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Abstract 
 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur journalister utnyttjar de 

interaktiva möjligheterna med Twitter, och hur journalisters användning av Twitter förhåller sig 

till deras förhållningssätt till publiken. Med hjälp av både en kvantitativ innehållsanalys och 

kvalitativa intervjuer undersöks nio journalisters användande av Twitter, och samma nio 

journalisters förhållningssätt till sin publik. Resultatet analyseras sedan främst med hjälp av 

Anderssons (2009) teorier om svenska journalisters förhållningssätt till publiken och Karlssons 

(2007) teorier om interaktion i journalistiken. Resultatet från intervjuerna visar att journalisterna 

har en positiv syn på publiken och att de även är positiva till interaktion med publiken. I 

intervjuerna är publik och interaktion två nyckelord och journalisternas svar pekar på att de 

fokuserar både på uppdraget och på publiken. Däremot visar den kvantitativa undersökningen 

av journalisternas Twitter-inlägg att journalisterna inte i speciellt hög grad använder den 

interaktiva möjligheten som Twitter ger till att skapa kontakt med publiken.  Endast tio procent 

av journalisternas inlägg är interaktion med publiken. Twitter används i stället främst för att 

hålla koll på vad som skrivs i andra medier och för att länka till egna och andra journalisters 

texter. Journalisternas interaktion sker vanligtvis med andra journalister och personer 

yrkesverksamma inom media och PR. Slutsatsen i studien är att journalisternas inte ”lever som 

de lär”. Journalisternas användning av Twitter ger inte en ökad interaktion mellan journalister 

och publik trots att journalisterna i intervjuerna ger uttryck för en positiv syn på publiken och 

interaktion. 

  

Nyckelord: Twitter, interaktion, mikroblogg, förhållningssätt till publiken, publikkontakt, sociala 

medier. 
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1. Inledning 

1.1 Twitter slår igenom bland svenska journalister 

Under våren 2009 gästade Karin Adelsköld en av lektionerna i kursen Medieteknik A på 

Södertörns högskola. Adelsköld, en av kvinnorna bakom teknikbloggen ”Lilla Gumman” (en 

tekniksajt för tjejer), pratade sig varm om mikrobloggar i allmänhet och Twitter i synnerhet. 

Klassrummet var fullt av både nyfikna och kritiska journaliststudenter som ömsom tittade 

storögt på den framgångsrika mediekvinnan, och ömsom pepprade henne med frågor om 

varför det var så hett att kunna sprida 140 tecken åt höger och vänster. Karin Adelsköld 

menade att Twitter är revolutionerande på flera sätt. Där kan hon som journalist hitta case till 

sina artiklar, interagera med publiken samt nätverka med andra mediemänniskor i branschen. 

Efter föreläsningen gick halva klassen hem och skapade egna Twitterkonton. Vi började följa 

varandra och fick reda på saker som att en gillade sovmorgnar, en annan hade just tränat och en 

tredje åt fisk till middag. Jag tittade på de meningslösa konversationerna, såg att det var ungefär 

tolv personer som följde mina inlägg och undrade hur i hela världen detta skulle kunna hjälpa 

mig journalistiskt? 

 

Ett halvår senare var det dags för nästa föreläsning om mikrobloggar och sociala medier. Också 

den på Södertörns högskola, men denna gång en öppen föreläsning i en stor föreläsningssal. På 

scenen pratade Sofia ”Mymlan” Miriamsdotter bland annat om sociala medier och 

digitaliseringen av journalistiken som en grund för en möjlig demokratisk 

medborgarjournalistik. Hon beskrev Twitter som ”ett ständigt pågående samtal” där journalister 

kan finnas tillgängliga och kommunicera med publiken, inte bara använda mediet som en 

megafon. ”Allt handlar om att bygga relationer med publiken” och hon varnade för att se 

sociala medier som ännu en publiceringskanal. 

 

Nu kändes det som att den snöboll som varit i rullning en tid, hade blivit ganska stor. Och än 

större skulle den bli då Sydsvenskans utrikesredaktör, Kinga Sandén, den 26 november vann 

stora journalistpriset som årets förnyare för sitt ”twittrande” från Iran. Motiveringen löd: “För 

att hon i realtid med hjälp av Twitter hittar svåråtkomliga källor och information i 

utrikesjournalistiken och vidgar världen för läsarna” (storajournalistpriset.se, 2009).  Så här säger 

Sandén på frågan om vad Twitter har betytt för hennes journalistiska arbete: 

 

”Många av de saker vi berättar om i tidningen kommer från en impuls på Twitter, en idé 

eller ett tips. Så det har gjort stor skillnad för Sydsvenskan och våra utlandssidor. Många 

http://www.storajournalistpriset.se/
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jobb skulle vi inte ha haft utan Twitter. […] Men jag vill verkligen understryka att Twitter 

inte har ersatt någonting. Det är ett av verktygen i min låda.” (sydvenskan.se, 2009). 

 

Nu hade Twitter officiellt blivit erkänt som ett bra journalistiskt verktyg. Ett verktyg användbart 

framförallt när man, som i Kinga Sandéns fall, vill sprida information från ett stängt och 

totalitärt samhälle eller när man vill få fram snabba nyheter från ett katastrofområde. De första 

nyheterna från jordbävningskatastrofen i Haiti kom exempelvis från sociala medier 

(guardian.uk, 2010). 

 

Men hur användbart är Twitter i ”vanligt” redaktionellt arbete? I en enkätundersökning som 

kommunikationsföretaget Cision (2009) gjorde om svenska journalisters attityder till, och 

användning av, mikrobloggar i allmänhet och Twitter i synnerhet, svarade 43 % av 

journalisterna att mikrobloggar handlar om privatliv och skvaller och inte är intressant. Över 

hälften av de svarande hade aldrig använt sig av mikrobloggar på något sätt. Enligt den 

undersökningen verkade skepsisen fortfarande vara ganska stor i den svenska journalistkåren 

(Cision, 2009). En skepsis som är obefogad enligt Nanok Bie, frilansjournalist och 

medieformatutvecklare: 

 

”Då har man missat hur några mer seriösa medier (särskilt amerikanska sådana) börjat 

använda Twitter till allt från att upptäcka nyheter, genomföra intervjuer, kvalitetsgranska 

och marknadsföra redaktionellt arbete. Täcker man teknik, IT, Internet eller något annat 

elektroniskt är Twitter ofta den snabbaste källan. (Nanok Bie,  2008).  

 

Nanok Bies inlägg utelämnar dock ett viktigt skäl till varför journalister bör överväga att 

använda sociala medier som Twitter, nämligen möjligheten till interaktion med publik och 

källor. Under de senare åren har många mediehus haft en stor fokus på att interagera med 

publiken för att på så sätt knyta publiken närmare företaget. Detta har gjorts på flera sätt: det 

har öppnats upp för läsarkommentarer, publikens egna nyhetsbilder efterlyses, det skapas 

omröstningar i olika ämnen (Karlsson, 2007), företagen skapar grupper och fansidor på 

Facebook och de ökar sin närvaro på Twitter och låter även i vissa fall twitterflödet synas på 

webbsidan (journalisten.se, 2009). Men hur använder svenska journalister Twitter och vilket 

förhållande till sin publik har de? Detta är något som den här studien ska försöka besvara. 

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Mikrobloggen Twitter  

Mikrobloggen är ett relativt nytt fenomen som definierats som "en småskalig form av blogg, generellt 

bestående av korta, distinkta meddelanden, som används av både konsumenter och företag i syfte att dela 
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nyheter, publicera statusuppdateringar och konversera” (Microblink, 2008).  

 

Twitter är den största och mest välkända mikrobloggen i världen, med över 100 miljoner 

användare (The Economic Times, 2010). På Twitter skapar man ett konto och sänder korta 

meddelanden, "tweets", som är begränsade till 140 tecken. Dessa är, om inga andra inställningar 

gjorts, publika och vem som helst kan alltså gå in och läsa vad som twittras. Meddelandena går 

dessutom direkt ut till ett nätverk av andra twittrare som "följer" den som twittrar. De som 

följer en person får den personens tweets i ett flöde på sitt eget konto. Tweets kan också spridas 

genom SMS, RSS och andra nätverksplattformer såsom Facebook och Tweetdeck (Jansen et al., 

2009). Tweets kan även vidarebefordras, retweetas, och på så sätt spridas vidare från nätverk till 

nätverk. På så sätt kan en nyhet eller ett meddelande spridas väldigt snabbt över världen.  

 

Twitter skapades 2006 och drivs av företaget Twitter Inc. Twitter har växt mycket under de 

senaste åren och enligt Twitter skickas det dagligen 65 miljarder tweets varje dag 

(blog.twitter.com, 2010). Twitter är fortfarande störst i USA och har inte fått lika stort 

genomslag i Sverige. Siffrorna på hur många svenskar som finns på Twitter varierar men enligt 

en undersökning som Microsoft har gjort använder 195 000 svenskar Twitter varje vecka 

(dagensmedia.se, 2010).  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur journalister använder sig av Twitter, där fokus 

kommer att ligga på journalisternas interaktion på Twitter. Uppsatsen undersöker också om det 

finns något samband mellan journalisternas användning av Twitter och journalisternas 

förhållningssätt till publiken.  

 

 Hur använder sig journalister av mikrobloggportalen Twitter och hur ser journalisternas 

interaktion ut på Twitter? 

 Vilket förhållningssätt till sin publik har journalisterna? 

 Hur förhåller sig journalisternas användning av Twitter till journalisternas 

förhållningssätt till sin publik? 

 

1.4 Avgränsning 

Jag har avgränsat mig till att intervjua nio svenska journalister som alla arbetar i Stockholm. Jag 

har även undersökt dessa nio journalisters inlägg på Twitter under tre dagar. Jag har inte 

undersökt hur journalisterna använder sig av andra sociala medier utöver Twitter, och heller 
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inte kunnat undersöka vilken publikkunskap journalisterna har, ett begrepp som ingår i det 

större begreppet förhållningssätt till publiken. 

 

1.5 Disposition 

I denna uppsats redovisas först övergripande teorier om journalisters förhållningssätt till sin 

publik och interaktion, för att sedan följas av en genomgång av tidigare forskning inom 

området. Därefter följer ett avsnitt om tillvägagångssätt och metoder som ingående beskriver 

hur både den kvantitativa och kvalitativa metoden har utförts. Detta kapitel innehåller även 

kritik mot metoderna och en diskussion om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Sedan 

redovisas studiens resultat, upplägget är att journalisternas Twitteranvändning först redovisas 

för att sedan följas av en beskrivning av journalisternas förhållningssätt till sin publik. Resultatet 

analyseras sedan i nästa kapitel innan studien sammanfattas i ett avslutande kapitel där slutsats 

och förslag till vidare forskning presenteras. 

 

2. Teori 

2.1 Svenska journalisters förhållningssätt till publiken 

Ulrika Anderssons avhandling vid Göteborgs universitet, ”Journalister och deras publik – 

förhållningssätt bland svenska journalister” kom 2009 och är i den här studien teoretisk 

bakgrund till journalisters förhållningssätt till publiken. 

 

2.1.1 Konkurrensen om publiken allt hårdare 

Under de senaste två decennierna har den tekniska utvecklingen, en expanderad mediemarknad 

och socioekonomiska förändringar fått stor betydelse för publikens medieval. Nya medieformer 

och en avreglering av etermediemarknaden har gjort att mediepubliken i dag har oerhört många 

kanaler, nätsajter, tidningar och magasin att välja mellan. Konkurrensen är stor mellan 

medieföretagen som ser det som viktigare och viktigare att skapa aktiviteter som kan locka 

publik, lära sig mer om sin egen publik och öka interaktionen mellan publik och journalister. 

Publikens reella makt över medierna har ökat och detta har lett till att medieföretagen har ökat 

sin grad av anpassning till publiken (Andersson, 2007). 

 

2.1.2 Olika syn på publikanpassning 

Åsikterna om huruvida dessa satsningar på publikanpassning tillför publik och samhälle något 

går isär, grovt sett finns det två perspektiv. Det ena perspektivet utgår från att medieföretagens 

publikanpassning har blivit för stor på grund av den ökade konkurrensen på mediemarknaden. 
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Medieföretagen försöker i för hög grad anpassa utbudet efter publikens krav, vilket får 

konsekvenser både för kvaliteten i det utbud som erbjuds som för den professionella 

integriteten och autonomin hos den yrkesgrupp som utför arbetet. Det andra perspektivet utgår 

från att medierna och deras journalister tvärtom behöver ägna sig ännu mer åt att öka sin 

publikmedvetenhet, då journalister under de senaste decennierna har fjärmat sig från publiken. 

De som har detta perspektiv tycker att journalister måste lyssna mer till publiken för att 

människors intresse för, och tillit till, medierna ska kunna återskapas. Medierna måste behandla 

ämnen som rör medborgarna/konsumenterna för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet 

som demokratiska institutioner, men också som ekonomiska företag. Enligt detta resonemang 

behöver inte publikanpassning vara likställt med lättsmält material, mjuka ämnen och sämre 

kvalitet. Det behöver inte heller stå i konflikt med den professionella integriteten (Andersson, 

2009). 

