliv och sport. Källor 

som finns under dessa genrer räknas alltså inte, det kan ha påverkat resultatet av min studie. 
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6. RESULTAT

Här presenteras resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen. Resultatet utgörs av totalt 248 

analyserade artiklar under perioden 26-01-2011 till och med 14-02-2011.

6.1 Av de synliga källorna i artiklarna, hur ser fördelningen ut mellan officiella källor och 

icke-officiella källor ?

Totalt fanns 939 källor i sammanlagt 248 analyserade artiklar från de fyra tidningarna: Dagens 

Nyheter, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Expressen.  

Resultatet av undersökningen visade att officiella källor var flest (530st) totalt sett för de båda 

kategorierna citerade och namngivna/omnämnda källor. 

Motsvansande antal för de icke-officiella var 351 stycken tillsammans i de båda kategorierna, 

citerade och namngivna/omnämnda.

I Figur 1 syns resultatet per källkategori och tidning. Figuren visar att i tre av fyra tidningar 

dominerar icke-officiella källorna bland de citerade. Det var endast Dagens Nyheter som hade en 

större representation av officiella citerade. Den enskilt största gruppen av alla var icke-officiella 

citerade i Expressen (112 st).

I kategorin namngivna/omnämnda var däremot majoriteten av källorna officiella (246st av 269st) i 

samtliga tidningar. De icke-officiella namngivna/omnämnda var få, endast 23st av totalt 269 

stycken (se figur 1).

De explicit anonyma källorna var totalt 58 stycken i alla tidningarna. Svenska dagbladet hade högst 

antal av explicit anonyma källor (24 stycken). 

 Figur 1. Total fördelning av källor 
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Resultatet visade att officiella källor var majoritet i alla tidningar. Flest var de officiella källorna i 

Svenska Dagbladet (figur 4) och Dagens Nyheter (figur 2). Expressen hade jämnaste fördelningen 

mellan officiella (51%) och icke-officiella (49%) källor (se figur5). 

Intressant att notera är att Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter hade samma procentuella 

fördelning mellan officiella (65%) och icke-officiella (35%). 

Figur 2. Dagens Nyheter

Totalt analyserades 66 artiklar från Dagens Nyheter. 234 stycken källor fanns som var möjliga att 

kategorisera. Majoriteten, 65%, av källorna i Dagens Nyheter var officiella källor. De icke-officiella 

källorna var 35% (se figur 2).

Figur 3. Aftonbladet

Från Aftonbladet analyserades totalt 57 artiklar. De fanns totalt 190 källor som gick att kategorisera. 

Resultatet visar att 60% var officiella och 40% icke-officiella källor i Aftonbladet (se figur 3).
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Figur 4. Svenska Dagbladet

Från Svenska Dagbladet analyserades 60st artiklar. 220 källor fanns som gick att kategorisera i 

officiella och icke-officiella källor. Resultatet från Svenska Dagbladet visar att 65% var officiella 

och 35% icke-officiella (se figur 4).

Figur 5. Expressen

65 artiklar analyserades från Expressen. 237 källor fanns att kategorisera som officiella och icke-

officiella källor. Resultatet visar att 51% var officiella källor och 49% var icke-officiella källor (se 

figur 5).
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6.2 Vilka aktörer blir i artiklarna synligt citerade/omnämnda genom sociala medier, officiella 

eller icke-officiella aktörer?

Av de 248 analyserade artiklarna fanns totalt 17 artiklar där aktörer blivit synligt 

citerade/omnämnda genom sociala medier. Det motsvarar 7% , en förhållande vis liten del av alla 

artiklar (se figur 7).  

Figur 8. visar fördelningen av officiella och icke-officiella aktörer sammanlagt för alla tidningarna. 

I de 17 artiklarna med sociala medier fanns det totalt 20 synliga aktörer. Både officiella och icke-

officiella aktörer hittades. Fördelningen av aktörerna visar att det fanns 11 fall av icke-officiella 

aktörer och 9 fall av officiella aktörer. Det betyder att 55% av alla aktörer som citerats/omnämnts 

genom sociala medier var icke-officiella. 45% av aktörerna genom sociala medier var officiella. 

