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1.    Abstract 

Denna studie analyserar i vilken utsträckning Twitter använts som nyhetskälla under 2016 

och vad som är utmärkande för nyhetsartiklar där tweets citerats. Relationen mellan 

journalister och deras källor, Hermidas approach kring “Ambient Journalism” samt teorin om 

Gatekeeping utgör det teoretiska underlaget. Tidningar som ingår i analysen är dagstidningen 

Dagens Nyheter och kvällstidningen Aftonbladet.  

Arbetet baseras på en kvalitativ innehållsanalys av 450 artiklar från ovannämnda tidningar. 

Dessa artiklar har kodats med hjälp av ett kodschema med tillhörande tolkningsregler som 

utformats i enighet med studiens frågeställningar. 

 
Undersökningen visar att journalister använder sig av Twitter främst för att krydda artikeln 

och för att illustrera ett exempel. Den utmärkande tonen i de analyserade artiklarna är oftast 

neutral. Flest referenser från Twitter hittades i Aftonbladet och då var det oftast idrottare eller 

politiker som citerades.  

Utifrån studiens resultat kan slutsatserna dras att relationen mellan journalisten och källan 

fortfarande präglas av att elitkällor får störst utrymme i nyhetsrapporteringen. Även det 

faktum att journalisternas roll som gatekeepers förminskas i takt med en ökad närvaro av 

Twitterkällor, vars tweets oftast kopieras och klistras in ordagrant i en artikel.  

Med utgångspunkt i resultatet diskuterar vi huruvida den journalistiska professionaliteten kan 

påverkas negativt av en för frekvent användning av Twitter i nyhetsrapporteringen. Vidare 

kan siffrorna vi presenterar utgöra underlag för vidare forskning kring förhållandet mellan 

Twitter, journalistik och objektivitet.  

 

Nyckelord: Aftonbladet, Dagens Nyheter, citat, journalistik, källor, Twitter, tweets  
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2. Inledning   

Sedan lanseringen 2006 har Twitter-mediet blivit ett kraftfullt verktyg inom sociala medie-

sfären som engagerar miljoner människor världen över. Som sociala medie-sajt är Twitter en 

av de absolut största globalt. Enligt senaste mätningen från Statista, under årets första kvartal, 

uppgick antalet användare till 328 miljoner användare i hela världen (Statista 2017). 

Sammanlagt produceras ungefär 500 miljoner så kallade “tweets” per dag (Internet Live Stats 

2017). Under samma period hade Facebook 1,94 miljarder aktiva användare (Statista 2017). 

Vårt alltmer digitaliserade samhälle påverkar de allra flesta arbetsområden, och journalistiken 

är inget undantag. Den ökade tillgängligheten av information ställer många viktiga frågor till 

ett yrke vars arbetsmetoder i sådan hög grad baseras på trovärdighet och verifierbara fakta. 

Det rådande journalistiska arbetsklimatet testar gränserna på förhållandet mellan journalister 

och källor och det är med anledning av detta som denna studie blir relevant. Ju högre takt på 

förändring i arbetsmetoder och rutiner, desto större betydelse för forskning och förståelse i 

ämnet.  

Twitter är numera en naturlig del av det journalistiska yrket och många journalister använder 

Twitter, inte bara som en personlig kanal att nå ut till läsare eller följare, utan som en 

informationskälla att hitta nyheter i. Det stora intresset för och omfattande användningen av 

Twitter bland allmänheten i världen legitimerar journalistens användning av Twitter i 

nyhetsrapporteringen (Broersma and Graham, 2012) och 2013 använde 33 procent av 

journalister i Sverige Twitter i arbetet (Nygren & Appelberg 2013, 152). Huruvida 

journalistiken påverkas och förändras i och med icketraditionella verktyg som Twitter är en 

fullt befogad fråga. Denna studie ämnar ge en bild av hur förhållandet mellan det 

journalistiska yrket och Twitter som arbetsverktyg egentligen ser ut i Sverige.  

Förhållandet mellan journalister och källor har alltid varit en fundamental del av 

journalistiken. Att låta källor komma till tals är en kärnverksamhet inom journalistiken, 

oavsett om det är en röst som representerar folket eller om det är en elitkälla, och utan källor 

begränsas journalisten till att beskriva omgivningen. Förhållandet mellan journalisten och 

källan står i fokus i studien och underlaget hämtas från kvällstidningen Aftonbladet och 

dagstidningen Dagens Nyheter. 
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3. Bakgrund  

Sociala medier är numera en naturlig komponent i våra liv. Majoriteten av svenskar använder 

sociala medier dagligen och allra oftast gör vi det genom mobiltelefonen. Enligt Svenskarna 

och Internet (2016) är Facebook störst vad gäller användning, där den allra största 

användargruppen (96 procent) är gymnasieelever.  Det näst största sociala mediet är 

Instagram som användes sporadiskt av 44 procent av svenskarna under 2016. Användningen 

av Twitter bland svenskar har minskat jämfört med både 2014 och 2015. Idag använder 6 

procent av den svenska befolkningen Twitter dagligen. Halva den siffran, 3 procent, 

representerar andelen svenskar som skriver något (tweetar) dagligen på Twitter. Av de 

svenskar som dagligen använder Twitter är åldersgruppen 16 - 25 år starkast representerad 

med 35 procent. 

 

Twitter är en så kallad mikroblogg. Mikrobloggar, där sociala mediet Twitter är i framkant, 

kan tolkas som ett “medvetenhetssystem” som ger journalisterna flera komplexa verktyg att 

förstå, samla in, kommunicera, dela och rapportera om nyheter och information i periferin av 

en användares medvetenhet (Hermida 2010b, 1). Mikrobloggar tillåter användare färre tecken 

per inlägg, max 140 tecken för varje inlägg, jämfört med en vanlig blogg som vanligtvis inte 

har någon sådan begränsning (NE, Twitter 2017).  

Twitter är gratis och användarbaserad, där det enda kravet för behörighet är en e-mailadress. 

Inläggen utgör huvuddelen av Twitters funktionalitet, men användarna har även möjlighet att 

skicka direktmeddelanden mellan varandra, “retweeta” varandras tidigare upplagda 

meddelanden och följa andra användare och ämnen (NE, Twitter 2017)  

Enligt en rapport från 2011 ökar Twitters relevans i det journalistiska yrket, och för över 90 

procent av journalister ökar förtroendet för Twitter (Moon & Hadley 2014, 292). Journalister 

som arbetar för onlinepublikationer använder dock Twitter i större utsträckning än 

journalister på en dagstidning. Lecheler och Kruikemeier argumenterar för att det kan vara 

kopplat till en ökad tidspress i arbetet, i jämförelse med en journalist som arbetar mer analogt 

(2016, 160). Enligt Gulyas (2013, 161) skiljer sig detta faktum beroende på vilket land som 

belyses. Enligt Moon och Hadleys undersökning (2014) menade drygt 50 procent av 

journalister inom dagspress att de inte använder Twitter, i kontrast med journalister som 

jobbar för webbsidor. Där använder 75 procent Twitter som en källa för citat.  



  3 

Bland svenska journalister generellt är sociala medier ett frekvent använt verktyg. Enligt 

undersökningen Journalism in three media systems används sociala medier av 67 procent av 

Sveriges journalister (Nygren & Appelberg 2013, 152). Yngre journalister tenderar att 

använda sociala medier i högre utsträckning än äldre journalister. 35 procent av svenska 

journalister som är 35 år eller yngre använder Twitter dagligen, jämfört med 17 procent bland 

de som är 51 år eller äldre.  