 

2.1.3 Definition av journalisters förhållningssätt till publiken 

Ulrika Andersson definierar journalisters förhållningssätt till publiken som ett sammantaget 

mått på de uppfattningar (publiksyn), beteenden (publikkontakt), intressen (publikorientering) 

och kunskaper (publikkunskap) som svenska journalister uppvisar i olika frågor som rör 

publiken. 

 

Publiksynen hos svenska journalister verkar enligt Anderssons studie påverkas av ett 

övergripande journalistiskt ideal: att arbetet görs på uppdrag av publiken och att journalisterna å 

ena sidan ska ge publiken vad den efterfrågar, och å andra sidan ge publiken vad den kan tänkas 

behöva. Däremot är journalisterna splittrade i frågan om de tror att professionen är bra på att 

veta vad publiken vill ha. Grovt sett finns det fyra olika publiksyner bland svenska journalister: 

de goda publikkännarna, de som anser sig veta bättre än publiken, de som vill återgälda 

publiken och de som är självkritiska. Kvinnor och journalister i public service tillhör i stor mån 

gruppen med stark självkritik, unga män anser sig ha god publikkännedom och äldre män har en 

tendens att tycka sig veta mer än sin publik (Andersson, 2009). 

 

Vad gäller publikkontakten så upplever de undersökta journalisterna den som relativt begränsad, 

till viss del beroende av att mycket arbete nu görs inne på redaktionen. Möjligheten till kontakt i 

den digitala världen hade inte vid tidpunkten för Anderssons studie bidragit till ett ökat utbyte 

mellan journalister och deras publik. Anderssons studie visar att journalisternas publikkontakt är 

sporadisk, åtminstone den kontakt som tas på initiativ av journalisten. Och då studien också 

påvisar att journalister med en låg kontaktfrekvens har ett mer distanserat förhållningssätt till 

publiken frågar sig Andersson vad en begränsad publikkontakt får för konsekvenser för 
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mediernas förmåga att locka och intressera publiken? En hög publikkontakt kan anses vara en 

central fråga både ur ett demokratiskt och kommersiellt perspektiv. Antingen publikkontakt för 

att kunna ge medborgarna vad de behöver eller ge publiken/konsumenterna det som de 

efterfrågar (Andersson, 2009). 

 

Publikorientering ses i Anderssons studie som attityden till publikundersökningar eller 

publikstudier. Och journalisterna är splittrade i frågan om inställningen till publikorientering. 

Många tycker att publikstudier har fördelar för redaktionernas utvecklingsarbete men det råder 

delade meningar om resursåtgången är rimlig och om den har positiva fördelar för den enskilde 

individen. Här märks också en åsiktsskillnad mellan journalisterna på redaktionerna och de 

ansvariga utgivarna, där de förstnämnda betonar den professionella integriteten och de 

sistnämnda ger uttryck för en högre grad av marknadstänkande och publikorientering. Även 

andra chefer och kvinnliga journalister har en mer publikorienterad inställning. 

 

Att ha en god publikkunskap är viktigt både för att utföra ett demokratiskt uppdrag och för att 

tjäna pengar på sin journalistik. För att kunna lyfta fram frågor och skriva om ämnen som angår 

publiken så måste man rimligen ha kunskap om vad som är viktigt för publiken. Anderssons 

studie visar på att journalisternas förmåga att bedöma publikens preferenser är begränsade, 

exempelvis har journalisterna generellt sett en bild av att publiken är mer intresserad av nöje än 

vad den faktiskt är (Andersson, 2009). 

 

2.1.4 Fokus på uppdraget eller publiken? 

Enligt det ”klassiska” yrkesidealet ska journalistiken tjäna allmänheten och granska makthavare, 

sprida information och ge människor förströelse. Det journalistiska arbetet ska dessutom vara 

oberoende och objektivt, journalisten ska vara självständiga mot yttre aktörer och leverera det 

som är sant och relevant. Om man som journalist följer dessa professionella kriterier kan man 

sägas ha en stark uppdragsfokusering (Andersson, 2009). 

 

Men det journalistiska uppdraget handlar även om att stå i medborgarnas tjänst och ta hänsyn 

till frågor och ämnen som är viktiga för medborgarna. För att kunna göra det måste journalisten 

öka sin publikmedvetenhet. Trots att dessa två begrepp vid en första anblick ser ut att stå emot 

varandra så menar Andersson att journalister kan både ha en stark uppdrags- och 

publikfokusering. Dessa journalister kallar hon för ”publikmedvetna journalister” (se figur 1) 

och här innefattas ungefär en fjärdedel av de undersökta journalisterna. Vidare kan man vara 

”publikfokuserad” (stark publikmedvetenhet, svag uppdragsfokusering), 
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”professionsfokuserad” (svag publikmedvetenhet, stark uppdragsfokusering) eller ”obestämd” 

(svag publikmedvetenhet, svag uppdragsfokusering).  

(Figuren nedan är ritad efter förlaga i Andersson, 2009). 

 

De båda publikmedvetna grupperna består främst av kvinnor, journalister som jobbar med 

webbpublicering och journalister till höger på den politiska skalan. Den professionsfokuserade 

gruppen består främst av män i traditionella medier som ligger till vänster. Dessa tycker även att 

journalistiken har blivit allt mer kommersiell och att kvaliteten på journalistiken har försämrats. 

Den största förklarande variabeln är dock var i företaget man jobbar, de ansvariga utgivarna har 

störst publikfokusering (Andersson, 2009). 

 

2.2 Digital utveckling ökar möjlighet till interaktivitet  

Michael Karlsson (2007) skriver i sin del av boken ”Journalistiken, nätet och maktens ordningar” om 

hur de digitala medierna öppnar upp för en ny och mer interaktiv journalistik.  

 

2.2.1 Interaktivitet med i definitionen av journalistik? 

På grund av att mediet som journalisterna skickar ut sin information genom har förändrats från 

att vara analogt till digitalt så pratar många forskare om att definitionen av journalistik också 

borde förändras. Det nya mediet ger möjlighet till tvåvägskommunikation och således borde 

interaktion ta plats i definitionen av journalistik, bredvid andra begrepp som fakta, opartiskhet, 

sanning och granskning. Ett enkelriktat medium ger enkelriktad journalistik på samma sätt som 
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det är logiskt att journalistiken kommer att präglas av en hög grad av interaktivitet i ett 

interaktivt medium. Journalistiken kommer att likna mer ett seminarium än en föreläsning där 

publik och journalister i demokratisk anda förhandlar fram vad som är viktigt att belysa i 

samhället (Karlsson, 2007). 

 

2.2.2 Tre möjliga utvecklingstendenser för journalistiken 

Utgångspunkten är att ett medium med potentiell interaktivitet kommer att dominera vår kultur 

i framtiden och det blir då logiskt att anta att journalistiken kommer att förändras på grund av 

denna interaktion. Frågan är bara hur? Karlsson redogör för tre möjliga utvecklingstendenser 

för journalistiken kopplade till interaktion: 1) interaktivitet som hot mot journalistiken som 

profession 2) interaktivitet som bidragande till upplyst medborgarjournalistik och 3) 

interaktivitet drar journalistiken bort från information och till spekulation (Karlsson, 2007:39).  

 

Att interaktiviteten skulle vara ett hot mot journalistiken som profession grundar Karlsson i den 

uppluckring av monopolet på den offentliga arenan som journalister och medieföretag har haft. 

Den digitala tekniken gör att i princip vem som helst kan producera information med väldigt 

små resurser, via bloggar, egna sajter och medieföretagens sajter. De etablerade mediernas 

ensamrätt på tolkning av verkligheten kommer att försvinna (eller har redan försvunnit) när 

medieföretagens enda kunskapsmonopol – det exklusiva tillträdet till den offentliga arenan – 

har luckrats upp. När detta tillträde inte längre är exklusivt för journalister så kan vem som helst 

publicera sig och det innebär även att journalistproducerat material i princip kan ersättas av 

användarskapat material. Enligt detta sätt att se det är interaktionen och möjligheten till 

användarskapat material ett hot mot den journalistiska yrkeskåren som profession (Karlsson, 

2007). 

 

En mer positiv syn på den ökade interaktionen inom journalistiken är att det kan komma att 

uppstå en mer demokratisk journalistik där upplysta medborgare har stora möjligheter att delta i 

det offentliga samtalet. Karlsson håller med om påståendet att den sammanlagda publiken 

tillsammans alltid vet mer än den enskilde journalisten och på så sätt kan hjälpa till att göra 

nyheterna mer sakliga och på så vis bättre, men han pekar också på svagheter med denna 

modell. Hur ska exempelvis journalisten kunna sålla bland all information som publiken bidrar 

med? Hur många altruistiska och demokratiska medborgare finns det som vill bidra med 

information? En titt i närmaste kommentarsfält visar att det mer sällan än ofta förekommer 

gedigna analyser baserat på empiriska fakta. Här står medieföretagen inför en svår uppgift: hur 
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kan man säkerställa kvaliteten och objektiviteten på sina plattformar och samtidigt få in 

användarskapat innehåll? (Karlsson, 2007). 

 

Den tredje synen är att en satsning på ökad interaktion och användarskapat innehåll kan dra 

bort journalistiken från information till spekulation. En satsning på att locka publiken till att 

själv delta i samtalet kan leda till att medieföretagen prioriterar att publicera uppseendeväckande 

”snackisar” som ger upphov till en lång rad av användarskapade spekulationer. Karlsson varnar 

för något som han kallar ”engagemanget eller intressets paradox” Ju fler som kommenterar och 

diskuterar nyheten, desto mer urvattnad blir informationen om nyheten till slut (Karlsson, 

2007:44). 

 

2.2.3 Interaktivitet i går, i dag och i morgon 

”Interaktivitetens påverkan på journalistiken är, vilket är lätt att glömma, faktiskt också 

avhängigt vilket genomslag den får i verkligheten” (Karlsson, 2007:45). Därför undersöker 

Michael Karlsson interaktionen i DN, SvD, AB och Expressen under 2005-2007. Han visar att 

de interaktiva möjligheterna har ökat över tid på alla tidningar, med ett undantag: på SvD sjönk 

de interaktiva möjligheterna från 2006 till 2007. År 2007 fanns interaktiva möjligheter kopplade 

till mellan 72 och 82% av det totala antalet nyheter. Främst handlade det om länkar och 

möjligheten att e-posta till journalisten. På ”tredje plats” kom möjligheten att kommentera 

artiklarna. Detta är en möjlighet som gör att publiken kan komma till tals, men ses ofta av 

journalisterna mest som en möjlighet att öka trafiken på sidan. För varje år i undersökningen 

har det dessutom tillkommit några möjligheter till interaktion, några av tillskotten under denna 

tid var inpekning, möjlighet att hälsa, portalnyheter och uppmaningar om att bidra till nyheten 

(främst att skicka in bilder). I Karlssons undersökning finns det ingen nyhet där en enskild 

läsare har ersatt journalister (Karlsson, 2007). 

 

I slutdiskussionen ställer sig Karlsson frågan huruvida begreppet interaktion ska inkluderas i 

definitionen av journalistik. Hans första svar är att det är intressant att frågan över huvud taget 

ställs och att det säger något om var journalistiken står i dag. Han ritar upp ett kontinuum (se 

figur 2) med tre utopiska punkter: ”traditionell journalistik” (läsarproducerat material perifert), 

”interaktiv journalistik” (publik och journalister samexisterar) och ”bloggande” 

(journalistproducerat material perifert).   

Figuren nedan är ritad efter förlaga i Karlsson 2007. 
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Att journalistiken har rört sig mot interaktiv journalistik är fastställt, bland annat i Karlssons 

egna studier. Dock menar Karlsson att den etablerade journalistiken aldrig kommer att sträva 

mot ”bloggande”, då riskerar den att ta ihjäl sig själv och sin starka roll. Mediernas 

tolkningsföreträde är hotat då Karlsson tror att journalistiken kommer att röra sig längre 

högerut) på detta kontinuum. Därför kommer vissa att jobba emot detta (Karlsson, 2007). 

 

3. Tidigare forskning 

3.1 Journalister återtar kontrollen över bloggen 

Jane B. Singer undersökte 2005 hur journalisters användning av bloggar påverkar journalistiska 

normer och bruk. Hennes studie ”The political J-blogger – normalizing a new media form to fit 

old norms and practices” visar att trots att Internet har undergrävt begreppet ”gatekeeping” 

försöker journalister ofta bibehålla sin roll som gatekeeper även i mer interaktiva och 

deltagande format, exempelvis bloggar. Journalisterna använder länkar i en hög grad i sina 

bloggar, dock främst till sina egna eller andra kommersiella mediesajter. Singer anser att en 

alltmer interaktiv och deltagande mediearena utmanar flera av de journalistiska normerna 

genom ett ifrågasättande av den journalistiska autonomin och de journalistiska sanningarna. 

Men hennes resultat i studien av politiska journalistbloggar i USA visar att bloggformatet ofta 

omformas av journalister så att de passar den journalistiska professionens normer. Singer 

hävdar att journalisterna håller på att normalisera bloggen för att på så sätt återfå kontrollen 

över sin autonomi (Singer, 2005). 

