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Abstract
Since the emergence of social media websites as an established part of our society, the landscape of 

communication has undergone dramatic changes. Especially in the field of journalism, the impact of 

social media websites, such as Twitter, has been the subject of discussions about the actual part 

social media play in communication and news reporting. The general opinion has been that social 

media has revolutionized the way we communicate and that a shift in power is taking place as the 

masses now engage in, and affect, our societies way of spreading information. This study is a 

critical discussion about whether Twitter in particular, and social media in general, has affected the 

journalistic field in the extent that many claim it has. By comparing theories about traditional 

media, such as television and newspapers, with recent studies about Twitter, we conclude that it is 

to early to establish the role of social media. I find that Twitter has today become an extended part 

of the journalistic methods and that it is merely a new tool for communication rather than a platform 

that has allowed the masses to challenge the current ways of news reporting. 
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Del I
I denna del av arbetet introduceras ämnet som jag söker att studera, samt relevant forskning som 

tidigare gjort inom området. Även arbetets syfte, frågeställning och metod konkretiserats för att ge 

stöd åt arbetets andra del där en fördjupande diskussion kring frågeställningen skapas.

1 Introduktion
Kritik kring journalisters arbete och metoder, vare sig det handlar om de moraliska aspekterna av 

arbetet eller den faktiska kvaliteten i nyhetsorganisationernas rapportering, har en lång tradition 

(Allan, 2007:2). Diskussionen kring detta ämne har dock idag har nått nya nivåer på grund av 

alltmer etablerade digitala metoder som tillåter den allmänna massan att ta kontroll över 

kommunikationen. I sin artikel ”The People Formaly Known as the Audience”  (2006) resonerar Jay 

Rosen kring ämnet:

The people formerly known as the audience are those who were on the receiving end of a 
media system that  ran one way, in a broadcasting pattern, with high entry  fees and a few firms 
competing to speak very loudly while the rest of the population listened in isolation from one 
another— and who today are not in a situation like that at all (Rosen, 2006:2).

Vad Rosen syftar på i sitt resonemang är det faktum att dagens digitala teknologi bidrar till att den 

så kallade "före detta publiken" har lämnat sitt beroende av exempelvis etablerade 

nyhetsorganisationer. Idag har människor möjlighet skapa och sprida nyheter själva. Det handlar 

således om ett möjligt maktskifte där de traditionella medierna, såsom tidningar och televisionen, 

inte längre kontrollerar informationens flöde i samhället (Lewis, 2009:3).

Ett centralt begrepp i denna diskussion har under en period varit citizen journalism, med 

vilket man syftar på det fenomen där ordinära individer är delaktiga i nyhetsrapportering, 

exempelvis genom att fotografera, filma och sprida information om specifika händelser (Allan, 

2007:1). Detta fenomen har idag en mer etablerad position i vår sociala tillvaro tack vare att 

människor har större möjligheter än tidigare till att sprida nyheter via internet (Rosen, 2006:2).

Följaktligen finns det idag mycket som tyder på att nyhetsrapportering kan ske utan 

inblandningen av nyhetsorganisationer - att exempelvis redigera och publicera filmer, nyheter och 

att skapa radioprogram är alla saker som människor idag har möjlighet att göra på egen hand. På så 

sätt skapas kommunikation i formatet som kallas citizen-to-citizen (Rosen, 2006:3). 
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I sin artikel Communication, Power and Counter-power in the Network Society konkretiserar 

Manuel Castells (2007) detta fenomen, som han med egna ord kallar mass self-communication:

It is mass communication because it reaches potentially a global audience through the p2p 
networks and Internet connection. It is multimodal, as the digitization of content and 
advanced social software, often based on open source that can be downloaded free, allows the 
reformatting of almost any content in almost any form, increasingly  distributed via wireless 
networks. And it is self-generated in content, self-directed in emission, and self-selected in 
reception by many that communicate with many. We are indeed in a new communication 
realm, and ultimately  in a new medium, whose backbone is made of computer networks, 
whose language is digital, and whose senders are globally distributed and globally interactive 
(Castells, 2007:11).

Dessa nätverksbaserade kommunikationsmetoder som Castells beskriver ovan brukar i många fall 
sammanfattas med begreppet sociala medier. Sociala medier består i sin enklaste form av 

nätbaserade tjänster som tillåter individer att involvera och interagera med andra individer i den 
information som man delar med sig (Boyd, 2007:4). Det är främst via dessa nätverk som människor 

har lyckats utmana de traditionella mediernas roll och funktion i samhället. Sociala medier har alltså 
visat sig vara ett modernt och användbart verktyg eftersom de tillåter användningsområden som 

traditionella medier inte kan erbjuda. Genom att tillåta en dialog mellan människor och genom att 
ge möjlighet till den stora massan att engagera sig i kommunikationen, dessutom i realtid vilket har 

ökat informationens spridningsförmåga, har sociala medier nått en punkt där de kan revolutionera 
det moderna samhällets sätt att kommunicera (Lewis, 2007:5). 

Men det är än så länge inte möjligt att definiera hur denna utveckling kommer att fortsätta. 
Trots att den stora massans kommunikation har lyckats etablera sig som ett alternativ till de 

traditionella medierna, kan man idag se att dessa stora organisationer tar del av utvecklingen och 
anpassar sitt arbete efter dem (Castells, 2007:5). Det är således intressant att studera 

konsekvenserna av de sociala mediernas intåg i medievärlden och dessa två olika fenomens 
relationer till varandra. 

2 Syfte
Sociologen Pierre Bourdieu presenterar i sin bok Sur la télévision (1995) sin definition av 

medievärlden och dess förhållningssätt till övriga samhället. I denna kritiska bok beskriver 

Bourdieu arbetssättet, hierarkierna och de moraliska aspekterna av det journalistiska arbetet och 

föreslår även vad mediernas egentliga roll och position i samhället bör vara. Bourdieus resonemang 
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om medierna stämmer väl överrens med nyare studier inom ämnet, exempelvis Castells (2007) 

Allan (2007) och Lewis (2007), och kommer därför att utgöra grunden för detta arbete. Vad som gör 

Bourdieus teori mer lämplig än andra att basera detta arbete på, är hans betydligt mer noggranna 

definition av medievärldens olika aspekter - nyare studier inom ämnet har ett tydligare fokus på de 

förändringar som digitaliseringen av kommunikationen innebär, än att redogöra för journalism ser 

ut i stort.

Syftet med denna studie är att undersöka den genomslagskraft som sociala medier har haft i 

medievärlden. Något som därför är centralt för undersökningen är att studera de maktförhållanden 

som går att identifiera inom kommunikationen som förs, vilket Bourdieu fokuserar på i sin 

redogörelse för de traditionella medierna. Genom att identifiera hur makt utövas, såväl inom själva 

medievärlden som mot den stora massan, kan man följaktligen studera hur sociala medier har 

påverkat kommunikationens normer och olika aktörers roller.

Då fenomenet sociala medier idag är något diffust kommer arbetet begränsas till att undersöka 

det webbaserade mediet Twitters påverkan på medievärlden, såsom Bourdieu beskriver den. Min 

frågeställning blir följaktligen:

Hur har Twitter påverkat de traditionella mediernas journalistiska arbete?

Twitter är ett ständigt växande medium som idag definieras som inte endast ett forum där individer 

kommunicerar med varandra, utan det har även utvecklats till en plattform där nyheter sprids, både 

mellan ordinära individer samt från nyhetsorganisationer och celebriteter till den stora massan och 

tvärtom. Det är av denna anledning ett aktuellt undersökningsobjekt för detta arbete. Denna 

undersökning blir således en jämförande studie där nyare teorier om Twitter ställs i förhållande till 

Bourdieus resonemang om medievärlden, för att slutligen kunna dra slutsatser om hur de beskrivna 

maktförhållandena och de olika medietypernas roll ser ut idag. Målet är att denna studie ska kunna 

agera som ett inlägg i den pågående diskussionen kring sociala medier där Bourdieus teorier 

förhoppningsvis ska kunna bidra med nya perspektiv. 

3 Metod
Som jag tidigare nämnt, kommer Bourdieus resonemang om medievärlden att lägga grunden för 

arbetet. Hans teorier kommer att delas in i två kategorier, den första bestående av hans kritiska 

definition av medievärlden och den senare hans förslag på hur medievärlden bör se ut sett till 
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journalismens syfte och funktion i samhället. Dessa resonemang skapar inte nödvändigtvis en 

analysmodell, utan ska snarare ses som den röda tråd som styr arbetets förhållningssätt till de övriga 

teorierna.

Utöver Bourdieus bok kommer jag i detta arbete att introducera forskning om Twitter från 

olika discipliner. Dessa studier, som har ursprung i bland annat medieteknik och traditionell 

kommunikationsteori, ska ge en nyanserad bild av fenomenet Twitter. Genom att belysa Twitter från 

olika perspektiv kan man enklare jämföra företeelsen med Bourdieus teorier. Av naturliga skäl 

kommer den teoretiska översikten behöva skapa en allmän bild av vad Twitter innebär, men vad 

som är gemensamt för de studier som presenteras är att de huvudsakligen undersöker Twitter som 

ett nyhetsrapporteringsverktyg för den stora massan.

Dessa teorier kommer inledningsvis att jämföras med varandra för att definiera Twitters 

teoretiska möjligheter, och begränsningar, och mynnar sedan ut i en mer utförlig diskussion där 

Twitters funktion i praktiken studeras. Detta innebär med andra ord att arbetet gör en distinktion 

mellan hur de involverade teorierna om Twitter förhåller sig till Bourdieus resonemang och hur väl 

de överensstämmer med de faktiska förhållandena i samhället. 