 

Enligt Hedmans undersökning (2014) framgår det att en av fyra svenska journalister använder 

sig av Twitter på daglig basis. Det framgår även att unga så kallade multimedia-journalister i 

storstäderna är mer aktiva på Twitter än journalister i landsorterna. Det i kombination med 

siffrorna som redovisas i undersökningen utgör en slutsats om att Twitter-användandet bland 

journalister har blivit ett storstadsfenomen. I kombination med siffror som redovisas i 

undersökningen stärks slutsatsen om att Twitter-användandet bland journalister har blivit ett 

storstadsfenomen. Vidare underbyggs slutsatsen via siffrorna som presenteras i Hjorts et al. 

(2011, 28) undersökning. Där redovisas att endast en fjärdedel av landsortsjournalisterna 

använder sig av Twitter medan hälften av journalisterna i storstäderna gör det.  

 

I vilket syfte använder svenska journalister Twitter? Enligt Nygren och Appelberg (2013, 

153) är de främsta syftena att hitta idéer, upprätta en dialog med läsare, öka läsar -och 

följarantal samt i researchsyfte.  

 

Enligt en undersökning från 2014 används onlinekällor såsom Twitter främst inom “mjuka 

nyheter” (Moon & Hadley 2014, 294). Samtidigt, menar författarna, är spridningshastigheten 

på Twitter hög och då aktualitet är en förutsättning för att en nyhet ska vara en nyhet kan det 

vara problematiskt att kategorisera Twitter som en källa för “mjuka nyheter”.  

 

Twitter är det enda sociala nätverk i Sverige som minskar i användning (Svenskarna och 

Internet 2016). Men enligt Opinioner och offentligheter online (2015) är Twitter grovt 

överrepresenterat som nyhetskälla i svenska medier, med hänsyn till hur svenskarnas 

generella Twitteranvändning ser ut. 

 

Eftersom förhållandet mellan journalister och deras källor stått i fokus i studien utfördes det 

första urvalet tillika pilotstudien på de två svenska tidningarna som figurerar som själva 

underlaget för analysarbetet, Aftonbladet och Dagens Nyheter. Efter genomförd pilotstudie 
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kunde vi konstatera att 450 artiklar av sammanlagt 667 artiklar ur Aftonbladet och Dagens 

Nyheter under månaderna januari, april, juli och oktober 2016 innehöll citeringar hämtade 

från Twitter. Resultatet visade att den socialdemokratiska kvällstidningen Aftonbladet 

använder sig av Twitter som nyhetskälla i större utsträckning än den liberala dagstidningen 

Dagens Nyheter. Av 450 artiklar var det 42 fler artiklar med Twitterkällor i Aftonbladet.  

 

Aftonbladet grundades 1830 av Lars Johan Hierta och den ekonomiska kontrollen togs över 

av den norska mediekoncernen Schibstedt 1996. Under 2016 har tidningen - som ges ut sju 

dagar i veckan -  haft en räckvidd på 3,5 miljoner läsare dagligen (Sundin & Johansson 

2017). 

  

Den oberoende liberala dagstidningen Dagens Nyheter grundades 1864 av Rudolf Wall och 

har sedan 1924 ägts av familjen Bonnier. Sedan 2013 har tidningen slutat att redovisa sina 

upplagesiffror (Gruvö, Oscarsson & Gustafsson 2017).  
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4. Syfte och vetenskaplig frågeställning 

Syftet med studien är att studera och analysera hur nyhetsrapporteringen av Twitter som 

nyhetskälla har sett ut i dagstidningen Dagens Nyheter och i kvällstidningen Aftonbladet 

under 2016. Vi vill undersöka i vilken utsträckning Twitter använts som nyhetskälla och vad 

som är utmärkande för nyhetstexter där tweets citeras.  

  

Frågeställningar: 

 

FF1      Vilken funktion fyller tweetsen i nyhetsrapporteringen? 

FF2 Använder sig journalister på kvällstidningar av tweets i sina nyhetstexter i större 

utsträckning än journalister på dagstidningar? 

FF3 I vilka ämnen förekommer tweetsen som nyhetskälla?  

FF4 Är nyhetsartiklarna positiva, negativa eller neutrala när Twitter används som 

nyhetskälla? 

FF5 Vilka står bakom tweetsen som citeras i nyhetsrapporteringen? 

 

 

Ovanstående frågor kommer att besvaras genom en kvantitativ innehållsanalys där 450 

tidningsartiklar från Dagens Nyheter (204 artiklar) och Aftonbladet (246 artiklar) kommer 

utgöra det faktiska analysmaterialet. 
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5. Teoretisk ram/utgångspunkt 

Teorin om “Journalister och deras källor” lägger grunden för den teoretiska utgångspunkt 

och ram som studien bygger på. Grundteorin länkas även ihop med Hermidas approach kring 

“Ambient Journalism” som följaktligen kombineras med “Gatekeeping-teorin”. 
 

5.1 Journalister och deras källor 

Förhållandet mellan journalisten och källan är ett fundament i det journalistiska yrket. Källan 

förankrar nyhetsrapporteringen i verkligheten och ger en struktur till det journalistiska 

arbetet, och utan ett uttalande från en källa begränsas journalisten till att beskriva det som 

syns och hörs på plats (Berkowitz 2009, 103). Inom den traditionella journalistiken har 

rutiner utvecklats, som dikterar precis hur källor bör hanteras, med hänsyn till trovärdighet 

och ett balanserat nyhetsflöde (Lecheler & Kruikemeier 2016, 158).  

Berkowitz (2009, 103) menar att förhållandet mellan journalister och källor bör studeras 

utifrån journalistikens professionella ideologi. Ideologin, som fastställer att journalisten ska 

förhålla sig till information objektivt och som innehåller riktlinjer kring insamling av 

information, skapar en paradigm - eller metod - som, om följd, garanterar ett önskat resultat i 

en nyhetstext.  

Ibrahim et al. (2011) menar att detta är ett känt faktum. Oavsett vilka politiska eller 

ekonomiska förutsättningar som råder verkar alla journalister utifrån ungefär samma grund, 

alltså att ansvarsfullt och objektivt samla in och berätta information. Ansvarsfulla journalister 

ser, enligt medieetiken, till att använda trovärdiga källor i nyhetsrapporteringen. 

Ur ett perspektiv har journalister och källor ett till synes sunt förhållande som baseras på ett 

utbyte rollerna emellan (Berkowitz 2009, 103). Men förhållandet mellan journalister eller 

reportrar och källor beskrivs också ofta som en maktkamp, om både makten att styra den 

allmänna åsikten och förmågan att få med sig det allmänna samtycket (Berkowitz & 

TerKeurst 1999, 125). Journalister tar på sig rollen att skydda samhället från korruption 

medan officiella källor från exempelvis myndigheter eller organisationer ämnar fokusera på 

sitt och sin organisations bästa (Berkowitz 2009, 102), med syftet att driva igenom den egna 

agendan i nyhetstäckningen (Lecheler & Kruikemeier 2016, 158). Då informationen hämtas 

från källorna blir journalisten beroende av det utbytet. Och i vissa fall kan källor ge 
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vilseledande information för att förespråka en specifik fråga, utan att journalisten märker av 

manövern (Ibrahim et al. 2011, 3). Källor med auktoritet har ännu större anledning att styra 

informationen i en viss riktning, för på så sätt kan auktoriteten behållas (Berkowitz 2009, 

103).  

Diskussionen om vem som faktiskt citeras i nyheter sträcker sig långt tillbaka, men är även 

aktuell i dagens journalistiska klimat. Forskning visar ett mönster av att så kallade “elite 

sources” får större utrymme i nyhetsrapporteringen än till exempel en vanlig medborgare 

(Lecheler & Kruikemeier 2016, 158). Elitism som begrepp förutsätter att elitens åsikter väger 

tyngre i ett samhälle än icke-eliter (Brante u.å.). Vidare argumenterar Berkowitz (2009) för 

att, om vi antar att paradigmen uppmanar journalister att prioritera trovärdighet och 

verifierbara fakta från sina källor, att det då är naturligt att vända sig till människor av 

auktoritet och status i samhället.  