Figur 7. Antal artiklar med sociala medier 
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Figur 8. Aktörer via sociala medier 

Figur 9. Antal fall av sociala medier per tidning 

Figur 9. visar fördelningen av aktörerna i sociala medier per tidning. Totalt fanns 20 fall med 

aktörer som citerats/omnämnts genom sociala medier. 

Resultatet visar att icke-officiella aktörer var majoritet i Dagens Nyheter (2 av 3), Aftonbladet (4 av 

6) och Svenska Dagbladet (3 av 5). Endast Expressen hade fler officiella aktörer (4 av 6). 

De tidningar som citerat/omnämnt aktörer genom sociala medier mest frekvent var Expressen (6 

aktörer) och Aftonbladet (6 aktörer). 
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7. ANALYS

Här tolkas det resultat som presenterades i förgående kapitel kopplat till studiens teoretiska delar.

7.1 Fördelningen av officiella och icke-officiella aktörer 

Den här studiens resultat visade att både officiella och icke-officiella källor finns representerade i 

alla tidningar. Majoriteten av de synliga källorna i Dagens Nyheter, Aftonbladet, Svenska Dagbladet 

och Expressen var officiella källor. En majoritet av officiella källor stämmer överens med resultat 

från tidigare forskning (Sahlstrand 2000, Nord & Strömbäck 2002, Dimitrova & Strömbäck 2009). 

Sahlstrands studie visade att majoriteten av de synliga källorna var elitkällor (Sahlstrand 2000; 222-

223). 

En dominans av officiella källor går också i linje med Dimitrova & Strömbäcks (2009;86) forskning 

som visat en större representation av officiella källor i medierapporteringen. 

I Af Ugglas & Åkesdotters studie (2011) om synliga källor i nyhetsartiklar, var majoriteten av 

källorna totalt sett att betrakta som officiella. Af Ugglas & Åkesdotter konstaterade att den enskilt 

största gruppen var ”demonstranter i Egypten”(Af Ugglas Åberg, R. & Åkesdotter 2011;34), en 

grupp som är att betrakta som icke-officiella. 

Resultatet stämmer överens med resultatet från min studie, som visar att majoriteten av synliga 

källor totalt sett var officiella men den enskilt största gruppen var dock citerade icke-officiella. 

7.2 Gatekeeping som funktion

Vilka källor som syns i medierapporteringen har flera olika orsaker. I den här studiens teoridel 

förklarades valet av källor genom W. Lance Bennetts indexmodellen av gatekeeping-funktionens 

komplexa system. Gatekeeping-funktionen kan hos reporten och nyhetsorganisationen gynna de 

officiella källorna (Bennett, W.L; Kaid, L.L. 2004; 299). Genom att prioritera officiella källor 

upprätthålls deras rätt att yttra sina värderingar, åsikter och världsbild genom medierna. 

Lika så styrs källorna av gatekeeping-funktionen av ekonomiska intressen där dramatisering och 

personifiering påverkar vem och vad som är källa (Bennett, W.L; Kaid, L.L. 2004; 300). Att 

använda källor är ett sätt att ge ”liv” åt en nyhet genom att ge den ett ansikte. Att officiella källor 

används i högre utsträckning kan delvis förklaras av att officiella källor har ett högre nyhetsvärde 

(Strömbäck, 2009; 157). 
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Att de anses äga ett högre nyhetsvärde kan i sin tur delvis förklaras med Gans (1979;129-131), 

Becker (1967; 241) och Sigals (Sigal, L.V; Manoff and Schudson, 1986;19) teorier om officiella 

källors höga status i samhället eftersom de ses som bärare av trovärdig och relevant information.  

Officiella källor har större möjlighet att påverka journalister eftersom de äger mer politisk och 

ekonomisk makt samt har en större möjlighet att bli hörda i medierna (Shoemaker, P. & Vos, T 

2009;56). En konsekvens av att officiella källor dominerar i nyhetsrapporteringen blir att de som 

redan sitter vid makten hörs och syns vilket kan förstärka stereotyper och inskränka perspektiven. 