 Diskussionen kommer följaktligen att förlita sig på arbeten från den journalistiska sfären där 

dessa förhållanden undersöks - alltså studier och resonemang som visar hur Twitter har mottagits av 

olika aktörer inom medievärlden. Dessa tankar kommer främst att introduceras i arbetets andra del 

då de endast berör arbetets frågeställning sekundärt - deras funktion blir med andra ord att bredda 

diskussionen och exemplifiera de praktiska förhållandena, snarare än att påverka relevansen av de 

huvudsakliga teorierna som arbetet grundas på. Genom att uppmärksamma praktiska exempel 

kommer den slutgiltiga diskussionen att kunna konkretiseras ytterligare. Det främsta exempel som 

kommer att ges plats är Twitters roll i demonstrationerna efter presidentvalet i Iran 2009, där 

Twitter som informationsorgan fick stor uppmärksamhet. Det är dock nämnvärt att detta exempel 

endast ges sekundär fokus då arbetets syfte är att undersöka teoriernas förhållningssätt till varandra. 

Detta exempel kommer att bidra till diskussionens utveckling i den bemärkelsen att händelsen 

visar på hur Twitter har använts både av den stora massan, demonstranterna, och stora 

nyhetsorganisationer, exempelvis CNN och BBC. Syftet med att uppmärksamma ett konkret 

exempel är dels att kunna begränsa och motivera valet av litteratur till arbetet, men främst att kunna 

konkretisera och därmed vidga den slutgiltiga diskussionen där arbetets frågeställning undersöks 

mer fördjupande. 
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4 Teoretisk översikt
I denna del av arbetet presenterar jag de teorier som studien baseras på. Inledningsvis introducerar 

jag Pierre Bourdieus teorier om journalistik och medievärlden och sedan redogör jag för relevant 

forskning som utförts om Twitter, samt en definition av Twitter som fenomen. 

4.1 Pierre Bourdieu

I sin bok Sur la télévision, svensk översättning Om televisionen (1998), kritiserar Pierre Bourdieu 

televisionen som medel för journalism. Han redogör för hur detta medium har förändrat 

journalismen, hur medievärlden kommit att se ut i samband med televisionens stärkta position och 

vilka negativa effekter detta har för samhället. Kort beskrivet påpekar Bourdieu att televisionen är 

ett forum där en saklig och informativ diskussion inte kan ta plats på grund av kravet på 

underhållning (Bourdieu, 1998:26). 

Således har televisionen, enligt Bourdieu, blivit en plats där målet endast är att synas och där 

man i egenskap av journalist har makten att, medvetet eller omedvetet, utöva symbolisk våld och 

manipulation genom att kontrollera hur omvärlden speglas i medierna, samtidigt som man själv 

också kontrolleras av tittarsiffror och måste anpassa vad som kommuniceras efter vad som 

uppmärksammas mest.1

Boken grundar sig i Bourdieus tanke om att televisionen hämmar såväl vetenskapen och 

politiken som konsten eftersom de forskare, författare och konstnärer som kommer till tals i 

televisionen exempelvis inte kan anses representera sina kollegor (Bourdieu, 1998:27). Hans 

resonemang kan delas in i två kategorier; om medievärldens fält och om det autonoma fältet. 

4.1.1 Medievärldens fält

Bourdieu redogör kort för sin definition av begreppet fält:	


Ett fält är ett strukturerat socialt rum, ett kraftfält - inom vilket det finns dominerande och 
dominerade och ständiga, permanenta relationer av inbördes ojämlikhet - som också är en 
skådeplats för strider syftande till att förändra kraftfältet eller bevara det i oförändrat skick. 
Inom denna sfär uppbådar var och en i sin tävlan med de andra den (relativa) styrka han 
förfogar över, vilken bestämmer hans position i fältet och, som en följd därav, hans strategier. 
(Bourdieu, 1998:60)
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Med detta som utgångspunkt menar Bourdieu följaktligen att man kan förstå hur varje enskild aktör 

inom ett fält tänker och agerar genom att definiera dennes position i sitt fält. Medievärldens fält 

beskrivs i boken som något som påverkas av såväl ekonomiska och politiska förhållanden inom 

fältet som av förutfattade meningar hos aktörerna och av konkurrensen mellan dem (Bourdieu, 

1998:61). Bourdieu beskriver vid flertalet tillfällen hur jakten på exklusiva historier tvingar 

tidningarna att följa varandra - det som i boken beskrivs som “informationens rundgång”  (Bourdieu, 

1998:37). 

Med detta menar Bourdieu att de dominerade aktörerna behöver förhålla sig till de tidningar 

som dominerar inom fältet och imitera deras arbetssätt. Han exemplifierar detta genom att beskriva 

hur redaktionsmöten kan gå ut på att diskutera andra tidningar och försöka förbättra det egna arbetet 

genom att efterlikna konkurrenterna mer (Bourdieu, 1998:38). På så sätt tvingas journalister att 

skriva om händelser som enligt dem kan anses vara irrelevanta, men som blir viktiga att behandla 

eftersom konkurrenterna har gjort det. Följaktligen blir mediefältet en homogen värld där olika 

aktörer beskriver samma företeelser på liknande sätt (Bourdieu, 1998:39). 

Bourdieu anser att grunden till denna informationens rundgång är medievärldens sätt att mäta 

sitt arbetes relevans i kommersiell framgång; tittarsiffror, antal läsare etc. Detta menar han är något 

som har orsakats, eller rättare sagt förvärrats, i samband med televisionens dominerande roll inom 

journalismen. Vad som menas med att televisionen har bidragit till denna negativa trend är, som 

tidigare nämnt, televisionens krav på underhållning - Bourdieu anser att televisionen är fel forum 

för väsentlig information och verkliga diskussioner eftersom allt som förmedlas via mediet 

förväntas underhålla, något som enligt Bourdieu inte kan vara ett krav för exempelvis 

nyhetsrapportering (Bourdieu, 1998:42).2

Det främsta problemet med detta blir således att journalismen, vars syfte ursprungligen har 

varit att spegla en nyanserad bild av vår omvärld, nu istället skapar “verkligheter”  genom att 

kontrollera vilka historier som når medborgarna och hur dessa historier beskrivs (Bourdieu, 

1998:35). Med detta resonemang vill Bourdieu uppmärksamma den makt som medier besitter då 

informationsflödet i samhället kontrolleras av dem. Alltså att ifall journalister fastnar i det han kallar 
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för informationens rundgång, där så stora delar som möjligt av vår tillvaro inte längre 

uppmärksammas, betonas den homogena information som når den stora massan som deras 

verklighet och inte bara en del, eller en aspekt, av vårt samhälle.

Bourdieu definierar exempelvis medievärlden som en dominerad del av kulturproduktionens 

fält; alltså att medievärlden är beroende av övrig kulturproduktion, såsom konsten. Samtidigt 

påpekar han dock att medierna på grund av deras monopol på de redskap som 

informationsproduktionen kräver, kontrollerar samhällets uppfattning av offentligheten; att de på så 

sätt dominerar övriga fält, trots att de samtidigt, fast på andra sätt, är dominerade av dem (Bourdieu, 

1998:68). 

I samband med detta resonerar han även kring det mest väsentliga problemet med mediernas 

mätning av resultat i form av kommersiell framgång. Bourdieu beskriver hur varken konsten, 

vetenskapen eller politiken tidigare har varit beroende av kommersiell framgång, snarare tvärtom då 

kommersiell framgång tidigare har varit anledning nog att ifrågasätta ett verks trovärdighet  - eller i 

politikens fall att kommersiell framgång inte har ansetts ha någon betydande roll för den politiska 

diskussionen (Bourdieu, 1998:42). Det blir av den anledningen ett stort problem inom medievärlden 

eftersom väsentliga företeelser riskerar att inte uppmärksammas eftersom de inte tros kunna 

resultera i kommersiell framgång - som alltså grundar sig i underhållningsvärde. 

4.1.2 Det autonoma fältet

I boken uppmärksammar Bourdieu även det så kallade “autonoma fältet”  som enkelt uttryckt kan 

beskrivas som medievärldens motsats. Detta fält definieras av att aktörerna endast har sina 

konkurrenter som mottagare. Detta innebär, enligt Bourdieu, således att fältet har självstyre. Alltså 

att de olika aktörerna kan, genom saklig diskussion, hylla eller kritisera varandra för att förändra, 

eller bibehålla, de rådande maktförhållandena inom fältet (Bourdieu, 1998:87).

I samband med detta påpekar Bourdieu även att det autonoma fältet innebär att producenterna, 

aktörerna, inom t.ex. det kulturella fältet måste äga de kanaler via vilka de sprider sitt budskap för 

att på så sätt försäkra att fältet inte utsätts för den informationsrundgång som mediefältet har utsatts 

för, men även för att inte riskera att styras av kommersiella intressen (Bourdieu, 1998:92). På så sätt 

menar Bourdieu att man skulle kunna skapa nyanserad kommunikation som speglar omvärlden 

istället för att skapa felaktiga definitioner av den.