Frågan är då, vem är det som hörs? Lecheler och Kruikemeier (2016, 158 - 160) menar, 

baserat på observationer inom den traditionella journalistiken, att icke-elitiska källor är 

underrepresenterade i nyhetsrapporteringen och att journalister tenderar att föredra eliter som 

källor. 

5.1.1 Onlinekällor 

Det är troligt att användningen av onlinekällor har påverkat förhållandet mellan journalister 

och källor och enligt Lecheler och Kruikemeier (2016) kan journalistens traditionella 

arbetssätt förändras med den ökande användningen av onlinekällor såsom exempelvis 

Twitter. 

Att verifiera information eller källor blir en allt viktigare process i takt med att mängden 

information växer, och källhänvisning från Internet kräver annorlunda färdigheter jämfört 

med “offline” källor. Då telefonsamtal och andra traditionella verifikationsmetoder inte 

längre är lika aktuella måste journalister förlita sig på nya arbetsmetoder för att verifiera var 

informationen kommer ifrån. Ett exempel är geo-location – en ny sorts metod för verifikation 

av källor – som visar och verifierar var socialt medie-innehåll faktiskt kommer ifrån, en 

arbetsmetod inte alla yrkesverksamma journalister känner sig bekväm med idag och som kan 

bjuda in till en slarvigare journalistik (Lecheler & Kruikemeier 2016, 164).  
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Journalisters arbete med nyhetsinsamling genomsyras av ett ständigt utbyte av information 

mellan journalister och deras källor. Den dynamiska journalistiska processen att kolla 

information och följa spår, menar Broersma och Graham (2013), sker i mindre omfattning när 

journalister bara förlitar sig på sociala medier som källor. 

Samtidigt tycker journalister att trovärdighet är det allra viktigaste kriteriet när det handlar 

om att välja källor, menar Reich (2011, 19). Han menar vidare att journalister, i kontrast till 

många andra yrken, själva administrerar över balansen mellan att möta deadlines och att 

tappa trovärdighet i arbetet, en rationell och samtidigt mångfacetterad roll. 

Enligt Lecheler och Kruikemeier (2016, 160 – 163) visar större delen av tillgänglig forskning 

dock att onlinekällor inte kommer att ersätta traditionella källor utan hellre komplettera de 

traditionella journalistiska arbetsmetoderna. Inte sällan används onlinekällor för att ge en 

bakgrund till en redan synlig traditionell källa eller som ett sätt att ge en nyhet något extra. I 

många fall används Twitter bara när andra källor inte är tillgängliga, exempelvis när 

tillgången till utrikeskorrespondenter är begränsad. Huruvida Twitter och andra sociala 

medier har blivit självständiga väsen inom journalistiken och vilken påverkan de kommer att 

ha på journalistiken i stort bör, enligt författarna, inte spekuleras i.  

Med utgångspunkt i det iranska valet 2009 betonar Knight (2012) hur sociala medier 

förändrar journalisters dagliga arbete. Forskaren summerar studien med att utifrån 

forskningen hävda att citering och användning av Twitter som källa förekom frekvent i 

nyhetsrapporteringen. Hon nämner samtidigt att sociala medier, i generell bemärkelse, inte 

användes i någon större utsträckning i rapporteringen från det iranska valet. Vidare 

problematiserar hon när källor vars specifika ursprung inte är bekräftat används av 

nyhetsorganisationer. 

Ytterligare en slutsats från Knight (2012) utifrån forskningen från det iranska valet är att 

journalister fortsätter att föredra elit-källor, även när källorna är hämtade online (Lecheler & 

Kruikemeier 2016, 160). Dessa nya kanaler för människor skapar ett annorlunda klimat inom 

journalisten som visar att makten håller på att gå tillbaka till folket.  
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5.2 Twitter och Ambient Journalism 

Twitters roll som nyhets- och informationskälla har kommit att bli ett betydelsefullt verktyg 

för journalister idag, inte minst vid stora händelser, såsom presidentvalet i USA 2016 eller 

jordbävningen i Chile 2010. Det sociala mediet underlättar den omedelbara spridningen av 

nyheter och information vilket skapar det medieforskaren Alfred Hermida (2010b, 1) han 

kallar för “Ambient Journalism”.   

Termen “ambient” har använts i medieforskning förut och beskriver nyheternas ständiga 

närvaro i dagens samhälle. Där bland annat Twitter med sitt uppdaterande flöde av 

nyhetskällor ständigt närvarar i bakgrunden och skapar en mental bild av nyhetsläget och 

omgivningen. Man liknar denna ständiga närvaro med den luft vi andas (Hermida 2010b).  

Hermida (2010a, 301 - 302) argumenterar även för att Twitter helst bör värderas utifrån en 

större mängd tweets som tillsammans kan fungera som ett verktyg för att illustrera nyanser 

och skapa förståelser kring den mentala bilden av hur nyhetsläget och omgivningen ser ut. 

5.3 Journalister som gatekeepers 

Och hur filtrerar man den stora mängd information som journalisterna möts av idag från 

exempelvis sociala medier och i synnerhet Twitter? Som en av de äldsta vetenskapliga 

teorierna inom nyheter och kommunikation har gatekeepingmetoden sedan 1950 utvecklats 

genom åren för att underlätta i journalisternas urvalsprocess av information som i 

förlängningen blir nyheter. Denna typ av ”filtrering” skulle vara omöjlig utan gatekeeping 

(Shoemaker, P., Vos, T & Reese, S 2009, 73 - 87). 

En gatekeeper eller som man brukar kalla det på svenska, en grindvakt, är den som 

bestämmer vad för information som ska få komma igenom de så kallade ”nyhetsgrindarna” 

och vidare in i nyhetsflödet. Det argumenteras för att sådana personer, redaktioner eller 

algoritmer och dylikt, i dag kan utgöra flera journalister och därmed påverkar flera röster det 

slutliga urvalet (Shoemaker, P., Vos, T & Reese, S 2009, 73 - 87). 

Men det finns även mängder av journalister som jobbar enskilt idag och det bidrar därför till 

att de själva antar rollen som gatekeepers. Deras arbete med att välja och välja bort 

information som i deras mening är relevant för nyhetsflödet hjälper till att måla upp en 

specifik världsbild. Urvalsprocessen är i mångt och mycket subjektiv och grundas på 
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medvetna val som kan påverkas av ideologiska faktorer (Shoemaker, P., Vos, T & Reese, S 

2009, 73 - 80).  

I figur 6.1 här nedan exemplifieras en modell av en urvalsprocess inom Gatekeeping. 

Informationen som flödar filtreras av olika Gatekeepers som kan släppa vidare informationen 

vidare till andra kanaler där filtreringen fortsätter utifrån olika faktorer, för att slutligen välja 

att släppa igenom den lilla mängd information som valts ut till nyhetsflödet. 

Figur: The basic elements of gatekeeping studies (Shoemaker, P., Vos, T & Reese, S 2009, 

74).  



  11 

6. Tidigare forskning 

Nu när vi på ett grundläggande sätt redovisat vilka teoretiska utgångspunkter studien utgår 

ifrån är det lämpligt att gå närmare in på de empiriska studier som är gjorda på området. 

Detta avsnitt innehåller en bråkdel av den kvantitativa och kvalitativa forskning som gjorts 

kring mikrobloggen Twitter och hur den används som nyhetskälla i nyhetsrapporteringen 

idag. Tidigare studier som redovisas här nedan har inspirerat och kompletterat vårt arbete 

med denna studie.  

