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Abstract 

Den här uppsatsen undersöker de svenska journalisternas förhållningssätt till sociala mediers 

rapportering om revolutionen i Egypten. Fokus i denna undersökning ligger i journalisternas 

källkritik, användning och beroende av sociala medierna som Twitter, Facebook, blogg med 

flera i sitt journalistiska arbete. Intervjumetoden tillämpades i denna undersökning och 

intervjuer med tio svenska journalister genomfördes. De medier som inkluderas i 

undersökningen är, Sveriges Radio Ekot, SR International, SVT, TV4, Tidningarnas  

Tellegramsbyrå, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet. Samtliga 

intervjuer presenteras och svaren användes sedan i analysen. Undersökningsfrågorna 

besvarades och följande slutsats kunde dras: att svenska journalisterna använde sig mycket av 

sociala medierna i sin rapportering om den egyptiska revolutionen. Att sociala medier 

uppfyllde en viktig funktion i rapporteringen. Att några källkritiska problem uppstod i 

samband med rapporteringen trots att journalisterna använde sig av de traditionella 

källkritiska principerna.    

Nyckelord: Journalistik, Nätjournalistik, sociala medier, Revolution, Egypten, Källkritik, 

Trovärdighet.  
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D  EL I  

1. Inledning

Sociala medier är ett nytt begrepp som växt sig starkt under de första tio åren av 2000-talet. 

Att blogga, facebooka, twittra och lägga upp videoklipp på Youtube har numera blivit 

vanligare att göra för den unga generationen. Slutet av 2010 och början av 2011 är en period 

som också kallas för revolutionernas tid i arabvärlden, då protesterna bröt ut i Tunisien, sedan 

i Egypten och därefter i många andra arabländer. Det var revolutioner drivna av unga 

människor och folkrörelser som formades av de sociala medierna. Dessa protester resulterade 

stora samhällsförändringar i de angivna länderna. Sociala medier blev därför ett nytt forum 

för de flesta unga människorna i de arabländer som förut inte vågade uttrycka sig, men som 

har fått en ny möjlighet att göra sina röster hörda. 

Allt detta har väckt intresse och nyfikenhet hos västvärlden, inte minst i Sverige. Medierna i 

Sverige har uppmärksammat händelserna genom att skriva om dem. Hur dessa händelser har 

följts av svenska journalister kan variera. Men många journalister har på ett eller annat sätt 

tagit del av information från de sociala mediernas publiceringar på exempelvis facebook, 

twitter, blogg och andra sociala medier, inte minst via mobiltelefoner. Att följa upp sådana 

stora händelser via sociala medier kan underlätta för många journalister att löpande få tillgång 

till färsk och uppdaterad information. Frågan är hur man som journalist bedömer den 

information man får tillgång till? Ska man vara först ut med intressant men dock osäker 

information, eller ska man vänta, vara sent ute med informationen men relativt säker på det 

man rapporterar om? Det handlar så klart om journalisternas källkritik och bedömning av 

information, källor och nyhetstips.   
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2. Bakgrund

2.1 sociala medier

Sociala medier är ett uttryck som kommer att återkomma i denna undersökning, eftersom det 

utgör ett centralt begrepp, som kommer att representera de nätverk som svenska journalisterna 

använde sig i rapportering om den egyptiska revolutionen. Men innan jag går vidare med min 

undersökning vill jag ge en överblick av vad konceptet sociala medier innebär och hur de 

definieras. 

 

Sociala medier är ett sätt för människor att på ett icke fysiskt sätt förhålla konversationer och 

kommunicera med varandra. Sociala medier definieras enligt svenska Nationalencyklopedin 

som kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra 

genom till exempel text, bild och/eller ljud. Genom sociala medier kommunicerar många till 

många, på samma villkor och genom samma kanaler. Exempel på sociala medier är bloggar, 

Internetforum, wikier som är webbplatser för videoklipp, chatt program, IP-telefoni och 

webbaserade fotodagböcker. Sociala medier har ofta formen av webbtjänster där ett företag 

äger de servrar som tillhandahåller tjänsten och lagrar informationen, medan användarna 

själva genererar webbplatsens innehåll och kommunicerar via den. Hit hör Facebook, 

MySpace, YouTube och Twitter till.1

Under 1900-talet uppfanns World Wide Web (WWW) och med det utvecklades sociala 

medier i form av olika chattfunktioner som till exempel passagen.se med flera. Detta var det 

första steget mot en global kommunikationsutveckling över nätet. Under 2000-talet 

exploderade en annan konversationsform med uppkomsten av Web 2.0 som bygger på nätet.2 

Web 2.0 är ett begrepp som började användas i början av 2000-talet som en plattform där 

program och dess innehåll inte längre skapades och publicerades av en speciell, privat person, 

utan det har möjliggjort förmågan att användare/ deltagare kunnat dela med sig av sina 

upplevelser, åsikter, bilder och videor.3

Andreas Kaplan och Michael Haenlein definierar sociala medier som en grupp av Internet-

baserade applikationer som bygger på de ideologiska och tekniska grunderna för Web 2.0. 

1 Nationalencyklopedin, 20110326 
2 Thackeray et al. 2008:3

3 Ibid.
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Den möjliggör även skapandet och utbytet av användargenererat innehåll i dessa medier.4 

Sociala mediernas utveckling är en kombination av olika tekniska, ekonomiska och sociala 

drivkrafter. Den tekniska drivkraften är grundad på en ökad tillgång till bredband och en hög 

hårdvarakapacitet, den ekonomiska i form av utvecklade verktyg för skapandet, medan den 

sociala drivkraften är de yngre åldersgrupperna med betydande tekniska kunskaper samt ett 

starkt intresse för att utveckla nätet och dess innehåll.5 Numera finns det även Web 3.0 som är 

en mer utvecklad version av Web 2.0. Web 3.0 kommer att bli den semantiska webben där 

algoritmerna i sökmotorer förstår grammatik, på och mellan flera språk. Den enda stora 

skillnaden för att få relevant information från Google blir att kunna skriva en hel mening 

istället för att skriva endast ord som till exempel ”Jag söker information om sociala mediers 

roll för journalistik, istället för att skriva sociala medier + journalistik”6

För att sätta begreppet sociala medier i det sammanhang som undersökningen behandlar, 

kommer jag även att presentera det fall som undersökningen utgår ifrån, närmare bestämt 

revolutionen i Egypten. Nedan kommer jag att ge närmare inblick i revolutionen som sådan. 

2.2 Revolutionen i Egypten

Den egyptiska revolutionen 2011 bestod av en serie gatudemonstrationer, protester och 

incidenter som startades den 25 januari 2011. Revolutionen blev därmed också benämnd efter 

startdatumet   يناير٢٥ثورة  thawret 25 yanāyir, Revolution of 25 January. Demonstrationerna 

var ett uppror som inleddes av den civila befolkningen några veckor efter protesterna i 

Tunisien 2010-2011.7 

Protesterna präglades av en fredlig karaktär där deltagarna utryckte sitt missnöje kring 

juridiska, politiska och ekonomiska frågor, bland annat kring undantagstillstånd, brist på fria 

val, korruption, restriktioner av yttrandefriheten, hög arbetslöshet, låg minimilön, 

bostadsbrist, inflation i matpriserna, och dåliga levnadsförhållanden. Protesterna 

representerade det största folkliga missnöjet i Egypten i modern tid, då miljontals 

demonstranter från olika sociala, ekonomiska och religiösa bakgrunder enades för en bättre 

framtid.8 Demonstrationer bröt ut i Kairo, Suez, Alexandria och många andra städer i 
4,. Business Horizons, volym 53, nummer1. 
5 Ibid.
6 http://www.swedroid.se/web-3-0-mobila-webben-sondagslasning/. Läst den 29 april 2011

7 http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-11777943. läst den 29 mars 2011
8 http://www.nytimes.com/2011/01/27/world/middleeast/27opposition.html och 
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/01/201112974149942894.html. Läst den 29 mars 2011.
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Egypten.9 Demonstranterna krävde den egyptiska presidenten Hosni Mubaraks avgång samt 

regeringsbyte.10  

Den unga generationen som är mer Internetvan startade grupper på bland annat Facebook och 

Twitter. Fram till revolutionens dag hade över 90 000 Internetanvändare klickat in och anmält 

sig på en Facebook-sida under namnet ”Day of revolution”. Därför vidtog den egyptiska 

regeringen åtgärden att stänga ner Internet och mobiltrafiken på onsdagen den 26 januari 

2011, i syfte att begränsa demonstranternas kommunicering med varandra. Detta försvårade 

uppgiften för demonstranterna att uppdatera sig på Facebook och Twitter. Twitter bekräftade 

att dess Internet sida blockerades av regeringen i Egypten.11

Regeringen försökte övertyga demonstranterna om ändringar i politiken och i juridiken genom 

att presidenten Mubarak utlovade att han inte skulle nominera sig till en ny mandatperiod. 

Vidare att han inte tänkte lämna sin post som president om inte detta skedde fredligt. Dessa 

uttalanden förstärkte demonstranternas önskan om Mubaraks avgång. Regeringen lade snabbt 

skulden för protesterna på Egyptens största oppositionsrörelse, Muslimska brödraskapet, i ett 

försök att lugna läget och få kontroll över demonstrationerna. Oppositionen försvarade sig 

snabbt och påstod att de inte hade något med protesterna att göra.12 Militärens närvaro ökade i 

Kairo och speciellt på Tahrirtorget som såg ut att vara en krigszon. Ett beslut fattades av den 

egyptiska regeringen angående ett utgångsförbud. De hävdade att detta skulle minimera 

störningar av protestanterna och att det skulle vara ett sätt att upprätthålla ordningen. De 

menade även att en resning av fundamentalistiska islamistiska grupper skulle förhindras på 

det här viset. Men demonstranterna trotsade läget och istället fortsatte antalet demonstranter 

att öka på torget.13   

Trots de fredliga protesterna använde regeringen våld mot demonstrantvågorna som utgjordes 

av såväl unga som gamla, män som kvinnor och barn som pensionärer. På flera platser 

användes våld från kravallpolisens sida som sköt gummikulor, tårgas och använde 

vattenkanoner mot demonstranterna.14 Den 10 februari höll president Hosni Mubarak sitt tal 

för det egyptiska folket som förväntade sig ett meddelande om hans avgång, vilket inte 

9 http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-11777943. läst den 29 mars 2011
10 http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/01/201112974149942894.html. läst den 29 mars 2011
11http://www.nytimes.com/2011/01/27/world/middleeast/27opposition.html . Läst den 29 mars 2011.
12 Ibid
13 http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/01/201112974149942894.html. läst den 29 mars 2011
14 http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-11777943. läst den 29 mars 2011
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gjordes. Istället överlämnade han vissa uppgifter till sin nyutnämnda vicepresident Omar 

Suleiman som dagen efter, det vill säga den 11 februari, meddelade det egyptiska folket att 

Mubarak lämnat sin post som president och avgått för all framtid.15 Antalet döda i den 

egyptiska revolutionen var cirka 380 civila och 12 soldater. Närmare 6000 civila och runt 750 

soldater skadades i revolutionen.16

Ungdomarnas och egyptierns protester mot fattigdom och förtryck organiserades genom 

bloggar och facebooksidor. Internet och sociala medier spelade därför en avgörande roll för 

ungdomsrörelsens snabba spridning. Det gjorde det möjligt att sprida information och bilder. 