Det är därför viktigt att medierna verkar för att icke-officiella röster syns och kommer till tals i 

medierna. 

Högt användande av officiella källor kan dock tolkas annorlunda. Strömbäck menar att en hög 

frekvens av officiella källor inte nödvändigtvis behöver påverka journalistikens innehåll. Enligt 

Strömbäck är det journalisterna själva som väljer hur källorna ska gestaltas (Strömbäck, J. 

2009;162). 

7.3 Källor inom journalistiken

Tidigare forskning visar att olika källor är kopplat till olika ämnen i journalistiken och i 

utrikespolitik är journalisters förlitande på officiella källor starkare (Strömbäck, J. 2009; 158-162). 

Revolutionen i Egypten handlade i största del om en utrikespolitisk händelse som fick 

uppmärksamhet i internationella medier. Mubarak och de som stöttade regimen var en sida och de 

Egyptiska demonstranterna och de som stöttade oppositionen var en annan. 

I tidigare teoriavsnitt sågs hur flera forskare (Manning, P. 2001;68-71, Sigal; Manoff, and Schudson 

1986;15-16, Sahlstrand, A. 2000; 80 , Kovach & Rosenstiel 2001:74, Nord, L. & Strömbäck, J. 

2002;39) förklarat journalistikens användning av källor som en del av ett objektivitets-ideal. 

Att presentera motstridande parters argument genom källor är ett sätt att inom journalistiken uppnå 

en balanserad representation av åsikter. Enligt Manning är upprätthållandet av en balanserad 

rapportering nödvändig för journalistikens trovärdighet (Manning 2001;79).

Resultatet från min studie visar likt tidigare studier att både officiella och icke-officiella källor syns 

men att majoriteten av de synliga källorna fortfarande är officiella. 

Frågan är vad en blaserad rapportering innebär. Min studie och tidigare forskning visar att 

representation av officiella och icke-officiella aktörer finns. Vad innebär en ”en balanserad” 

representation av åsikter, är det att låta olika åsikter komma till tals eller att låta icke-officiella 

källorna höras och synas i lika utsträckning som de officiella? Eller är det officiella källors 
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motstridande argument som syns? 

Är en lika stor representation av icke-officiella aktörer som officiella ens något som är möjligt och 

önskvärt utifrån de nyhetsvärderande principer som finns inom journalistiken?

7. 4 Aktörer genom sociala medier

I den här studien fanns i 17 av 248 artiklar aktörer som citerats/omnämnts genom sociala medier. 

Det motsvarar 7% av alla artiklar.  I de 17 artiklarna fanns 20 stycken aktörer. Resultatet visade att 

55% av aktörerna som citerats/omnämnts genom sociala medier var icke-officiella aktörer. 

Att sociala medier fanns i en förhållandevis liten del (17 av 248) av det totala antalet artiklar visar 

också Skog & Axlings studie. Deras resultat visade endast 69 av 3653 artiklar (2%) innehöll sociala 

medier som källor (Skog, M.  & Axling, I. 2009; 17).

Mitt resultat som visar en icke-officiell majoritet går däremot emot Skog & Axlings resultat. De 

fann istället att majoriteten av källorna från sociala medier var anonyma, och den näst största delen 

var elitkällor.

I ramen för min studie har inga anonyma aktörer som citerats/omnämns genom sociala medier 

påträffats. De aktörer som påträffats har kunnat placeras i kategorierna för officiella och icke-

officiella aktörer. Förklaringen till det olika resultaten kan vara att studierna utgörs av skiftande 

material och perioden för urvalet. Skog & Axlings studie analyserade nyhetsartiklar, kultur/nöje och 

sportartiklar medan min studie bara analyserat nyhetsartiklar. 

Ytterligare en förklaring till det skiljande resultatet kan vara tidsperioden för materialet. Skog & 

Axlings studie genomfördes 2009 och då var sociala medier fortfarande ett relativt nytt begrepp. 