6.1 Twitter som nyhetskälla 

I sin vetenskapliga artikel “Twitter as a news source” har Broersma och Graham (2013) 

genomfört en kvantitativ innehållsanalys på ett urval av tidningar i Holland och England som 

ämnar undersöka hur Twitter används som nyhetskälla i nyhetsrapportering i kvälls-

/dagstidningar. Fokusområdena riktar in sig på vilka ämnen som citaten förekommer i, vem 

som citeras, hur citaten framställs och vilka funktioner citaten har i innehållet. Forskarnas 

kvantitativa metod för genomförandet har underlättat arbetet med att utveckla ett tydligt 

kodschema med tillhörande variabler och bidrar till en fundamental grundpelare som vår 

studies forskningsansats lutar sig mot.   

Broersma och Graham (2013, 449) diskuterar utifrån teorier kring “journalisternas relationer 

till sina källor” Twitters påverkan på journalisters dagliga arbete och menar att användning, 

och mer specifikt “skördning”, av Twitter skapar mervärde till traditionell rapportering. 

Vidare menar forskarna att journalister idag använder utvalda citat från Twitter för att krydda 

rapporteringen. Via ett citat från en amerikansk nyhetsrapport exemplifieras påståendet:  

“Because it’s on Twitter, it’s fair game to use for the news media...As a 

journalist, that’s what I look for in tweets: nuggets of interesting, new and 

exclusive information” (fragmenterat citat från Parmelee and Bichard 2012, 

152). 

Studiens resultat visar att Twitter används som nyhetskälla i stor utsträckning i brittisk och 

nederländsk media och visade framförallt på en markant ökning mellan år 2007 till 2010. Det 

framkom även att de mer sensationsinriktade kvällstidningarna oftare tenderar att använda 

Twitter som nyhetskälla i sin nyhetsrapportering. Statistiken utifrån variablerna visade bland 

annat på att “makt-personer” får större utrymme i media genom Twitter än vanliga 

medborgare och att citaten i störst utsträckning används som belysande exempel/illustrationer 
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i nyhetsrapporteringen. Forskarna argumenterar att en förändring av maktbalansen mellan 

journalisten och källorna håller på att ske i och med den markanta utvecklingen av detta så 

kallade “copy-paste”-fenomen (Broersma & Graham 2013, 460 - 463).  

6.2 Politiker som medieproducenter 

Ekmans och Widholms (2015, 1) kvalitativa vetenskapliga artikel undersöker hur politikers 

användning av Twitter avspeglas i den svenska tryckpressens nyhetsrapportering. Med 

teoretiska utgångspunkter om relationerna mellan journalister, källor, politik och demokrati 

ämnar forskarna ta reda på hur tweetsen används som nyhetskällor i dessa sammanhang, vilka 

ämnen som de figurerar i och vilka politiska partier som får mest utrymme. Följaktligen 

redovisas även hur tweetsen ramas in i termer av negativ, positiv eller neutralt.  

Forskarnas resultat argumenterar för att användningen av sociala medier, mer specifikt 

mikrobloggen Twitter, påverkar maktbalansen mellan journalister och källor idag. Detta 

eftersom journalister och politiker interagerar med varandra både som aktörer och källor på 

webben. Dessutom visar resultatet på ett breddat journalistiskt intresse för politikers privatliv 

genom en markant nyhetsrapportering kring konflikter och skandaler. Detta visar även på att 

artiklarnas ton i sammanhanget präglas av negativitet (Ekman & Widholm 2015, 1 - 86).  

6.3 Opinioner och offentligheter 

Slutrapporten (Schwarz 2015, 12) som baseras på det ettåriga forskningsprojektet “Vad gör 

en politisk utsaga framgångsrik?” ämnar fördjupa förståelsen av sociala medier som 

informationskälla. Utifrån en kvantitativ innehållsanalys på den stora mängden tweets, 109 

000 stycken, har datan kodats och lägger grunden för rapportens slutsats.  

Mer specifikt ämnar slutrapporten ta reda på hur politikers Tweets delas/används i den 

svenska nyhetsrapporteringen idag utifrån hashtaggen #svpol. Bland annat redovisas i 

resultatdelen att användandet av Twitter som nyhetskälla är överrepresenterat i svenska 

medier i dag jämfört med tjänstens faktiska popularitet. Det vill säga att förekomsten är hög.  

Rapporten argumenterar för att det finns flera dimensioner som avgör en tweets mediala 

spridning. Förutom faktumet att “antal följare” spelar en stor roll till den faktiska 

spridningen, tenderar även innehåll som präglas av föreställningarna “den personen vill vi 

vara” kontra “status: vi delar sånt som vi vill ha koll på” att bidra till en ökad spridning. Samt 
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dras slutsatsen att Twitter är så kallad sfär för maktpersoner, som hörs och syns mest 

(Schwarz 2015, 7).  

En annan insikt från rapporten är att den redovisar vilken ton specifika grupper använder sig 

av i sitt tweetande. Exempelvis att organisationer tenderar att vara mer seriösa och hänvisar 

mer frekvent till externa källor (Schwarz 2015).  
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7. Metod och material 

Eftersom studiens syfte är att ta reda på hur och i vilken utsträckning Twitter används som 

nyhetskälla i tidningarna Dagens Nyheter och Aftonbladet lämpar sig en kvantitativ 

forskningsansats.  

För att kunna få fram en kvalificerad generell slutsats utifrån ett stort researchmaterial brukar 

den kvantitativa innehållsanalysen vara rekommenderad. Det är en strängt systematisk och 

formaliserad form av en innehållsanalys som utgår ifrån standardiserade frågor som kallas för 

variabler (Nilsson 2010, 119 - 122). Med hänsyn till detta lämpar sig den kvantitativa 

innehållsanalysen väl för denna studie.  

Analysmaterialet utgör artiklar från respektive svenska tidningar, dagstidningen Dagens 

Nyheter och kvällstidningen Aftonbladet, hämtade från mediearkivet Retriever Research. De 

digitala sökorden: twitt* OR twe* används och avgränsas till en ettårsperiod, 2016. 

Artiklarna har därefter kodats utifrån olika variabler/variabelvärden med hjälp av ett 

kodschema med tillhörande tolkningsregler (se bilaga 1 & 2). Sökfunktionen OR i 

sammanhanget – som sätts emellan sökorden twitt* och twe* i Retriever Research – sätter 

upp regeln: något av utvalda sökord måste finnas med i artikeln för att ge träff.  

Statistiken har sedan validerats och sammanförts i statistikprogrammet SPSS. Detta för att 

slutligen kunna illustrera resultaten i form av tabeller till studiens resultat och analysdel.  

7.1 Analysmaterial 

Med koppling till uppsatsens syfte faller valet av analysmaterial på de svenska tryckta 

medierna Dagens Nyheter och Aftonbladet. För att kunna ge en representativ bild av 

forskningsområdet redovisas i följande underrubriker vilka tillvägagångssätt som lägger 

grund för urvalet av analysmaterial.  

Eftersom uppsatsens frågeställningar lyfter frågor som berör tidningsjournalisterna i Sverige, 

kan slutsatsen dras att frågorna är på en övergripande samhällsnivå och att det därför är 

rimligt att analysmaterialet begränsar sig till de största och mest använda tidningarna. Dessa 

tidningar kan generellt ge störst genomslag och kan ha stor potential att påverka en stor 

massa. (Nilsson 2010, 129).  
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I relation till ovan nämnda framgår det i DN/Ipsos undersökning (Rosén 2016, 8 - 9) vilka 

medier som är mest kända för den stora allmänheten i Sverige. Efter Sveriges Radio och 

Sveriges Television är tidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter mest kända för den 

svenska befolkningen. Undersökningen redovisar att 79 % av svenskarna känner till 

Aftonbladet och 65 % av svenskarna känner till Dagens Nyheter. På grund av detta 

argumenterar vi för att dessa tidningar är av störst relevans att använda sig av i studiens 

analysarbete. 