Ett viktigt nav i mobiliseringen var facebooksidan ”Kullona Khaled Said- Vi är alla Khaled 

Said17” som snabbt fick hundratals medlemmar och gjorde revolutionen till ett faktum.18 

 

15 http://www.alarabiya.net/articles/2011/02/11/137234.html. Läst den 29 mars 2011
16 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BD750D25-309F-48A3-AAF1-BD827DDBBB20.htm?GoogleStatID=9. 
läst den 30 mars 2011
17 Khaled Said, 28 år mördades av polisen då kan vägrade visiteras i ett café i Alexandria. Mordet på honom var 
även en viktig grund i ungdomarnas protester. 
18 Björklund, Per m fl (2011). Sid. 81-86.
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3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka de svenska journalisternas förhållningssätt till sociala 

medier i frågan om revolutionen i Egypten. De sociala medierna har utvecklats mycket de 

senaste åren, vilket även gav möjlighet för medborgarna att öppet våga säga sina åsikter. Med 

hjälp av denna tekniska utvecklig vågade egyptierna protestera mot den avgångna regeringen, 

men inte bara det utan med hjälp av sociala medier kunde omvärlden hänga med i 

utvecklingen av händelserna. 

Med denna undersökning vill jag undersöka min hypotes om att svenska journalisters 

användning av sociala medier som nyhetskälla har ökat i rapporteringen om stora 

världshändelser. Jag tror att svenska journalister använder sig av information från de sociala 

medierna, men att de inte uppger informationskällan till publiken. Journalisternas källkritik 

kommer därför att sättas på prov och möjligen stöta på problem, då de inte kan publicera 

nyheter som inte är bekräftade, vilket kan leda till att man som journalist förlorar den 

eftersträvade snabbheten att vara först ut med informationen. Det är därför intressant att 

undersöka hur och på vilket sätt har svenska journalisterna förhållit sig till källkritiken, hur 

har de bedömt informationen och vilka trovärdiga nyheter har de skapat och fått tillgång till 

via intervjupersoner från Egypten som de kom i kontakt med via sociala medier. 

Denna undersökning bygger på intervjuer med tio svenska journalister. Resultaten av denna 

undersökning kan därför tillföra exempelvis nya perspektiv för medieforskare som vill studera 

journalisters arbetsmetoder i förhållande till stora världs händelser kopplade till rapportering 

från, via och till sociala medier, vilket är ett nytt forskningsområde.

 

4. Frågeställningar

Mina huvudfrågeställningar är: 

1. Hur har svensk media, radio, Tv och tidningar förhållit sig till sociala medierna som 

nyhetskälla när det gäller rapporteringen av revolutionen i Egypten? 

2. Har några källkritiska problem uppstått i samband med nyhetsrapportering om 

revolutionen, anser de intervjuade journalisterna?

3. Vilken funktion fyller sociala mediers rapportering i jämförelse med den egna 

korrespondentens rapportering för de intervjuade journalisternas arbete?

4. Har de olika medieföretagen en speciell policy för de sociala mediernas användning?
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5. Avgränsning

Jag avgränsar mitt ämnesområde till att endast undersöka svenska journalisters 

förhållningssätt till sociala medier i deras rapporteringar om Egyptens revolution 2011. Jag 

väljer att koppla svenska journalisters sociala mediers användningvanor endast till 

rapporteringen om revolutionen i Egypten. Till den här uppsatsen hade till exempel 

händelserna i Tunisien, Libyen, Syrien, med flera kunnat tas med, men med hänsyn till att 

revolutionerna är pågående i de övriga arabländerna. Fokus har lagts på det land som anses 

vara ett av de starkaste i arabvärlden och som genomgick en stor samhällsförändring i och 

med revolutionen 25 januari.
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DEL II

6. Tidigare forskning 
– om sociala medier och källkritik

Sociala medier är ett nytt fenomen som just nu undersöks på olika plan och över allt i världen. 

All forskning som finns i området är relativt ny och ständigt pågående. En omfattade 

litteratursökning visar att mycket litet ännu gjorts inom området. Jag hittade inget skrivit om 

just det som jag undersöker, svenska journalisters förhållningssätt till sociala mediers 

rapportering om Egyptens revolution  

Nedan kommer jag att presentera tidigare forskning som berör mitt forskningsområde. Den 

kommer att användas i denna undersökning då den är av stor betydelse för uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter. Det som kommer att presenteras nedan är forskning kring 

källkritiken, sociala mediers användning och betydelse för nyhetsspridningen, den 

journalistiska yrkesrollen samt forskning kring nätjournalistiken.       

Journalistik, nätet och maktens ordningar gavs ut år 2007 av författarna Anders R Olsson, 

Michael Karlsson och Lars Ilshammar. Skribenterna diskuterar i denna bok nätet med sina 

nya publiceringsformer och dess konsekvenser för journalistiken, för journalister, för publiken 

och för medierna som sådana. Författaren Olsson menar att hos åtskilliga kritiker av vår tids 

nyhets- och samhällsjournalistik har entusiasmen över nätets möjligheter varit närmast 

obegränsad då människor får tillgång till all världens kunskap och alla kan bli publicister och 

nå ut till miljoner andra människor. Detta kallar han för nätets revolution och interaktivitet. 

Interaktivitet är enligt Karlsson en utvecklad kommunikationsteknologi samt en 

informationsteknologi som är revolutionerande med sin utgångspunkt i de globala digitala 

kommunikationsnätverken. Medborgarjournalistiken har fått större möjligheter att sprida sig 

med den utvecklade teknologin.19 På samma spår fortsätter författarna Bo Berggren-Bergius, 

Thomas Granath och Roland Sandell i sin bok, Interaktiva medier. Boken är utgiven år 2010 

och tar upp samspelet och kommunikationen inom de interaktiva medierna som är ett annat 

namn för multimedia men som bättre speglar de aktiviteter som råder på Web 2.0 där de 

19 R Olsson, Anders m fl (2007)
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sociala mötesplatserna blir allt fler. Detta är motsatsen till den vanliga envägskommunikation 

där mottagare varken kan påverka sändaren eller budskapet.20 

Medborgarjournalistiken har utvecklats och information från stora händelser och kriser i 

världen får snabbare spridning genom bloggar och sociala medier. Boken Nätens  

kriskommunikation är en kortfattad grundbok i ämnet och en del av det större 

forskningsprojektet Crisis Communication in a Digital Age som utvecklar och utbreder 

begreppet nätet och medborgarjournalisten med koppling till kriser, katastrofer och stora 

händelser i världen. Tonvikten i boken läggs på de samhälliga implikationerna av den 

kommunikationsteknologiska utvecklingen i kriskommunikation, och vilken kontroll 

journalisterna har över informationsflödet och hur detta hanteras. Den snabba spridningen och 

den lättillgängliga informationen på nätet kan minska massmediernas makt som gatekeeper. 

Därför är denna forskning av betydelse i denna uppsats då den handlar om sociala mediernas 

rapportering om stora världshändelser, snabb informationsspridning och journalistrollen i 

nyhetsförmedling. Boken är utgiven år 2009 och är skriven av Mats Eriksson.21 Michael 

Karlsson har också undersökt svenska medier och fokuserar då på den narrativa kontrollen 

över nyheter som utövas av journalisterna. Den snabba kommunikations- och nätutvecklingen 

kan leda till stora källkritiska problem. Hur journalisterna källkritiskt granskar den 

information och nyhetstips de får, tar Torsten Thurén upp i sin bok Källkritik (2005). Särskilt 

viktigt är att journalisterna kontrollerar Internets information och informationskällors 

trovärdighet.22 Denna bok tar upp de viktigaste källkritiska problemen precis som hans andra 

bok som behandlar journalisternas källkritiska hantering av Internet i boken Källkritik för  

Internet som Thurén skrev tillsammans med Göran Leth. Författarna menar att Internet har 

blivit ett centralt medium för nyhetsförmedling, opinionsbildning och kunskapsinhämtning, 

därför måste en vägledning för en bedömning av källorna på nätet ges.

Boken vänder sig till erfarna Internetanvändare. Den riktar sig till journalister, såväl till dem 

som är engagerade i den dagliga nyhetsrapporteringen som till dem som kan ägna sig åt mer 

tidskrävande undersökande journalistik.23

20 Berggren-Bergius, Bo (2010).
21 Eriksson, Mats (2009)
22 Thurén, Torsten (2005).
23 Leth, Göran och Thurén Torsten (2000). 
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7. Teoretiska utgångspunkter

Detta avsnitt presenterar de teorier som ger underlag till undersökningens frågeställningar. 

Undersökningen resultat kommer att analysera med hjälp av de nedan presenterade teorierna. 

Fokus i detta avsnitt ligger på interaktivitet, journalistiska yrkesroller och källkritiska teorier. 

De nedan presenterade teorierna är uppdelade till tre kategorier efter relevansen till denna 

undersökning och har därför en relativt praktisk inriktning. Kategorierna är källkritik, 

Nätjournalistik och interaktiv journalistik.   

7.1 Källkritik

Källkritik är en samling metodregler för att ta reda på vad som är sant, eller åtminstone vad 

som är sannolikt.24 Eftersom källkritik handlar om att kontrollera fakta, vilket är en central 

princip för journalistyrket, kommer jag att lägga extra vikt på det i min undersökning då 

källkritik är en centralpunkt för journalisternas arbete speciellt om källorna är nätbaserade. 

Källkritiska problem är särskilt väsentliga för journalister och historiker. De som söker fakta 

och information på Internet är i stort behov av att kunna bedöma trovärdigheten i de uppgifter 

journalisten hittar.25 Thurén och Leth tillkännager en källkritisk regel som de uttrycker så här: 

varje källa som har intresse av att ljuga eller förvränga

sanningen måste också misstänkas för att göra det26

Källor är ursprunget till vår kunskap, skriver Thurén i sin bok Källkritik. Källan kan vara 

muntligt som till exempel intervjusvar, uttalande, offentliga tal etc, eller skriftliga som 

böcker, tidningar, brev, protokoll etc.27 Journalisternas uppgift är att framlägga och tolka fakta 

för en publik och att göra det på ett sakligt och förtroendeingivande sätt. Journalister arbetar 

oftast under tidspress, vilket försvårar det källkritiska arbetet då han/hon endast har några få 

timmar på sig att bedöma en nyhet och skriva om den. För journalisten är snabbheten en 

förtjänst vilket gör att den journalistiska produkten med nödvändighet kan innehålla sakfel, 

särskilt om det handlar om oväntade och dramatiska händelser som olyckor, krigshändelser 

eller liknande. Det är inte bara tidspressen som kan ställa till källkritiska problem i det 

24 Thurén, Torsten (2005). Sid. 9
25 Ibid Sid. 7-8.
26 Leth, Göran och Thurén Torsten (2000). Sid. 26.
27 Thurén, Torsten (2005). Sid. 9-10
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journalistiska arbetet utan även de psykologiska effekterna och spärrmekanismer som är 

inbyggda i journalistens arbetssituation som hinder för det källkritiska tänkandet. 28 Detta kan 

förklara en hel del av mitt arbete då det behandlar en stor och oväntade händelse/ revolution 

som skedde snabbt och långt borta från Sverige där informationen nådde fram via sociala 

medier.    

De källkritiska principerna som journalisterna måste ha som grund för sitt arbete beskrivs i 

boken, Källkritik som enkla, självklara och på gränsen till banala. Det finns fyra kriterier, 

vilka är följande:

• Äkthet, Källan ska vara det den utger sig för att vara och att det inte är en förfalskning. 

Ibland är det svårt att dra gränsen mellan äkta och falskt, därför ska man ifrågasätta 

källans äkthet speciellt om det handlar om Internet källor. På Internet grasserar en hel 

del falsk information eftersom det bara är alltför lätt att på nätet utge sig för att vara 

någon annan än den man egentligen är.29

• Tidssamband, Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans berättelse om 

denna händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan.