Materialet från min studie utgörs av artiklar från 2011. Då hade tekniken utvecklas ytterligare och 

det är troligt att användandet av sociala medierna var en större del av journalisters arbete (Sivek 

2010; 155). Det finns därmed skäl att tro att tiden kan ha påverkat resultatet. 

Sociala medier kan ha integrerats i journalisters rutiner, men om så är fallet kan inte min studie 

svara på. För det krävs mer studier på området som undersöker synliga källor över en längre 

tidsperiod och av varierade nyhetshändelser. Genom att studera synliga källor visas dessutom bara 

en del av alla det källor som ligger bakom en artikel. För att undersöka journalisters användning av 

källor och vilka rutiner som finns krävs observerande studier över tid. 

Tolkningen att icke-officiella aktörer skulle öka med tiden går däremot emot forskares teorier om 

internet och teknikens demokratisering, som togs upp under teoridelen (Dylko, Beam, Landreville, 
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Geidner). Forskarna menar att icke-officiella aktörerna kan vinna fördelar i ett första skede, men 

med tiden kommer de officiella aktörerna i kapp och lär sig använda och anpassa sig på de nya 

plattformarna. De eftersom officiella aktörer är mer resurstarka än icke-officiella aktörer (Dylko, 

Beam, Landreville, Geidner 2011;833). 

Men det är viktigt att komma ihåg att det är journalisters val hur det gestaltar källorna. Dimitrova & 

Strömbäck menar att det slutligen är journalisten själv som väljer vilken källa som syns och hur den 

gestaltas (Dimitrova, D. V & Strömbäck, J. 2009;79). Hermida konstaterat också att gatekeeping 

rollen, som väljer ut och sållar bort, fortfarande finns hos journalisterna också i en tid med sociala 

medier (Hermida 2010; 300).

Även om sociala medier gör det teoretiskt och praktiskt möjligt för icke-officiella aktörer att 

”utmana” det officiella aktörerna behöver det inte betyda att det syns i medierna. Kedjor av 

gatekeeping faktorer hos reporten, nyhetsorganisationen, ekonomiska intressen och teknikens 

utveckling påverkar valet av källa i flera led. 

I Lotans et al. studie undersöktes källorna bakom de meddelanden som publicerats på Twitter om 

revolutionerna i Tunisien och Egypten. Resultatet visade främsta avsändare bakom meddelandena 

om revolutionen i Egypten var journalister (Lotan et al. 2011:1388-1389). I min studie har alla 

sociala medier slagit ihop och involverar därmed fler än just Twitter därför är det svårt att koppla 

Lotans et al. resultat till resultatet av min studie. Lotans et al. resultat indikerar dock en högre 

representation av officiella aktörer bakom de meddelanden som publicerats om revolutionen i 

Egypten på Twitter. 

Af Ugglas Åberg & Åkesdotter  (2011) kom i sin studie fram till att sociala medier användes som 

källa för väletablerade personer och deras internetplattformar. ”Väletablerade” aktörer behöver dock 

inte betyda officiella aktörer. Från Twitter var fyra av fem att betrakta som officiella aktörer. Endast 

en, var att betrakta som icke-officiell aktör. Det pekar mot en tendens av fler officiella aktörer 

genom sociala medier i  Af Ugglas Åberg & Åkesdotters studie. 

Det visar att mitt resultat möjligen kan ha påverkas av urvalet,  Af Ugglas Åberg & Åkesdotter har 

analyserat artiklar från ytterligare två tidningar, Sydsvenskan och Göteborgs posten, som inte ingår i  

min studie. 

Livingston & Bennett (2003) har forskat på om ny teknik i form av videotelefoner kom att ändra 

journalisters användning av officiella källor. Deras resultat visade att det inte ändrade vilka aktörer 
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som syntes, officiella aktörer var lika dominerande som tidigare, innan den nya tekniken. Resultatet 

från min studie visar dock tendenser till att ny teknik i form av sociala medier kan öppna upp för 

icke-officiella aktörer att höras och synas i medierapporteringen.