Dagens Nyheter är en oberoende liberal dagstidning (Sundin & Johansson 2017) och 

Aftonbladet är en oberoende socialdemokratisk kvällstidning (Gruvö, Oscarsson & 

Gustafsson 2017). Två olika typer av tidningar med en skild spridning mellan de politiska 

blocken – det borgerliga blocket och vänsterblocket – vars nyhetsrapportering med Twitter 

som nyhetskälla är intressant att undersöka och jämföra.  

Studiens urval av artiklar baseras på en ettårsperiod, det gångna året 2016, och på liknande 

sätt som Broersma och Graham (2013) väljs fyra månader; januari, april, juli och oktober som 

bidrar till att studien både blir mer hanterbar och representativ. Artiklarna erhålls genom 

Retriever Research databasarkiv med de digitala sökorden: twitt* OR twe*.  

Ovanstående kriterier bidrar till att urvalet utifrån sökorden resulterar i sammanlagt 667 

artiklar från bägge tidningar varav 342 artiklar ur Dagens Nyheter och 325 artiklar ur 

Aftonbladet. Den slutliga avgränsningen blir att identifiera den sammanlagda summan 

artiklar där tweets citeras ordagrant, genom omskrivningar eller på annat sätt. 450 artiklar 

lever upp till kriterierna – 204 artiklar ur Dagens Nyheter och 246 artiklar ur Aftonbladet – 

väljs ut inför kodningsarbetet.  

7.2 Metod 

Den kvantitativa innehållsanalysen utgår alltid ifrån ett utformat innehållsanalytiskt 

kodschema (se bilaga 1 & 2) och härnäst förklaras hur processen sett ut under studiens gång.  

Utifrån studiens frågeställning kommer variablerna med sina variabelvärden att utformas i 

enlighet med kodschemat (Nilsson 2010, 135 - 144). Förenklat kan man säga att variablerna 

är de konkreta frågor som studien ämnar svara på. Variablerna kan i de flesta fall generera 

flera svar, det vill säga variabelvärden, som kan se ut på olika sätt beroende på vad 

analysmaterialet man analyserar innehåller. Se exempel: 
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Variabeln: Artikelns ämne? 

Variabelvärdena: (1) politik (2) sport och fritid (3) brott m.m  

Inledningsvis består studiens kodschema av två grundvariabler som talar om den 

grundläggande informationen. I detta fall rör det sig om i vilken tidning den aktuella artikeln 

som kodas återfinns i, under vilken månad och veckodag som den publicerats. 

Variabelvärdena för den förstnämnda variabeln är: (1) Dagens Nyheter och (2) Aftonbladet, 

för den andra: (1) januari, (2) april, (3) juli och (4) oktober och för den tredje: (1) måndag, (2) 

tisdag, (3) onsdag, (4) torsdag, (5) fredag, (6) lördag och (7) söndag.  

Ytterligare en grundläggande variabel används för att ta reda på hur Twitter-citatet citerats i 

nyhetsrapporteringen. Har journalisten citerat Tweeten (1) ordagrant, (2) genom omskrivning 

eller på något (3) annat sätt? Denna variabel användes för att kunna genomföra den slutliga 

avgränsningen av analysmaterialet som resulterade i 450 artiklar med relevant innehåll för 

undersökningen.  

Därefter redovisas de innehållsliga variablerna som utgör själva kärnan av analysarbetet som 

utgör två nivåer av kodning. Först fokuserar kodschemat på artiklarnas egenskaper; ämne och 

ton för att sedan fokusera på tweetsens egenskaper i innehållet.  

Artiklarnas egenskaper: först och främst identifieras varje ämne för artiklarna, genom att 

kategorisera varje enskild artikels ämne utifrån följande variabelvärden: (1) politik (2) sport 

och fritid, (3) brott, (4) kungahuset, (5) olyckor, katastrofer, krig och kriser (6) internationella 

relationer, (7) ekonomi, (8) djur, natur, miljö och väder, (9) utbildning, (10), vetenskap och 

teknik, (11) sjukvård, (12) religion och tro, (13) konst och kultur, (14) media, (15) mode, (16) 

livsstil, (17) blandat och (18) annat.  

Den andra variabeln ämnar ta reda på vilken ton artiklarna där Twitter används som 

nyhetskälla har. Används Twitter som nyhetskälla i ett (1) positivt, (2) negativt eller (3) 

neutralt sammanhang? Dessa variabelvärden mäter hur journalistens inramning av tweetsen 

ser ut i artiklarna i termer av positivt, negativt eller neutralt. Ingen särskild hänsyn tas till 

texter med ironiska inslag, av den anledningen att texten fortfarande har en tydligt positiv, 

negativ eller neutral riktning.   

Tweetsens egenskaper: Sedan identifieras hur tweetsen citeras i artiklarna och kodas utifrån 

tre variabler. Den första variabeln i sammanhanget är att undersöka vilken funktion Twitter-
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citatet har för innehållet. Variabeln ämnar ta reda på och analysera hur journalisterna 

använder sig av Twitter som nyhetskälla i nyhetsartiklarna. Genom att dela in funktionerna i 

fyra olika variabelvärden; (1) illustration, (2) utlösare, (3) fristående, (4) frågor och svar och 

(5) annat, kodas varje enskild artikel och nyhetskälla. Tweets som används som exempel för 

att illustrera nyhetshändelser eller större trender i artikeln kodas som illustration. Alla tweets 

av nyhetsvärde som enskilt utlöste en nyhet kodas som en utlösare. Om tweetsen används 

isolerat i sammanhanget (till exempel dagens citat) kodas dessa som fristående. Sist men inte 

minst kodas tweetsen som används som en del av ett fråga/svar-utbyte i artiklarna som frågor 

och svar.  

Den sista variabeln ämnar ta reda på vem som citeras, det vill säga vem som står bakom 

Twitter-citatet. I förlängningen undersöker även denna variabel relationen mellan 

journalisterna och deras källor, vilka källor som får komma till tals mest respektive minst. 

“Upphovspersonen” identifieras och kategoriseras utifrån variabelvärdena baserat på yrke: 

(1) politiker, (2) lärare, (3) organisationer eller företag, (4) experter, (5) journalister/media, 

(6) komiker, (7) idrottare och tränare, (8) musiker, filmskapare och konstnärer, (9) vox pop, 

(10) författare eller (11) annat.  

Tolkningsreglerna för varje variabel och variabelvärde framgår i det bifogade kodschemat 

(Se bilaga 1 & 2).  

7.3 Interkodarreliabilitet och validitet 

Interkodarreliabilitet har haft stor betydelse för analysarbetets utformning. Reliabiliteten för 

en innehållsanalys handlar i stora drag om att studien går att reproducera utifrån samma 

premisser, med hjälp av samma mätinstrument och analysmaterial (Nilsson 2010, 147 – 153). 

Med hänsyn till detta har ambitionen varit att genomföra en så transparent forskning som 

möjligt för att kunna säkerställa kvalitén.  

Innan det faktiska analysarbetet satte igång utformades ett kodschema med tillhörande 

tolkningsregler (Se bilaga 2). Detta för att undvika ett resultat präglat av personliga och 

felkodade tolkningar. Tydliga instruktioner och regler att förhålla sig till förenklar även en 

eventuell replikering av vår studie, vilket är vitalt när man bedömer en studies reliabilitet.  

Innan det officiella analysarbetet genomfördes ett reliabilitetstest för att försäkra om att 

kodschema med tolkningsregler resulterade i samma resultatdata oss emellan. Utifrån samma 
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förutsättningar testkodades ett urval av det empiriska materialet. Resultatdatan 

dubbelkollades och kunde konstateras att det stämde överens, med endast några få avvikelser. 