 

3.2 Interaktionen i journalistiken är en myt 

Även Domingo (2007) visar att de etablerade medieföretagens interaktion med publiken inte är 

så omfattande som många vill påskina. Han visar i en etnologisk studie, ”Interactivity in daily 

routines of online newsrooms – dealing with a uncomfortable myth” att det snarare är myten 

om interaktivitet som är stark på redaktionerna. I hans intervjuer med journalister på fyra 

medieföretag i Katalonien var interaktivitet ofta ett nyckelord, speciellt när de diskuterade 

skillnader mellan nät- och papperstidning. När han kompletterade intervjuerna med deltagande 
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observation visade det sig i stället att det i det dagliga arbetet reproducerades klassiska 

massmediemodeller, journalisterna var oftast de ensamma producenterna och publiken sågs 

som passiv publik eller konsumenter. Studien visade att det starkaste värdet i stället var 

”immediacy”, omedelbarhet. Att publicera nyheter snabbt ansågs vara det bästa med 

nättidningen, ett värde som står närmare klassiska journalistiska ideal och normer. Interaktivitet 

var i stället i praktiken ofta ett hinder i arbetet och jakten på de snabba nyheterna. 

Sammanfattningsvis kan man tolka Domingos resultat som att de journalistiska normerna och 

rutinerna inte har förändrats i samma takt som den tekniska utvecklingen, då möjligheten till 

interaktivitet och en strävan efter ett ökat deltagande av publiken åsidoses på många redaktioner 

(Domingo, 2007). 

 

3.3 Användarskapat innehåll 

Artikelkommentarer, läsarbloggar, nyhetsrapporter och bilder från läsare – nättidningens 

möjligheter till interaktivitet och deltagande ger stora möjligheter både för tidningsföretagens 

kommersiella syften och för journalistiken, som kan bli mer öppen och demokratisk. Ulrika 

Hedman studerar i sin arbetsrapport, ”Läsarmedverkan: Lönande logiskt lockbete” (2009), 

nättidningarnas användarskapade innehåll ur ett redaktionellt ledningsperspektiv. 

Dagstidningarnas ansvariga utgivare och redaktionellt webbansvariga har svarat på varför man 

satsar på användarskapat innehåll och vilken attityd man har till detta innehåll (Hedman, 2009). 

Hedmans studie är visserligen inriktad mot interaktiviteten och användaraktiviteten som sker på 

nättidningarnas egna plattformar men hennes resultat är även intressanta för min studie då 

grunden i mångt och mycket är synen på dialogen med publiken. Hon poängterar att 

nättidningen ger möjlighet till helt nya former av läsardialog i artikelkommentarer, 

redaktionsbloggar och chattar där dialogen till skillnad från traditionell läsardialog är både 

offentlig och publicerad vilket kan ge upphov till en mer allmän debatt (Hedman, 2009). Detta 

är en form av dialog som påminner om den som kan uppstå på Twitter. 

 

Hedmans studie visar att de främsta strategiska utgångspunkterna för satsningar på 

användarskapat innehåll inte är i första hand demokratiska utan främst handlar om att knyta 

läsarna närmare medieföretaget och att öka trafiken på nättidningen. Dessutom anses 

användarskapat innehåll stärka varumärket och vara viktigt i konkurrensen med andra 

medieföretag (Hedman, 2009). 
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3.4 Sanning och transparens i journalistiken 

Den nya andan av transparens kommer sig mycket av Internet och det ökade antalet bloggar. 

Många bloggar granskar de etablerade mediernas rapportering och blir ”the watchdogs of the 

watchdogs” (Singer, 2007). I en artikel i Journalism Studies går Jane B. Singer igenom normerna 

“truth” och “transparency”, sanning och transparens. Två normer som gäller för både 

journalister och bloggare även om sanning har varit ett ledord för journalister, och transparens 

för bloggare. Singer menar att även om bloggare minskar graden av journalisternas autonomitet 

behöver de inte undergräva journalisternas ställning, inte om journalisterna ökar sin grad av 

transparens, hänvisar till sina källor och är öppna med sitt arbete. Hon menar att bloggar och 

deras läsare, däribland journalister, bildar en gemenskap som diskuterar, granskar och utökar 

berättelser skapade av massmedier. Professionella journalister använder sedan i sin tur detta 

material och utvecklar det till en bank av tips, källor och idéer (Singer, 2007). 

 

4. Metod 

För att undersöka hur journalister använder sig av Twitter i sitt arbete har jag genomfört en 

kvantitativ innehållsanalys på nio journalisters inlägg på Twitter. Sedan har jag kompletterat 

med kvalitativa intervjuer av samma nio journalister för att dels fånga upp tankar kring sitt eget 

twitteranvändande och Twitter i stort, dels för att se hur dessa journalister förhåller sig till sin 

publik. 

 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Den kvantitativ innehållsanalys kommer att analysera nio journalisters inlägg (tweets) på Twitter 

under två, och i vissa fall tre dagar (se urval och avgränsningar), sammanlagt 214 inlägg. Genom 

denna systematiska och kvantitativa innehållsanalys kan jag beskriva mönster i mediernas, i det 

här fallet Twitters, innehåll (Östbye, 2004). 

 

För att ta reda på hur journalister använder sig av Twitter som kommunikationskanal anser jag 

att det hade varit svårt att använda sig av någon annan metod än kvantitativ innehållsanalys. Då 

jag vill ha en bild över hur mediet kan användas av journalister är det lättast att titta på 

journalisters faktiska inlägg. Det jag inte kan få fram i den kvantitativa innehållsanalysen är i 

vilken grad journalisterna läser andras inlägg på Twitter eller hur många direkta försök till 

kontakter de väljer att ignorera. Detta är en av anledningarna till att jag har valt att komplettera 

denna innehållsanalys med kvalitativa intervjuer. 
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4.1.1 Genomförande – kvantitativ innehållsanalys 

Utifrån egna observationer av journalisters inlägg på Twitter samt resultaten och i viss mån 

frågorna från Cisions surveyundersökning (2009) om journalister på Twitter skapade jag ett 

första kodschema. Med grund i detta kodschema provkodade jag en dags inlägg av sju 

journalister, sammanlagt 56 enheter. Genom denna provkodning uppmärksammades en del 

svagheter med kodschemat som följaktligen omarbetades.  

 

Det slutgiltiga kodschemat innehåller tolv variabler, se bilaga 1. De första sju variablerna är inte 

mycket att säga om, de innehåller information om vem som har skrivit inlägget, vilket kön 

personen har, vad personen arbetar med för ämne, veckodag, tid för inlägget och 

publiceringsprogram. Variabel åtta till tolv är dock mer komplexa och lämnar lite mer utrymme 

för tolkning. En förklaring till hur jag har kategoriserat de olika analysenheternas (tweetsens) 

värden finns efter kodschemat i bilaga 1.  

 

Sedan kodade jag nio journalisters inlägg under två, i vissa fall tre, dagar. Sammanlagt 214 

analysenheter. Dessutom lät jag en annan student testkoda 20 enheter för att se huruvida mitt 

kodschema var tillräckligt strukturerat och utförligt för att kunna följas av en annan person. 

Detta för att höja reliabiliteten i undersökningen och eventuellt ge idéer till ytterligare 

omarbetning av kodschemat.  

 

4.2 Kvalitativa intervjuer 

Jag valde att komplettera den kvantitativa innehållsstudien med kvalitativa intervjuer. Dessa 

intervjuer med de nio undersökta journalisterna fyller två funktioner. För det första ger de 

fördjupad förståelse för journalisternas attityder och uppfattning till Twitter i allmänhet samt 

kommentarer till deras egen faktiska användning av Twitter (Östbye et al, 2004). En användning 

som jag har tagit ett stickprov på genom min innehållsstudie. Dessutom ska resultatet av 

intervjuerna ge förståelse för journalisternas attityder och förhållningssätt till publiken, detta för 

att om möjligt kunna se huruvida detta förhållningssätt relaterar till personens användning av 

Twitter. Att få fram både journalisters kunskaper om, och ”osynlig” användning av, Twitter, 

samt deras syn på publikens roll inom journalistiken hade varit svårt med en annan metod än 

kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer ger större möjligheter till samspel mellan mig och de 

personer vars uppfattningar jag vill undersöka, då metoden ger utrymme för följdfrågor och 

mer oväntade svar än exempelvis en enkätstudie (Kvale, 2009).  Då teoribildningen kring 

Twitter och journalistik är knapphändig har det varit bra att kunna vara öppen och lyhörd för 

olika infallsvinklar och intervjuerna ger möjligheten att belysa olika tankekategorier samt möjliga 
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tolkningar av eventuella problem och förtjänster med användningen av Twitter. Jag undersöker 

således förekomsten av olika sätt att se på fenomenet, inte hur många journalister som tycker 

det ena eller det andra (Esaiasson, 2007). 

 

En möjlig annan metod hade varit deltagande observation i kombination med intervjuer, vilket 

eventuellt hade kunnat ge ännu mer omfattande data knutna till dessa journalisters 

uppfattningar, värderingar och handlande (Östbye, 2004). Men inom ramen för denna uppsats 

har detta inte varit möjligt då mina tidsmässiga resurser har varit allt för ringa. 

 

4.2.2 Genomförande – kvalitativa intervjuer 

Intervjuerna med de nio journalisterna gjordes, med ett undantag, på journalisternas 

arbetsplatser. Intervjun med Annika Hamrud gjordes i hennes hem eftersom det för tillfället 

var/är hennes arbetsplats. I samtliga fall gjordes intervjuerna i miljöer där vi satt ostörda, ingen 

kunde heller höra vad vi talade om. Intervjuerna var halvstrukturerade där jag utgick från på 

förhand uppställda teman och huvudfrågor för intervjun, men där jag kunde vara flexibel med 

både ordningsföljd och följdfrågor. På så sätt kunde jag hålla mig till ämnet samtidigt som jag 

kunde gå in djupare på områden där den specifike journalisten hade intressanta tankar eller 

beteenden att förklara (Ryen, 2004, Östbye 2004). Jag spelade in alla intervjuer vilket gjorde att 

jag kunde koncentrera mig på vad intervjupersonen sa och kunde utefter detta ställa relevanta 

följdfrågor. Ingen av intervjupersonerna motsatte sig detta och ingen har heller verkat störd av 

att bli inspelad (Ryen, 2004, Östbye 2004). Efter intervjuerna transkriberade jag alla intervjuer i 

sin helhet. Dock har vissa, för mitt syfte, ovidkommande delar ignorerats. Sådana delar kan 

exempelvis vara när journalisten fastnat i ett resonemang kring en viktig nyhet, och mer pratar 

om ett visst händelseförlopp i sig, i stället för något med anknytning till Twitter eller 

förhållningssätt till publiken. Efter transkriberingen delade jag in meningarna i svaren i enheter 

som jag sedan placerade i olika kategorier, exempelvis Twitteranvändning, publiksyn och 

publikkontakt. Varje persons intervjusvar fick en unik färg och sedan klippte jag ut och klistrade 

in dessa svar under rätt kategori/rubrik. På så sätt hade jag dels alla svar i rätt tema och 

dessutom kunde jag lätt skilja de olika personernas svar vilket underlättade min analys (Ryen, 

2004). 

 

4.3 Urval 

Uppsatsens kvantitativa innehållsanalys har nio journalisters Twitterinlägg (Tweets) som 

analysenhet. Samma nio journalister har sedan intervjuats om deras Twitteranvändning och 

deras förhållningssätt till publiken. De nio journalisterna har valts ut genom ett strategiskt urval 
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där journalister som flitigt använder Twitter är de intressanta. Strategiska urval används 

huvudsakligen vid kvalitativa studier då man vill vara förvissad om att man skall få variation i 

svaren från dem man intervjuar. Jag har tagit fram olika variabler och kategorier där jag vill att 

de undersökta intervjupersonerna ska vara olika för att kunna få fram så många olika synsätt 

och användningsområden för Twitter som möjligt (Ryen, 2004). Under en längre period följde 

jag Twitterflödet och letade upp tänkbara kandidater för min undersökning. Jag gick in och 

tittade vilka personer journalisterna följde på Twitter och hittade på så sätt ännu fler 

journalister. Jag skrev dessutom upp namnen på vissa tidningars alla medarbetare och sökte 

efter dem på Twitter. Därefter undersökte jag vilka som använde Twitter på en i princip daglig 

basis och vilka som jobbade i närheten av Stockholm eftersom jag inte var intresserad av att 

göra telefonintervjuer och inte hade tid eller resurser för att resa runt i landet. Dessutom valde 

jag att bara undersöka journalister som i sin presentation tydligt knyter sig själva till sitt 

medieföretag, vilket signalerar att de använder Twitter i tjänsten. Sedan bestämde jag olika 

variabler där jag ville att mina intervjupersoner skulle skilja sig åt. Dessa variabler var kön, 

befattning, vilken medieform personen främst jobbar med, vilket ämne personen främst jobbar 

med, på vilken nivå personen jobbar (lokalt, regionalt, riks) och även typ av tidning som 

personen jobbar med (dags- och kvällstidning). Jag letade även efter personer i olika åldrar men 

då Twitter är ett nytt medium förefaller det vara en överpresentation av yngre användare. 

Åldersspannet blev 27-48 år. 

 

4.3.1 Journalister i undersökningen  

Anders Pihlblad, 42. Jobbar på TV4 som politisk reporter. Gör där både inslag till Nyheterna 

och skriver på Politikerbloggen. Använder Facebook, Twitter och skriver två bloggar. 

Follow: 297. Followers: 1003 

 

Lisah Pettersson, 27. Jobbar på Tv4 som lokalreporter i Stockholm, Uppsala och Gävle. 