• Oberoende. Källan ska ”Stå för sig själv”, inte vara exempelvis en avskrift eller ett 

referat av en annan källa.

• Tendensfrihet. Man ska inte ha anledning att misstänka att källan ger en falsk bild av 

verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller andra 

intressen för att förvränga verklighetsbilden.30  

Principen om två oberoende källor

Trovärdigheten stärks i hög grad om två vittnen ger samma uppgifter utan att ha haft kontakt 

med varandra. Men om vittnena har haft kontakt med varandra och diskuterat saken kan bådas 

vittnesmål knappast värderas som ett vittnesmål. 

 För att ett påstående ska vara trovärdigt fordras att det  

bekräftas av minst två av varandra oberoende källor. 31

28 Thurén, Torsten (2005). Sid. 12-13
29 Ibid Sid. 19
30 Ibid. Sid. 13.
31 Ibid Sid. 36
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Man kan säga att två oberoende källor är en nödvändighet, dock inte tillräcklig för 

trovärdigheten eftersom båda de två oberoende källorna kan ha fel. Källorna kan påverkas av 

varandra om de är beroende av varandra, det vill säga om de har tillgång till att kommunicera 

och prata ihop sig om en händelse. De kan smittas av varandras versioner av en och samma 

berättelse och till slut kommer de fram till en gemensam version av den. Detta gör de på ett 

omedvetet sätt eftersom de smittas av varandras kunskap av samma händelse. Detta kallas i 

boken Källkritik, för narrativ smitta. Därför är den typen av vittnesmål icke trovärdiga.32 

Denna princip är särskild viktig för denna undersökning eftersom händelserna, som nämnts 

tidigare, sker någon annanstans i världen. Därför bör journalisterna i de olika medierna i 

Sverige vara noggranna med att vidhålla den principen om att få den information de får 

tillgång till bekräftad från två varandra oberoende källor. Detta kan i och för sig vara 

problematiskt eftersom det kan förekomma att personerna som tillfrågas inte befinner sig på 

samma ställe vilket kan leda till att en viss information inte kan bekräftas i tid, speciellt om 

informationen som måste bekräftas är en sådan som handlar om något stort som till exempel 

att Hosni Mubaraks trupper skjuter mot demonstranterna. Uppgifterna som journalisterna får 

tillgång till kommer från människors uppdateringar på olika sociala medier. 

Internet som källa bör också kritiseras vilket Torsten Thurén och Göran Leth diskuterar och 

ger förslag för i sin bok, Källkritik för Internet. De menar att den traditionella källkritiken 

även kan tillämpas på information från Internet men de speciella förhållandena i cyberrymden 

gör att tillämpningarna delvis blir annorlunda eftersom Internet saknar en av journalistikens

traditionella makthavare – gatekeepern, den som sållar bort all information som inte anses 

värd att komma in i tidningen eller spridas i etern. På Internet samsas den värdefulla 

informationen och skräpet, sida vid sida.33

Även om boken är skriven år 2000 då Internet var relativt nytt område och nytt medium som 

det fortsätter att utvecklas och skapar nya möjligheter. Det som författarna då beskrev som ett 

nytt medium som visserligen kan vara svårhanterligt men som också kan vara till stor nytta 

har i dag skapat andra nyare medium nämligen det som kallas för sociala medier. På Internet 

går det att ta del av de internationella nyhetskanalerna, nyhetsbyråerna, världspressen utan att 

röra sig ur fläcken, via e-post går det att kommunicera med kända och okända utan att behöva 

bege sig någonstans eller vänta på att vederbörande har tid att ta telefon.34 Den tillgängliga 

32 Thurén, Torsten (2005).  Sid. 34- 36
33 Leth, Göran och Thurén Torsten (2000). Sid. 10-11
34 Ibid sid. 16
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informationen på Internet är en ny form av konfrontation och konkurrens som skapar nya 

problem där journalisterna på ett eller annat sätt än tidigare kommer att konfronteras med 

motstridiga fakta och ståndpunker. Innebörden är en samtidig tillgång på källor av en helt 

annan omfattning än tidigare liksom en oöverskådlig mängd uppgifter. Dessutom tvingas 

journalisten mer än någonsin konkurrera med andra om verklighetsbeskrivningarna. Nya 

informationsaktörer kan lika effektivt som journalisterna nå ut med alternativa beskrivningar, 

och allmänheten kan med tillgång till Internet skapa sig egna föreställningar om verkligheten 

oberoende av journalistiken.35 Thurén och Leth kompletterar de traditionella källkritiska 

kriterierna, som presenterades tidigare i detta avsnitt, med ytterligare tre kriterier för Internet. 

• Världsbild och kunskapssyn som tendens. Världsbilden kan uppfattas på tre steg, det vill 

säga, hur den uppsätts, hur den förstås, och hur den förmedlas. Denna kan förmedlas och 

färgas av den egna språkgemenskapen, den egna traditionsgemenskapen, den egna 

trosgemenskapen och det egna historiearvet. Därför är det viktigt att man sätter sig in i och 

förstår den kultur som uppgifterna kommer ifrån om dessa ska utvärderas.  

• Trovärdighet. Man måste göra bedömningen om källan är opartisk, objektiv och saknar 

dolda motiv. 

• Källans förutsättningar och egenskaper. De flesta felaktigheter handlar inte om bedrägeri 

utan om att ta miste, glömska, schabbel och fel, missuppfattningar, bristande kunskaper, tro 

snarare än vetande, felbedömningar. Källor är ofta människor som ligger bakom vilket är 

mänskligt att göra fel och att inte hela sanningen kommer fram. Därför är det viktigt att göra 

en rättbedömning av källor. 36

7.2 Nätjournalistik och teknik

Mediernas förutsättningar för nyhetsproduktion och distribution har förändrats och därmed har 

även den bild som levereras till mediepubliken av kriser förändrats med den utvecklade 

kommunikationsteknologin. Journalister disponerar nu en rad kommunikationsteknologiska 

verktyg som möjliggör ökad snabbhet samt ger möjlighet till direkt rapportering från 

dramatiska och omskakade händelser. Nu är en 24-timmars nyhetscykel vardag och nyheter 

publiceras på nätet när som helst på dygnet vilket förändrar förutsättningarna för spridning av 

nyheter. Denna möjlighet har medfört att journalister kan snabba upp sitt reseacharbetet och få 

tillgång till stora mängder information via nätet. Nätjournalistiken utmärks enligt boken 

35 Leth, Göran och Thurén Torsten (2000). Sid.17 
36 Ibid sid. 20-35
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Nätens kriskommunikation av många speciella drag:37

• Ett ökat beroende av lättillgängliga och snabba källor.

• Ett beroende av publikbidrag i form av tips, mobila bilder med mera från publik och 

användare.38

Nätnyheterna utmärks av att de är elastiska samt att de aldrig är slutgiltiga i sin karaktär. De 

präglas av att de är i kontinuerlig omvandling tack vare den ständiga publiceringsmöjligheten. 

Nyheterna uppdateras, korrigeras och publiceras igen i mån av nya insamlade uppgifter som 

kommer in. Att nyheterna korrigeras i efterhand påverkar betydelsen av vilken bild som 

förmedlas av krisen. Med denna framskridande utveckling minskar massmediernas roll som 

självklar och mäktig gatekeeper samt som formare av samhällsagendan. Nyheter framställs, via 

nätet, i större interaktion med mediepubliken samtidigt som Internet erbjuder alternativa 

informationskällor som i sin tur levererar och erbjuder information samt ger utrymme för 

diskussion om samhälliga angelägenheter. Tendensen av att traditionella mediers makt minskar 

i takt med andra onlineaktörer blir tydligare och mer betydelsefulla vid olika typer av kriser. 

Bilden av den eventuella krisen formas i samhället med hjälp av en rad olika aktörer där 

medierna är en av dem. De internationella aktörerna är bland annat ofta följande:39

• Onlinemedier med verksamma journalister/ skribenter som beskriver 

händelseutvecklingen i de drabbade länderna.

• Onlinemedier i andra länder i världen som publicerar och informerar om händelserna. 

• Så kallade chat rooms eller message boards för kontaktinformation. 

• Webbsidor till bland annat olika hjälporganisationer och nyhetsmedier som visar var 

händelserna har inträffat. Ett exempel på det är Röda korsets webbplats.40

Detta kommer att tillämpas på denna undersökning utifrån det relevanta innehållet för 

studiens material, där nätjournalistiken och medborgarjournalistiken utgör en avgörande del 

av det undersökta ämnet då medborgarna rapporterade till omvärlden om det som faktiskt 

hände i landet.

37 Eriksson, Mats (2009). sid. 78-79
38 Ibid
39 Ibid sid. 79-80
40 Ibid 
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DEL III

8. Metod 

I denna undersökning kommer en kvalitativ metod att användas, närmare bestämt kommer 

intervjuer med svenska journalister, för att på bästa sätt kunna besvara 

undersökningsfrågorna. Syftet med intervjuerna är att undersöka journalisternas användning 

erfarenhet av sociala mediers i frågan om revolutionen i Egypten samt att få bättre förståelse, 

konkreta och djupgående svar som ligger till grund för mitt analysarbete.   

Jag valde bort enkäter som undersökningsmetod eftersom den inte hade kunnat ge mig de 

eftersträvade resultaten. Enkätsvar hade inte kunnat ge mig den grund som jag gör anspråk på 

för mitt analysarbete, eftersom enkätfrågor ofta är generella, korta och kräver tid att gå genom 

och sortera material. En kombinerad metod där båda intervjuer och enkäter inkluderas var 

tänkbar om tidsramen tillät det, därför ansåg jag att intervjumetoden är lämpligast för min 

undersökning för att den kommer att ge djupare svar på intervjufrågorna. 

Intervjuundersökningar kan antingen genomföras som personliga intervjuer, där intervjuaren 

personligen träffar respondenten, eller samtalsintervjuer via telefon.41 Jag har använt mig av 

båda intervjusätten och kompletterat dem med mejlkonversation. Anledningen till att jag 

gjorde vissa intervjuer via mejl är bland annat att personerna i fråga inte befann sig i Sverige 

vid tidpunkten då intervjun skulle genomföras. En annan orsak är att intervjupersonen varken 

hade tid att träffas eller prata i telefon. Man brukar normalt sätt hålla sig till en och samma 

datainsamlingsmetod, det vill säga personliga intervjuer, telefonintervjuer eller någon form av 

enkäter. Men i det här fallet har jag inte kunnat använda mig av en enda intervjumetod 

eftersom jag då hade missat intervjuer med personer som är viktiga för min undersökning. 

Kombinationen av olika intervjumetoder hade flera fördelar i materialinsamlingssyftet.42  

Alla forskningsmetoder har för- och nackdelar, och det har även intervjumetoden. En stor 

fördel med intervjumetoden är dess flexibilitet där en skicklig intervjuare kan följa upp idéer, 

sondera svar och gå in på motiv och känslor på ett sätt som är omöjligt vid till exempel en 

enkät. Många gester, tonfall och pauser kan ge en sådan information som till exempel 

skriftliga svar inte kan avslöja. I undersökningen användes enbart intervjuer som gav mig 

41 Esaiasson, Peter m fl (2007), sid. 262
42 Ibid sid. 263
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långa, djupare och informationsrika svar, något som inte skulle kunna erhållas vid 

enkätundersökning.43 Den muntliga intervjun anses vara den bästa för att fånga allt. Detta kan 

vara en nackdel i min undersökning. Å andra sidan är det tidigare nämnda inte det enda 

nackdelen med intervjuer utan det finns andra problem som till exempel att intervjuer tar 

ganska lång tid i anspråk.44

8.1 Intervjupersoner och urval

Denna undersökning bygger på intervjuer med svenska journalister som arbetar på olika 

nyhetsmedier i Sverige, det vill säga radio, TV och press. De utvalda redaktionerna är 

rikstäckande med stora nyhetsflöden. Det gemensamma för dessa redaktioner är att alla de 

som inkluderas i undersökningen hade en egen korrespondent i Egypten, när protesterna bröts 

ut. De mindre nyhetsredaktionerna, de lokala och regionala, runt om i Sverige har tagits bort 

från undersökningen då fokus ligger i rikstäckande nyhetsförmedling.