Avvikelserna i fråga handlade om variablerna attityd och funktion. Efter upprättad dialog 

kunde vi justera och tydliggöra tolkningsreglerna för dessa och på sådant sätt undvika 

frågetecken inför kommande analysarbete. 450 artiklar kodades tillsammans oss emellan 

utifrån kodschemat med tillhörande tolkningsregler. 

Ett annat begrepp som har varit viktigt att ta hänsyn till under studiens gång är validitet. 

Genom att bedöma analysmaterialets relevans i förhållande till syfte och frågeställningar kan 

vi ta reda på studiens validitet (Nilsson 2010, 147 – 153). 

Kodschema med tolkningsregler som är resultatet av ett noggrant och ständigt uppdaterande 

arbete är utformat för att på ett transparent sätt kunna besvara syfte och frågeställning. Med 

hänsyn till studiens validitet har även avgränsningar inom det empiriska analysmaterialet 

gjorts. Slutligen har det medvetna urvalet av litteratur och teorier som studien grundar sig på 

kunnat förankras i våra slutsatser.  

7.4 Metodkritik 

 En begränsning med den kvantitativa innehållsanalysen rör de tolkningsdilemman som en 

forskare inte kan skydda sig från. Ponera att vi har en tidningsartikel som berör ett politiskt 

brott, hur ska den då klassificeras inom variabelvärdena politik och brott? Detta blir därför ett 

problem för den kvantitativa forskningsansatsen som vill mäta och undersöka frekvenser ur 

ett objektivt perspektiv. Trots ett tillhörande kodschema med tolkningsregler blir 

klassificeringen i slutändan en subjektiv tolkning av forskaren som i sammanhanget baseras 

utifrån en helhetsbedömning av analysmaterialet.  

En annan begräsning med metoden är urvalet och dess representativitet. Det går att 

argumentera för att ett större omfång tidningsartiklar under en längre tidsperiod kan ge ett 

annorlunda (mer representativt?) resultat.   

Ytterligare en begränsning att ha i åtanke är att en kvantitativ innehållsanalys inte beskriver 

en riktig situation utan används oftast för att kunna dra en generell slutsats om något utifrån 

systematik och frekvens. För att kunna bedöma en riktig situation på ett mer ”levande” sätt 

lämpar sig den kvalitativa forskningsansatsen bättre.  
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Slutligen finns några brister att nämna angående variabeln attityd. Först och främst saknades 

variabelvärdet annat som hade underlättat de tillfällen under kodningen då oklarheter uppstod 

kring artikelns ton. Efterkloka hade vi även behövt utveckla en bättre tolkningsmetod för just 

denna variabel. Vad anser vi är negativt respektive positivt? Vart går gränsen för neutralt?  

Av detta kan vi dra slutsatsen att resultatet i sammanhanget med variabeln attityd präglas till 

stor del av våra subjektiva bedömningar som betraktaren bör ta hänsyn till.  
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8. Resultat och analys  

Nedan redovisas resultatet av undersökningen. Alla 450 artiklar har kodats utifrån bifogat 

kodschema med tolkningsregler (Bilaga 1 & 2). Datan har färdigställts för analys med hjälp 

av statistikprogrammet SPSS, ifrån vilket följande tabeller och diagram också har hämtats.  

8.1 Skillnaden mellan kvällstidningar och dagstidningar 

 

 

 

 

Figur 1.2 visar att journalister på kvällstidningen Aftonbladet använder sig av Twitter som 

nyhetskälla i större utsträckning än journalister på dagstidningen Dagens Nyheter. Av 450 

kodade artiklar var det 42 fler artiklar med Twitterkällor i Aftonbladet under samma period, 

en skillnad på 9.4 procent.  

Ett liknande mönster presenterades av Broersma och Graham (2013) i deras jämförelse 

mellan fyra holländska och brittiska kvälls- respektive dagstidningar. Deras studie visade att 

så mycket som två tredjedelar av kodade tweets hittades i kvällstidningar.  

 

 

 

 

 

Intressant att tillägga är figur 1.2.1 – efter att ha räknat ut tidningarnas genomsnittsvärde av 

artiklar per dag – som visar att cirka 3,1 artiklar /per dag publicerades under januari, 3,3 

artiklar/per dag under april, 4,1 artiklar/per dag under juli och 4,1 artiklar/per dag under 

oktober. Alltså en ökning med nästan 1 artikel/per dag under kvartal 3 (juli) och kvartal 4 
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(oktober). Det genomsnittliga värdet för alla fyra månader summerades till 3,7 artiklar/per 

dag.  

8.2 Ämnen och tweets 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På grund av analytiska och praktiska skäl blev vi tvungna att skapa kluster av vissa 

variabelvärden. Variabelvärdet olyckor, katastrofer, krig och kriser slogs ihop och gav 

upphov till kategorin olyckor och katastrofer. Även variabelvärdet djur, natur, miljö och 

väder slogs ihop till kategorin djur och natur.  

 Enligt figur 1.3 är variabelvärdet politik med sina 29,1 procent det starkast representerade 

ämnet vad gäller användningen av Twitter som nyhetskälla. Följt av kultur med 25,3 procent 

och sport och fritid med 18 procent. Detta går emot resultatet i en stor del av tidigare 
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forskning. Bland annat Moon och Hadleys undersökning från 2014 visar att onlinekällor är 

vanligare i “mjuka nyheter” - ett begrepp som präglas av nyckelord som populär, emotionell 

och personlig - och förekommer mer sällan inom hårda nyheter som exempelvis politik. Även 

Broersma och Graham (2013) visar att tweets oftast förekommer inom mjuka nyheter och att 

ämnen som kändisskap möjliggör för en enkel och typisk användning av tweets i 

kvällstidningar.    

Skillnaden mellan de båda tidningarna märks tydligast i sport & fritid, där Aftonbladet 

utgjorde 13,6 procent jämfört med Dagens Nyheter som bara hade 4,4 procent.  

Även för variabelvärdet politik var skillnaden stor mellan Aftonbladet och Dagens Nyheter. 

Av alla artiklar med Twitterkällor inom ämnet politik dominerade Dagens Nyheter med 17,8 

procent i jämförelse med Aftonbladet med sina 11,3 procent.  
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8.3 Tweetsens funktion 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1.1  n: 450 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som figur 1.1 här ovan visar utgjorde variabelvärdet illustration 67,6 procent av alla artiklar. 

Funktionen illustration betyder i detta fall att artikeln kompletteras eller ges en kontext via en 

direkt tweet eller en hänvisning. Ett exempel är Markus Larssons krönika i Aftonbladets 

nöjesguide från den 31 januari 2016, där han använder en tweet för att exemplifiera och 

betona tesen i krönikan: 
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”Amber Rose fick sista ordet, återigen på Twitter, när hon kontrade med att håna Kanye 

Wests sexuella preferenser i bingen. Och Kanye var förstås tvungen att förklara 

påståendet om sin dyrbara häck: ”Exes can be mad but just know I never let them play 
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with my ass ... I don’t do that ... I stay away from that area all together.” Tack för 

informationen, allihop” (Larsson 2016).  

 Även om detta är opinionsjournalistik - där källhänvisningarna kan se annorlunda ut än i 

nyhetsjournalistiken - är krönikan ett bra exempel på hur en Twitterkälla används för att 

“måla” en text. Detta stämmer också väl överens med Lecheler och Kruikemeiers (2016, 160) 

slutsats om att onlinekällor oftast används för att ge texten en extra krydda. 

Under funktionen utlösare märker vi ett intressant mönster. Aftonbladet använder sig av 

utlösare - artikelns story grundas i/av en tweet - i mycket större utsträckning än Dagens 

Nyheter. Av 450 artiklar kodades 18,4 procent av artiklarna som utlösare, varav 15,3 procent 

hittades i Aftonbladet.  