Avslutningsvis uppmärksammar Bourdieu att många talar om kommersiell framgång som den 

mest demokratiska metoden eftersom man på sätt kan förlita sig på medborgarnas val. Bourdieu 

Alireza Shamsparto
Kurs: Retorik C
Moment: C-uppsats
Handledare: Mats Rosengren
VT 11

7



avfärdar dock detta eftersom han i sin definition av mediefältet, dess homogena framställning av 

omvärlden och olyckliga maktförhållanden anser sig ha visat hur det inte är tal om en demokratisk 

metod där medborgarna förses med valmöjligheter, utan snarare att deras uppfattning av 

informationen ständigt förenklas (Bourdieu, 1998:93):

Det journalistiska fältet vilar liksom alla andra på ett antal gemensamma utgångspunkter och 
övertygelser (bortom skillnader i position och åsikter). Dessa förutsättningar, som består av ett 
visst system av tankekategorier, ett  visst förhållande till språket, allt som till exempel ingår i 
ett  begrepp som att “gå hem i TV”, ligger till grund för det urval journalisterna gör ur den 
sociala verkligheten och ur helheten av symboliska produktioner. Ingen diskurs (vetenskaplig 
analys, politisk manifestation etcetera), ingen aktion (demonstration, strejk etcetera) slipper 
undan denna sållning genom det journalistiska urvalet, det vill säga den otroliga censur som 
journalisterna utövar utan att ens vara medvetna om det, genom att enbart ta till sig det som 
intresserar dem, det som “fångar deras uppmärksamhet” (dvs. stämmer med deras kategorier, 
deras raster) och förbise och därmed osynliggöra andra symboliska uttryck som vore lika 
förtjänta att nå en stor publik (Bourdieu, 1998:69).

4.1.3 Avgränsning
I kapitlet ”Verkligt falska och falskt verkliga debatter”  (Bourdieu, 1998:46) beskriver Bourdieu hur 

andra aspekter av en debatt än de faktiska orden påverkar mottagarens uppfattning. Alltså hur 
debattörernas kroppsspråk, gester och mimik ibland säger mer än argumentationens innehåll i 

klassisk retorisk mening. Detta är en analys som har en tydlig sociologisk koppling och det är 
självklart intressant att undersöka hur digitala debatter förhåller sig till fysiska debatter. Å andra 

sidan är detta ämnat för en annan studie då det avviker från mitt arbetes syfte. 
Vidare resonerar Bourdieu i bokens avslutande kapitel ytterligare kring autonoma fält där han 

exemplifierar hur resultat kan mätas genom att förhålla reklamintäkter mot statlig stöd - alltså rent 
ekonomiska metoder som ska tillåta att bortse från exempelvis tittarsiffror (Bourdieu, 1998:99). 

Även detta är något som jag i mitt arbete kommer att bortse ifrån eftersom det saknar relevans för 
jämförelsen med de nya medierna. Att införa sådana resonemang i detta arbete skulle kunna 

begränsa möjligheterna till att konkretisera och definiera de nyare medierna väl, bland annat 
eftersom de ibland inte drivs av någon typ av ekonomiskt stöd, vilket skulle kunna orsaka 

missvisande resultat.
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4.2 Twitter

I denna del redogör jag inledningsvis för vad Twitter är för att sedan presentera relevanta delar av 

den diskussion som har pågått kring fenomenet. Slutligen introducerar jag relevant forskning om 

Twitter.

4.2.1 En kort redogörelse av Twitter

Twitter är en nätbaserad community som startades 2006. Syftet med denna plattform har, enkelt 

uttryckt, varit att skapa en plats där människor kan sprida information om sig själva och ta del av 

information om andra. Twitter-användare kan publicera meddelanden som är upp till 140 karaktärer 

långa på sin sida som visas i kronologisk ordning med de senaste meddelandena högst upp och de 

äldre längre ner (O’Neill, 2008:6). Interaktionen mellan människor på Twitter grundar sig i 

principen att kunna “följa”  andra användare. Detta innebär att en person kan hålla sig uppdaterad 

om andra intressanta Twitter-skribenters aktivitet på sidan. På så sätt publiceras dessa skribenters 

meddelanden på personens Twitter-sida, så att denne kan ta del om den information som 

skribenterna publicerar på sina Twitter-sidor (O’Neill, 2008:6). 

Användarna skapar på så sätt egna nätverk på Twitter via vilka de kan sprida information på 

olika sätt. Twitter ger användarna möjlighet att göra så kallade “retweets” eller 

“mentions”  (O’Neill, 2008:10). Att göra en retweet innebär att man citerar en användares 

meddelande. Detta görs i form av att en användare skriver ett meddelande där det framgår att texten 

är citerad från någon annan. Att göra en mention, på svenska omnämnande, innebär att en 

användare nämner en annan Twitter-användare i sitt meddelande. I både retweet och mention skapas 

det en länk till den berörda användarens Twitter-sida i meddelandet.3  På så sätt tillåter Twitter 

information att spridas vidare från olika nätverk av användare.

Twitter bygger alltså på en grundprincip om att kunna sprida information i realtid - 

meddelanden publiceras, uppfattas av ”följare”  och skickas vidare genom exempelvis retweets och 

blir på så sätt tillgängliga för nya grupper av användare. Användarna kan publicera meddelanden 

via datorer eller sms-meddelanden, vilket har gjort Twitter till ett lämpligt forum för 

informationsspridning gällande pågående händelser (O’Neill, 2008:10). 

Twitter innehåller även en kategoriseringsfunktion som kallas för “hashtag”. Detta är en 

ändelse som meddelandena kan förses med för at kunna hittas av andra användare som söker 
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3 Retweets och mentions inleds med symbolen “@” följt av den önskade användarens namn på Twitter.



Twitter på specifika sökord - om en användare söker igenom Twitter med exempelvis sökordet 

“frukost”, kan denne finna samtliga meddelanden som försetts med hashtagen “frukost”.4 På så sätt 

kan både skribenter och användare som söker information lättare sortera den stora mängden 

meddelanden på Twitter och finna relevant resultat om olika händelser och företeelser (O’Neill, 

2008:12).

4.2.2 Twitter och dess genomslagskraft

Twitter kritiserades under fenomenets tidiga period och definierades som “a platform of 

mediocrity”, med vilket menades att användarna på Twitter endast kommunicerade alldagliga 

händelser, exempelvis vad de har ätit eller vilken musik de har lyssnat på (O’Neill, 2008:8). En 

händelse som dock visade på Twitters användbarhet var demonstrationerna efter presidentvalet i 

Iran sommaren 2009. Under denna turbulenta period i Iran rapporterade stora organisationer som 

BBC och CNN händelserna med Twitter som sin huvudkälla - detta eftersom organisationernas 

journalister nekades tillträde i Iran. Således fanns ingen annan källa till vad som pågick i landet 

förutom de iranska Twitter-användare som kontinuerligt publicerade meddelanden om landets 

situation som sedan användes av journalister världen över (O’Neill, 2008:6).5 

Twitters betydelse blev även tydligare när det framgick att den amerikanska staten hade, 

under samma period som händelserna i Iran, varit i kontakt med Twitter och bett dem att 

senarelägga en uppdatering av hemsidan för att möjliggöra för människorna i Iran att fortsätta 

sprida information om situationen (Grossman, 2009). Vad som i övrigt har definierats som Twitters 

främsta fördel är att fenomenet tillåter vanliga människor att rapportera om specifika händelser i 

realtid, vilket inte tillåter att kommunikationen censureras, eller vinklas, före publicering (Farhi, 

2009). Med detta menas att Twitter tillåter kontinuerlig nyhetsrapportering från en händelse som 

pågår, vilket traditionella medier såsom televisionen och nyhetstidningar inte har möjlighet att 

genomföra.6
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4 Hashtags inleds med symbolen “#” i meddelandet - det givna exemplets hashtag blir således “#frukost”

5 Vad som alltså gjorde Twitter användbar var dess enkla system som möjliggjorde kommunikation med hjälp  
av datorer och mobiltelefoner, samt dess kategoriseringssystem som tillät journalisterna att enkelt söka fram 
information om specifika händelser.

6 Det går förstås att mena att televisionen tillåter detta i viss mån. När stora händelser, såsom terrordåd, sker 
är det inte ovanligt att tv-kanaler avbryter pågående sändningar för extrainsatt nyhetsrapportering. Numera 
kan även tidningar rapportera mer kontinuerligt än tidigare via sina hemsidor. Men vad som skiljer Twitter 
från dessa egenskaper hos traditionella medier är att information kan spridas av vem som helst, när som 
helst utan att den behöver uppfattas av en journalist. 



Det är dock nämnvärt att Twitter även har kritiserats av journalister som menar att mediet inte 

kan accepteras som en källa för nyhetsrapportering - detta eftersom skribenternas identiteter inte 

kan bekräftas och det är därför problematiskt att referera till information från Twitter. Under 

demonstrationerna i Iran valde även iranska militär- och polisstyrkor att arbeta med Twitter för att 

övervaka pågående kommunikation. De skapade Twitter-konton som framställdes som konton 

tillhörande demonstranter och spred på så sätt falsk information om händelser som skulle ge staten 

kontroll över demonstrationerna, vilket senare blev ett ännu tydligare exempel på att Twitters värde 

för journalister kan ifrågasättas (Gross, 2009).

4.2.3 Twitters förmåga att påverka 

Forskning inom sociologi, kommunikation, marknadsföring och samhällsvetenskap har sedan länge 

studerat ämnet påverkan och dessa teorier uppmärksammas inom nya forskningsprojekt som har 

genomfört kring sociala medier. I en artikel skriven av flera forskare, ”Measuring User Influence in 

Twitter: The Million Follower Fallacy”  (2010), har man studerat Twitters påverkanskraft främst ur 

ett marknadsföringsperspektiv. Denna studie uppmärksammar dock flera aspekter av Twitter som är 

intressanta även när Twitter studerar som källa för informationsspridning.7

Artikeln utgår ifrån Evert M. Rogers teorier som han presenterar i sin bok Diffusion of 

Innovation (1995) som kom ut första gången 1962.8 Rogers teorier har haft stort inflytande inom 

kommunikationsteori, men har på senare tid kommit att ifrågasättas av vissa forskare. Rogers menar 

att  förändring hos en målgrupps tankesätt inte kan åstadkommas via persuasion, utan snarare att 

idéen behöver formas om och tillämpas så att det passar målgruppens existerande tankesätt (Rogers, 

1995:5). Enkelt uttryck menas alltså att kommunikation måste skapa engagemang och följaktligen 

tillit  för att  kunna nå ut till den tänka målgruppen, hellre att denna målgrupp ska övertygas till att 

acceptera idén i dess ursprungliga form. Han motiverar detta genom att uppmärksamma 

resonemang om osäkerhet, på engelska uncertainty, och information:
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7 Gränsen mellan marknadsföring och informationsspridning må vara diffus då marknadsföring ofta betraktas 
som en form av kommunikation. Jag väljer dock att uppmärksamma denna skillnad eftersom jag anser att 
det vore relevant att känna till studiens ursprungliga syfte.