Ibland även nyhetsankare på lokalnyheterna. Använder Facebook, Youtube, Twitter och läser 

flera bloggar. 

Follow: 1460. Followers: 1137. 

 

Jonas Karlsson, 33. Är krönikör och kommentator på SVT sport. Använder förutom Twitter 

även Facebook och bloggar en del i arbetet. 

Follow: 144. Followers: 3401. 

 

Emanuel Karlsten, 27. Jobbar som redaktör för sociala medier på Expressen. Använder 

förutom Twitter även  Facebook, Youtube, Flickr, Bambuser och läser flera bloggar. 
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Follow: 1307. Followers: 2410.  

 

Tina Lagerström (Sayed), 36. Nyhetschef på Länstidningen Södertälje. Använder Facebook 

förutom Twitter. 

Follow: 371. Followers: 582. 

 

Sanna Rayman, 34. Ledarskribent på Svenska Dagbladet. Använder Facebook och bloggar 

frekvent på SvD:s ledarblogg förutom Twitter. 

Follow: 811. Followers: 2130. 

 

Annika Hamrud, 48. Jobbade till i våras som reporter på Dagens Nyheter. Skriver nu bok om 

Sverigedemokraterna. Använder förutom Twitter även Facebook. 

Follow: 336. Followers: 353. 

 

Martin Aagård, 39. Kulturskribent Aftonbladet. Använder förutom Twitter även Facebook 

och bloggar i yrket.  

Follow: 293. Followers: 865. 

 

Johan Hilton, 33. Biträdande kulturchef på Expressen.  Använder Facebook och Cruiser 

förutom Twitter. 

Follow: 1093. Followers: 1593. 

 

4.3.2 Twitterinlägg 

I uppsatsen analyseras alla inlägg av ovanstående journalister under två olika veckodagar under 

två skilda veckor: tisdag 14 april och onsdag 22 april.  Detta för att undvika systematiska fel, 

exempelvis kanske någon journalist är ledig varje tisdag eller just den veckan jag undersökte. Då 

antalet inlägg från vissa journalister i mitt tycke ändå blev för lågt för att dra några slutsatser av 

kompletterade jag med en dag för tre journalister. Jag tittade således även på den 15 april i två 

fall: Martin Aagård och Sanna Rayman, samt den 19 april för Lisah Pettersson. Detta var dagar 

då deras tweet-produktion kunde betecknas som normal (för att bedöma detta gjorde jag en 

översikt för antalet inlägg under dessa två veckor).  

 

4.3.3 Val av frågor 

Intervjuerna har utförts med hjälp av en intervjuguide, se bilaga 2. Frågorna kring Twitter har 

grundat sig dels på de undersökta journalisternas faktiska användning av Twitter, dels på frågor 
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och resultat från Cisions enkätundersökning (Cision, 2009). Frågorna som syftar till att belysa 

journalisternas förhållande till publiken grundar sig till stor del på Ulrika Anderssons 

surveyundersökning. Dock har frågor skrivits om och fördjupats (Andersson, 2009). 

 

4.4 Etiska aspekter 

Jag har inför varje intervju, dels i mejlkontakt och dels i början av intervjun, informerat 

intervjupersonerna om studiens syfte och om deras roll i studien. De har även haft vetskap om 

att de har haft rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Jag har erbjudit anonymitet till 

intervjupersonerna men ingen har haft något emot att jag publicerar deras namn i uppsatsen. 

Informationen från intervjuerna har jag bara använt i forskningssyfte och eventuellt känslig 

information som har kommit fram under intervjuerna, som inte är av relevans för studien, har 

jag helt bortsett ifrån (Östbye, 2004). 

 

4.5 Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet 

Då mitt urval var strategiskt och begränsat till nio journalister kan jag inte generalisera mina 

resultat direkt till hela den twittrande journalistkåren. Vid användning av kvalitativa metoder är 

syftet inte bara att slå fast i vilken grad en frågeställning och ett resultat är överförbart på en 

större population, utan det kan också vara att få ökad förståelse i den studerade kontexten. 

(Östbye, 2004). Mina resultat visar olika sätt som journalister kan arbeta med Twitter, och hur 

vissa faktiskt gör det, och hur journalisters användning av Twitter kan relateras till deras 

förhållningssätt till publiken. Uppsatsen gör inte anspråk på att ha kartlagt alla möjliga sätt för 

journalister att använda Twitter men de sätt som jag kommer att hitta finns i verkligheten 

(Esaiasson, 2007) 

 

Då jag till stora delar har lutat mig mot Ulrika Anderssons operationalisering av 

”förhållningssättet till publiken”, och dessutom i flera steg ut- och omarbetat mitt kodschema 

tycker jag att jag har nått en hög definitionsmässig validitet. Validiteten i min studie har även 

förstärkts av att jag har använt mig av både en kvalitativ och kvantitativ metod. Data jag inte har 

kommit åt i den kvantitativa innehållsanalysen har jag i stället kunnat få fram i de kvalitativa 

intervjuerna och vice versa (Östbye, 2004). Validiteten har ökat i intervjuerna av att jag har 

spelat in dem och på så sätt kunnat ha full fokus på vad intervjupersonen säger, ord för ord. Att 

spela in intervjuerna har även ökat reliabiliteten i min kvalitativa intervjustudie då jag inte har 

missat några ord eller meningar (Östbye, 2004).  

 

Vad gäller reliabiliteten i min kvantitativa undersökning har jag utformat mina variabler och 
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kodschema tydligt och utförligt för att kunna försäkra mig om att en annan person ska kunna 

utföra en kodning på samma sätt som jag. Dessutom gjordes en testkodning av en utomstående 

person för att försäkra detta ytterligare, en testkodning av 20 enheter där överensstämmelsen 

med min kodning blev 98 procent. Detta stärker den del av reliabiliteten som handlar om 

intersubjektivitet, att studien ska kunna göras om av en annan forskare (Östbye, 2004). 

 

5. Resultat 

5.1 Så använder journalisterna Twitter 

Resultatredovisningen börjar med att gå igenom hur de intervjuade journalisterna använder 

Twitter och vilka deras syften med att använda Twitter är. Resultatet från innehållsanalysen 

presenteras i tabeller och kompletteras av citat och information från intervjuerna.  

 

5.1.1 Journalisterna är ofta på Twitter 

Alla de undersökta journalisterna har i princip ständig tillgång till Twitter på ett eller annat sätt. 

Jonas Karlsson säger att han går in rutinmässigt flera gånger om dagen och Anders Pihlblad 

säger att han kollar in på Twitter bland det första han gör på morgonen och tittar in där det sista 

han gör på kvällen innan han går och lägger sig. Journalisterna använder sig av olika teknik för 

att kolla Twitter. Martin Aagård och Tina Lagerström använder en vanlig webbläsare och har en 

flik öppen med Twitter hela dagen under arbetet. Sedan går de in då och då och uppdaterar. 

 
Jag har ett fönster som jag klickar på en gång i kvarten kanske. Om jag sitter och skriver 

kan det vara en liten mental paus att twittra något eller läsa något där (Martin Aagård). 

 

Vissa använder sig av mjukvaran Tweetdeck för att på så sätt direkt få uppdatering om när något 

av intresse har skrivits på Twitter. Emanuel Karlsten är det tydligaste exemplet:  

 

Jag har Tweetdeckprogrammet uppe som blinkar till så fort någon skriver något om 

Expressen så jag kan svara på det. Och de dagar jag inte jobbar dagtid så har jag 

telefonen där jag kan gå in och svara (Emanuel Karlsten). 

 

De flesta har tillgång till Twitter via sina telefoner och flera har iPhone-applikationer för Twitter. 

Exempelvis Lisah Pettersson använder telefonen mycket till Twitter men hon tittar även på 

dagssummeringar på nätet av vad som har hänt på Twitter och i bloggar. Detta är hon ensam 

om att berätta  om och det är ett helt motsatt beteende jämfört med exempelvis Sanna Rayman: 
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Det är roligt att det (Twitter) är ett ständigt flöde som man kan hoppa in i, jag använder 

inte Twitter på det sättet att jag går tillbaka och backar tillbaka för att kolla vad folk har 

pratat om under dagen (Sanna Rayman). 

 

I tabellen nedan visas vilka tider de undersökta journalisternas skrev sina inlägg på Twitter. Man 

kan se att de flesta inläggen, nära sex av tio, görs på dagtid mellan åtta på morgonen och fyra på 

eftermiddagen. En tid där många av de undersökta journalisterna är på sitt arbete. Det är ändå 

många som fortsätter att twittra på kvällen och anmärkningsvärt är att både Jonas Karlsson och 

Johan Hilton fortsätter att twittra sent på kvällen, nära en fjärdedel av deras Twitterproduktion 

sker mellan klockan 20 och 24 på kvällen. 

 

 

5.1.2 Inga Twitterdirektiv från journalisternas chefer 

Av de undersökta journalisterna är det ingen som har några direktiv uppifrån för hur de ska 

twittra. Och det är bara Emanuel Karlsten som har en arbetsgivare som förväntar sig att han 

ska twittra, annars sker twittrandet helt på eget initiativ.  

 

Tabell 1 Tid på dygnet  

 00-04 04-08 08-12 12-16 16-20 20-24 Total 

 Lagerström 0 4 4 9 12 5 34 

,0% 11,8% 11,8% 26,5% 35,3% 14,7% 100,0% 

Rayman 0 0 5 4 1 2 12 

,0% ,0% 41,7% 33,3% 8,3% 16,7% 100,0% 

Hamrud 0 0 5 6 3 2 16 

,0% ,0% 31,3% 37,5% 18,8% 12,5% 100,0% 

Karlsson 1 0 16 1 8 8 34 

2,9% ,0% 47,1% 2,9% 23,5% 23,5% 100,0% 

Aagård 0 0 7 3 5 2 17 

,0% ,0% 41,2% 17,6% 29,4% 11,8% 100,0% 

Pihlblad 0 0 5 5 1 1 12 

,0% ,0% 41,7% 41,7% 8,3% 8,3% 100,0% 

 Hilton 0 0 5 5 7 5 22 

,0% ,0% 22,7% 22,7% 31,8% 22,7% 100,0% 

Pettersson 0 0 4 3 2 2 11 

,0% ,0% 36,4% 27,3% 18,2% 18,2% 100,0% 

Karlsten 0 0 20 18 12 6 56 

,0% ,0% 35,7% 32,1% 21,4% 10,7% 100,0% 

Totalt alla 

journalister 

1 4 71 54 51 33 214 

,5% 1,9% 33,2% 25,2% 23,8% 15,4% 100,0% 
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På Twitter är det nog bara sagt att vi ska vara aktiva och synas. För ledningen tänker väl 

att det är bra för varumärket Aftonbladet om deras skribenter syns (Martin Aagård). 

 

Nej, det förväntas absolut inte. Men det borde det och det kanske kommer att göras det 

så småningom eftersom Twitter är en jätteviktig nyhetskanal. Och eftersom gränserna 

mellan de etablerade nyhetskanalerna, som exempelvis Expressens hemsida, och en 

informell nyhetskanal som Twitter, suddas ut allt mer, tycker jag att det är en ren 

självklarhet att man som arbetande journalist ska hålla koll på Twitter (Johan Hilton). 

 

Däremot säger de flesta i intervjuerna att chefer och arbetsgivare uppskattar om de twittrar och 

syns på sociala medier. TV4 har likt Expressen en anställd för att finnas på de sociala medierna. 

 

5.1.3 Journalisternas syften med Twitter – vad används det till? 

Om man tittar på det som journalisterna skriver på Twitter kan man se att det till största del 

handlar om privata kommentarer om olika saker. Nära 80 procent av alla tweets är privata 

observationer eller personliga efterfrågningar. 20 procent är journalistiska i sin utformning, 

antingen som en kort nyhetstext eller som en kommentar på en nyhet. 

 

Tabell 2 Genre på tweet  

 Journalistisk 

nyhet 

Journalistisk 

kommentar 

Privat 

observation 

Efterfrågan 

av faktakoll 

Personlig 

efterfrågan 

Total 

Lagerström 8 1 24 1 0 34 

23,5% 2,9% 70,6% 2,9% ,0% 100,0% 

Rayman 0 1 11 0 0 12 

,0% 8,3% 91,7% ,0% ,0% 100,0% 

Hamrud 1 0 13 0 2 16 

6,3% ,0% 81,3% ,0% 12,5% 100,0% 

Karlsson 1 1 27 0 5 34 

2,9% 2,9% 79,4% ,0% 14,7% 100,0% 

Aagård 2 3 12 0 0 17 

11,8% 17,6% 70,6% ,0% ,0% 100,0% 

Pihlblad 9 0 3 0 0 12 

75,0% ,0% 25,0% ,0% ,0% 100,0% 

Hilton 2 3 17 0 0 22 

9,1% 13,6% 77,3% ,0% ,0% 100,0% 

Pettersson 3 1 7 0 0 11 

27,3% 9,1% 63,6% ,0% ,0% 100,0% 

Karlsten 5 2 34 3 12 56 

8,9% 3,6% 60,7% 5,4% 21,4% 100,0% 

Totalt alla 

journalister 

31 12 148 4 19 214 

14,5% 5,6% 69,2% 1,9% 8,9% 100,0% 
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Journalisterna uppger i intervjuerna även många andra syften med sin Twitter-användning. 