Aftonbladet publicerade exempelvis en artikel (Hedberg 2016) om att den avlidne 

musikstjärnan David Bowies sonson föddes ett halvår efter hans död. Hela artikeln grundades 

och utformades utifrån hans sons Twitterflöde, ett tydligt exempel på hur ett twitterflöde kan 

utlösa en story/nyhet.   

Hermidas (2010b) teori kring “ambient journalism” och den ständiga närvaron som Twitter, 

med sitt enorma flöde av potentiella nyhetskällor, är relevant här. Enligt detta har Twitter 

blivit ett kraftfullt medium som ständigt närvarar i bakgrunden och som bekräftar den 

mentala bilden av nyhetsläget och omgivningen för läsaren.  
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8.4 Positivt, negativt eller neutralt  

 

 

 

 

 

 

Artiklar med neutral ton dominerade nyhetsrapporteringen enligt vår analys. Av 450 artiklar 

hade 54 procent en neutral ton. 29,1 procent av artiklarna hade en negativ ton medan 16,9 

procent av artiklarna hade en positiv ton. 

Enligt figur 1.4 är det Aftonbladet som oftast använder antingen en positiv eller negativ ton i 

nyhetsrapporteringen där Twitter används som källa. Av totalt 16,9 procent av artiklarna med 

positiv ton förekom 14,4 procent av dessa i Aftonbladet. Vad gäller alla artiklar med negativ 

ton, det vill säga 29,1 procent, förekom 19,6 procent av artiklarna i Aftonbladet. Nästan 

dubbel så många artiklar än Dagens Nyheter med sina 9,6 procent. 

 Den neutrala tonen i nyhetsrapporteringen dominerades av Dagens Nyheter och av 54% av 

alla artiklar med neutral ton förekom 33,3 procent i Dagens Nyheter.  

Resultatet i figur 1.4 kan betyda att dagstidningens nyhetsrapportering sker under mer strikta 

regler för traditionell objektiv nyhetsjournalistik och därför är den neutrala tonen markant i 

jämförelse med kvällstidningen Aftonbladet – som i folkmun oftast kallas för 

sensationsblaska – som använder sig mer av en opinion och sensationsinriktad 

nyhetsrapportering.  
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Figur 1.6.1  n: 450 

 

 

 

 

 

 

 

Intressant att tillägga är att Ekman och Widholms forskning (2015) visar att artiklarnas ton i 

politiska sammanhang präglas av negativitet vilket faktiskt motsäger det figur 1.6 visar i detta 

fall. I figur 1.6 här ovan redovisas istället ett resultat där den neutrala tonen inom 

variabelvärdet/artikelämnet “politik” är dominerande. Av 29,1 procent politiska artiklar i 
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Aftonbladet och Dagens Nyheter är 18,4 procent av artiklarna kodade som neutrala, 9,6 

procent av artiklarna som negativa och 1,1 procent som positiva.  

Dock kan man se att den högsta procenten negativa artiklar, 9,6 procent, förekommer i det 

politiska sammanhanget följt av kultur med 6,9 procent.  

8.5 Twitterkällor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt figur 1.5 är variabelvärdet politiker med sina 28,7 procent mest frekvent 

förekommande som Twitterkälla, följt av variabelvärdena musiker, filmskapare och 

konstnärer med 14,7 procent, idrottare & tränare med 14,2 procent och journalister & media 

med 12,4 procent. Tabellen visar alltså att politiker är främst representerad som Twitterkälla i 

nyhetsrapporteringen. Av alla artiklar, 28,7 procent, med politiker som Twitterkälla återfanns 

18,2 procent av dessa i Dagens Nyheter i jämförelse med Aftonbladet som utgjorde 10,4 

procent.  

 Inom variabelvärdet politiker figurerade vissa specifika politiker mer än andra. I 

nyhetsartiklar om amerikansk politik dominerade Donald Trump i både Aftonbladet och 
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Dagens Nyheter. Inom svenska gränserna var Carl Bildt ofta citerad (dock bara i Aftonbladet) 

men inte lika ofta som Trump.  

 Resultatet i denna studie, att politiker fick större plats som Twitterkällor än till exempel 

idrottare, visade sig vara tvärtemot Broersma och Grahams studie. Detta kan bero på flera 

faktorer. Dels att den amerikanska valkampanjen som pågick under 2016 var en katalysator 

för såväl traditionell nyhetsrapportering som rapportering med Twitter som källa. Donald 

Trumps aktiva användning av Twitter, både som en kanal för den republikanska propagandan 

och som ett sätt att förolämpa och hetsa sina motståndare, utgjorde en anmärkningsvärt stor 

del av denna undersöknings analysmaterial. När nyheten inte hämtades direkt från Donald 

Trumps Twitter kunde kommentarer hämtas från andra politiker, som då gav sin åsikt kring 

det Donald Trump hade twittrat. 

Även Almedalsveckan på Gotland, en av Sveriges största politiska mötesplatser som ägde 

rum under kvartal 4 (juli), resulterade i flertalet artiklar där många svenska politiker 

figurerade som Twitterkällor i nyhetsflödet. Detta är en mindre men betydande faktor i 

analysarbetets resultat.  

 Resultatet i figur 1.5 ger ytterligare relevans till diskussionen om elitkällor och huruvida 

dessa prefereras inom det journalistiska yrket. Traditionen inom nyhetsrapportering är att 

elitkällor får större utrymme och hörs mer i media, en tradition som Lecheler & Kruikemeier 

också diskuterar och problematiserar (2016, 159 - 160). 

Broersma och Graham (2013) argumenterar för att journalister tenderar att föredra källor de 

jobbat med tidigare och som de “vet” är pålitliga. I vårt fall pekar resultatet snarare på att 

vissa politiker som ofta figurerar på Twitter genererar bra och lättillgängligt nyhetsmaterial 

och att de därför föredras, vilket är en annan om än lika pricksäker definition av fenomenet 

elitkällor. Vilket även överensstämmer med några av Schwarz (2015, 7) argument om att 

Twitter är en så kallad sfär för maktpersoner, som i sin tur får stor medial spridning eftersom 

de syns och hörs mest.    

En markant skillnad att tillägga märks när vi tittar på variabelvärdet idrottare & tränare i 

figur 1.5. Av sammanlagt 14,2 procent av artiklar med idrottare & tränare som Twitterkälla 

förekom 11,3 procent i Aftonbladet jämfört med 2,9 procent i Dagens Nyheter. Även i 

kategorin musiker, filmskapare och konstnärer dominerade Aftonbladet citeringen med 

nästan dubbelt så många citerade artiklar som Dagens Nyheter. En grupp källor som ofta får 
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stor medial uppmärksamhet i samhället på grund av det utbreda allmänintresset för dessa 

yrkesgrupper vilket kan förklara resultatet i sammanhanget.   
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9. Slutsats och diskussion 

Resultatet i denna undersökning visade att politiker får komma till tals via Twitter oftare än 

någon annan yrkesgrupp. Detta mönster samt fenomenet elitkällor diskuteras och 

problematiseras i tidigare forskning, ofta med slutsatsen att mönstret gör innehållet enformigt 

samt påverkar maktförhållandet mellan journalister och deras källor.  

Diskussionen kring förhållandet mellan journalister och källor och vilka källor som faktiskt 

hörs i media är bevisligen alltid en del av yrket, och samtalet hjälper till att tyda och utveckla 

hur det faktiskt ser ut. Lecheler och Kruikemeier (2016) argumenterar för att icke-elitiska 

källor inte ges samma utrymme i nyhetsrapporteringen som elitkällor och att journalister 

tenderar att helst vända sig till elitkällor. Det är ett mönster som vårt resultat i allra högsta 

grad speglar. Tittar vi på Dagens Nyheter och dess användning av Twitterkällor var politiker 

den mest frekvent citerade yrkesgruppen. 18,2 procent av källorna var politiker, i stark 

kontrast till kategorin voxpop (folkets röster), som endast utgjorde 2,7 procent 

i dagstidningen Dagens Nyheter. Icke-elitiska källor, vanliga människor som varken är 

politiker, kändisar eller experter av något slag, citerades via Twitter oftast som ett sätt att 

komplettera en nyhet där elitkällors röster inte fanns tillgängliga eller var lämpliga. 