8 Ett annat verk från samma era som också har en stor plats i denna diskussion är Katz och Lazarsfelds 
artikel Personal Influence; the part people played by people in the flow of mass communications (1955). I 
detta arbete kommer jag att fokusera på Rogers studier eftersom det inte finns några större skillnader mellan 
teorierna, utan hans teorier kan snarare ses som en vidareutveckling av Katz och Lazarsfelds arbete. 



Uncertainty  is the degree to which a number of alternatives are perceived with respect to the 
occurence of an event and the relative probabilities of these alternatives. Uncertainty 
motivates an individual to seek information. Information is a difference in matter-energy that 
affect uncertainty  in a situation where choice exist among a set of alternatives. (Rogers, 
1995:14)

Detta resonemang applicerar Rogers på idén om innovation, som han definierar som en ny metod, 

idé eller objekt som presenteras som en lösning på ett problem (Rogers, 1995:14). Innovation blir 

således ett nytt alternativ i en specifik situation som mottagaren utvärderar och värdesätter i 

förhållande till andra alternativ genom att söka information om innovationen. Vad Rogers forskning 

visar på är dessutom att denna information hämtas från vad som kallas för near-peers - alltså 

människor som delar vissa attribut med personen som söker information, exempelvis socialt status, 

ålder, bakgrund etc. (Rogers, 1995: 16).  

På så sätt menar han att  "the diffusion of innovations", spridningen av innovationer, är en 

social process som baseras på att  subjektiv information om en ny innovation kommuniceras och att 

definitionen av innovation således tillämpas och formas om inom en social grupp. Följaktligen 

definierar Rogers huvudpunkten för denna spridning av information som så kallade influentials, 

som på svenska enklast kan likställas med opinionsledare - personer inom olika sociala grupper som 

besitter inflytande och förmåga att påverka individer i deras omgivning (Rogers, 1995: 27).9 

Ett av de främsta exemplen på kritik mot denna teori finns dock i Duncan J. Watts artikel 

”Influentials, Networks, and Public Opinion Formation” (2007) där Watts menar att social 

förändring, och spridning av information, sker i majoriteten av fallen inte på grund av opionsledare:

By simulating a series of formal models of diffusion that are grounded in the mathematical 
social science literature, we find that  there are indeed conditions under which influentials are 
likely to be disproportionately  responsible for triggering large-scale “cascades” of influence 
and that, under these conditions, the usual intuition regarding the importance of influentials is 
supported. These conditions, however, appear to be the exception rather than the rule—under 
most conditions that we consider, influentials are only modestly more important than average 
individuals. In the models that we have studied, in fact, it is generally the case that most social 
change is driven not by influentials but by easily influenced individuals influencing other 
easily influenced individuals. Based on these results, we argue that, although our models are 
at best a simplified and partial representation of a complex reality, they nevertheless highlight 
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9 Både Rogers och andra teoretiker, exempelvis Kelly & Berry (2003, 1), påpekar att ordet “influentials” inte 
nödvändigtvis syftar på individer med hög status och makt i ett samhälle, utan att det snarare handlar om 
individer som har förmåga att påverka en specifik grupp människor - dessa “influentials” definieras med 
andra ord inte efter kriterier såsom socialt eller ekonomisk status. 



that claims regarding the importance of influentials should rest on carefully specified 
assumptions about who influences whom and how. (Watts, 2007: 442)

Watts uppmärksammar dessutom att Rogers i sina resonemang förutsätter att kommunikationen sker 

i två steg - att en idé förmedlas till opinionsledarna för att sedan nå ut till de tänkta målgrupperna. 
Vad Watts studie dock visar är att Rogers teori i sig inte förutsätter dessa två steg, utan att 

spridningen av information och den sociala förändringen kan ske direkt inom målgruppen (Watts, 
2007:443). Watts studie söker inte att avvisa teorier som den Rogers beskriver, syftet är snarare att 

konkretisera teorin och definiera opinionsledarnas egentliga roll (Watts, 2007:454). Något som 
Watts slutligen uppmärksammar är det faktum att hans studier visar på att opinionsledarna inte kan 

bevisas vara grunden till informationsspridning och social förändring - i många fall må de spela en 
stor roll, men detta är ett attribut som inte kan tilldelas endast opinionsbildarna eftersom vanliga 

individer kan komma att spela samma roll (Watts, 2007:455).
Slutligen vill jag återgå till den artikel jag uppmärksammade inledningsvis, Hamed Haddadis 

”Measuring User Influence in Twitter: The Million Follower Fallacy”  (2010). Haddadi konstaterar i 
sitt arbete att inom nya kommunikationsplatform, såsom Twitter, kan man se att traditionella 

opinionsbildare har fått en allt mindre signifikant roll än tidigare. Han menar att individer som 
använder sig av nyare medier är mer benägna att influeras av deras närmaste krets, exempelvis 

deras vänner, än faktiska opinionsbildare (Haddadi, 2010: 11).10 Något som Watts definierade som 
tillkortakommanden i de äldre teorierna, Rogers (1995) och Katz (1962), är teoriernas brist på 

hänsyn till de interpersonella förhållandena som påverkar kommunikationen (Watts, 2007:442). I 
likhet med detta talar Haddadi om hur interaktionen mellan individer på Twitter påverkar 

informationsspridningen. 
Haddadis studie grundar sig i att undersöka hur nyheter sprids inom sociala grupper på 

Twitter och han fokuserar på att granska hur individer påverkar varandra och hur inflytande kan 
definieras inom de nya medierna - alltså att försöka kartlägga hur inflytande tar form i andra fall än 

när man enbart talar om opinionsbildare (Haddadi, 2010:11). Hans undersökning visar inledningsvis 
att popularitet, alltså antalet följare på Twitter, på egen hand inte kan visa på hur inflytelserik en 

användare är. Detta eftersom ett stort antal följare i sig säger väldigt lite om huruvida aktiva dessa 
följare är - med andra ord hur villiga de är att engagera sig i kommunikationen som förs (Haddadi, 

2010:11). 
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10 Haddadi uppmärksammar även andra arbeten som har konstaterat liknande slutsatser, exempelvis 
Domingos & Richardsons Mining the Network Value of Costumers (2001).  



Vad som snarare visar på en användares förmåga att influera är antalet retweets som 

användaren skapar, vilket tyder engagemang från följare eftersom informationen sprids vidare 

(Haddadi, 2010:14). Haddadi gör även en skillnad mellan retweets och mentions då hans 

undersökningar visar att det förstnämnda innebär nyhetsvärde, alltså att det kommunicerade 

meddelandet är intressant, medan det senare innebär personligt värde - att användaren, vars namn 

uppmärksammas av andra besitter ett värde för ett visst ämne (Haddadi: 2010:17). Mentions kan 

med andra ord liknas vid vad som i exempelvis Rogers teorier definieras som opinionsledare.11

Haddadi resonerar sedan kring hur denna uppdelning mellan antalet följare, genererade 

retweets och genererade mentions är av stor betydelse för hur man definierar influens, eller 

påverkanskraft. Hans resultat visar att informationsspridning kan ske mellan ordinära individer och 

att på nyare medier som Twitter sker kommunikationen på andra sätt än de som beskrivs i äldre 

kommunikationsteori, såsom Rogers (Haddadi, 2010:17).  

Iljia Subasic och Bettina Berendt har i sitt arbete Peddling or Creating? Investigating the Roll 

of Twitter in News Reporting (2011) vidareutvecklat Haddadis arbete där de undersökte Twitters roll 

inom nyhetsrapportering. Syftet med studien var att definiera hur Twitter förhåller sig till mer 

etablerade nyhetsorganisationer, exempelvis Reuters.12  Subasic och Berent undersökte ifall Twitter 

huvudsakligen skapade eller spred nyheter och information i förhållande till andra 

nyhetsorganisationer. Vad man fann i denna studie var att Twitter huvudsakligen förmedlade åsikter 

och kommentarer om redan rapporterade nyheter (Subasic & Berendt, 2011:4).

Arbetet visar alltså att Twitter kan skapa såväl som vidarerapportera nyheter men sett till 

nuvarande kommunikationen domineras forumet av subjektiva kommentarer kring ämnen, vilket 

även särskiljer Twitter från de mer traditionella nyhetsorganisationerna (Subasic & Berendt, 

2011:6). 
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11 Haddadi exemplifierar detta med att presentera undersökningsresultat som visar att celebriteter genererar 
många mentions medan organisationer som CNN och The New York Times genererar många retweets 
(Haddadi, 2010:17). 

12 Detta är ett kort fallstudiebaserat arbete som främst söker att identifiera nya rön för vidareforskning inom 
ämnet. 



Del II 
I denna del av arbetet kommer jag att relatera de presenterade teorierna och forskningen om Twitter 

till Bourdieus definition om det journalistiska och autonoma fältet. Jag kommer inledningsvis att  

endast diskutera hur de presenterade teorierna påverkar varandra, utan att i någon större 

utsträckning fokusera på hur kommunikationen och informationsspridningen ter sig i praktiken. 

Detta blir således en inledande sammanfattning som sedan kommer att mynna ut i en mer 

fördjupande diskussion där jag även redogör för mina egna tankar kring ämnet. 