Däremot är det totala antalet artiklar där aktörer citerats/omnämnts genom sociala medier mycket 

litet. Endast 7% av de analyserade artiklarna innehöll aktörer som citerats/omnämnts genom sociala 

medier. Möjligheten att genom sociala medier bli citerad eller omnämnd i de traditionella medierna 

är därmed förhållandevis liten. När det händer är det de normativa nyhetsvärdena som styr enligt 

Hermida (Hermida 2010; 300)

Den här studien grundar sig på ett begränsat material från den första perioden av revolutionen i 

Egypten. Det finns skäl att tro att representationen av sociala medier varit större under den här 

nyhetshändelsen och under den specifika perioden. 

Sociala medier har blivit uppmärksammade för sin roll under revolutionens första del och fått namn 

som ”Twitter-revolutionen”, ”Facebook-revolutionen och ”Revolution 2.0” i de traditionella 

medierna. Därför är det möjligt att representationen av icke-officiella aktörer, som 

citerats/omnämnts genom sociala medier, varit högre under just den valda perioden.

Dessa faktorer kan ha påverkat resultatet. Vid ett bredare urval och en annan tidsperiod kan 

resultatet tänkas se annorlunda ut. I avsnitt 9 (Egna reflektioner) återkommer jag till förslag på 

vidare studier som kan tänkas fördjupa förståelsen av dessa tendenser.

Resultatet visar ändock en majoritet av icke-officiella aktörer som citeras/omnämnts genom sociala 

medier. Det går emot de tendenser som tidigare studier på området hittills har visat. 
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8. SLUTSATS

Studiens syfte var att undersöka i vilken utsträckning officiella och icke-officiella aktörer stod som 

synliga källor i nyhetsrapporteringen från revolutionen i Egypten. Syftet var också att undersöka 

om sociala medier stod som synlig källa till fler icke-officiella aktörer än officiella aktörer.  Här 

nedan besvaras studiens frågeställningar.

8.1 Av de synliga källor i artiklarna, hur ser fördelningen ut mellan officiella källor och icke-

officiella källor ?

Resultatet av studien visade att samtliga tidningar hade representation av både officiella och icke-

officiella källor. I alla tidningar var majoriteten officiella källor. Det är ett resultat som stöds i 

tidigare forskning som visar att officiella källor är mer frekventa i journalistiken (Sahlstrand 2000, 

Nord & Strömbäck 2002, Dimitrova & Strömbäck 2009, Af Ugglas Åberg, R. & Åkesdotter 2011). 

Det kan tolkas som att de olika gatekeeping funktionerna fortfarande gynnar de officiella mer än de 

icke-officiella källorna.

Totalt analyserades 248 artiklar från samtliga tidningar. Resultatet av officiella och icke-officiella 

källor i den här studien visar att Expressen hade den jämnaste fördelningen mellan officiella (51%) 

och icke-officiella (49%) källor. På andra plats kom Aftonbladet (60% officiella och 40% icke-

officiella) och på delad tredjeplats Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter som hade samma 

representation av officiella (65%) och icke-officiella (35%) källor. 

8.2 Vilka aktörer blir i artiklarna synligt citerade/omnämnda genom sociala medier, officiella 

eller icke-officiella aktörer?

20 stycken fall fanns där aktörer var citerade/omnämnda genom sociala medier i totalt 17 artiklar. 

Resultatet visar att 55% av aktörerna var icke-officiella och 45% officiella. 

Tidigare studier på området (Skog & Axling 2009, Af Ugglas Åberg & Åkesdotter 2011) har visat 

att de officiella aktörerna som citerats via sociala medier varit fler än de icke-officiella. 

Det visar att det finns olika tendenser som behöver belysas ytterligare för att kunna göra någon 

säker bedömning om vilken utsträckning officiella och icke-officiella aktörer citeras/omnämns 

genom de sociala medierna. Materialet som resultatet från min studie bygger på är för litet och 

specifikt för att svara på om sociala medier har öppnat en gatekeeping grind för icke-officiella 

aktörer generellt. 

Det går däremot konstatera att aktörer citeras/omnämns genom sociala medier i liten utsträckning. 