Medier som inkluderas i denna undersökning är följande: 

Radio:

Sveriges Radio- Ekot

Sveriges Radio International 

TV:

Sveriges Television, SVT

TV4

Press:

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Expressen

Aftonbladet

Nyhetsbyråer:

Tidningarnas Telegrambyrå

Siren 

43 Bell, Judith (2006). sid. 158
44 Ibid
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Jag har valt att genomföra intervjuerna på intervjupersonernas arbetsplatser, den miljön som 

journalisten anses vara bekväma i. I detta syfte har jag varit på SVT, Sveriges Radio, TV4, 

Expressen och TT. Jag har dock inte varit till alla ovannämnda redaktioner av den 

anledningen att jag inte utförde alla mina intervjuer genom ett personligt möte. Vissa 

intervjuer gjordes via e-post medan andra utfördes via telefon.

För att få tips på intervjupersoner ringde jag runt till de tidigare nämnda redaktionerna och 

fick kontakt med journalister på respektive redaktion. Jag ringde sedan till intervjupersonerna 

och bokade intervjutid med samtliga. Valet av de nedan presenterade journalisterna grundade 

sig i deras kunskap, koppling, rapportering samt användning av sociala medier under den 

egyptiska revolutionen. De flesta rapporterade från redaktionerna här i Sverige, förutom 

SVD:s journalist som befann sig på plats. Varje intervju tog cirka 60 minuter.    

Från Sveriges Radio Ekot intervjuade jag Johan-Mattias Sommarström som är utrikesredaktör 

och som har rapporterat om händelserna i Egypten. Från SR International intervjuade jag 

Hiba Daniel som hade ständig bevakning av händelseförloppet under revolutionerna i 

Egypten. På SVT intervjuade jag Erika Christensson som är webbredaktör och ansvarade för 

minut-för-minut-rapportering under protesterna. Jonas Björck på TV4 är utrikeschefredaktör 

som rapporterade mycket om händelserna, men som inte alls använde sociala medier i sin 

rapportering. Från DN intervjuades Ossi Carp som bevakade revolutionen med minut-för-

minut-bevakning och rapporterade direkt till tidningens nätbilaga. Bitte Hammargren från 

SVD är en utrikeskorrespondent som bevakar mellanöstern och som befann sig i Egypten 

under revolutionen. Carl Fridh Kleberg är en utrikesreporter på TT som ständigt bevakade 

händelserna i Egypten via Twitter. På Expressen intervjuade jag Emanuel Karlsten som är 

redaktör för sociala medier. Nivette Dawod från Aftonbladet är en reporter som bevakade hela 

Egyptens revolution. Yasmine El Rafie jobbar på nyhetsbyrån Siren. Hon intervjuades 

eftersom hon har varit aktuell i svensk media under de senaste händelserna i Egypten då hon 

har sina rötter i Egypten men även för att hon anses vara sakkunnig i ämnet då hon själv 

twittrade och rapporterade om händelserna i Egypten. 
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8.2 Validitet och reliabilitet

Validitet och reliabilitet som också betyder giltighet och noggrannhet, är vad varje forskare 

strävar efter i sin undersökning. All forskning syftar till att tillhandahålla giltiga samt hållbara 

resultat då dess tillförlitlighet mäts genom nivån på validitet och reliabilitet. För att forskning ska 

uppnå de eftersträvade resultaten så måste den mäta det som påstås att den mäter samt att det ska 

finnas en överensstämmelse mellan teoretiska definitioner och operationella indikatorer.45 

Jag anser att den valda mätmetoden, intervjuer, är av betydelse för min undersökning eftersom 

validiteten i de gjorda intervjuerna anses vara påtaglig då jag utformade mina intervjufrågor 

utifrån undersökningens syfte och problemformulering. Den information som framkom av 

intervjuerna är relevant och besvarar undersökningens frågeställningar. En annan relevant aspekt 

är de utvalda intervjupersonerna som på många sätt har själva tillverkat rapportering om Egyptens 

revolution 2011 via sociala medier. Dock hade validiteten cementerats om intervjumetoden 

kombinerades med en innehållsanalys. Där en närmare granskning av de intervjuade 

journalisternas texter/ rapporteringar hade visat hur mycket journalisterna hade använt sig av 

sociala medier samt om dessa medier angetts i texterna/ rapporteringen som källa till nyheterna. 

Att innehållsanalysen som metod inte användes i denna undersökning var på grund av 

undersökningen begränsade tidsram.   

När jag valde intervjuer som metod för min undersökning var jag osäker på om reliabiliteten 

skulle komma att ifrågasättas eller om den ska ses över. Men för att öka reliabiliteten har jag 

valt att se intervjuobjekten som oberoende källor, vilka just har skrivit/ rapporterat om 

händelseförloppen i Egypten efter 25 januari och fram tills president Mubarak avgick. För att 

jag ska kunna styrka det som jag skrivit om och för att jag ska göra det lättare för en annan 

person att kontrollera mina intervjuresultat har jag valt att båda anteckna och spela in mina 

intervjuer.  

Värt att nämna är att något som eventuellt kan ha minskat reliabiliteten för en av mina 

intervjuer är att den inte kan kontrolleras på samma sätt som de övriga intervjuerna då den 

genomfördes via telefon och jag hade inte möjligheten att spela in samtalet. Intervjun finns 

dock antecknat på papper. 

45 Esaiasson, Peter m fl (2007). Sid. 63-65.
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DEL IV

9. Undersökning

Denna undersökning grundas på intervjuer med svenska journalister från de största 

mediebolagen i Sverige. Tio verksamma journalister intervjuades, nio av dem arbetar på 

kända mediebolag som hanterar utrikes nyheter. Den sista intervjupersonen, Yasmine El 

Rafie, arbetar däremot på en nyhetsbyrå som endast hanterar inrikesnyheter. Men anledningen 

till att El Rafie intervjuades i denna undersökning är hennes ständiga Twitter – uppdateringar 

där hon själv varit del av informationsspridningen och ansågs därför vara sakkunnig och blev 

intervjuad under den aktuella perioden i bland annat Nyhetsmorgon, Studio Sisu och i P3. 

Hon har även skrivit krönikor om händelserna i Egypten som finns publicerade på Sisuradio.

9.1 Sammanfattning av intervjuerna

Samtliga intervjuer kommer att redovisas nedan. Samma intervjufrågor har ställts till samtliga 

journalister. Intervjufrågorna finns i bilaga 1. 

Sveriges Radio- Ekot – Johan-Mattias Sommarström

Johan Mattias Sommarström arbetar som utrikesredaktör för Ekot Nyheter. Han rapporterar 

om alla utrikesrelaterade händelser. 

Sommarström har skrivit en del om Egypten revolution. Som hjälp har han använt sig av de 

sociala medierna för att bland annat få kontakt med intervjupersoner. Han tycker att Facebook 

är det bästa sociala mediet eftersom för honom är den mest pålitlig, personlig och 

lättillgänglig då man direkt kan få kontakt med människor. Twitter ger en bra överblick, men 

är ensamt inte en pålitlig källa, tycker Sommarström. Eftersom Sommarströms arbete kräver 

detta så är han alltid uppkopplad till sociala medierna. 

Hur snabbt Sommarström än vill vara med det senast nytt så rapporterar han aldrig om något 

som han inte är hundra procent säker på. Av den anledningen använder han inte information 
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från Twitter eftersom det är svårt att värdera uppgifter från Twitter. För honom är det viktigt 

att han är säker på källan och minst lika viktigt att ange informationens källa i sin text.

 ”Om det är två personer som har skrivit om samma sak då 

kan man ta den informationen och rapportera vidare”

 För Sommarström är det avgörande att rapportera sann information eftersom han inte vill 

förlora läsarnas förtroende, därför är det bättre att vara sent ute med en nyhet än att vara först 

ut med en falsk nyhet. Journalister kan bli beroende av sociala medier i sitt arbete konstaterar 

Sommarström och att han själv är beroende av dem.

”Jag är ständigt uppkopplad på facebook och twitter från jag 

kommer till jobbet tills jag går hem”.  

När Egyptens regering stängde av Internettjänsten var det ett problem. Sommarström fick 

förlita sig på all rapportering från Al Jaziera och från den egna korrespondenten som fanns på 

plats. Sommarström saknade däremot den övergripande bild som han annars fick via sociala 

medier. Sommarström tycker därför att sociala medier uppfyller en viktig funktion och är en 

viktig källa till många nyheter.

”Sociala medierna är väldigt viktiga som källa även om 

man inte kan lite på allt i dessa sidor”. 

En annan viktig funktion som sociala medier uppfyller är att de ger en allomfattande bild av 

flera ställen, städer och händelser samtidigt, någon som en korrespondent inte kan göra även 

om han/hon finns på plats. 

På Sveriges Radio finns det en policy som begränsar användandet av sociala medier. Denna 

går ut på att journalisterna inte själva får lägga ut information om sitt arbete eller om sina 

politiska åsikter. 

”Man måste använda sitt sunda förnuft” 
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Sveriges Radio- International – Hiba Daniel

Hiba Daniel arbetar på Sveriges Radio Internationals arabiska redaktion. Hon har även arbetat 

som programledare på P1. Hon har sina rötter i Palestina.

Daniel har dagligen använt sociala medier i sin rapportering om Egyptens revolution. Hon har 

ständigt kontakt med personer från både Egypten och andra ställen i arabvärlden. Daniel är 

ofta uppkopplad på olika hemsidorna. De mest användbara hemsidorna är Facebook, Twitter 

och Bamboser som också är ett socialt medium som egyptiska ungdomar använder sig mest 

av. 

Daniel använde mest Facebook eftersom det, under händelserna i Egypten fanns en 

arabiskspråklig sida/ gruppsida som var snabbast ut med information. 

”Jag litade på informationen på den här sidan, News Network 

eftersom det var journalister som låg bakom den”

Daniel kollade alltid källorna innan eftersom hon ville publicera en trovärdig och sann nyhet. 

När hon var osäker eller saknade källa ringde hon upp olika personer för att få nyheten 

bekräftad. Hon uppger att hon kontaktade personer som befann sig på plats i Egypten, men 

även personer som är bosatta i Sverige men som Daniel vet har anhöriga i Egypten. Att 

bedöma värdefulla nyheter är en viss övning man som journalist lär sig så småningom i sitt 

arbete. 

”Samma bedömningsvillkor gäller även den information man 

får via sociala medier, den värderas precis som vilken annan 

nyhet som helst. Samma sak gäller för källhänvisningen, det 

ska vara en trovärdig källa som man alltid ska hänvisa till”.  