1 Bourdieus fält och Twitter
 Den forskning som har presenterats visar tydligt att det finns paralleller att finna mellan Twitter och 

Bourdieus definition av, i första hand, det autonoma fältet. Bourdieu talar om det autonoma fältet 

som ett fält som har självstyre - enklast beskrivet som ett fält där "producenternas enda kunder är 

deras konkurrenter, alltså de som själva skulle kunna upptäcka det som producenten lägger 

fram" (Bourdieu, 1998:86). Denna beskrivning lämpar sig väl för Twitter i dess enklaste form. 

Twitter saknar hierarkier - samtliga användare av mediet har samma förutsättningar och möjligheter 

för kommunikation.13 

Bourdieu kritiserade även de traditionella medierna på grund av att de, enligt honom, inte gav 

möjligheter till diskussion då till exempel televisionens tidsbegränsningar förhindrade verkliga 

samtal att ta plats. Vidare menade han även att konkurrensen mellan tidningarna förhindrade dem 

från att spegla samhället från olika perspektiv och att de följaktligen skapade en homogen bild av 

vår sociala tillvaro. Sammanfattningsvis menade Bourdieu alltså att den kommunikation som förs 

via de traditionella medierna inte fyller det journalistiska syfte som den ska fylla eftersom 

allmänheten bör förses med, eller åtminstone ha tillgång till, en mer nyanserad 

informationsspridning än vad medierna möjliggjorde. 

Det görs alltså en distinktion mellan konkurrens inom det autonoma fältet och konkurrens 

inom mediefältet. Bourdieu menade, som jag tidigare nämnt, att konkurrens inom det autonoma 

fältet definierades av hur maktförhållanden och normer förändrades via diskussion mellan fältets 

aktörer. Vad som därmed definieras som konkurrens inom mediefältet är strävan efter kommersiell 
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13 Det är förstås relevant att resonera kring hur exempelvis antalet följare påverkar en användares 
kommunikation, likt hur tittarsiffror och försäljning av lösnummer påverkar kommunikationen via television 
och tidningar. Detta är något som jag diskuterar senare i arbetet.



framgång, vilket orsakar att en nyanserad informationsspridning inte blir möjlig. Vad som är 

relevant för denna diskussion är att ta hänsyn till Bourdieus resonemang om att kommunikationens 

syfte bör vara att göra information tillgänglig, vare sig informationen brukas av den stora massan 

eller ej. Det handlar alltså om att kunna ta del av en nyanserad kommunikation, hellre än att avfärda 

information som inte är linje med vad som når kommersiell framgång.

Dessa begränsningar är dock något som har frångåtts i nyare medieformer, såsom Twitter. 

Kommunikation via Twitter har endast en begränsning, vilket som sagt är att varje meddelande 

endast får bestå av 140 karaktärer. Detta är dock något som användarna inte behöver förhålla sig till 

då det går att kommunicera flera meddelanden som tillsammans bildar det fullständiga budskap som 

en individ publicerar via sitt konto på Twitter (O'neil, 2008:42). Således går det alltså att se hur 

Twitter tillåter diskussioner att ta plats utan avbrott, eller censur, och att information kan ges plats 

utan att det på förhand behöver värdesättas.

På så sätt finns det likheter att finna mellan Twitter och Bourdieus definition av det autonoma 

fältet. Då han menade att det autonoma fältet behöver forma en plats där aktörerna har möjlighet att 

via saklig diskussion hylla eller kritisera varandra, för att på så sätt kontrollera de rådande 

maktförhållandena, kan man mena att Twitter är just ett sådant forum.14  Twitter möjliggör för 

samtliga användare att involvera sig i den kommunikation som pågår inom mediet - det finns inom 

Twitter inga privilegier som begränsas till utvalda användare. 

Haddadis studie visade att tidigare okända individer kunde uppnå stor informationsspridning 

via aktivt arbete på Twitter (Haddadi, 2010:10) - alltså att Twitter inte styrdes av förutbestämda 

maktförhållanden där vissa användare förutsätts har mer kontroll över kommunikation än andra. 

Detta eftersom kommunikation via Twitter, som jag tidigare nämnt, påverkas mer av den 

kommunicerade informationens relevans och användarens aktivitet inom mediet, än ryktbarhet och 

därmed antalet följare. Vad detta innebär är, enkelt uttryckt, att användarna på Twitter har möjlighet 
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14 Vad Bourdieu definierar som saklig diskussion skiljer sig förstås från vad som kommuniceras på Twitter. 
Då Bourdieu i boken exemplifierar sin definition av detta genom att resonera kring den akademiska världen 
och hur konversationer sker inom den, finns det givetvis skillnader. Denna parallell mellan Twitter och 
Bourdieus resonemang baseras följaktligen mer på det faktum att Twitter möjliggör för ordinära individer att 
kommentera, kritisera eller hylla vad som kommuniceras, vilket de inte har haft möjlighet till att göra via 
traditionella medier.



att påverka de rådande maktförhållandena och normerna på mediet, såsom Bourdieu resonerar kring 

det.15 

Bourdieus resonemang om att det huvudsakligen handlar om att göra information tillgänglig 

för eventuellt bruk lämpar sig även för detta. Även inom Twitter når information framgång - vissa 

förmedlade nyheter blir betydligt mer populära än andra, även om den mindre framgångsrika 

informationen kan vara av stor betydelse. Trots att Twitter, som sagt, tillåter kommunikationen att 

utmanas, kan detta liknas vid de resonemang om audiomat och selektiv kommunikation eftersom 

viss information kan komma att dominera mediet. Men som teorierna visar är den väsentliga 

skillnaden att Twitter trots detta tillåter all information att nå ut. Det skapas således, i likhet med 

Bourdieus tankar, en situation där en nyanserad, heterogen kommunikation finns tillgänglig för de 

individer som väljer att ta del av den. 

Twitter är med andra ord mer dynamisk än traditionella medier i den bemärkelsen att samtliga 

deltagare har möjlighet att påverka mediet. Sett till Bourdieus kritik mot traditionella medier och 

deras beroende av kommersiell framgång, kan man på Twitter se hur faktorer som följare inte har 

samma centrala roll för kommunikationen. Det är viktigt att påpeka att antalet följare inom Twitter 

är relevant att ta hänsyn till - fler följare innebär dels att informationen har större chans att nå ut till 

en större massa, men också viss auktoritet då det på ett sätt bekräftar en användares trovärdighet 

och popularitet (Haddadi, 2010:8). Detta är något som är likt Bourdieus definition om audiomat och 

hur det påverkar uppfattningen om framgång och relevans inom traditionella medier. 

Vad som dock skiljer sig från vad Bourdieu beskriver som tidningars och televisionens 

förhållning till deras kommersiella framgång är det faktum att de individer som inom traditionella 

medier definieras som mottagarna, inom Twitter har möjlighet att påverka denna framgång mer än 

tidigare. Eftersom Twitter skapar, och förutsätter, en dialog mellan samtliga involverade, behöver 

inte den informationsrundgång som Bourdieu talar om skapas inom mediet. Då Bourdieu menar att 

informationsrundgång uppstår på grund av att samtliga aktörer imiterar varandra, i den meningen att 

de mer underordnade aktörerna förhåller sig till de dominerande aktörerna, kan man mena att 

Twitter ger möjlighet att frångå detta. 

Twitter skiljer sig därför från de traditionella medierna som inte tillåter en dialog mellan de 

som kommunicerar och deras mottagare. Den forskning som jag tidigare har presenterat visar att 
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Alltså hur demonstranterna, och inte journalisterna, lyckades kontrollera vad som kommunicerades både 
inom traditionella medier och Twitter. Detta är dock ett ämne som jag väljer att återkomma till i den mer 
fördjupande diskussionen



exempelvis nyhetsorganisationer, celebriteter och ordinära individer kommunicerar via 

användarkonton som bygger på samma princip, vilket innebär att samtliga användare besitter 

samma möjligheter till att utöva makt och påverka den utövade makten av andra inom mediet. De 

presenterade studierna visade även på att kommunikation via Twitter inte förutsätter 

nyckelpersoner, opinionsledare, och att kommunikationen kan ske inom en grupp utan att en extern 

part, exempelvis en nyhetsorganisation eller opinionsledare, behöver involveras. 

Baserat på detta kan man mena att medier som Twitter frångår, eller rättare sagt ger 

möjligheter till att frångå, det Bourdieu definierar som mediefältet. På grund av de 

kommunikationsmöjligheter som Twitter innebär, kan man hävda att aktörer inom mediefältet inte 

längre har samma kontroll över vilken bild av samhället som speglas och att de således inte längre 

kontrollerar de fält som de bevakar och rapporterar ifrån i samma utsträckning. Alltså att 

traditionella medier inte längre besitter monopol på informationsspridningsverktyg, såsom Bourdieu 

resonerar kring det.

Forskingen om Twitter visar individernas självständighet inom mediet. Människor har 

möjlighet att skapa, sprida och kommentera nyheter och på så sätt kan aktörer inom olika fält 

påverka hur traditionella medier bevakar dem. Således kan Twitter användas som ett verktyg för att 

förhindra skapandet av en homogen samhällsbild då åsikter och relevanta ämnen som inte 

uppmärksammats av traditionella medier kan ges utrymme. Mediet innebär med andra ord en 

möjlighet till  makt för den stora massan som nu kan värdera och påverka informationsspridningen, 

på ett sätt som påminner om hur Bourdieu definierar det autonoma fältet och dess möjlighet för 

kollektiv utvärdering och påverkning av de rådande maktförhållandena. 