Exempelvis Martin Aagård som säger att hans professionella nytta av Twitter främst är att länka 

till sina egna och andras texter på Aftonbladet och att hitta dagens ”snackis”. Och nästan alla 

undersökta journalister uppger att de använder Twitter som en typ av omvärldsbevakning. 

 

För mig har det blivit nästan lika viktigt att hålla koll på Twitter som det är att hålla koll 

på inrikestelegrammen, utrikestelegrammen och TT. […] Twitter har blivit en indikator 

på vad det pratas om, vad som är intressant och vilka diskussioner som folk går igång på 

just nu (Johan Hilton). 

 

Emanuel Karlsten använder Twitter bland annat som temperaturmätare och läser allt som någon 

skriver om Expressen på Twitter. På så sätt kan han ta del av både positiv och negativ kritik 

samt svara på läsarnas frågor. Även Sanna Rayman använder Twitter mycket som 

omvärldsbevakning för att se vad folk pratar om, för att kanske bygga någon ledartext kring det. 

Och så här säger Tina Lagerström om att hitta snackisarna: 

 

Det är lätt att hänga med i de stora dreven som går, där får man en bra uppfattning med 

Twitter. Det är faktiskt oslagbart, att hitta snackisarna. På Twitter fattar man liksom att i 

dag är det Monas Sahlins väska som alla pratar om. Det är också viktigt att hänga med i 

tycker jag (Tina Lagerström). 

 

Ett annat syfte som främst nämns av dem som jobbar som reportrar med rak nyhetsförmedling 

är att man kan hitta ”case” till inslag och artiklar via Twitter. Antingen kan man nå en passande 

person direkt på Twitter, eller via hjälpsamma branschkollegor eller privatpersoner. 

 

Just nu håller jag på med en bok om Sverigedemokraterna och då har jag hittat många 

företrädare för dem genom Twitter (Annika Hamrud). 

 

Vi är inte längre begränsade till vår bekantskapskrets eller till att mejla alla personer i 

huset. Nu kan vi i stället prata med våra läsare direkt. Häromdagen behövde vi en 

pollenallergiker med en iPhone. Det tog typ fem minuter på Twitter (Emanuel Karlsten). 

 

Förutom att använda Twitter som en allmän omvärldsbevakning eller för att leta case, 

marknadsför flera av journalisterna sina egna texter eller TV-inslag genom att länka till dem på 

Twitter. Av alla undersökta tweets är cirka 25 procent länkar till material utanför Twitter. Av alla 

länkar är en tredjedel, 8,4 av de 25 procenten, länkar till journalisternas egna texter eller inslag. 

Ytterligare en tredjedel går till andra etablerade nyhetsmedier. Endast en tweet länkar till en 

privatpersons blogg eller hemsida. Anders Pihlblad är den som flitigast länkar till sin egen 
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produktion på TV4. Det syns tydligt i tabellen nedan, 75 procent av hans tweets är länkar till 

sina egna artiklar.  

 

 

Så här säger han om sitt länkande:  

 

Jag använder Twitter för att marknadsföra det som händer på Politikerbloggen. Nästan 

varje gång jag har skrivit ett nytt inlägg på Politikerbloggen lägger vi ut det på Twitter 

också med en liten länk (Anders Pihlblad). 

 

Nyhetschefen Tina Lagerström pratar om att ”pusha för tidningen och vår bevakning” genom 

att länka till tidningens artiklar. Dock understryker hon att det är viktigt att länkarna ska kännas 

personliga och inte bara vara en länk: 

 

När jag länkar till en artikel på Twitter så försöker jag alltid skriva någon liten rubrik som 

manar till intresse, så att någon faktiskt klickar på det (Tina Lagerström). 

Tabell 3. Antal tweets som innehåller länkar  

 

Egen 

artikel/i

nslag 

Artikel/i

nslag 

inom 

mediefö

retaget 

Artikel/i

nslag 

annat 

mediefö

retag 

Privatp

ersons 

hemsid

a/ blogg 

Organis

ations 

hemsid

a 

Foursq

uare Bild 

Ingen 

länk 

Spotify/ 

Youtub

e/ 

Facebo

ok 

 

 

 

Totalt 

Lagerström 0 4 1 0 0 7 0 22 0 34 

,0% 11,8% 2,9% ,0% ,0% 20,6% ,0% 64,7% ,0% 100,0% 

Rayman 0 0 0 0 0 0 0 11 1 12 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 91,7% 8,3% 100,0% 

Hamrud 0 0 1 0 0 0 0 15 0 16 

,0% ,0% 6,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 93,8% ,0% 100,0% 

Karlsson 0 0 2 0 0 0 1 30 1 34 

,0% ,0% 5,9% ,0% ,0% ,0% 2,9% 88,2% 2,9% 100,0% 

Aagård 1 1 0 0 1 0 0 13 1 17 

5,9% 5,9% ,0% ,0% 5,9% ,0% ,0% 76,5% 5,9% 100,0% 

Pihlblad 9 0 0 0 0 0 0 3 0 12 

75,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 25,0% ,0% 100,0% 

Hilton 2 1 2 1 0 0 0 15 1 22 

9,1% 4,5% 9,1% 4,5% ,0% ,0% ,0% 68,2% 4,5% 100,0% 

Pettersson 1 1 1 0 0 0 2 6 0 11 

9,1% 9,1% 9,1% ,0% ,0% ,0% 18,2% 54,5% ,0% 100,0% 

Karlsten 5 0 2 0 2 0 0 46 1 56 

8,9% ,0% 3,6% ,0% 3,6% ,0% ,0% 82,1% 1,8% 100,0% 

Totalt alla 

journalister 

18 7 9 1 3 7 3 161 5 214 

8,4% 3,3% 4,2% ,5% 1,4% 3,3% 1,4% 75,2% 2,3% 100,0% 



 23 

  

 

 

Det är som att sätta ytterligare en rubrik på nättexten, här sätter jag kanske en lite 

nördigare rubrik för jag vet att det är litteraturintresserade som kommer att läsa (Martin 

Aagård). 

 

Att på olika sätt interagera och prata med andra människor är ett annat syfte som kommer upp i 

intervjuerna. Främst är det Sanna Rayman, Emanuel Karlsten och Lisah Pettersson som nämner 

det på frågan om främsta syften med Twitteranvändningen. 

 

Vi lyssnar på negativ kritik och tar åt oss beröm, dels för att kunna ta till oss kritik och 

bemöta den för att visa att vi inte är några stroppar som sitter häruppe på Marieberg och 

ska skriva folk på näsan (Emanuel Karlsten). 

 

Jag använder det för publikkontakt, för att det är roligt att prata med människor. Det är 

en spännande utveckling och det kommer fram rätt många intressanta saker via sociala 

medier. Interaktionen mellan människor är jätteviktig för mig. Om jag ska göra ett inslag 

så märker folk att de har en chans att tycka till (Lisah Pettersson). 

 

Innehållsanalysen visar att ganska precis hälften av alla tweets är en typ av direkt interaktion, det 

vill säga när journalisten riktar sin tweet till en eller flera individer genom att skriva in deras 

namn i början av tweeten. Det man även ser i tabellen nedan är att interaktionen främst sker 

mellan journalisten och journalister på andra medieföretag, 40 procent av alla interaktiva tweets, 

eller mellan journalisten och annat medie- och PR-folk, knappt 40 procent. Av alla tweets med 

direkt interaktion är det 19 stycken, eller knappt 20 procent som riktar sig till publiken. 
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Annika Hamrud och Emanuel Karlsten är de som interagerar oftast totalt sett, medan Jonas 

Karlsson är den som främst interagerar med sin publik. 

 

Jag tycker att man ska ge något tillbaka om man ska hålla på med det där och inte bara 

förvänta sig att folk ska följa mig och tycka det är jävligt bra. Man bör även hålla 

kontakten med publiken (Jonas Karlsson).  

 

I tabellen kan man även se att Anders Pihlblad är den som interagerar mest sällan över huvud 

taget, och tillsammans med Sanna Rayman är han den enda som i undersökningen inte någon 

gång interagerar med publiken. 

 

Jag har en del publikkontakt, men inte så mycket via Twitter. Det är inte sådär jättemånga 

som twittrar. Jag tror att i den politiska världen så är det väl lite…det är inte via Twitter 

man når massorna än så länge (Anders Pihlblad). 

 

Tabell 4 Interaktiva tweets  

 

Med 

publik/ 

privatpe

rson Källa 

Kollega 

inom 

mediefö

retaget 

Privata 

vänner 

Journali

st på 

annat 

mediefö

retag 

Ingen 

interakti

on 

Bransch

folk 

(media, 

PR, 

frilans) 

Omöjligt 

att 

avgöra 

 

 

 

 

Totalt 

Lagerström 3 1 0 0 5 21 3 1 34 

8,8% 2,9% ,0% ,0% 14,7% 61,8% 8,8% 2,9% 100 % 

Rayman 0 0 0 0 1 4 5 2 12 

,0% ,0% ,0% ,0% 8,3% 33,3% 41,7% 16,7% 100 % 

Hamrud 1 0 0 0 6 2 7 0 16 

6,3% ,0% ,0% ,0% 37,5% 12,5% 43,8% ,0% 100 % 

Karlsson 8 0 1 0 3 21 1 0 34 

23,5% ,0% 2,9% ,0% 8,8% 61,8% 2,9% ,0% 100 % 

Aagård 2 0 0 0 1 11 3 0 17 

11,8% ,0% ,0% ,0% 5,9% 64,7% 17,6% ,0% 100 % 

Pihlblad 0 0 0 0 0 11 1 0 12 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 91,7% 8,3% ,0% 100 % 

Hilton 2 0 0 0 5 10 3 2 22 

9,1% ,0% ,0% ,0% 22,7% 45,5% 13,6% 9,1% 100 % 

Pettersson 1 0 0 0 2 7 1 0 11 

9,1% ,0% ,0% ,0% 18,2% 63,6% 9,1% ,0% 100 % 

Karlsten 2 0 0 2 21 17 12 2 56 

3,6% ,0% ,0% 3,6% 37,5% 30,4% 21,4% 3,6% 100 % 

Totalt alla 

journalister 

19 1 1 2 44 104 36 7 214 

8,9% ,5% ,5% ,9% 20,6% 48,6% 16,8% 3,3% 100 % 
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Sanna Rayman interagerar eller som hon själv säger, ”pratar och tjafsar”, med många människor 

på Twitter, dock är det sällan läsare hon möter på Twitter. 

 

Nä, det gör jag nog inte. Det är ganska sällan jag där möter missuppfattningen som jag 

kan möta ofta när jag till exempel får mejlkommentarer på en text (Sanna Rayman).  

 

Publikkontakten och interaktionen på Twitter är något som det finns flera olika uppfattningar 

om bland de intervjuade journalisterna. Drygt hälften av journalisterna är överens om att 

möjligheten till interaktion med publik och läsare är något överskattad. Mest beroende på att de 

inte uppfattar det som att publiken finns på Twitter. Annika Hamrud säger att allt är internt på 

Twitter, ”det finns ingen publik där”. Sanna Rayman och Anders Pihlblad är av samma 

uppfattning och Tina Lagerström säger att ”det egentligen är vettigare att vi har Facebook, för 

där finns ju alla”. Och så här säger Martin Aagård: 

 

Men den här tanken att det ska bli någon sorts dialog och att man ska få feedback på det 

man skriver, jag tycker inte det blir så mycket av det faktiskt. […] Det är ju sällan det 

dyker upp någon helt okänd twittrare och kommer med tips (Martin Aagård).  

 

Men det finns även journalister som uttrycker andra åsikter. Emanuel Karlsten gör ”egentligen 

ingen urskiljning utan tror och hoppas att han talar med många läsare”. Jonas Karlsson berättar 

att han ”har fått en konstig vänskap med några av de där personerna som han talat med på 

Twitter”. Johan Hilton och Lisah Pettersson är de två journalister som uttrycker sig mest positivt 

om interaktionen på Twitter: 

 

Människor hör av sig när jag skriver något och jag brukar svara. Twitter är ju intressant 

just eftersom man helt plötsligt befinner sig i kommunikation nästan i realtid med 

människor. Att man lägger ut en artikel och en diskussion kan gå igång på bara några 

minuter, det är ju skitintressant (Johan Hilton). 

 

Det som har hänt på senaste tiden är att jag fått kontakt med tittare vilket är jätteroligt. 

Jag har kunnat fråga vad de vill se, de har kunnat komma med feedback på vad vi gör och 

det vi har sänt ut (Lisah Pettersson).  