Endast 17 artiklar (7%) av totalt 248 analyserade artiklarna innehöll aktörer som citerats/omnämnts 

genom sociala medier. Det stödjs av tidigare studier som visat samma tendens (Skog & Axling 

2009).
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9. Egna reflektioner & förslag till vidare forskning 

Den här studien har undersökt synliga källor i nyhetsartiklar och kategoriserat dem i officiella och 

icke-officiella källor. Materialet som ligger till grund för studien är från första delen av revolutionen 

i Egypten 2011. Studien belyser frågan kring vilka källor som syns i journalistiken och sociala 

mediers roll.

Förslag till uppföljning är att undersöka revolutionen i Egypten över en längre tid. Undersökningen 

skulle också kunna breddas genom att inkludera fler tongivande händelser från den Arabiska våren i 

fler länder. 

Under arbetets gång har frågor väcks om hur sociala medier har möjlighet att öppna nya ”gates” för 

att släppa fram icke-officiella aktörer i större utsträckning än tidigare. För att kunna svara på det 

krävs fler studier av fler nyhetshändelser som kan visa en eventuell förändring över tid. 

Av materialet jag analyseras nämns ofta sociala medier i artiklarna, men det är i få fall 

artikelförfattaren synligt citerar eller omnämner en aktör genom sociala medier. Det är möjligt att  

sociala medier används av journalister för att komma i kontakt med potentiella källor i ett första 

steg, men att kontakten med källan resulterar i ett fysiskt möte eller en telefonkontakt. Det ställer i 

så fall nya frågor om hur journalisters rutiner och källanvändning ser ut.

För att svara på dessa frågor bör fler studier göras som undersöker journalistikens koppling till de 

sociala medierna. Förslag till vidare studier är att undersöka källor på olika nivåer i journalistiken. 

• Vilka aktörer är aktiva på de sociala medierna och vill påverka journalister?

• Hur ser reporterns rutiner för källanvändning ut?

• Vilken roll spelar sociala medier i sökandet efter nyheter och källor?
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Bilaga 1
Kodschema 

V1 Artikel kod:

V2 Publicerings datum:

V3 Tidning:

V4 Totalt antal citerade/direkta källor
0.00 ingen
1 en källa
2 två källor
3 tre källor
4 fyra källor
5 fem källor
6 sex källor
7 sju källor
8 åtta källor
9 nio källor
10 tio källor

V5 Antal citerade/direkta officiella källor
0.00 ingen
1 en källa
2 två källor
3 tre källor
4 fyra källor
5 fem källor
6 sex källor
7 sju källor
8 åtta källor
9 nio källor
10 tio källor

V6 Antal citerade/direkta icke-officiella källor
0.00 ingen
1 en källa
2 två källor
3 tre källor
4 fyra källor
5 fem källor
6 sex källor
7 sju källor
8 åtta källor
9 nio källor
10 tio källor
V7 Totalt antal omnämnda/namngivna  källor
0.00 ingen
1 en källa
2 två källor
3 tre källor



4 fyra källor
5 fem källor
6 sex källor
7 sju källor
8 åtta källor
9 nio källor
10 tio källor

V8 Antal omnämnda/namngivna officiella källor
0.00 ingen
1 en källa
2 två källor
3 tre källor
4 fyra källor
5 fem källor
6 sex källor
7 sju källor
8 åtta källor
9 nio källor
10 tio källor
V9 Antal omnämnda/namngivna icke-officiella källor
0.00 ingen
1 en källa
2 två källor
3 tre källor
4 fyra källor
5 fem källor
6 sex källor
7 sju källor
8 åtta källor
9 nio källor
10 tio källor

V10 Antal explicit anonyma källor
0.00 ingen
1 en källa
2 två källor
3 tre källor
4 fyra källor
5 fem källor
6 sex källor
7 sju källor
8 åtta källor
9 nio källor
10 tio källor

V11 Totalt antal aktörer som citeras eller omnämnd genom sociala medier
0.00 ingen
1 en källa
2 två källor
3 tre källor
4 fyra källor
5 fem källor
6 sex källor