Utifrån dessa resonemang är det tydligt att Twitter inte tillhör mediefältet, trots att mediet ofta 

jämförs med nyhetsorganisationer (Subasic & Berendt, 2011:2). Bourdieu resonerade kring 

mediefältet som ett fält som är beroende, och således dominerat, av andra fält inom samhället, 

samtidigt som det besitter makt, och dominerar, fälten i fråga. Detta är inte nödvändigtvis fallet med 

Twitter. Det främsta anledningen till Bourdieus definition av mediefältets makt är, som jag tidigare 

nämnde, att endast medierna hade tillgång till medlen för produktion och spridning av information. 

I samband med fenomen som Twitter ser man dock att verktygen görs tillgängliga för en större 

allmänhet och att utövandet av makt följaktligen inte längre består av en statisk situation där utvalda 

aktörer har ständig kontroll över kommunikationen. 

Något som anses vara en etablerad åsikt, eller nyhet, inom Twitter kan utmanas och 

ifrågasättas av andra användare. På så sätt finns det därför möjlighet att mäta relevans med andra 
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medel än kommersiell framgång och popularitet eftersom det finns medel för att med diskussion 

värdera informationen som görs tillgänglig och att användarna, och exempelvis inte endast 

journalister, får möjlighet att presentera ny information som kan förändra den rådande diskussionen. 

Twitter behöver således inte definieras som ett fält i sig, utan snarare endast ett alternativ till de 

informationsspridningsmedel som tidigare endast har tillhört traditionella medier. Alltså kan mediet 

betraktas som ett verktyg som kan brukas av olika fält i samhället för att försöka kontrollera 

kommunikationen som förs. 

Bourdieu uppmärksammar själv, som jag nämnde ovan, att många definierar den 

kommersiella framgången som en demokratisk metod som bygger på medborgarnas val. Alltså att 

man genom att mäta tittarsiffror och försäljning kan definiera hur medborgarna har värderat den 

information de har försetts med. Detta avfärdar dock Bourdieu då han menar att det snarare handlar 

om att medborgarnas uppfattning av omvärlden och informationen har förenklats eftersom 

rapporteringen är homogen. Han talar, som vi såg i citatet tidigare i detta arbete, om det 

journalistiska urvalet som sker där tillgänglig information från de olika fälten värderas utifrån de 

tankesätt som är gemensamma för mediefältets aktörer. 

Trots att exempelvis antalet följare uppfattas som en del av framgången och förmågan att 

kunna påverka på Twitter, är även detta något som skiljer sig åt när man jämför traditionella medier 

med Twitter (Haddadi, 2010:3). Bourdieus resonemang om att den kommersiella framgången har 

blivit en missvisande resultatmätningsmetod, lämpar sig delvis även på Twitter och mätning av 

antalet följare. Både Watts (2007) och Haddadi (2010) visar att det finns en felaktig föreställning 

kring att antalet följare på Twitter innebär framgång, och i Bourdieus termer även att antalet följare 

innebär att den stora massan har värderat och demokratiskt definierat någonting som relevant. 

Men den stora skillnaden som tillåter Twitter att frångå detta är dess tillgänglighet. Då 

Bourdieu talar om ett journalistiskt urval som aktörerna inom mediefältet genomför, bör man 

påpeka att Twitter saknar denna typ av raster. Mediet tillåter alla nya perspektiv att träda fram ifall 

nya användare väljer att engagera sig i kommunikationen och det är således inte tal om att 

information sållas innan den kan presenteras - snarare, som jag tidigare nämnt, att användarna 

genom att kommentera och sprida information avgör hur framgångsrik informationen i fråga blir. 

2 Twitter i praktiken
Utifrån den teoretiska jämförelsen går det att hitta många likheter som visar på Twitters nära 

relation till Bourdieus autonoma fält. Det är dock viktigt att påpeka att den teoretiska relationen kan 
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vara generaliserande och missvisande eftersom den inte visar på externa faktorer som är av stor 

betydelse för denna diskussion. Det mest intressanta resultat som går att finna i den teoretiska 

jämförelsen är att Twitter kan användas som ett verktyg för att skapa transparens i samhället. Detta 

innebär att individer kan med hjälp av så kallad citizen journalism, och moderna 

kommunikationsverktyg som Twitter, bevaka regeringar, organisationer och företag mer noggrant 

än tidigare, vilket är något som enligt Bourdieu definierar det journalistiska syftet. 

Men i praktiken blir den frihet som Twitter innebär, paradoxalt nog, i vissa fall ett hinder i sig. 

Detta, enkelt uttryckt, eftersom de dominerande organisationerna, inom exempelvis den politiska 

och journalistiska sfären, kan närvara inom medier som Twitter och följaktligen etablera en stark 

position i de forum som tillåter den stora massan att utmana deras makt i samhället. Alltså att 

organisationernas position och makt inom kommunikationen kan överföras till de nya medierna, i 

likhet med iranska statens närvaro på Twitter under demonstrationerna. Ali Nobil Ahmad resonerar i 

sin artikel ”Is Twitter a Useful Tool for Journalists” (2010) kring detta:

Optimists of globalization such as Meyrowitz (1985) see all this - the advent and spread of 
‘new’ media and its consequences for democracy  - as profoundly emancipatory. This is 
debatable. And for journalism, it surely  has sobering implications, and raises the question of 
who is using whom as a tool? Mariategui et al. (2009: 217) have pointed out that under post-
Fordist information capitalism, communications function as a means of production:

Who controls it [and who profits from it] is crucial. Alternative forms are easily gobbled up 
by information capitalism, which turns radical innovation into unpaid research and 
development for its own expansion.

These authors write with reference to art. Their point though is also pertinent in discussions of 
the journalistic field, where the power to profit from information online (whether filed by 
journalists or uploaded by  citizens) remains in corporate hands - hands that have no necessary 
commitment to the survival of journalism unless it profits them directly. Indeed the ability of 
information capitalism to recruit labour to provide content for corporately  owned social 
networking sites like MySpace (Murdoch), Flickr (Yahoo!) and YouTube (Google) 
highlighted by  Mariategui et al. should be of equal concern to journalists. As they point out, 
type in Brittney Spears in a Google search, and Google News comes up before People 
magazine or TMZ.com. (Google-owned YouTube tops the video results, above MTV and 
MySpace). (Ahmad, 2010:9)

Något i sammanhanget väldigt intressant som Ahmad uppmärksammar i detta resonemang är att 

ägarförhållanden kan komma att väga tyngre än vad tekniken i fråga, Twitter, möjliggör för den 

stora massan. Med detta menas att externa faktorer, i detta fall ekonomiska faktorer, kan ha större 
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betydelse än att nya verktyg och nya kommunikationsformer görs tillgängliga. Även detta har en 

koppling till Bourdieus resonemang om informationens rundgång. När han talar om att 

informationens kommersiella framgång avgör hur medierna värdesätter informationen, kan man via 

Ahmads resonemang även se att ägarförhållandena bakom de digitala kanalerna skapar en typ av 

konkurrens likt den inom mediefältet, såsom Bourdieu definierar det. Alltså att man arbetar för att 

den information som finns inom ens egna kanaler ges större utrymme än konkurrenternas - som 

Ahmad exemplifierar, att Google ser gärna att information från deras egna kanaler får större 

spridning än exempelvis konkurrenten Yahoo!.

Det som inte uppmärksammas i den teoretiska jämförelsen är att information i det 

västerländska samhället är en ekonomisk resurs. Precis som det avslutande meningen i Ahmads 

resonemang visar, kan etablerade organisationer utöva makt över informationen trots intåget av nya 

medel och verktyg som ger den stora massan större utrymme - de ekonomiska ägarförhållandena är 

ett sätt i sig att sålla och värdera den information som görs tillgänglig på webben, som fungerar i 

likhet med vad Bourdieu säger om journalisters sätt att selektivt värdera informationen som 

publiceras för allmänheten. 

Detta i sig blir alltså en process som delar många attribut och konsekvenser med 

informationens rundgång. Denna konkurrens mellan de digitala kanalernas ägare består inte 

nödvändigtvis av en diskussion där aktörerna utmanar varandras positioner pragmatiskt. Det är även 

i detta fall kommersiella intressen som styr konkurrensen och den ena aktörens dominans inom den 

digitala världen innebär, likt traditionella medier, att kommunikationen riskerar att förenklas och 

homogeniseras. Av denna anledning blir det något tydligare att nya verktyg som Twitter, inte 

nödvändigtvis har förmågan att revolutionera kommunikationen. Detta eftersom ägarförhållandena 

som Ahmad talar om kan skapa dominerande och dominerade aktörer även inom den digitala sfären 

- att en aktörs alltför tydliga närvaro på internet kan innebära stora begränsningar för 

kommunikationen mellan den stora massan via exempelvis Twitter. 

Detta innebär förstås inte att fallet är just som sådant för Twitter och dess utveckling, utan 

snarare att möjligheten för dessa konsekvenser finns och att de bör tas hänsyn till i Twitters, och 

liknande mediers, nuvarande tidiga stadium. Men i en diskussion där man ska granska den 

utveckling som den nya teknologin står inför, är det relevant att ta hänsyn till frågor av detta slag. 

Det blir således tydligt att den nya teknologin som möjliggör oberoende kommunikation fortfarande 

kan komma att kontrolleras av utomstående krafter. 
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Det må vara fallet att Twitter ännu inte har hamnat inom ramen för de ekonomiska frågorna 

på grund av dess snabba utveckling - de traditionella organisationerna som nu söker att finna sin 

position inom de nya medieformerna har ännu inte hunnit visa den roll de kommer att besitta för 

framtidens kommunikation (Castells, 2007:20). Med detta menas att resonemangen ovan om hur 

ägarförhållanden av de digitala kanalerna påverkar informationsflödet, ännu inte hunnit ta form och 

visa på de eventuella konsekvenserna för sociala medier som Twitter. 