 

I innehållsanalysen framgår det även att det är ovanligt att journalisterna hjälper till att sprida 

andra personers tweets, genom retweet-möjligheten. En av tio inlägg är en retweet.  
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Tabell 5 Antal retweets  

 

Egen tweet 

Branschfolks 

tweet Publiks tweet 

Retweet, 

omöjligt att 

säga 

 

 

Total 

Lagerström 32 1 1 0 34 

94,1% 2,9% 2,9% ,0% 100,0% 

Rayman 10 1 0 1 12 

83,3% 8,3% ,0% 8,3% 100,0% 

Hamrud 14 2 0 0 16 

87,5% 12,5% ,0% ,0% 100,0% 

Karlsson 33 1 0 0 34 

97,1% 2,9% ,0% ,0% 100,0% 

Aagård 15 2 0 0 17 

88,2% 11,8% ,0% ,0% 100,0% 

Pihlblad 12 0 0 0 12 

100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Hilton 18 2 1 1 22 

81,8% 9,1% 4,5% 4,5% 100,0% 

Pettersson 5 6 0 0 11 

45,5% 54,5% ,0% ,0% 100,0% 

Karlsten 50 6 0 0 56 

89,3% 10,7% ,0% ,0% 100,0% 

Totalt alla 

journalister 

189 21 2 2 214 

88,3% 9,8% ,9% ,9% 100,0% 

 

När journalisterna väl gör retweets kan man se att det främst är på tweets från kollegor i 

branschen. 21 av de 25 retweetsen är sådana.  2 av de undersökta tweetsen är retweets som syftar 

till att sprida en tweet från en privatperson/publik.   

 

5.2 Journalisternas förhållningssätt till publiken 

I detta avsnitt redovisas resultatet som handlar om journalisternas publiksyn, publikorientering 

och den publikkontakt som sker utanför Twitter. 

 

5.2.1 Publikkontakten utanför Twitter 

Utöver publikkontakten på Twitter uppger de intervjuade journalisterna att de har kontakt med 

publiken främst via mejl, kommentarsfält och ett och annat telefonsamtal. Annika Hamrud säger 

att det är på mejlen som ”den riktiga och viktiga” kontakten sker, Jonas Karlsson får vissa 

veckor nära hundra mejl som han försöker svara på. Sanna Rayman försöker svara på mejl men 

går även in och kommenterar på blogginlägg som handlar om hennes texter. Det är en typ av 
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kontakt som ofta förvånar läsarna, säger hon. För Martin Aagård sker den främsta 

publikkontakten i kommentarsfälten i anknytning till artiklar eller blogginlägg han skrivit.  

 

Jag tror att Aftonbladets läsare är väldigt vana att använda kommentarsfälten. Däremot 

kan jag själv tycka att jag är alldeles för dålig på att gå in där och föra debatten vidare. Vi 

har också försökt att lyfta upp citat från kommentarsfälten för att tydligt visa att vi följer 

dialogen och vill att det ska vara dialog (Martin Aagård). 

 

Av de intervjuade journalisterna är det Tina Lagerström som berättar om flest antal typer av 

publikkontakt. 

  

Vi har kontakt på Facebook, sen har vi något väldigt fysiskt som heter LT Direkt då 

läsarna får komma och ställa frågor. Folk kan mejla, ringa in sina frågor också, även fylla i 

ett formulär på nätet. Nu åker vi också ut till olika bostadsområden och ställer oss där så 

att folka kan komma dit och fråga oss vad de vill (Tina Lagerström).  

 

Och även om de intervjuade journalisterna inte alltid hinner hålla kontakten med publiken så 

mycket som de kanske skulle vilja är inställningen till publikkontakt övervägande positiv. Både 

för egen personlig del, för tidningens del och för publikens del. 

 

Jag tycker det (publikkontakt) är roligt och viktigt, väldigt stimulerande. Och det är 

frustrerande att inte hinna så mycket som man hade önskat (Sanna Rayman).  

 

Den är ju jätteviktig, eftersom det är våra läsare som läser det vi gör. Vi är ju även 

beroende av deras tips (Tina Lagerström). 

 

Jag tror att det är viktigt att folk känner sig delaktiga, att de inte tittar på TV och tänker: 

”de jobbar på TV, vi sitter här”. Det känns 70-tal för mig. Det finns så många sätt att 

interagera så det vore väl fan om man inte fick ventilera åsikterna i TV också. Det är ändå 

för folket vi gör TV (Jonas Karlsson).  

 

5.2.2 Journalisternas publiksyn 

På frågan om journalister och publiken har samma syn på vad som är viktigt att rapportera om i 

samhället, svarar Martin Aagård att det inte alltid är så men att läsarna nu för tiden har lättare att 

tillrättavisa en tidning. Även Emanuel Karlsten svarar på ett liknande sätt, han tycker att 

Expressen har en ganska bra känsla för vad folk vill läsa och att de sociala medierna kommer att 

göra dem ännu känsligare. En annan Expressenmedarbetare, Johan Hilton, svarar så här:  
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Jo, men det skulle jag nog säga, mycket eftersom vi använder Twitter för att hitta såna 

frågor. Men sen har vi också ett uppdrag att gå före ibland, Dawit Isaak är ett sådant 

exempel (Johan Hilton).  

 

Att journalister ibland skriver för mycket om saker som rör dem själva är en sak som Sanna 

Rayman tar upp. Hon tycker att det finns vissa frågor av ”principiell art som journalister tycker 

det är viktigt att skriva om men som läsarna egentligen inte är så intresserade av”. Här nämner 

hon som exempel FRA-frågan med integritetsdebatten som följd, och även frågor kring 

fildelning. Anders Pihlblad tycker att det finns utrymme för att lyfta fram saker som inte tittarna 

säkert kommer att vara intresserade av men att det är lika viktigt att medierna inte framstår som 

elitistiska. 

 

För mig är det en grundbult. Vissa saker ska man inte vara för fin för. Och det finns 

journalister som för ofta ska lyfta fram det som är viktigt. Och det är klart att medierna 

ska göra det, men det är lika viktigt att höra med folk, vad är det de tycker egentligen? 

Men för några år sedan gjorde jag ett inslag om hur partierna finansierade sina 

kampanjer. Bryr sig då folk om det? Jag vet inte. Är det viktigt att belysa det? Ja, det är 

det ändå. Så man kan inte bara utgå från vad man tror att folk vill se på TV eller vad de 

vill prata om (Anders Pihlblad).  

 

Jonas Karlsson säger att det är sällan journalisternas och publikens syn överensstämmer. Deras 

tittare tycker överlag att de som journalister är alldeles för kritiska och tycker att deras främsta 

uppgift är att stötta de aktiva. Men han tycker att det finns andra mål för en journalist, speciellt 

på SVT.  

 

Vi är public service och vi har ett uppdrag och ett ansvar att tala om för folk vad vi 

tycker att de borde veta och känna till. Samtidigt som vi har ett uppdrag att ge folk det de 

vill ha och se. Och att granska allsvenska fotbollsklubbars ekonomi är väldigt tråkig TV 

men det kanske ändå måste göras ibland […] men om tittarna fick bestämma tror jag att 

mycket av den TV vi gör skulle de inte vilja se (Jonas Karlsson).  

 

Emanuel Karlsten tycker också att det i viss mån finns ett uppdrag att visa publiken vad som är 

viktigt.  

 

Man kan inte bara ge folk vad de vill ha, för då äcklas man till slut av sig själv nästan. Det 

blir för mycket godis på något sätt. Till exempel hade vi en stor bevakning av det brittiska 

valet i går, och det klickades knappt någonting vilket kan tyckas vara pengar i sjön. Men 

samtidigt är det en viktig markering, både för läsarna och oss själva, att det inte bara är 

”Cameron Diaz trosor” vi skriver om. Som läsare behöver man inte läsa allt men man ska 

se rubriken och förstå att det här är viktigt (Emanuel Karlsten). 
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Både Tina Lagerström och Annika Hamrud uttrycker att det är viktigt att ge publiken det de inte 

riktigt visste att de var intresserade av. Tina Lagerström nämner även att journalister ibland har 

starka drivkrafter att sätta dit någon eller göra ett scoop utan att tänka på vad publiken vill läsa. 

Hon säger även att enkäter är något som publiken älskar men som reportrarna hatar att göra.  

 

5.2.3 Journalisternas syn på publikorientering 

Den allmänna synen bland journalisterna är att publikundersökningar och klickstatistik är ett 

bra verktyg och ett hjälpmedel för att se att man fortfarande rapporterar om det som publiken 

vill se. Däremot är journalisterna i stort sett överens om att man inte kan stirra sig blind på den 

typen av information, utan det finns fortfarande ett ansvar och ett uppdrag. 

 

Klick och sånt kan väl vara av värde. Sen kan det vara deprimerande när man ser vad 

som föder klick. Det är alltid en balans. Nu är vi en dagstidning men jag har jobbat på 

Aftonbladet och vet vad som drar. Det som jag tycker är intressant är inte nödvändigtvis 

det som folk klickar på mest. Det är mycket chock och konflikt och överdrifter av olika 

slag som man kanske inte önskar att det skulle vara (Sanna Rayman). 

 

Klick är absolut bra…det är en del av verkligheten. Vi behöver annonspengar, vi behöver 

klick för att det ska gå runt. Vi har en ganska begränsad affärsmodell i dag som bygger på 

klick och sidvisningar. Så ibland blir det många webbtest av typen ”vilken hushållsmaskin 

är du” eller ”se all tokiga husdjur”. Även ”Lindsay Lohan naken igen med kokain i 

Hollywood”. Det finns ett läsarintresse för det men det är viktigt att man väger upp det 

med annat för trovärdighetens skull (Emanuel Karlsten).  

 

Tina Lagerström har också mycket klart för sig vad hennes prenumeranter förväntar sig av, och 

vill läsa i, Länstidningen Södertälje. Men hon menar att det mer handlar om form än om ämne, 

nyheten ska vara lokal och det ska finnas människor med i texterna.  

 

Om vi ska följa vårt demokratiska uppdrag måste ju folk också läsa det vi skriver. Om 

ingen läser det vi skriver gör vi inte det vi ska. Sen går det inte heller att vara populistisk, 

vi kan inte bara göra det vi tror att läsarna vill ha. Då skulle vi fylla hela tidningen med 

brott och olyckor, och det gör vi ju inte (Tina Lagerström). 

 

Lisah Pettersson säger att hon inte har tillgång till klickstatistiken men att den vore intressant att 

se för ”man vill ju såklart ha tittare”. Samtidigt jobbar hon med nyheter och gör ofta inslag 

beroende på vad som hänt den dagen och inte beroende på vad folk vill ha. Eller som hon själv 

säger: ”nyheter är alltid nyheter”. Annika Hamrud, som precis slutat på DN när jag gjorde 

intervjun med henne, tror att det DN vill göra nu är att gå ifrån nyhetstänket. Att ledningen vill 

jobba mer som livsstilsmagasin och lyssna på vad folk vill läsa om. Det är något som hon 
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uttrycker sig skeptiskt till. Både Johan Hilton och Martin Aagård poängterar att det är läsarna 

man i slutändan skriver för och att deras läsare är kloka. Jonas Karlsson gör hellre ett inslag om 

något som han vet att publiken gillar även om det är lite lättsammare. 

 

Det görs ju så jävla mycket trist TV också, det finns så många trista ämnen så det är 

skönt att undvika dem i största möjliga mån (Jonas Karlsson).  

 

Sammantaget tycker journalisterna att publiken har en viktig roll i journalistiken, men att den 

skulle kunna få en ännu större roll. Några pratar om publikens och ”vanliga människors” roll i 

TV-inslag och tidningsartiklar, att de ska få stor plats för att berätta sina historier. Att inte 

proffstyckare ska få ta över allt mer inom journalistiken. Lisah Pettersson och Emanuel Karlsten 

fokuserar dock mer på att publiken skulle kunna få en större roll i själva produktionen. Lisah 

Pettersson poängterar att det är allt fler bloggar som citeras i media och påverkar 

samhällsdebatten, ”och det är bra, det är väl demokrati liksom”. Emanuel Karlsten får avsluta 

resultatdelen med ett citat om publikens roll. 

 

Jag tycker att publiken har en alldeles för liten roll, jag tycker att vi journalister ofta är 

ganska högfärdiga i hur vi ser på vårt eget arbete. Oftast när vi gör ett avslöjande är det 

ju en läsare som har tipsat oss […] och jag tror att med webbjournalistiken blir det allt 

viktigare att vi bjuder in läsarna och creddar dem när de har tipsat oss. Det vore även 

bra om de också kan vara med och skriva artiklar, vilket de redan gör i bloggposter och 

i kommentarsfälten. Så läsarna har redan en stor och viktig roll, men jag tror att vi 

kommer att se att de kommer få en ännu större roll (Emanuel Karlsten).  

 

6. Analys 

6.1 Journalisternas publikmedvetna självbild 

Andersson (2009) visade i sin studie om journalisters förhållningssätt till publiken att 

journalisternas publiksyn varierar en hel del. De nio journalisterna i den här undersökningen har 

alla en liknande publiksyn även om den också varierar. Överlag utger de sig för att vara goda 

publikkännare som på det stora hela vet vad publiken vill ha. Emanuel Karlsten säger 

exempelvis att han tycker att Expressen har en bra känsla för vad folk vill läsa om och Tina 

Lagerström vet mycket väl vad hennes läsare vill läsa om och hur det ska vara paketerat.  

 

Anderssons studie (2009) visade även att svenska journalister är oeniga om hur bra professionen 

är på att veta vad publiken vill ha. Dessutom rådde en osäkerhet i frågan i vilken grad man ska 

ge publiken vad den efterfrågar och i vilken grad man ska ge publiken vad den kan tänkas 

behöva. Enligt Andersson finns det grovt sett fyra publiksyner: de goda publikkännarna, de som 
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anser sig veta bättre än publiken, de som vill återgälda publiken och de som är självkritiska 

(Andersson, 2009). Flera av journalisterna i den här studien uttrycker att man måste skriva om 

sådant som publiken efterfrågar, men att det även är viktigt att ge folk sådant som de kan tänkas 

behöva. Jonas Karlsson understryker att han jobbar på ett public service-företag och de har ett 

uppdrag och ansvar att berätta om vissa saker. Detta visar på att det även finns ett mått av 

självkritik hos de självutnämnt goda publikkännarna i den här studien, man vet vad publiken vill 

ha men man kan inte alltid ge det till dem. Ibland går uppdraget före publiken, ett faktum som 

man har en kluven inställning till.  