Daniel tycker att det är viktigt med sociala nätverk och att det inte är fel om journalisten blir 

beroende av dessa nätverk. Dessa sociala nätverk påverkades emellertid starkt när Internet 

stängdes av i Egypten under revolutionen. 
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”Bamboser var väldigt bra eftersom den funkade även när 

egyptiska myndigheter blockerade hela Internet. Men det var 

en dag som Internet och mobiltelefonerna avbröts och då litade 

jag på Al Jazieras egna kameror som fanns på plats. Vi har haft 

Al Jazira Arabiska och Facebook som första hands 

informationskälla ” 

Daniel anser att sociala medier är viktiga och skapar beroende i det dagliga arbetet. Sociala 

medierna uppfyllde en funktion när ingen korrespondent från Sveriges Radio fanns på plats 

när det var som värst. 

 ”Det väldigt viktigt med sociala nätverk speciellt för oss i 

Sverige när det händer något utanför. Vi blir väldigt beroende 

och det är också. Mer än 40 % av mitt arbete har påverkats”.

På Sveriges Radio finns ingen intern policy som förbjuder journalisterna att använda sociala 

medier under arbetstid. Det enda som är viktigt är att man ska vara säker på sina källor. 

SVT – Erika Christensson

Erika Christensson är webbredaktör på Sveriges Television och var en av de första som 

bevakade händelserna i Egypten. I ”minut-för-minut” bevakade hon revolutionens början till 

Mubaks avgång. Eftersom Christensson är redaktör ansvarade hon för all bevakning. Hon 

hade själv letat information i sociala medier vid något tillfälle, men i vanliga fall fanns en 

reporter som ständigt var uppkopplad och arbetar med liverapportering. I sin bevakning har 

Christensson använt sig mest av internationella bloggar för att få den senaste informationen. 

Även Twitter används i stort utsträckning och för att vara säker på en viss information 

brukade hon kontrollera att flera avsändare har skrivit samma information. Hon kontrollerade 

även med de internationella medierna, som till exempel BBC och Al Jazira, för att få 

uppgifterna bekräftade. Och för att öka läsarnas trovärdighet gentemot SVT brukade 

Christensson länka till nyheterna. 

”Vi länkar alltid till nyheternas ursprungskälla så att läsaren 

själv kan klicka sig där och kontrollera informationen… Det 

berodde självklart på vilken typ av nyhet det handlade om. Om 
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det var kontroversiell information eller om det är en person 

som har skrivit den”.

 När informationen bedöms av redaktionen som godkänd och klar för publicering är 

Christensson väldigt noggrann med att den ursprungliga källan anges.

 ”Vi är noga med att ange källan samt lägga ut länken till den 

ursprungliga källan så att våra läsare får möjligheten att 

kontrollera själva och ta del av den information som vi inte 

hade tagit med i vår text, till exempel”

Christensson hävdar att journalister kan bli beroende av sociala medier men samtidigt inte. 

Själv var hon inte mycket beroende av sociala medier under händelserna i Egypten eftersom 

SVT hade många korrespondenter på plats. Men att det ändå fanns personer som ständigt 

uppdaterade bland annat Twitter med ny information, dessa personer blev hon mer eller 

mindre beroende av. Dessa personer refererade hon till i sina texter. 

När den egyptiska regeringen stängde av Internet var det i revolutionens början, då SVT inte 

hade hunnit skicka korrespondenter dit. 

 

”Detta skapade stora problem då det inte fanns möjlighet till att 

ta kontakt med någon. Vi hade inte längre koll på läget.”

Sociala medierna är en viktig nyhetskanal eftersom det är folkets röst där de kan utrycka sig 

och sina intressen, sådant som en vanlig nyhetsbyrå inte kan erbjuda, menar Christensson. En 

annan fördel med sociala medier är att de gav en bättre överblick över situationen i Egypten, 

snabbare med informationen samt bredare bevakningsområden. Det gav SVT sådant som 

journalister på plats inte kunde rapportera om. 

”Eftersom vi alltid strävar efter en ökad trovärdighet brukade 

vi dubbelkolla med våra reportrar på plats om informationen vi 

fått är sann”.
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Christensson tillägger att det är väldigt viktigt för SVT att publicera sanna uppgifter samt 

referera till dess källa eftersom detta ingår i SVT:s policy i användningen av sociala medier.   

TV4 – Jonas Björck

Jonas Björck är utrikesreporter på TV4-nyhterna. Han har aldrig använt sociala medier i sitt 

arbete, inte heller för privata syften. Han har många andra utrikes källor som han förlitar sig 

mer på. Därför har han inte ägnat någon tid åt sociala medier i sin nyhetsrapportering om 

Egyptens revolution. 

Björck tycker att de moderna medierna ger möjlighet för enskilda individer att följa nyheter i 

olika medier, som till exempel de andra engelsktalande kanaler så som Al Jaziera direktsänder 

händelser. Björck har svårt att värdera den information som andra människor lägger ut på de 

sociala medierna som nyheter. Enligt honom kan den information, som kommer upp vara 

påverkad av avsändarens egna åsikter och informationen är därför inte faktabaserad. Han 

väljer därför att hålla sig till de traditionella nyhetskällorna, så som nyhetsbyråer.

Björck tycker att det är bra, men även tids drivande sociala medier där det finns oändligt 

mycket med information som en journalist kan tillbringa hela sin arbetsdag med att gå 

igenom.

 ”Man får till slut inget gjort”. 

Men något med sociala medierna som Björck tycker är positivt är att det går lättare att få tag 

på personer. Trots att Björck inte använder sociala medier får han veta via sina kollegor som 

använder sociala medier att folk är snabba på att uppdatera och lägga ut information på de nya 

medierna. 

”Jag vill inte drunkna i den information som finns på sociala 

medier. Mina kollegor meddelar mig om något intressant dyker 

upp”.
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Ett av de mest effektiva sociala medierna är telefoner, anser Björck. Han menar att telefonen 

är lika bra som till exempel Twitter. Han menar att inspiration och information kan sprida sig 

oavsett medium eller medel. 

Björck är skeptisk till tanken att man som journalist kan bli beroende av sociala medier. 

”Men man måste i alla fall förhålla sig till den nya tekniken”.

På TV4 har de ingen speciell policy för sociala mediers användning. Dessa medier och 

nyheter betraktas som en vanlig nyhet från vilka nyhetsbyrå som helst, man ska alltid värdera 

och vara källkritisk.   

Dagens Nyheter – Ossi Carp

Ossi Carp arbetar på DN sedan 2004. Han är reporter på Dagens Nyheters nättidning, DN.se. 

Egyptens revolution bevakades med minut-för-minut-rapportering som innebar löpande 

artiklar med allt från Tahrirtorget, diplomatin och politiken i och kring Egypten.

Ossi Carp har skrivit en hel del om händelserna i Egypten, om den politiska processen i landet 

samt om Husni Mubaraks styre.

Sociala medier var ett sätt för Carp att följa händelserna. Enligt Carp finns det många trådar 

man kan följa och att man ganska tydligt kan få tips om var exakt man ska rikta sina blickar 

för att få tag på en viss information. 

Carp själv har varit ute på de olika sociala medier som var mest aktuella och lästa under 

händelserna i Egypten, till exempel Facebook och Twitter. Han har själv letat efter den mest 

intressanta informationen som ansågs vara trovärdig genom att den kunde bekräftas från olika 

källor och som han gick vidare med och utvecklade till en nyhet. Som extra hjälp kunde han 

använda sig av sina egna arabiskspråkiga kunskaper eftersom många uppdateringar skrevs på 

arabiska och detta hjälpte honom att hitta ny information hela tiden. 

Carp använde sig mest av Twitter i sitt arbete då han tycker att Twitter har bättre 

funktionalitet, större flöde och mycket information. Det är mer lättillgängligt på Twitter än till 

exempel på Facebook där man måste har någon annans godkännande för att kunna ta del av 
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informationen på en viss sida. Det är mer nyhetstips på Twitter än andra sociala medier, anser 

Carp 

”Facebook fungerar mer som mobiliseringsmedium medan 

Twitter är mer av ett nyhetstipsmedium”.

Men detta betyder inte att Twitter är mer trovärdigt än Facebook, trovärdigheten visar sig över 

tid, ju längre tiden går desto säkrare blir man på att informationen är rättsiktig. Men enligt 

Carp var båda, Twitter och Facebook, lika viktiga för nyhetsförmedling av händelserna i 

Egypten. 

Att vara säker på sociala mediers information är inte alltid lätt.

”Men om informationen kommer från en person som man har 

pratat med tidigare, är det lättare att lita på den informationen”.

Han menar också att man måste göra sin egen research, googla eller kontakta personer. En del 

information är kontrollbar, vilket underlättar Carps arbete, men andra uppgifter är svårare att 

kontrollera då dessa kommer från personer som Carp inte känner igen.

Den viktigaste informationen är den som sticker ut på de olika sociala medierna, det vill säga 

att samma information och uppgifter finns skrivna på flera än ett socialt medium vilket även 

kan bekräfta att informationen är sann. Men som journalist måste man använda sig av den 

traditionella nyhetsvärderingen där man kontrollerar avsändaren och informationens källor, 

om han/hon har gjort sig känd för rapportering av sanna uppgifter och att det går att kontakta 

dem via till exempel telefon. För Carp är det viktigare att vara sent ute med en nyhet men 

relativt säker på dess innehåll, än att vara snabb men osäker. Carp brukar ibland ange sociala 

medier som källa till en nyhet, men dock inte ofta. 

”Det kan hända att jag nämner sociala medierna i mina texter, 

jag länkar till dem ibland också. Jag anser inte det är 

nödvändigt att ange sociala medier som källa när jag 

kontrollerar informationen från andra källor”
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Carp tillägger att man som journalist kan bli beroende av sociala mediers informationsflöde i 

stora händelser som i Egypten, speciellt när staten förbjuder de traditionella medierna att 

rapportera. Då blev sociala medier det enda sättet för journalisterna att komma åt information 

och bli uppdaterade. I detta fall fick man lita på den information man fick eftersom man inte 

hade någon möjlighet att kontrollera fakta. När regeringen i Egypten stängde ner 

Internettrafiken och sms-tjänsten blev det svårt att uppdatera sig, men Carp tyckte inte att det 

var ett problem 

”Det finns alltid ett sätt att koppla upp sig, och numera kan 

man göra det via mobiltelefonerna. Men mindre nyhetsflöde 

blev det”. 

Den ständiga uppdateringen är fördelen med sociala medier, även om en korrespondent på 

plats är lika viktig. Carp menar att en korrespondent är begränsad till sin egen plats, det vill 

säga att han/ hon inte kan vara på flera platser samtidigt, men de kan bekräfta vissa uppgifter. 

Lika viktigt för Carp var Al Jaziras nyhetsrapportering som bekräftade många nyheter för 

honom.  

Carp ser positivt på sociala mediers existens då han får ett oändligt antal nyhetstips. Han 

menar att sociala medier har blivit en del av samhället och en väldigt viktig resurs för en 

reporter. Det finns inte en speciell policy för sociala mediers användning på DN, säger Carp. 

Däremot har han fått tips och råd från nyhetschefen gällande användningen och att man ska 

använda sitt sunda förnuft i nyhetsvärderingen.  

Svenska Dagbladet – Bitte Hammargren  

Bitte Hammargren är anställd på Svenskan Dagbladet sedan 1989. Hon är arabvärldsbevakare 

sedan 2001. Just nu bevakar hon Turkiet och Mellanöstern. 

Bitte Hammargren bevakade händelserna i Egypten på plats. Hon var i Egypten under 

revolutionen och dagarna efter Mubaraks fall. Hammargren tycker att det är svårt att mäta 

kvantitativt hur mycket hon har använt sig av sociala medier. 
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”Men de sociala medierna är oftast snabbast på att tala om att 

något har hänt” 

Enligt Hammargren är Svenska Dagbladet en väldigt slimmad organisation där man som 

journalist gör sin egen research själv. Och detta gällde även bevakningen av sociala medier i 

frågan om Egypten.  Men eftersom Hammargren var på plats under händelserna i Egypten 

hade hon inte stor användning av sociala medier. 