Ett annat resultat av etableringen av Twitter och likartade forum är, som jag tidigare 

diskuterat, att nyhetsorganisationer givetvis söker sig dit (Farhi, 2009:1). Vad detta kan resultera är 

inte nödvändigtvis ett maktskifte där den stora massan plötsligt dominerar organisationerna, utan 

kanske snarare ett medieskifte, där sociala medier som forum plötsligt får större trovärdighet än 

traditionella medier. Detta behöver alltså inte innebära att sociala medier fortsätter kontrolleras av 

den stora massan, utan kanske endast att organisationerna tar kontroll över det nya forumet. 

Anledningen till att denna situation blir möjlig är just att sociala medier är öppna forum som inte 

utesluter några aktörer. 

För att konkretisera detta vill jag återgå till det tidigare givna exemplet om demonstrationerna 

i Iran under 2009. I samband med denna händelse skapades ett stort intresse för sociala medier, 

främst Twitter. Detta eftersom rapporteringen, som endast bestod av de iranska demonstranternas 

meddelanden via Twitter, uppfattades som genuin - källorna var inte anställda journalister som 

förväntades vinkla nyheterna så att de låg i linje med deras nyhetsorganisations ideologi (Grossman, 

2009:1).16 Sedan denna händelse har alltså Twitter fått en allt starkare position och till och med nått 

den punkt där mediet definieras som en nyhetsorganisation i sig.

Den ökade trovärdigheten innebär i sig att Twitter, eller sociala medier i allmänhet, kan 

komma att dominera nyhetsrapportering på samma sätt som traditionella medier under en lång 

period av dominerat informationsflödet i samhället. Ahmad exemplifierar detta: "Too bad nobody 

seems to notice victims of tyranny unless their stories are told through social media 

websites" (Ahmad, 2010:10). Detta resonemang som syftar på att nyhetsrapportering, precis som 

inom traditionella medier, börjar nå den punkt där de röster som inte hörs saknar relevans - alltså att 

information sållas och att man, i likhet med Bourdieus teorier, återigen befinner sig i en situation 

där informationsflödet skapar en homogen samhällsbild - informationsrundgång.
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Resonemangen ovan kan förstås antas vara generaliserande, i den meningen att jag nästintill 

hävdar att sociala medier inte behöver innebära någon skillnad för nyhetsrapporteringen. Sådant är 

inte fallet eftersom sociala medier, som jag tidigare nämnt, innebär en tydlig utveckling inom 

kommunikationsvanor och möjligheter då den stora massan inte längre begränsas till rollen som 

passiv mottagare:

We must surely agree with Timothy Garton Ash (2009), despite the inflated headline of his 
article, that the elections mark a historical transformation in the way information about 
conflict and state oppression is garnered and disseminated - perhaps the greatest since 
Herodotus and Thucydides began collating eyewitness accounts of the Graeco-Persian and 
Peloponnesian wars to prevent the erasure of their memory from history. Now, for the most 
time in recorded history, witnesses to news events are able to post their unmediated 
testimonies as events unfold, in real time. These will remain permanently accessible to 
anyone, anywhere with uncontrolled Internet access. (Ahmad, 2010:8)

Sociala medier kommer att, oberoende av de här presenterade ekonomiska aspekterna och eventuela 

begräsningarna, förändra kommunikationen för kommande generationer. Vad dessa spekulationer 

kring deras roll snarare uppmärksammar är att normer ständigt förändras. Castells beskriver att det 

alltid kommer att finnas krafter som söker att förändra normer och maktförhållanden (Castells, 

2007:11). Detta innebär att nya företeelser kan komma att bli normer som i sin tur kommer att 

utmanas. Men den skillnad som sociala medier, eller med Castells egna ord "mass self-

communication", innebär är att denna nya kommunikationsform skapar unika möjligheter i den 

benämningen att sociala frågor idag blir globala frågor, vilket gör diskussionen om vem som 

kontrollerar mediet sekundärt (Castells, 2007:13) - organisationer må kontrollera hur och i vilken 

utsträckning informationen exponeras för omvärlden, men det finns mer information, och främst 

mer varierad information, att söka sig till än tidigare.

Min poäng är att denna kontroll trots allt kan vara ett hinder, eller i alla fall en faktor som man 

bör ta hänsyn till, men inte nödvändigtvis något avgörande för diskussionen kring de nya 

kommunikationsformerna. Ahmad uppmärksammar själv i sitt resonemang att denna fördel som nu 

tillhör den stora massan, förutsätter okontrollerad tillgång till internet. Vad detta innebär i praktiken 

är att olika medier inom kategorin sociala medier kan komma att kontrolleras av andra aktörer än 

den stora massan, men precis som Castells påpekar är norm- och maktskiften en naturlig del av vår 

sociala värld, vilket i sin tur innebär att de som söker att utmana rådande förhållanden ständigt 

kommer att söka sig till nya forum.
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Christopher Kullenberg uppmärksammar i sin artikel ”Bortom Wikileaks”  (2011) att det vore 

felaktigt att påstå att ett och samma forum ska definieras som det ständigt fria forumet i den digitala 

världen. Även Kullenberg menar att olika aktörer söker att kontrollera informationen och att det 

således blir en ständig process där den fria information flyttas från en plats till nästa - detta eftersom 

enskilda forum kan kontrolleras, men internet i sig är något som “inte kan stängas 

ned” (Kullenberg, 2011). 

Kullenbergs resonemang kan tillämpas på Twitter. Alltså att Twitter inte nödvändigtvis kan 

betraktas som det ständigt fria forumet som är den stora massans plats för kommunikation. Det är 

ett, just nu, fritt forum på internet där den allmänna massan kan försöka kontrollera 

kommunikationen, men detta är förstås något som kan påverkas och förändras. Men som Ahmad 

påpekar i sin studie är det inte nödvändigtvis endast en fråga om hur Twitter påverkar journalismen, 

utan kanske lika gärna en fråga om hur journalismen påverkar Twitter (Ahmad, 2010:7). 

Twitters styrka, det som har skapat mediets framgång (bortsett från tidigare resonemang om 

trovärdigheten som skapas när ordinära individer rapporterar nyheter), är dess förmåga att låta 

användarna att kommunicera i realtid, något som traditionella medier inte har kunnat konkurrera 

med. Av den anledningen har Twitter blivit ett komplement till det i traditionell mening 

journalistiska arbetet hos flera av världens större nyhetsorganisationer, och fler kommer nog att 

tillkomma (Ahmad, 2010:8). Denna hybrid av de två medieformerna har i sin tur omdefinierat vad 

som anses vara relevant information, eller information med nyhetsvärde om man så vill. 

Sett till Bourdieus resonemang om hur aktörer inom mediefältet värderar information och 

följaktligen även hur information värderas inom de nyare medieformerna, är det tydligt att dessa två 

faktorer tillsammans bildar ett nytt system för informationsvärdering. Tidigare har den 

kommersiella framgången varit av stor betydelse för hur information klassificeras inom mediefältet. 

Idag tar man även hänsyn till vad som kommuniceras inom medier som Twitter - kanaler som inte 

styrs av kommersiell framgång. Vad som således intresserar användarna på Twitter, intresserar även 

nyhetsorganisationerna som på så sätt kan utgå ifrån att information har nyhetsvärde. Och denna 

process sker även åt motsatt håll - användare som engagerar sig i spridning av information på 

Twitter gör det, i många fall, med förhoppningen att nå de etablerade nyhetsorganisationerna. 

Exemplet Iran är återigen aktuellt då demonstranternas bruk av Twitter syftade till att fånga 

journalisters uppmärksamhet världen över och på så sätt kommunicera sitt budskap globalt.  

En av de mest kritiska aspekterna av detta nya journalistiska arbetssätt är journalisternas 

förhållning till Twitter som källa. Twitter är idag ett av de informationssökningsverktyg som 
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journalister använder sig av. Mediet används inte endast för att finna aktuella ämnen som diskuteras 

av den stora massan, utan nyhetsorganisationen som finns närvarande på Twitter använder även sina 

följare för diskutera och ventilera frågor - den stora massan agerar på så sätt som konsulter för 

journalisterna (Ahmad, 2010:7). Det problematiska med denna relation mellan journalisten och 

“mottagaren”  är att man riskerar att som journalist frångå arbetet med att identifiera pålitliga källor. 

Ahmad exemplifierar detta samarbete mellan journalister och Twitter-användare genom att hänvisa 

till hur redaktörer på tidningen The Guardian arbetar med idéer som deras följare på Twitter 

föreslår. Redaktörernas metod för detta är väldigt likt arbetet med kvalitativa undersökningar med 

exempelvis fokusgrupper där utvalda individer får representera olika målgrupper (Ahmad, 2010:7). 

Vad som dock brister i denna metod är att redaktörernas kunskap om Twitter-användarna som 

uttalar sig är väldigt begränsad, främst eftersom användarnas sanna identiteter inte nödvändigtvis 

kan verifieras på Twitter - detta kan således leda  till missvisande  eller helt felaktiga fakta som det 

journalistiska arbetet grundas på.17 

Jag väljer att uppmärksamma denna aspekt av Twitters relation till journalismen eftersom den 

är i linje med Bourdieus resonemang om det journalistiska syftet att spegla samhällets förhållanden 

såsom de egentligen är, istället för att skapa så kallade “verkligheter”  som de kommunicerar till sina 

mottagare. Med detta menar jag att denna oförsiktighet i att bruka Twitter som både en 

informationskälla, och även ett forum där människor kan forma den information som 

organisationerna kommunicerar, kan visa sig vara en minst lika olycklig situation som tidigare 

eftersom det leder till en skenbar representation av den stora massans åsikter, beteenden, begär och 

tyckanden. 