Att politiker ges störst utrymme i en av Sveriges största tidningar var ett väntat men ändock 

intressant resultat. För att verkligen studera och förstå innebörden av detta resultat krävs, 

anser vi, en djupare inblick och forskning i Sveriges journalistiska tradition, vårt 

demokratiska samhälle och vår kultur med hänsyn till journalistik. Men bara genom att 

presentera resultatet bekräftar vi mycket av den redan existerande forskningen som menar att 

elitkällor får ett stort utrymme i svensk nyhetsrapportering, inte minst i jämförelse med icke-

elitiska källor.  

Journalisternas roll som gatekeepers förminskas i takt med att användningen av Twitterkällor 

ökar. Enligt vår undersökning användes inte sällan ordagranna citat från Twitter. I och med 

att citaten redan är färdigskrivna är det inte längre journalisterna som agerar gatekeepers, utan 

de som skriver citaten som antagit rollen. Fenomenet, där journalisten tar ett citat från Twitter 

rakt av och sätter in det i en artikel, brukar kallas copy/paste, och antas av Broersma och 

Graham (2013) påverka maktrelationen mellan journalisten och källan. Huruvida detta 

stämmer kan vi varken argumentera för eller emot. Istället kan vi konstatera att journalister 

idag inte på samma sätt bestämmer över vad som kommer igenom grindarna, och att det inte 
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heller verkar vara en speciellt ovälkommen förändring i en av journalistikens äldsta 

arbetsroller.  

 

Resultatet visade att Twitter användes som referens – antingen som källa för citat eller i 

annan kapacitet – cirka 4 gånger per dag under de fyra månaderna i analysen. Med 

utgångpunkt i Ibrahims (2011) – och många andras – syn på medieetik ställer vi oss frågande 

till att så frekvent använda Twitter i nyhetsrapporteringen. Den journalistiska 

professionaliteten baseras till stor del på att källorna som används är trovärdiga och att 

rapporteringen har föranletts av någon slags källkritik. Det går att argumentera för att detta 

arbetssätt hindras något i och med användningen av Twitter som nyhetskälla, då processen att 

skaffa fram ett citat tar allt kortare tid, i kombination med att det nuvarande journalistiska 

klimatet ofta kräver snabb publicering.  

 

Att via en Twitterkälla illustrera och exemplifiera ett fenomen eller en händelse är, enligt 

denna undersökning, den allra vanligaste användningen/funktionen av Twitter i 

nyhetsrapportering. Det är ett relativt snabbt sätt att göra en artikel mer intressant och 

matnyttig, och inte sällan är det röster med auktoritet och status - röster som folket 

respekterar - som hörs. Resultatet kan ställas i relation till resonemanget om journalistens 

förminskade roll som gatekeeper. Men om vi utgår ifrån att Twitter som källa inom 

journalistik är en trend som påverkar journalistens roll som gatekeeper negativt, är inte då 

denna sorts användning den allra mest positiva? Den som minst påverkar det journalistiska 

innehållet? Att basera en artikel på en tweet – i detta fall en utlösare – bör för den 

traditionella journalisten vara svårare att acceptera. 

 

Den neutrala tonen i nyhetsrapporteringen dominerades av Dagens Nyheter och av 243 

artiklar med neutral ton förekom 150 i Dagens Nyheter. I Aftonbladet var det mycket mer 

vanligt med artiklar som var tydligt positiva eller negativa.  

Det sistnämnda resultatet öppnar upp för framtida forskning. Hur många av artiklarna i 

Aftonbladet var åsiktsdrivna? Om talet är lågt, går det då att dra någon slutsats kring eller 

kanske till och med ifrågasätta tidningens objektivitet? Påverkar Twitter objektiviteten i 

nyhetsjournalistiken?  

Vidare kan denna studies kvantitativa karaktär kompletteras med framtida kvalitativ 

forskning, förslagsvis med utgångspunkt i intervjuer med yrkesverksamma journalister. På så 
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sätt skulle statistikbaserade argument underbyggas med inblickar från arbetslivet för att skapa 

en mer helhetlig bild av hur arbetet som journalist ser ut idag.   
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10. Formalia 

Referenser och källhänvisningar har utformats enligt Harvard-modellen.    
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12. Bilagor 

 

Bilaga 1. Kodschema 

Grundvariabler 
V1. Tidning 

1. Dagens Nyheter 

2. Aftonbladet 

 

V2. Månad 

1. Januari 

2. April 

3. Juli 

4. oktober 

 

V3. Veckodag 

1. Måndag 

2. Tisdag 

3. Onsdag 

4. Torsdag 

5. Fredag 

6. Lördag 

7. Söndag 

 

De innehållsliga variablerna 

V4. Ämne                                                        

1. Politik                                                                       

2. Sport och fritid                                                         

3. Brott                                                                        

4. Kungahuset 

5. Olyckor, katastrofer, krig och kriser                                         

6. Internationella relationer                                           

7. Ekonomi                                                                  

8. Djur, Natur, miljö och väder                                              

9. Utbildning                                                           

10. Vetenskap och teknik 

11. Sjukvård                                                                 

12. Religion och tro                                                      

13. Kultur                                                    
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14. Media                                                                     

15. Mode                                                                      

16. Livsstil                                                                    

17. Blandat                                                                   

18. Annat       

  

V5. Attityd 

1. Positivt 

2. Negativt 

3. Neutralt 

                                                                                                                                                      

V6. Funktion 

1. Illustration 

2. Utlösare 

3. Fristående 

4. Frågor och svar  

5. Annat                                                                                                   

                                                                                     

V7. Användning 

1. Ordagranna citat 

2. Omskrivna citat 

3. Annat 

  

V8. Källa 

1. Politiker 

2. Lärare 

3. Organisationer & företag 

4. Expertis 

5. Journalister/media         

6. Komiker 

7. Idrottare & tränare  

8. Musiker, filmskapare & konstnärer 

9. Vox pop 

10. Författare 

11. Annat 
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Bilaga 2. Tolkningsregler för kodschema 
 

Tidning (V1) 

Anger vilken tidning som artikeln tillhör. 

 

Månad (V2) 

Anger vilken månad artikeln publicerades i tidningen. 

 

Veckodag (V3) 

Anger vilken veckodag artikeln publicerades i tidningen. 

 

Ämne (V4) 

Anger vilket ämne artikeln kategoriseras in i. 

 

Attityd (V5) 

Anger artikelns ton. Får alla sidor komma till tals? Vilken tes driver skribenten, är den 

positiv, negativ eller neutral?  

 

Funktion (V6) 

Anger vilken funktion Twitter-citatet har i sammanhanget.  

Hade man kunnat gjort artikeln utan tweeten (Utlösare)?  

Tweet som illustrerar nyhetshändelser eller större trender, tillsätter en krydda till innehållet 

(Illustration). 

Tweet som är isolerad i sammanhanget “ex. dagens tweet” (Fristående)  

Om inget av ovanstående passar in kodas det som (Annat) 

 

Användning (V7) 

Anger hur Twitter-citatet citeras. Genom omskrivna citat, ordagranna citat eller på annat sätt 

(t.ex. om skribenten refererar till en bild som någon har twittrat ut) .  

 

Källa (V8) 

Anger vem som citeras/vem som står bakom Tweeten. Källan kodas baserat på yrke eller 

profession.  

  