7 sju källor
8 åtta källor
9 nio källor
10 tio källor

V12 antal officiella aktörer som citeras eller omnämnd genom sociala medier

0.00 ingen
1 en källa
2 två källor
3 tre källor
4 fyra källor
5 fem källor
6 sex källor
7 sju källor
8 åtta källor
9 nio källor
10 tio källor

V13 antal icke-officiella aktörer som citeras eller omnämnd genom sociala medier

0.00 ingen
1 en källa
2 två källor
3 tre källor
4 fyra källor
5 fem källor
6 sex källor
7 sju källor
8 åtta källor
9 nio källor
10 tio källor



bilaga 2
Kodinstruktioner

Artikel information 

1. Artikel kod -Varje artikel ges ett eget kodnummer, löpande efter den systematik som framgår nedan:

100-- Dagens Nyheter
200-- Aftonbladet
300-- Expressen
400-- Svenska Dagbladet

2. Publicerings datum:

3. Tidning:

1 DN
2 AB
3 Expressen
4 SVD

Källor

4-6.  Citerade/direkta källor

Frågorna avses antalet källor som får komma till tals i form av talstreck eller hela meningar inom
citationstecken. Som källor räknas individer men även grupper, organisationen och material om det 
anges som källa i artikeln. Artikelförfattaren räknas inte själv som citerad/direkt källa.
Antalet besvaras med värden från 0-10. 0= ingen citerad/direkt källa förekommer. 

7- 9. Omnämnda/namngivna källor

Frågan avser antalet källor som under eget namn omnämns i artikeln – utöver de som är citerade. 
Som källor räknas individer men även grupper, organisationen och material om det anges som källa 
i artikeln. Källan ifråga måste tillskrivs någon åsikt, något påstående eller uttalande. 
Åsikten, påståenden eller uttalandet måste vara specifikt. Det betyder att det ska framgå att 
journalisten i den specifika artikeln hänvisar till vad en person har sagt. Svepande formuleringar om 
att exempelvis ”Han vill....” kvalificerar ej, medan däremot formuleringar som ”Hosni Mubarak har 
sagt att...” eller ”Enligt TT...” ska räknas i kategorin för omnämnda/namngivna källor.

10. Antal explicit anonyma källor

Med explicit anonyma källor menas att det i artikeln finns källor i form av individer eller materia  
som är anonym eller hemligt. Exempel på när variabeln ska kodas som anonym är om det står i 
artikeltexten ”enligt källor...” eller ”enligt uppgift”.



11-13 Aktörer som citeras eller omnämnd genom sociala medier

I det fall sociala medier står som källa av en aktör besvaras i antal (11). Det gäller om 
artikelförfattaren citerar eller omnämner aktören i fråga och hänvisar till sociala medier.

Exempel 1:
” Nu hoppas jag att den verkliga övergången till ett demokratiskt, pluralistiskt och stabilt Egypten 
inleds. När vi diskuterade i kretsen av EU:s utrikesministrar bakom slutna dörrar i går var det 
denna utveckling vi eftersträvade” skrev utrikesministern Carl Bildt på sin blogg” 
(ur artikeln ”Diktatorns lyxlya” Daniel Siksjö, Expressen 02-02-2011). Exempel 1 visar en officiell 

aktör som citeras/omnämns via sociala medier. 

Exempel 2:
”Egyptens kristna och muslimer ska gå ut och kämpa mot korruption och arbetslöshet och för 
frihet”, skrev en aktivist på Facebook, som liksom Twitter blivit ett viktigt verktyg för att samla 
demonstranter.” 
(ur artikeln ”Uppladdning för ny protest” Jan Blomgren, Svenska Dagbladet 28-02-2011). 
Exempel 2 visar en icke-officiell aktör som citeras/omnämns genom sociala medier.

Om källan som citeras/omnämns via sociala medier räknas som officiell aktör anges antal (12) och 
Om källan som citeras/omnämns via sociala medier räknas som icke-officiell aktör anges i antal 
(13).

Övriga upplysningar:

• Varje artikel kan innehålla flera källor men varje källa kan endast kodas i en kategori, med 
kategori avses: Citerade/direkta källor, Omnämnda/namngivna källor samt Explicit 
anonyma. 