Bortsett från brister i det faktiska arbetet visar Ahmads exempel om redaktörerna på The 

Guardian även på hur Twitter, och i framtiden kanske andra digitala och sociala medier, blir en 

utökad del av journalismen. Därmed inte sagt att detta är allt Twitter begränsas till - det kommer 

förstås finnas andra användningsområden. Men vad som förtydligas i och med detta är att 

diskussionen kring Twitters roll i samhället i vissa fall har varit missvisande. Jag redogjorde tidigare 

i detta arbete för att många har, under en längre period, varit något övertygade om att medier som 

Twitter innebär en revolution för kommunikationen eftersom de har förändrat den rådande 

kommunikationens grundprinciper - den tidigare envägskommunikationen har utmanats av denna 
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interaktiva dialog som kan ske utan att den kontrolleras av utomstående parter, exempelvis 

journalister. Men vad diskussionerna har tagit lite hänsyn till är att intåget av nya verktyg, och nya 

sätt att kommunicera, inte nödvändigtvis innebär att redan existerande aktörer som 

nyhetsorganisationer är motvilliga till att ta del av de nya möjligheterna. 
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3 Sammanfattande slutord
I denna sammanfattning vill jag uppmärksamma och konkretisera arbetets frågeställning ytterligare.   

Denna frågeställning skapades, som jag tidigare nämnt, utifrån Bourdieus teorier och syftet har varit 

att diskutera huruvida de nya digitala kommunikationsmetoderna möjliggör att frångå de problem 

inom medievärlden som Bourdieu uppmärksammar. De teorier som har uppmärksammats i detta 

arbete visar tydligt på att digitala medier, främst Twitter, innebär stora skillnader och förändringar 

för informationsspridningen i samhället. 

Att Twitter har påverkat de traditionella mediernas journalistiska arbete är något självklart - 

vare sig man ser till hur Twitter tillåter andra aktörer än nyhetsorganisationer att sprida information 

eller hur Twitter används av själva nyhetsorganisationerna, kan man se att nyhetsrapportering och 

kommunikation har utvecklats avsevärt. Detta uppenbarar sig tydligast i förhållande till Bourdieus 

resonemang om att mediehus och journalister tidigare har varit ensamma om att ha tillgång till 

verktyg för informationsspridning. Medievärlden har inte bara haft ansvaret att spegla omvärlden 

för den stora massan, utan de har även haft makt över hur omvärlden speglas för övriga samhället. 

Med intåget av medier som Twitter ser man tydligt att fallet inte längre är som sådant. Vare 

sig det handlar om demonstranter i Mellanöstern som självständigt förser nyhetsorganisationer med 

information eller om det handlar om privatpersoner som via sociala medier får stora mängder 

uppmärksamhet, kan vi se att dagens kommunikation är mycket mer dynamisk än tidigare. 

Verktygen för informationsspridning har gjorts tillgängliga och diskussioner och nyhetsrapportering 

kan ta plats utan att aktörer från medievärlden nödvändigtvis inblandas. 

Denna utveckling, som visar på flera likheter med Bourdieus autonoma fält, gör det dock 

samtidigt tydligt att skillnaderna nödvändigtvis inte blir revolutionära. Som jag tidigare nämnt, 

orsakade händelser som demonstrationerna i Iran att det skapades en diskussion kring Twitter där 

man menade att denna kommunikationsplatform innebär en revolution för informationssamhället. 

Flera aspekter av ämnets helhet må visa på att detta stämmer, exempelvis ifall man ser till den stora 

massans nyfunna möjligheter, men det blir samtidigt tydligt att nya verktyg inte behöver innebära 

en revolution. 

Vad som konkretiserades i detta arbete var att sociala medier inte kan likställas, eller i för 

stora drag jämföras, med Bourdieus definition av fält. Ett fält är, enligt Bourdieu, ett socialt rum där 

en specifik diskussion förs - exempelvis vetenskapens fält eller politikens fält. Sociala medier är 

något vagare än så. Medier som Twitter är allmänna platser där specifika diskussioner kan föras. 

Det är med andra ord inte tal om uppståndet av nya fält, utan snarare nya verktyg som utvecklar 
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redan existerande fält. Om man t.ex. ser till det politiska fältet kan man mena att Twitter bidrar till 

att utveckla diskussionen inom ämnet. Då det tidigare enbart har varit traditionella mediers arbete 

att sprida information om fältet kan man idag se att privatpersoner kan ta del av den pågående 

diskussionen och på så sätt påverka fältet. Det är på grund av detta som Twitter tydligast kan 

definieras som ett verktyg - det kompletterar redan existerande fält och utvecklar dem, men är inte 

nödvändigtvis ett fält i sig. 

För att återgå till frågeställningen, och även Bourdieus kritik mot mediefältet, kan man alltså 

konstatera att Twitters genomslagskraft kanske inte har varit vad det definierats som. Mediet har 

givetvis påverkat och förändrat det journalistiska arbetets natur - forumet används av journalister i 

deras omvärldsbevakning och nyheter kan skapas via Twitter. Men det handlar om att det praktiska 

arbetets metod har förändrats, snarare än att Twitter, eller rättare sagt den stora massan via Twitter, 

har lyckats utmana mediers roll i samhället. Vad som menas med detta är att Twitter har påverkat de 

fält som diskuteras. Alltså att mediefältet och de fält som bevakas idag ser annorlunda ut än vad de 

tidigare har gjort. Den främsta anledningen till detta är att det idag inte finns lika tydliga gränser 

mellan avsändare och mottagare, eftersom mottagaren inte längre behöver vara en passiv aktör - den 

diskussion och möjlighet att påverka de olika fälten som Bourdieu begär, är på ett sätt mer 

genomförbar idag än när traditionella medier kontrollerade kommunikationen helt. 

Men i detta arbete har det blivit något tydligare att maktförhållandena inte har påverkats 

mycket trots allt, i varje fall inte ännu. Som jag tidigare diskuterade har man inte nödvändigtvis 

frångått informationens rundgång med hjälp av sociala medier. Twitter är ett verktyg som möjliggör 

en mer nyanserad kommunikation. Detta innebär dock inte att den stora massan är villig att ta del av 

denna utvecklade kommunikation. Som den presenterade forskningen har visat jämförs Twitter i 

flera sammanhang med etablerade nyhetsorganisationer, samtidigt som det i första hand är ett 

socialt forum som inte främst genererar nyheter utan snarare ger möjlighet till användarna att 

kommentera nyheter. Detta i sig förtydligar att medievärlden och nyhetsorganisationerna 

fortfarande besitter främsta makten i vad som definieras som en nyhet. 

Enkelt uttryckt betyder detta att den stora massan använder Twitter för att skapa diskussion 

kring den information som traditionella medier sprider. Då det må vara i linje med Bourdieus tanke 

om det autonoma fältet och möjligheten att kunna ifrågasätta den rådande kommunikationen, blir 

det ändå tydligt att traditionella medier fortfarande är överordnade sociala medier och journalister 

överordnade den stora massan. Något annat som bör uppmärksammas på nytt är att Twitter, trots sin 
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internationella etablering, representerar specifika sociala grupper. Det är med andra ord inte den 

stora massan som kommunicerar via mediet, utan endast delar den. 

Precis som Ahmad påpekade i sin studie har nyhetsrapporteringen i vissa fall nått den punkt 

där en nyhet anses ha värde när den fått stor uppmärksamhet på Twitter, eller övriga sociala medier. 

Detta exemplifierar hur journalister använder Twitter för att söka information och även på hur 

kommunicerad information på sociala medier kan påverka omvärlden. Som jag tidigare diskuterat 

innebär detta både fördelar och nackdelar. Samtidigt som detta visar på verktygets användbarhet blir 

det något problematiskt eftersom man riskerar att hamna i informationens rundgång, precis som 

tidigare. 

Jag diskuterade tidigare att journalister tenderar att förlita sig alltmer på sociala medier i sin 

rapportering. Och när användarna på Twitter inte kan anses spegla den stora massan är det något 

missvisande att förlita nyhetsrapporteringen på dem. Det handlar på så sätt inte nödvändigtvis om 

en stor förändring inom kommunikationen, utan kanske snarare en förflyttning av medier. Alltså att 

det journalistiska arbetet endast expanderar och tar del av sociala medier, men de brister som 

Bourdieu uppmärksammar fortfarande återstår. 

Något annat intressant att ta hänsyn till i denna diskussion är att traditionella medier 

fortfarande dominerar den stora massan, och sociala medier, oavsett i vilket ljus man undersöker 

denna fråga. Även om kommunikation förs på sociala medier är traditionella medier fortfarande den 

främsta röst som når den stora massan. Dessutom är många användares mål med sociala medier är, 

som sagt, att få tillräckligt stor uppmärksamhet för att kunna nå medievärlden och journalisterna 

som ska skriva om ens ämne och på så sätt validera det som relevant kommunikation.  

Vad denna studie följaktligen har lyckats visa är att förändringar av maktförhållanden och de 

övergripande kommunikationsformerna görs bortom skapandet av nya verktyg. Twitter må ha 

förändrat, eller åtminstone påverkat, hur vi kommunicerar men aktörernas positioner har inte 

genomgått en sådan stor förändring som det gärna talas om. Trots att den stora massan idag har 

möjlighet att kommunicera självständigt och söka sig till information som inte görs tillgänglig av 

traditionella medier, ser vi i denna undersökning att vi fortfarande riskerar att utsättas för en 

homogen nyhetsrapportering där Twitter riskerar att förenklas till ett sätt för journalister att enklare 

finna vad som intresserar deras målgrupper och således bidrar till kommersiell framgång. Hur 

utvecklingen för Twitter fortsätter återstår dock att se eftersom fenomenet som är sociala medier, är 

fortfarande är i ett väldigt ungt stadium. 
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