Det finns en del utländska bloggar, det finns en del Facebookkontakter och på senare tid en 

del twitterflöden som Hammargren följer. Men eftersom hon har ett stort bevakningsområde 

som sträcker sig från Iran i öster till Marocko i väster, från Jemen i söder till Turkiet i norr, 

följer hon olika sidor och personer. 

Sociala medier ser Hammargren vanligen som opinionsbildande eller som whistle blowers, de 

är ofta först med att slå larm om nyheter. Men bara för att de är först kan hon inte alltid ta 

uppgifterna som bekräftade sanningar. Några exempel: sociala medier var många gånger 

snabbast på att berätta om vad som hände under revolutionen i Tunisien eller under de dagar 

när protester skakade staden Daraa i sydvästra Syrien. Sociala medier kan vara väckarklockor 

om att något har hänt. Hammargren tilläggar att hon kan plocka citat därifrån, men för att få 

uppgifterna bekräftade kan hon behöva gå till andra etablerade nyhetskällor eller egna 

förstahandskontakter. För att ta ett exempel säger hon: 

”När Lina Ben Mhenni på A Tunisian Girl rapporterade om 

dödsskjutningar i olika städer i Tunisien före Ben Alis fall så 

kunde dessa uppgifter senare bekräftas av Amnesty 

International. Men för mig var hon först ute med nyheten. Jag 

träffade henne senare i Tunis och förstod också att hon jobbade 

på ett väldigt seriöst sätt genom att själv ta reda på vad som 

hänt”. 

Om hur Hammargren bedömer informationen från sociala medierna säger hon att det är svårt 

att svara på generellt. För att följa ett skeende när man är på avstånd behöver man normalt ha 

flera olika ingångar och källor. Det blir en mix av olika flöden. Men fördelen i rapporteringen 

från Mellanöstern är att vi nu har fått en mycket större bredd på källorna genom sociala 

32



medier. Nu finns det många fler ingångar, synpunkter och kommentarer.  Det är bra, tycker 

Hammargren eftersom det bidrar, enligt henne till att ge en mer mångfasetterad bild av 

Mellanöstern.

På frågan om hon brukar hänvisa till sociala medier som källa svarar hon, Ja eftersom 

källhänvisning ökar trovärdigheten och gör det lättare för läsaren att själv bilda sig en 

uppfattning. 

 

Hammargren tycker att det är lätt att bli helt uppslukad av nätet. Men när hon var på plats i 

Egypten under revolutionen hade hon inte tillgång till Internet under lång tid, då Mubarak 

stängde av Internet under fem dagar i hela Egypten. När man är på plats, berättar hon, i 

händelsernas centrum, är det ju viktigare att suga in vad man har runt omkring sig, tala med 

människor av olika bakgrund, än att kolla twitterflöden.

 ”Fast jag önskar att jag själv haft ett fungerande twitterkonto 

vissa dagar när jag stod på Tahrirtorget exempelvis den dag de 

släppte in kamel- och hästryttarna”.

 I stället ringde hon in till en reporter på svd.se som skrev in en del av vad hon sade eller 

smsade. Men det hade varit bättre att twittra direkt, konstaterar Hammargren. 

När regeringen stängde av Internet var det ett problem för Hammargren inte för att hon inte 

uppdaterades utan för att hon själv inte kunde uppdatera redaktionen i Stockholm

”När man är på plats, i händelsernas centrum, är det ju 

viktigare att suga in vad man har runt omkring sig, tala med 

människor av olika bakgrund, än att kolla twitterflöden. Fast 

jag önskar att jag själv haft ett fungerande twitterkonto vissa 

dagar när jag stod på Tahrir (exempelvis den dag de släppte in 

kamel- och hästryttarna).”

Sociala mediers roll som källa för det journalistiska arbetet är viktigt. Det har även förändrat 

journalisternas arbetssätt, inte minst Hammargrens arbetssätt. Eftersom upproren i Tunisien 

och Egypten var facebookrevolutioner går det inte att låta bli att kolla sociala medier. Det gav 
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henne möjlighet att jämföra mellan sociala medier, etablerade nyhetsbyråer, satellitkanaler 

och egna kontakter.

 ”De som rapporterar i sociala medier är dessutom i vissa fall 

personer som jag själv kan kontakta direkt”

Hammargren avslutar med att på Svenska Dagbladet finns ingen policy för sociala mediers 

användning. 

Tidningarnas Telegramsbyrå – Carl Fridh Kleberg

Carl Fridh Kleberg är utrikesreporter på Tidningarnas Telegramsbyrå i Stockholm. Han skrev 

mycket om revolutionen i Egypten. I sin bevakning använde Kleberg sig mycket av sociala 

medier. Kleberg försökte hålla sig uppdaterad hela tiden genom att skapa egna kontakter. Han 

fick mycket information från ungdomsgrupper och för att han skulle hålla kontakten brukade 

han skicka allmänna frågor via Twitter och vara delaktig så mycket som det var möjligt. 

Twitter är vad Kleberg använde sig mest av, men han eliminerade inte Facebook och blogg 

funktioner. 

Kleberg använde mest Twitter eftersom han anser att det är lättare att bedöma trovärdigheten 

där då det är möjligt att kontrollera om personerna som skriver och uppdaterar med 

information är kände eller ej. Dessutom är Twitter ett mer öppen, snabb och lättillgänglig 

socialt medium.

 ”Det viktiga är även att man kan ge tillbaka när man tagit del 

av information på Twitter i mån av uppmuntran. Det är viktigt 

att visa att man är intresserad och att man tar det på allvar” 

Källgranskningen är viktig och avgörande för Kleberg. Han måste alltid vara säker på 

informationen och att den är bekräftad från olika källor innan han sänder den vidare. Han 

måste veta om informationen endast är ett rykte, eller vad han ska använda informationen till. 

Enligt honom är nyhetsvärderingen steg ett i hans arbete, därför försöker han skilja mellan de 

olika påståenden som han får via Twitter.

 ”Det gör skillnad om det är fakta eller känslopåstående”. 
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Han menar att han aldrig har citerat någon på till exempel Twitter, men om han hade gjort det 

så hade han absolut hänvisat till sociala medier som källa för sin information. Men han 

utesluter inte helt att han inte har fått tips på sociala medier, men de  har aldrig varit en 

envägskälla. 

Kleberg uppger att man som journalist lätt kan bli beroende av sociala medier i sitt arbete 

eftersom dessa är ett verktyg som allt annat. Det gör det lättare för journalisten att bevaka och 

följa vissa grupper för att få information och nyhetstips. Därför var det ett stort problem när 

den egyptiska regeringen stängde av Internet, men en del människor kunde ändå hitta olika 

vägar för att koppla upp sig. Telefonen var den säkraste kontaktvägen konstaterar Kleberg, 

”Det var inte helt omöjligt att få tag på information när Internet 

stängdes ner, men det gjorde det svårare för oss”. 

Kleberg tillägger att sociala medier ligger i hans personliga intresse, och speciellt under 

händelserna i Egypten då han ville vara ständigt uppdaterad med allt som hände och som kom 

upp på olika sociala mediers sidor. Därför var han tvungen att använde sin fritid för att söka 

information. 

Kleberg anser att sociala medier är ett effektivt sätt för människor att kommunicera med 

varandra och lära känna andra människor samtidigt. Sociala medier är en stor förändring i 

människors liv eftersom de får bättre förutsättningar att fritt utrycka sig och sina åsikter, vilket 

även gör Klebergs arbete lättare, menar han. 

Kleberg tycker att sociala medier och en korrespondent på plats kompletterar varandra. Denna 

kombination kan vara en bra förutsättning för en bättre nyhet. På plats där händelserna 

utspelar sig behövs det en korrespondent som kan förmedla känslan och för en ökad 

trovärdighet. Sociala medier ger en överblick av händelserna från olika ställen, medan en 

korrespondent är begränsad till en plats.

 ”Sociala medier ger mig en möjlighet som jag annars inte 

skulle få. Jag kan till exempel prata med folk som annars inte 

skulle våga träffa mig och/ eller prata med mig i telefon”.
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Under arbetstid är Kleberg ständigt uppkopplad till Twitter. TT har ingen policy som 

förbjuder eller begränsar detta. då sociala mediers bevakning har blivit en del av arbetet var 

Kleberg tvungen att använda sitt privata Twitter kontot för arbetets syfte tills han kunde 

skaffa sig ett jobbkonto. 

Expressen – Emanuel Karlsten 

Emanuel Karlsten är redaktör för sociala medier på Expressen. Han har använt sig mycket av 

sociala medier i sin rapportering om händelserna i Egypten. Han är ofta ute på de olika 

sidorna och uppdaterar sig eftersom hans arbete handlar i stort sätt om att granska sociala 

medier så som Twitter, Facebook med flera. Twitter är vad Karlsten använder sig mest av i 

sitt arbete. Men han använder dock inte Twitter för att det är mer pålitligt än andra. 

”Det är väl egentligen ingen av dem som är mer trovärdig. Man 

måste kolla upp källan oavsett om det är sociala medier eller en 

annan typ av tidning, papperstidning. För jag behöver veta vem 

som ligger bakom informationen”

Enligt Karlsten använder han Twitter för att det är öppet för vem som helst, alla har 

möjligheten att ta del av informationen som kommer upp, men läget är annorlunda när det 

gäller Facebook där man måste vara vän med den som uppdaterar annars kan man inte ta del 

av det som publiceras. 

Vanlig nyhetsvärdering är det som gäller även för nyhetstips från sociala medier. För Karlsten 

är det viktigt att få informationen bekräftad från två olika källor. Karlsten brukar hänvisa till 

sociala medier som källa till sina nyheter, men att det samtidigt är beroende på vilken 

information det handlar om.

”Oftast så styrks ett påstående av människor i närheten, men vi 

vet ju aldrig säkert. Man får ju oftast säga att det riktas och 

cirkuleras om en viss nyhet. Men med fallet om den egyptiska 
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googel-chefen så var det viktigt att ange honom som källa till 

den information som han uppdaterade på sin Twitter sida”

Som journalist borde man vara beroende av sociala medier i sitt arbete, tycker Karlsten. 

”Det är ett underbart sätt att få ofiltrerad information direkt 

från medborgarna”

När den egyptiska regeringen stängde av Internet var det inga problem för Karlsten att få tag 

på information då fem korrespondenter från Expressen var på plats. Förutom 

korrespondenterna kunde medborgarna ändå komma fram genom de analoga telefonerna. Det 

är bara förändrade förutsättningar för vilken historia man berättar. 

”I andra fall har sociala medier givit en mer övergripande bild 

av vad som hänt, sådant som korrespondenterna inte kunde 

komma åt eftersom de inte kunde vara på flera ställen 

samtidigt. Man får en annan typ av berättelser än vad med fick 

från journalisterna på plats” 

Sociala medierna har och fortfarande spelar en avgörande roll i Karlstens arbete då han tycker 

att han får en annan typ av relation till läsarna. Att journalister och läsare kan vara mer öppna 

mot varandra med hjälp av sociala medier. 

”Det är viktigt för oss att ha någon slags närvaro på sociala 

medier som till exempel facebook och twitter. Det gör att vi får 

en annan typ av relation till läsare, att vi kan prata med oss, 

diskutera, kritisera osv.”