 

Vad gäller journalisternas publikorientering och syn på publikstudier, balanserar de i intervjuerna 

även där mellan att prata om vikten av att fullfölja uppdraget men att samtidigt ibland ge efter 

för publikens önskemål. De flesta uppger att de tittar på publikundersökningar och på vilka 

typer av texter som läses av publiken, och att de dessutom ibland anpassar ämnesvalen efter det. 

Dock uppger de i nästa andetag att publiken inte bara kan matas med ”godsaker” utan att det 

finns ett uppdrag och ett ansvar att ge publiken sådant som den behöver. Sanna Rayman tycker 

det är deprimerande att se vilken typ av texter som föder klick och Tina Lagerström pratar om 

att läsarna vill ha enkäter, som journalisterna avskyr att göra, samt nyheter om brott och olyckor. 

Dessa uttalanden antyder att det kan finnas en tendens att se vissa av publikens önskemål som 

mindre viktiga än journalisternas egna uppslag.  

 

De intervjuade journalisterna uppger även att de har en relativt hög grad av publikkontakt. De 

flesta försöker svara på mejl och både Annika Hamrud och Anders Pihlblad uppger att det är på 

mejl som den ”riktiga” kontakten med publiken sker. Martin Aagård försöker att hinna med att 

dyka ned i kommentarsfälten för att föra diskussioner vidare och Tina Lagerström uppger flera 

olika vägar till publikkontakt. Däremot är det väldigt få, om någon, som uppger att de aktivt tar 

kontakt med sin publik. Detta stämmer väl med Anderssons (2009) studie där hon visade att 

publikkontakten är relativt sporadisk och begränsad, speciellt den kontakt som tas av 

journalisten (Andersson, 2009). Sanna Rayman brukar ibland gå in på bloggar och kommentera 

på de som bloggat om hennes texter. Detta kan ses som ett försök till aktiv kontakt från hennes 

sida, även om bloggaren först har skrivit om Raymans text.  

 

Om man utgår från intervjuerna har journalisterna i stort en väldigt positiv inställning till 

publiken, utan att för den skull ge avkall på uppdraget. Merparten av de intervjuade 

journalisterna skulle utifrån Ulrika Anderssons vokabulär placeras som ”publikmedvetna 

journalister”, det vill säga de som både har stark publikfokusering och uppdragsfokusering. 

Möjligtvis skulle Lisah Pettersson och Emanuel Karlsten dra lite mot den publikfokuserade 
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kategorin, Pettersson för att hon inte riktigt har tänkt igenom frågor kring uppdraget och 

professionen, Karlsten för att han är den som verkar mest positiv till publiken. Sanna Rayman 

och Annika Hamrud ligger lite mot den professionsfokuserade kategorin, Rayman för att hon 

pratar mycket om att ”reda ut missförstånd” och att hon har ”en uppfostrande ådra”, Hamrud 

på grund av negativa uttalanden om att DN börjar gå lite för mycket efter vad de tror att 

publiken vill ha (Andersson, 2009).  

 

De flesta journalisterna har alltså en positiv inställning till publiken och ser dem inte som endast 

passiv publik eller konsumenter. På många låter det som att de är öppna för att släppa in 

publiken mer på arenan, inte bara som case eller tipsare, utan även som medproducenter. Det 

mest positiva uttalandet står Emanuel Karlsten för: 

 

Jag tror att med webbjournalistiken blir det allt viktigare att vi bjuder in läsarna och 

creddar dem när de har tipsat oss. Det vore även bra om de också kan vara med och 

skriva artiklar. […] Läsarna har redan en stor och viktig roll men jag tror att vi kommer 

se att de kommer få en ännu större roll (Emanuel Karlsten).  

 

Karlstens uttalande påminner väldigt mycket om det som Michael Karlsson (2007) skriver: 

”journalistiken kommer att likna mer ett seminarium än en föreläsning där publik och journalister i 

demokratisk anda förhandlar fram vad som är viktigt att belysa i samhället” (Karlsson, 2007:38).  

 

6.2 Journalisterna inte publikfokuserade på Twitter 

Av resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen av journalisternas inlägg på Twitter ser det 

faktiskt ut som att journalistiken alltmer liknar ett seminarium, dock är det nästan uteslutande 

journalister som har fått en inbjudan till det. Det är journalister som tipsar och lyssnar till andra 

journalister utan att ta någon större notis om publiken. För de undersökta journalisterna verkar 

Twitter handla mycket om att hänga med i vad det snackas om i samhället. Däremot följer de 

främst vad andra journalister pratar om på sina redaktioner och använder Twitter som ett 

komplement till mer etablerade och klassiska nyhetsbyråer som TT och AP. Fokus verkar främst 

vara på att hitta dagens ”snackis” för att på så sätt locka läsarna till sin sida. Detta verkar vara 

viktigare än att skapa en ”riktig” dialog med publiken. 

 

Twitter används inte särskilt ofta för att interagera, speciellt inte med publiken, och resultaten 

liknar de som Domingo (2007) fick fram i sin studie om webbjournalistik på fyra tidningar i 

Katalonien, Spanien. I Domingos intervjuer talade journalisterna om att webbjournalistik öppnar 

upp för en ökad interaktion med publiken. När han sedan gjorde en deltagande observation 
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visade det sig att det dagliga arbetet handlade mycket mer om omedelbarhet, där publiken sågs 

som passiv publik eller konsumenter, än interaktivitet (Domingo, 2007). Den här studiens 

resultat pekar åt samma håll. Utifrån intervjuerna får man intrycket att journalisterna är 

publikmedvetna journalister som välkomnar interaktion och ett demokratiskt samtal. Men i 

stället för att använda Twitters interaktiva potential lägger journalisterna mest krut på att 

uppdatera sig om vad andra i kollegiet skriver om, eller att omedelbart länka till sina egna texter. 

Journalisterna vill vara ständigt uppdaterade och få reda på alla nyheter så fort som möjligt. 

Möjligtvis är det som Domingo kom fram till: att interaktionen är en myt på redaktionerna, i 

stället är det omedelbarheten som regerar. 

 

I studien framgår det att när journalisterna väl interagerar är det främst med andra journalister 

eller med folk inom medie- och PR-branschen. Nära 80 procent av all interaktion sker i en 

medial ankdamm. Knappt tio procent av interaktionen sker med publiken. På liknande sätt ser 

det även ut med länkar och retweets. Av alla länkar som publiceras leder nästan 70 procent av 

länkarna till redan etablerade nyhetsmedier, endast en enda länk leder till en privatpersons 

hemsida eller blogg. De relativt få retweetsen görs nästan uteslutande på tweets från någon i 

mediebranschen. Man sprider helt enkelt nyheter vidare inom journalistskrået. Detta beteende 

tyder på att mikrobloggarna, precis som bloggarna, tas över av journalister och normaliseras till 

gamla journalistiska normer. Journalisterna håller fast vid rollen som gatekeeper trots att Internet 

har undergrävt begreppet ”gatekeeping” (Singer, 2005). Precis som i Singers undersökning länkar 

journalisterna företrädesvis till egna eller andra kommersiella mediesajter. På detta sätt sluter sig 

journalisterna samman inom professionen för att återfå kontrollen över sin autonomi och värja 

sig från yttre hot, i form av publiken som potentiella medproducenter (Singer, 2005). 

 

Klart är att under de senaste åren har det varit en explosion av möjligheter till interaktion till 

följd av den digitala utvecklingen. Läsarmedverkan och användarskapat innehåll är något som 

efterlyses och uppskattas av de flesta redaktioner. Läsarna har sedan länge kunnat vara med och 

diskutera i chattar och kommentarsfält. I och med de sociala mediernas stora intåg de senaste tre 

åren har detta utvecklats ännu mer och fått redaktioner runtom i landet att skapa konton på 

Facebook och Twitter, och även i vissa fall anställa speciella redaktörer för sociala medier. 

Frågan är vilken avsikt redaktionerna har med all den här kontakten? Ulrika Hedmans 

undersökning visade at satsningen på användarskapat innehåll inte i första hand är demokratiska 

utan syftar till att öka trafiken på nättidningen, knyta läsarna närmare och stärka varumärket 

(Hedman, 2009). Och om detta talar även de intervjuade journalisterna i den här studien.  
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På Twitter är det nog bara sagt att vi ska vara aktiva och synas. För ledningen tänker väl 

att det är bra för varumärket Aftonbladet om deras skribenter syns (Martin Aagård). 

 

Egentligen profileringen som Svt-medarbetare, inte profileringen av mig själv (Jonas 

Karlsson).  

 

Jag använder Twitter för att marknadsföra det som händer på Politikerbloggen (Anders 

Pihlblad).  

 

Samtidigt talar journalisterna mycket om vikten av att lyssna på publiken och bjuda in dem som 

medproducenter. De uppger att de ofta interagerar med dem och försöker svara på frågor och 

lyssna på deras tips. I intervjuerna framstår de flesta av journalisterna som publikmedvetna, 

något som inte riktigt visar sig i analysen av deras tweets. Och diskrepansen mellan vad 

journalisterna uppger i intervjuerna och deras egna beteenden på Twitter är anmärkningsvärd. 

Twitter verkar inte alls vara en arena för publikkontakt och interaktion, åtminstone inte för de 

undersökta journalisterna. Det kan bero på att Twitter används mer som ett verktyg för att hålla 

koll på omvärlden och se vad andra nyhetsmedier rapporterar om, därför att publiken helt enkelt 

inte finns på Twitter. Det är även något som några journalister uppger i intervjuerna. Annika 

Hamrud förklarar att det är på mejlen som den ”riktiga” kontakten sker med läsarna och Anders 

Pihlblad säger att den stora massan inte finns på Twitter. Den stora massan finns i stället på 

Facebook, en social medieplattform som dock är mycket mer stängd än Twitter. Samtidigt 

uppger Emanuel Karlsten att han utgår från att det finns många människor som inte jobbar 

inom media som finns på Twitter. Och många olika redaktioner satsar hårt på Twitter, bland 

annat hade SVT en stor satsning på sociala medier under vinter-OS i Vancouver (svt.se, 2010).  

 

Det kan alltså vara så att Twitter näst intill uteslutande är en plattform för mediemänniskor som 

vill knyta kontakter med varandra, en plattform där det inte finns någon publik att interagera 

med. Denna undersökning visar även på att journalister inte har särskilt mycket kontakt med sin 

publik, åtminstone inte på Twitter. Och om de har det är det främst för att de behöver case till 

sina artiklar/inslag eller för att de ska svara på någon av publikens frågor. Om så är fallet är det 

fortfarande ett stort steg till den interaktiva journalistik som ska likna ett seminarium där publik 

och journalister i demokratisk anda tillsammans bestämmer vad som är viktigt att belysa i 

samhället (Karlsson, 2007).  
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7. Slutsats 

7.1 Interaktiva möjligheter tas inte till vara 

Den här studien visar att journalisters användning av Twitter inte ger en ökad interaktion 

mellan publik och journalister även om journalisterna uppger att en ökad interaktion är 

någonting att sträva efter. Journalisterna lever således inte som de lär. 

 

De undersökta journalisterna har en positiv syn på publiken och är publikmedvetna. Merparten 

av de undersökta journalisterna har en stark publikfokus utan att för den skull glömma bort sitt 

uppdrag, att informera om samhället och även ge medborgarna vad de behöver veta. 

Journalisterna ställer sig positiva till interaktion med publiken, de uttalar sig även positivt till att 

ha publiken som medproducenter i journalistiken.  Men studien visar även att det som 

journalisterna berättar om i intervjuerna inte riktigt efterlevs i praktiken, det visar sig i resultatet 

av den kvantitativa innehållsanalysen av journalisternas Twitteranvändning.  Endast tio procent 

av de undersökta journalisternas tweets är interaktion med publiken. Journalisterna använder i 

stället Twitter främst för att uttrycka egna personliga åsikter, hitta dagens ”snackis” och för att 

diskutera med, och hålla koll på, andra journalister. Av alla interaktiva tweets, alla länkar och 

retweets som sprids av journalisterna på Twitter så är merparten riktad till en annan person som 

är yrkesverksam i den mediala sfären. Det hör till ovanligheterna att journalisterna interagerar 

med publiken eller länkar till en privatpersons hemsida eller blogg.  

 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Frågan är vilket syfte journalister och medieföretag har när de startar satsningar på sociala 

medier. Är det med en brinnande längtan av att skapa en demokratisk öppen journalistik där 

publiken ska bjudas in som medproducenter? Eller handlar det egentligen bara om att försöka 

synas i ett till sammanhang, vässa sitt varumärke, hitta ett och annat tips och svara på några av 

konsumenternas frågor? Att döma av den här studien är jag böjd att svara nej på den första 

frågan och ja på den andra. 