Expressen har en speciell policy för reportrarnas användning av sociala medier under 

arbetstid. Reglerna går ut på att journalisterna ej får prata olämpligt om andra, att 

journalisterna ej får avslöja arbetshemligheter för andra, speciellt om dessa hemligheter är 

avgörande för någonting.
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Aftonbladet – Nivette Dawod 

Nivette Dawod är reporter på kvällstidningen Aftonbladet. Hon har bevakat hela Egyptens 

revolution. Sociala medier som Twitter och Facebook utgjorde cirka hälften av alla 

nyhetsflöden som Dawod följde. 

 Dawod använder sig mest av Facebook. Men hon skulle dock inte använda något av de 

tidigare nämnda sociala medierna som ensam källa för sitt arbete.

”Det är en ingång till artiklar och händelser som jag sedan kan 

gräva vidare i och försöka bekräfta”.  

Dawod försöker kontrollera sociala mediers uppgiftskälla samt den ursprungliga källan. Hon 

granskar även vad de internationella medierna, som till exempel Al Jazira, BBC mm, har för 

uppgifter för att få de sociala mediernas uppgifter bekräftade. Dawod konstaterar att det är 

olika hur hon bedömer informationen från sociala medierna, 

”Det varierar från fall till fall, men det är sällan jag skulle 

använda ett socialt media som ensam källa. I bland kan en 

tweet eller en bild som kommer upp via ett socialt media 

beskriva väl hur stämningen är, men det är inget jag senare 

använder i texten. I bland går det att citera rakt av ett exempel 

är Carl Bildts twitter som citeras ofta i medier”.

Hon menar att i bland kan en twitteruppdatering eller en bild som kommer upp via ett socialt 

medium beskriva väl hur stämningen är, men det är inget hon senare använder i sin text. Men 

i bland går det att citera rakt av ett exempel är Carl Bildts Twitter som citeras ofta i medierna.

Dawod hänvisar ibland till sociala medier som källa i sina texter om hon använt sig av dessa, 

men dock inte i alla sammanhang.

”Ibland hänvisar jag till källan. I fallet med t.ex Carl Bildts 

tweets gör jag det. Om facebooksidan/bloggen kommer från 
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exempelvis en myndighet, ett annat nyhetsmedium eller någon 

tydlig seriös avsändare kan jag göra det”

Dawod tror inte att man som journalist kan bli beroende av sociala medier i sitt arbete. Men 

hon menar att de nya medierna kan vara till stor hjälp, särskilt om information på andra sätt är 

stängd. 

”Inte beroende, men det är till stor hjälp, särskilt om 

information på andra sätt är stängd, eller om man misstänker 

att landets statliga media inte visar hela bilden.”

Sociala medier var inte till stor hjälp när egyptiska staten ständer ner Internet i Egypten, 

därför försökta Dawod använda telefonen istället och ringde till dem hon kände. 

Dawod anser att Sociala mediers har en roll i nyhetsrapporteringen.

”Sociala medier är som kanal - jättebra. Som källa - inget jag 

använder enbart. Det har förändrat arbetet på så sätt att det 

finns fler ställen att hämta information från. Men det har också 

gjort att osanningar kan spridas och få liv lättare.” 

Aftonbladet hade som många andra medier i Sverige en korrespondent i Egypten under 

revolutionen. Dawod menar att korrespondenter inte kan vara överallt hela tiden, via sociala 

medier gick det att få en bredare helhetsbild av vad som hände i hela landet, men också att få 

inblick i vad motståndsrörelsen planerade varje dag och med generella tendenser.

Nyhetsbyrån Siren – Yasmine El Rafie

Yasmine El Rafie är 31 år och jobbar på nyhetsbyrån Siren46. Hon har varit aktuell i svensk 

media under de senaste händelserna i Egypten eftersom hon har sina rötter där men även för 

att hon anses vara sakkunnig i ämnet då hon själv twittrar, rapporterar och uppdaterar om 

händelserna i Egypten. 

46 Nyhetsbyrån Siren är en oberoende nyhets- och informationsförmedlare som har Sveriges mest omfattande 
myndighetsbevakning till medier och är ledande på granskning av myndighetsmaterial. Deras tjänst utgör en 
unik nyhetskälla för tidningar, radio- och tv-stationer samt andra professionella informationssökare. Källa 
www.siren.se
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El Rafie har inte skrivit särskilt många artiklar om revolutionen i Egypten, men hon har själv 

twittrat mycket och uppdaterat sin twittersida. Cirka 700 personer, journalister som 

privatpersoner, följde hennes ständiga twittrande. Hon har även blivit intervjuad som 

sakkunnig. Anledningen till att hon inte skrev mycket om händelserna är att nyhetsbyrån 

Siren endast behandlar inrikesnyheter.

I sitt twittrande har El Rafie använt sig mycket av sociala medier, av Twitter och Facebook 

uppdateringar. 

”Intervjuerna med mig i TV har i princip uteslutande byggt på 

information jag fått från Twitter och Facebook”.

El Rafie tycker att sociala medier bara är ett verktyg för henne att nå information. 

Informationen man får från sociala medierna är inte mer eller mindre pålitlig än andra forum. 

Reportern måste vara mer restriktiv och noggrant värdera och granska källor, väga röster mot 

varandra, få informationen bekräftad av två av varandra oberoende källor och kontrollera om 

personerna som lägger ut uppgifter har varit trovärdig tidigare och har ett gott renommé. För 

El Rafie spelar det ingen roll om man pratar med en person via Twitter eller via telefon så 

länge man håller sig källkritisk och skiljer mellan fakta och åsikter. 

”Jag skulle inte skicka ut ett obekräftat rykte och säga att det är 

sant. I undantagsfall kan man säga att vi har obekräftade 

uppgifter om att..."

 El Rafie och tillägger att det är lika viktigt att hänvisa till källan som att vara säker på 

uppgifterna man publicerar. 

El Rafie anser sitt twittrande vara som en egen nyhetsbyrå där hon själv är redaktören och 

därför resonerar hon på ett annat sätt när hon twittrar än om hon skulle vara reporter på en 

redaktion. Hon får många uppgifter bekräftade via Al Jaziera. Hon menar också att de första 

uppgifterna om en stor händelse oftast är osäkra, men att de kommer att bekräftas eller 

förkastas förr eller senare. 
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Att man som journalist kan bli beroende av sociala medier i sitt arbete vill inte EL Rafie uttala 

sig. 

”Sociala medier är bara ett viktigt verktyg som journalisten 

använder sig av. Det är mycket jag är beroende av som 

journalist, Internet, telefoner, block och penna, nyhetsbyråer, 

satellit-tv-kanaler, alla kompletterar journalistens arbete”

El Rafie tyckte inte att det var svårt att komma åt information när Internet stängdes av i 

Egypten. Hon menar att folk hittade andra vägar, som till exempel telefoner, fax, speek to 

tweet och andra kommunikationsmedel. Om sociala mediers påverkan på sitt arbete säger El 

Rafie att hon får mer information nu än tidigare och att hon kan styra och hantera 

informationsmängden hon får bättre.

” Jag hade ingen superkoll på Egypten före revolutionen

men alla länkar till analyser gjorde mig till expert på nolltid”. 

Fördelarna är många med sociala medier som kontinuerligt uppdateras, något som en 

korrespondent inte kan göra på samma sätt, menar El Rafie. En korrespondent kan inte 

intervjua fler än två eller tre personer, men på en Twittersida kan man prata med 20 personer 

samtidigt. 

41



10. Analys och resultat 

En analys av det empiriska materialet kommer att presenteras nedan. Analysen är uppdelad i 

olika kategorier för att underlätta förståelsen av intervjuerna samt lättare besvara 

forskningsfrågorna. De intervjuade svenska journalisterna är, Johan-Mattias Sommarström 

(Sveriges Radio Ekot), Hiba Daniel (SR international), Erika Christensson (SVT), Jonas 

Björck (TV4), Ossi Carp (Dagens Nyheter), Bitte Hammargren (Svenska Dagbladet), Carl 

Fridh Kleberg (Tidningarnas Tillgramsbyrå), Emanuel Karlsten (Expressen), Nivette Dawod 

(Aftonbladet), Yasmine El Rafie (Siren).

Nedan följer svaren på undersökningens fyra huvudfrågor. 

10.1 Hur har svensk media, radio, Tv och tidningar förhållit sig till sociala 

medierna som nyhetskälla när det gäller rapporteringen av revolutionen i 

Egypten?

Svenska journalister använder sig av sociala medier i viss utsträckning beroende på händelsens 

natur. Beteckningen nätjournalistik möjliggör för journalisterna att snabba på sitt 

researcharbete tack vare nätets snabbhet och lättillgänglighet. Detta kan enligt boken Nätens  

kriskommunikation medföra ett beroende hos journalisterna, det vill säga ett ökat beroende av 

lättillgängliga och snabba källor samt ett beroende av publikbidrag i form av tips, mobila bilder 

med mera från publik och användare. De mest användbara sociala medierna i rapportering om 

revolutionen i Egypten var Facebook och Twitter. Journalisterna motiverade sitt användande 

av dessa två ovan nämnda sociala medier med att i Facebook mediet begränsas man av att ta 

del av information eftersom villkoret är att vara "vän" med personen i fråga eller medlem i en 

"grupp" som har något att förmedla, medan Twitter är ett öppet medium där alla kan ta del av 

informationen som läggs ut. Dock är informationen begränsad med hänsyn till utrymmet. 

Twittermediet karaktäriseras främst av att man skriver i liten omfattning. Därför anser 

journalisterna att de sociala medierna utgör en bra inspirationskälla till nyheter. 

Sex av de tillfrågade journalisterna tyckte inte att det ena sociala mediet var mer tillförlitligt 

än det andra, eftersom Twitter, Facebook och blogg tillsammans är verktyg som hjälper dem 
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att få tag på nya och aktuella nyheter. Sveriges Radios journalister, Johan-Mattias 

Sommarström och Hiba Daniel tyckte att Facebook var mer tillförlitligt, Carl Fridh Kleberg 

höll sig till Twitter som en pålitlig källa medan Jonas Björck tyckte att inget av de sociala 

medierna är pålitligt. Åtta av tio journalister var ständigt uppkopplade till sociala medier då 

protesterna och revolutionen pågick i Egypten. Det var på så sätt lättare att komma åt färsk 

information. Det blev däremot problematiskt för dem när den Egyptiska staten stängde ner 

Internettrafiken. Men helt oinformerade blev inte svensk media då det egyptiska folket 

kämpade för att hitta olika sätt att göra sina röster hörda främst genom att uppdatera 

omvärlden genom mobiltelefontrafiken. Journalisterna uppger att de hittade olika sätt att ta 

kontakt med sina källor i Egypten samt med kända personer från till exempel Twitter och 

Facebook. Journalisterna skulle hänvisa till sociala medier som informationens ursprungskälla 

inte var lika påtagligt i journalisternas svar. Det kunde hända att de hänvisar till sociala 

medier som källa i de fall då de tar direkta citat eller uppgifter från Twitter eller Facebook. 

Journalisternas argument för att inte alltid ange sociala medier som källa är att de alltid gör en 

mer omfattande research på de uppgifter de får tillgång till via de olika sociala medierna. 

Denna tvekan kan bero på att källans, i detta fall Facebook, och Twitter, äkthet kan 

ifrågasättas eftersom på Internet grasseras en hel del falsk information. Även är det lättare att 

utge sig för att vara någon annan än den man egentligen är. Istället för att hamna i ett sådant 

dilemma uppger de intervjuade journalisterna helst inte sociala medier som källa.