 

Det skulle vara intressant med ytterligare forskning om journalisters publikkontakt och syn på 

publiken och publikkontakt. En deltagande observation på en redaktion kombinerad med 

intervjuer av journalister skulle kunna ge svar på hur mycket journalister faktiskt har kontakt 

med publiken. Och vad de tycker om det? Är publikkontakt något som genuint eftersträvas eller 

ses den som något företagsstrategiskt nödvändigt? En sådan undersökning skulle även kunna ge 
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svar på hur ofta journalisterna blir kontaktade av publiken, och hur ofta journalisterna är de 

som tar kontakt. Kanske är det bara på Twitter som möjligheten till interaktion åsidoses?  

 

En annan intressant, men möjligtvis svårgenomförd, undersökning skulle vara att se hur 

publiken upplever möjligheten till interaktion med journalisterna. Jag ser framför mig ett 

experiment där några utvalda personer skulle kunna få i uppdrag att under några veckors tid 

göra dagliga försök att interagera med journalister. Den interaktion som uppstår, och även den 

som inte uppstår, skulle vara intressant att analysera. 
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Pristagare – stora journalistpriset 

http://www.storajournalistpriset.se/pristagare (2010-04-25) 

 

In Haiti earthquake coverage, social media gives victim a voice. 
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Så många svenskar Twittrar 

http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article144803.ece (20100426) 

 

Microblogging defined 

http://microblink.com/2008/11/11/microblogging-defined/ (20081111) 
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8.3.2 Intervjuer 

Lagerström, Tina – 4 maj 2010 

Rayman, Sanna – 6 maj 2010 

Aagård, Martin – 6 maj 2010  

Karlsten, Emanuel – 7 maj 2010 

Pettersson, Lisah – 10 maj 2010  

Hamrud, Annika – 10 maj 2010 

Hilton, Johan – 10 maj 2010 

Pihlblad, Anders – 17 maj 2010 
Karlsson, Jonas – 17 maj 2010  
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Bilaga 1 – Kodschema 

 
Variabel 1 – person 

1. Tina Lagerström 
2. Sanna Rayman 
3. Annika Hamrud 
4. Jonas Karlsson 
5. Martin Aagård 
6. Anders Pihlblad 
7. Johan Hilton 
8. Lisah Pettersson 
9. Emanuel Karlsten 

 
Variabel 2 – Kön 

1. Man 
2. Kvinna 

 
Variabel 3 – Befattning 

1. Reporter 
2. Ledarskribent 
3. Krönikör 
4. Nyhetschef 
5. Redaktör sociala medier 

 
Variabel 4 – Personens bevakningsområde 

1. Politik 
2. Nyheter, inrikes 
3. Sort 
4. Kultur/nöje 
5. Ekonomi 
6. Nyheter, utrikes 
7. Opinion 
8. Nya medier 

 
Variabel 5 – Veckodag 

1. Måndag 
2. Tisdag 
3. Onsdag 
4. Torsdag 
5. Fredag 
6. Lördag 
7. Söndag 

 
Variabel 6 – Tid för tweet 

1. 00-04 
2. 04-08 
3. 08-12 
4. 12-16 
5. 16-20 
6. 20-24 
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Variabel 7 – Publiceringsverktyg 
1. Via webben 
2. Mobile web 
3. Tweetdeck 
4. Tweetie 
5. Echofon 
6. Foursquare 
7. Seesmic 
8. Twitterfeed 
9. Hootsuite 
10. Dlvr.it 
11. Tumblr 

 
Variabel 8 – Genre på tweet 

1. Journalistisk nyhet 
2. Journalistisk kommentar 
3. Privata observationer/babbel 
4. Efterfrågan av case eller källa 
5. Efterfrågan av nyhetsuppslag 
6. Efterfrågan av faktakoll 
7. Efterfrågan av personlig karaktär 

 
Variabel 9 – Ämne på tweet 

1. Olyckor/brott 
2. Politik 
3. Sjukvård 
4. Ekonomi/näringsliv/arbetsmarknad 
5. Lustigheter/originellt 
6. Kändisar 
7. Sport 
8. Livsstil 
9. Kultur 
10. Info. Om red. Arbete 
11. Info. Om egen person eller privatliv 
12. Info om egen nyhet/tidigare tweet 
13. Annat 
14. Infrastruktur 
15. Teknik/IT 

 
Variabel 10 – Länkar 

1. Till egen artikel/inslag 
2. Till annan artikel/inslag inom medieföretaget 
3. Till artikel/inslag hos annat medieföretag 
4. Till privatpersons hemsida/blogg 
5. Till organisations hemsida 
6. Länk till foursquare 
7. Länk till bild 
8. Ingen länk 
9. Länk till spotify/facebook/youtube 

 
Variabel 11 – Direkt interaktion 

1. Med publik/privatperson 
2. Med källa 
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3. Med kollega inom eget medieföretag 
4. Med vänner utanför journalistiken 
5. Med journalist på annat medieföretag 
6. Ingen interaktion 
7. Branschfolk – frilansar/bloggare 
8. Omöjligt att avgöra 

 
Variabel 12 – Egen tweet eller retweet 

1. Egen tweet 
2. Retweet av branschfolks tweet 
3. Retweet av publiks tweet 

 

 

Kommentar av svårigheter med variabler 8-12 

Variabel 8 – Genre på Tweet 

Här bedöms genren på inlägget. Är det en rak nyhetstext, en kommenterande nyhetstext, en 

personlig fundering kring något utan nyhetsvärde eller en efterfrågan av något slag? 

Värde ett och två handlar om nyheter, och här har inlägg hamnat som skulle kunna publiceras i 

personens huvudmedium. En journalistisk text, antingen i stram rapporterande stil (värde 1), 

exempelvis ”Halle Klein lämnar Aftonbladet” (Anders Pihlblad, tweet 90), eller en mer 

kommenterande stil (värde 2), ”Utan att avslöja för mycket: sista delen av Red Riding kunde 

förmodligen inte släppts på DVD vid ett mer passande tillfälle.” (Johan Hilton, tweet 176). 

Båda handlar om en nyhet, även om digniteten på nyheterna kan skilja, där den andra är en mer 

tyckande text. Nästa variabelvärde är personligt inlägg utan direkt nyhetsvärde. Denna kategori 

har varit svår att skilja från den andra kategorin då dessa typer av inlägg ofta har samma 

personliga språk. Skillnaden är att inläggen som får värde tre inte bygger på en nyhet som 

journalisten skulle kunna rapportera om i sitt huvudmedium. Detta problem säger något om de 

flytande gränser som finns mellan privat och offentligt i detta medium.  Antingen kan det vara 

en kommentar om något som har hänt för länge sedan: ”Spettmannen härjade i Åkeshov, 

bodde på andra sidan Drottningholmsvägen från Stora Mossens tunnelbanestation” (Annika 

Hamrud, tweet 80), eller ett inlägg om något som på ett sätt är en nyhet men som inte skulle 

rapporteras i huvudmediet: ”Grymt avundsjuk på (fd) kollega Mattias Brännholm. Han är ask-

isolerad i New York och kan inte flyga hem förrän 1 maj” (Jonas Karlsson, tweet 109). Det kan 

även vara ett inlägg av väldigt tydlig personlig karaktär: ”Har tränat så hårt att jag bävar inför 

morgondagens träningsvärk” (Anders Pihlblad, tweet 88). De fyra olika typerna av 

efterfrågningar har det inte varit några problem med. 

 

Variabel 9 – Ämne på Tweet 

De olika inläggens ämne har ibland varit svårt att bestämma. Oftast har det varit väldigt tydligt 
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vad inlägget handlar om men ibland kan ett inlägg bygga på en tidigare konversation och vara av 

typen: ”varför inte?” (Jonas Karlsson, tweet 101). Då har inlägget kodats som ett ”inlägg som 

bygger på en tidigare tweet”. Några inlägg har även handlat om två ämnen, exempelvis 

”Äntligen en morgon då jag vaknade och var pigg. Har redan avverkat en halv arbetsdag innan 

jag ens åkt in till jobbet. Nu: planeringsmöten” (Jonas Karlsson, tweet 118) som både innehåller 

information om privatliv och om redaktionellt arbete och arbetsförhållanden. Då har jag gjort 

en bedömning av vad inlägget främst handlar om, i detta fall redaktionellt arbete och 

arbetsförhållande. 

 

Variabel 10 – Länkar 

När ett inlägg har innehållit en länk har jag följt länken och tittat på vart den leder. Det har inte 

varit något större problem att avgöra i vilken kategori länkarna ska hamna. 

 

Variabel 11 – Direkt interaktion 

Med direkt interaktion menar jag inlägg som är direkta svar, eller början på en konversation, till 

en person på Twitter. Detta markeras på Twitter med @personensanvändarnamn någonstans i 

meddelandet, oftast i början där det hamnar om man svarar med reply-knappen på annans 

inlägg. Detta gör att en användare kan se detta meddelande även på sin ”egen sida”. När något 

inlägg har innehållit denna typ av interaktion har jag undersökt vem den personen är genom att 

titta på informationen personen har skrivit om sig själv. I de flesta fall har det varit enkelt att 

avgöra om personen är journalist eller jobbar i branschen (It, medier, pr, kommunikation, 

marknadsföring) eller om det är publik. Däremot flyter gränserna samman ibland eftersom en 

journalist samtidigt kan vara en annan journalists publik, på samma sätt som en 

privatperson/publik kan vara en aktiv bloggare och/eller frilansskribent. För att utröna detta 

har jag i vissa fall tittat på innehållet i inläggen för att se om det kan leda mig rätt. Har jag 

fortfarande inte kunnat placera personen har den hamnat i kategorin ”omöjligt att avgöra”. 

 

Variabel 12 – Eget eller retweet. 

Att avgöra om inlägget är egenskrivet eller en retweet har varit enkelt. Dock har närmast 

ovanstående problem även infunnit sig här några gånger, det vill säga att det har varit svårt att 

avgöra vem personen som retweetas är. 
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Bilaga 2 – Frågeguide 

 
Sociala medier och Twitter - allmänt 
 

 Vilka sociala medier använder du? 

 Hur mycket tid lägger du på sociala medier om dagen? 

 Hur länge har du använt Twitter? Har ditt beteende förändrats? 

 Hur använder du Twitter, stötvis eller som ett konstant flöde och samtal? Är du 
uppkopplad hela tiden? 

 Ser du dig som privatperson eller som yrkesverksam journalist på Twitter? Koppling till 
företaget tydligt i din presentation. 

 
Twitter på redaktionen och i branschen 
 

 Finns det någon strategi på ditt företag för hur Twitter och andra sociala medier ska 
användas? Hur ser den ut? 

 Vilka fördelar och nackdelar ser du med Twitter? 

 Hur viktigt är Twitter i ditt journalistiska arbete? På vilket sätt? 

 Förväntas det att du ska twittra? Har du tid avsatt för att twittra?  
 

Twitter – syfte med din användning. Här har jag även från min innehållsanalys vetskapen om 
ungefär hur intervjupersonen twittrar. Kanske kan knyta an till det efter ett tag. 
 

 Vad är ditt huvudsakliga syfte med din Twitteranvändning? (Research – 
nyhetspublicering – profilering – nätverkande med andra journalister – leta källor eller 
case – hitta nyhetsuppslag – feedback och kontakt med publik – hänga med i 
nyhetsflödet – hålla kontakt med vänner). 

 Har du konkreta exempel på när Twitter har hjälpt dig med något av ovanstående? 
(Exempelvis hitta ett case eller ett nyhetsuppslag). 

 Har du byggt en artikel, tv-inslag på något du först hittat på Twitter? Hur gick det till? 

 Hur följer du andras diskussioner på Twitter? 

 När twittrar du oftast? Varför då? 

 Vad twittrar du mest om? Varför? 

 Vilken är din målgrupp på Twitter? För vem skriver du? 

 Hur ofta har du kontakt med publik eller källor på Twitter? 

 I vilka sammanhang knyts den kontakten? Vem tar kontakten? 
 
Publikkontakt 
 

 Hur mycket kontakt har du med er publik? 

 På vilket sätt? (sociala medier, på torget, telefon osv.) 

 Vilka är de vanligaste orsakerna till kontakt? 

 Tycker du att graden av publikkontakt har förändrats de senaste 5-10 åren? 

 Hur ofta träffar ni er publik ”på riktigt”? 

 Hur skulle du göra om du snabbt behövde ett case till en artikel? 

 Hur förändrar sociala medier graden av kontakt? 

 Vad har du och företaget för inställning till interaktivitet och publikkontakt?  
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Publiksyn 
 

 Upplever du att publik och journalister har samma syn på vad som är de viktiga 
frågorna? Utveckla? 

 Hur viktigt är det att medieföretag speglar det som folk tycker och tänker? 

 I vilken utsträckning är det viktigt att medierna ger publiken information om det 
publiken inte visste att den behövde? 

 På vilket sätt anpassar du, eller dina kollegor, texter eller inslag till publiken? 

 Hur mycket bör man som journalist lyssna till publiken?  
 
Publikorientering 
 

 Är det vanligare med publikundersökningar nu än för 5-10 år sedan? Varför är det så? 

 Hur centralt är exempelvis räkning av klick på hemsidan för ert arbete? 

 Finns det ämnen som ofta lockar fler läsare och ger fler kommentarer? 

 Hur ställer du dig till publikundersökningar? 

 På vilket sätt tar du del av eventuella publikundersökningar? 
 