Enligt de intervjuade svenska journalisterna själva har sociala mediers påverkan varit påtaglig 

i deras arbetssätt. Via sociala medier fick många journlister starkare relationer till sina läsare 

samt till intervjupersoner från Egypten. Hiba Daniel (SR International) uppger att mer än 40 

% av hennes arbete har påverkats av sociala medier. I motsats till henne anser Jonas Björck 

(TV4), Nivette Dawod (Aftonbladet) och Yasmine El Rafie (Siren) inte att journalisterna är 

beroende av sociala medier. Att vara beroende av sociala medier som informationskälla bör 

man som journalist vara, anser Emanuel Kleberg (Expressen). Desamma tycker de andra 

journalisterna särskilt Erika Christensson (SVT) som säger att hon blev mer beroende av de 

personer som uppdaterade informationen på sociala medierna, vilka hon även refererade till i 

sin rapportering. Det är ett beroende av så kallad medborgarjournalistik då medborgarna är 

med och skapar, meddelar och förmedlar det som händer runt om kring dem.
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10.2 Har några källkritiska problem uppstått i samband med 

nyhetsrapportering om revolutionen, anser de intervjuade journalisterna?

De intervjuade svenska journalisterna är eniga om att man måste använda sitt sunda förnuft, 

sin erfarenhet som journalist samt källkritik för de nyheter och information som de får tag i 

via sociala medier. De använder sig av de traditionella källkritiska principerna och att 

journalisten måste kontrollera källans trovärdighet, tolka fakta för publiken på ett sakligt och 

förtroendegivande sätt. Informationen på sociala medier måste värderas, granskas och ses med 

källkritiska ögon för en hög trovärdighet för publicerade nyheter, då journalisten oftast arbetar 

under tidspress som i fallet med den egyptiska revolutionen. Det var mycket som hände 

samtidigt på flera ställen i Egypten och journalisternas snabba och effektiva informationsflöde 

var via sociala medier. En kombination av stora händelser och tidsbrist kan medföra 

problematik för journalisterna att kritiskt granska informationskällan eftersom de måste 

bedöma källans trovärdighet, det vill säga att källan är opartisk, objektiv och saknar dolda 

motiv. Även bör de se över källans förutsättningar och egenskaper så att de inte får helt 

orealistisk information.  

Samtliga journalister föredrar att vara sena med en nyhet än att vara först ut med en osäker 

och obekräftad information, eftersom det viktiga alltid har varit att få uppgifterna bekräftade 

från två varandra oberoende källor. Ett exempel på detta är de uppgifter på Twitter om att 

Googles marknadschef, Wael Ghonim släptes ut ur fängelset, något som till exempel Carl 

Fridh Kleberg inte ville skriva om tills han själv fick direkt kontakt med Wael Ghonim för att 

bekräfta uppgifterna. Samma sak gjorde även Yasmine El Rafie som inte litade på uppgifterna 

om Google-chefen tills han själv twittrade från sin egen Twitterkonto. Att kontrollera 

informationskällan är viktigt tycker Ossi Carp som å ena sidan säger att journalister måste 

använda sig av den traditionella nyhetsvärdering, men som å andra sidan säger att i vissa fall 

får journalisterna lita på sociala mediers information även om man inte har möjlighet att 

kontrollera källan.   

Att ange sociala medier som nyhetskälla är viktigt i de fall då informationen hämtas direkt 

från Twitter eller Facebook utan att den har kontrollerats eller det har gjorts mer omfattande 
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källsökningar som kan bekräfta informationen. Men i de flesta fallen försökte journalisterna ta 

kontakt med dem som ligger bakom den publicerade informationen på sociala medier via 

bland annat telefon, egna kontakter på plats och via den egna korrespondenten, samt väga 

röster mot varandra. Journalisterna försökte även få informationen bekräftad av två varandra 

oberoende källor för en ökad tillförlitlighet, eftersom nyhetskvaliteten samt objektiviteten på 

medborgarjournalistiken oftast ifrågasätts. Några av de intervjuade journalisterna visade 

tveksamhet när det gällde frågan om de skulle hänvisa till de olika sociala medierna som 

nyhetens källa. 

På SVT:s minut-för-minut-rapportering länkade journalisterna alltid till informationens 

ursprungliga källa så att läsarna/ publiken skulle ha möjlighet att själva kontrollera 

informationen samt ta del av den information som inte prioriterades eller togs med i SVT:s 

rapportering. På detta sätt försökte SVT:s webbredaktion säkra att deras källkritik inte 

kommer att ifrågasättas. 

En annan kontrollkälla som journalisterna använde sig av var bland annat BBC och den 

arabiska nyhetskanalen Al Jazira i den engelska versionen. Al Jazira ansågs vara en pålitlig 

källa eftersom de fanns på plats och direktsände från fler olika platser samtidigt. Men frågan 

om varifrån BBC och Al Jazira hämtar sina nyheter och om de är pålitliga nog för att bekräfta 

vissa nyeheter, förblir. Det kan hända att det handlar om en rundgång om det kan bevisas att 

även BBC och Al Jazira får tillgång till sina nyheter via sociala medier. Då kan dessa medier, 

för svenska journalister vara den andra oberoende parten som bekräftar en nyhet. Detta kan 

leda till änne ett källkritiskt problem då trovärdigheten ifrågasätts där de oberoende källorna 

har påverkats av varandra och bekräftat därför en viss information. 
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10.3 Vilken funktion fyller sociala mediers rapportering i jämförelse med 

den egna korrespondentens rapportering för de intervjuade journalisterna?

Det som är gemensamt för alla deltagande journalister i denna undersökning är att deras 

redaktioner hade en utrikeskorrespondent på plats som rapporterade live. 

På redaktionerna i Stockholm hade journalisterna tillgång till flera nyhetskällor, vilket gjorde 

att korrespondenternas rapportering inte var den enda nyhetskällan. Vikten av att ha en 

utrikeskorrespondent på plats är påtaglig och väldigt viktig anser de intervjuade journalisterna 

eftersom man kunde bland annat få direkta intervjuer med personer på plats, samt få vissa 

informationer bekräftade.

De sociala mediernas roll i rapporteringen om Egyptens protester och revolution har varit stor 

och avgörande. Sociala medier gav överblick av hela Egypten samtidigt eftersom det fanns 

personer från alla de platser där händelserna utvecklade sig och dessa var ständigt 

uppkopplade, och uppdaterade omvärlden med ny information hela tiden. Sociala medier 

uppfyller enligt journalisterna en väldigt viktig funktion med snabbare information och 

bredare bevakningsområden. 

4. Har de olika medieföretagen en speciell policy för de sociala mediernas 

användning?

Internetuppkoppling och sociala mediers bevakning har blivit en del av reportrarnas arbete på 

redaktionerna. Trots det har vissa redaktioner en speciell policy för sociala mediers 

användning på arbetsplatsen och under arbetstid, medan andra saknar en sådan. På 

Aftonbladet och Expressen finns det en speciell policy för reportrarnas användning av sociala 

medier under arbetstid, där reglerna går ut på att journalisterna ej får prata olämpligt om 

andra, att journalisterna ej får avslöja arbetshemligheterna för andra, särskilt om dessa 

hemligheter är avgörande för någonting. På nyhetsbyrån Siren finns det också en speciell 

policy som förbjuder att man chattar på arbetstid. Tillåtet är en begränsad användning av 

Facebook och mail. På SVT:s policy för användningen av sociala medier är det förbjudet att 

publicera osanna nyheter samt att inte referera till nyheternas ursprungliga källor.
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Sveriges Radio, TV4, DN, SVD och TT har däremot ingen speciell policy för sociala mediers 

användning och inget som heller begränsar denna användning. Råd för användningen får 

journalister på redaktionerna där det viktigaste är att man hänvisar till sina källor och att man 

inte lägger ut något om arbetet eller en politisk åsikt.
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12. Slutdiskussion

I denna undersökning har jag försökt systematiskt beskriva några svenska journalisters 

förhållningssätt till sociala mediers rapportering av Egyptens revolution 2011. Jag hade 

förutfattade meningar om att sociala medier har numera en stark påverkan i samhällen i stort, 

för människor och dess användning och inte minst för de traditionella nyhetsmedierna. Nu när 

undersökningen är genomförd kan jag konstatera att sociala medier har blivit en viktig del av 

människornas vardag, en livsstil och ett sätt att hålla kontakten med omvärlden. Svenska 

journalisterna utnyttjade den enorma möjligheten att vara i direkt kontakt med personer i 

Egypten under revolutionens gång. De blev uppdaterade hela tiden, de skapade kontakter och 

relationer till de personer som befann sig på den plats som händelserna utspelade sig på. 

 Att Egypten ligger några hundra mil bort förhindrade inte uppgiften för svenska 

journalisterna att på avstånd ” ändå vara närvarande” på plats med hjälp av sociala medier. 

Som journalist blev man beroende av den konstanta rapporteringen och de ständiga 

nyhetstipsen även om man inte direkt tog alla nyhetstips på största allvar och inte heller 

förlitade sig helt på allt som publicerades på sociala medier. Men ett sätt att komma i kontakt 

med olika personer var det. Att svensk media infört minut-för-minut-bevakning är stort då en 

person håller sig uppkopplad till de olika sociala medierna för att följa händelseförloppet 

minut för minut. Man kan ställa sig frågan, hur journalisterna hade gjort utan sociala 

mediernas hjälp i rapporteringen om Egypten. Hade man kunnat rapportera och informera 

publiken lika mycket och på samma sätt som läget rådde nu? Det hade kanske ändå blivit lika 

mycket rapportering och publiken hade kanske ändå fått en övergripande bild av händelserna i 

Egypten. Nyhetsflödet hade dock varit mindre och många röster hade inte kunnat komma till 

tals. Sociala mediers användning som möjligt verktyg har därför en successiv uppgång där 

många journalister väljer att använda sig av sociala medier i sitt arbete och i olika 

sammanhang. Det har blivit den lättaste vägen för journalister att ta kontakt med 

intervjupersoner, få tips om nyheter och skapa relationer till olika personer. 

Journalisterna uppgav att de anger sociala medier som källa till viss information som de tagit 

med i sina texter/ rapporter. Men detta ifrågasätter jag fortfarande eftersom det är något som 

är svårt att överblicka eller veta huruvida information från sociala medier används utan att 

refereras till. Men alla de journalister som jag har varit i kontakt med och som intervjuades i 
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denna undersökning kan tänka sig hänvisa till sociala medier i de fall då de verkligen tar 

information därifrån. I annat fall brukade de personligen kontakta de personer som ständigt 

uppdaterade sociala medierna med ny information för att få informationen bekräftad och för 

att bilda sig en djupare förståelse om händelserna/ nyheterna. 

För att man som journalist ska ha insyn och förståelse för allt som skrivs i de sociala medierna 

krävs erfarenhet. En väldigt viktig del i detta fall är språket därför är språkkunskaperna en 

avgörande faktor för att inte missa viktiga nyheter, speciellt när händelserna utspelar sig 

någon annanstans i världen där svenska språket inte existerar. På vissa Twitter och 

facebooksidor kunde folk skriva på engelska under revolutionen, men också på arabiska. 

Svenska journalister, förutom de som har arabiska språkiga kunskaper kunde ha missat 

enorma nyhetstips och nyhetsinformation som publicerads på arabiska. Hiba Daniel (SR 

International) konstaterade att hon fick tillgång till oändligt intressanta, pålitliga och aktuella 

uppgifter om händelseutvecklingen från en Facebooksida som var på arabiska. Även El Jazira 

Arabic hade så mycket bra information som Hiba Daniel, Nivette Daowd (Aftonbladet) och 

Yasmine El Rafie (Siren) kunde ta del av eftersom de är språkkunniga på arabiska. På grund 

av sina språkkunskaper kunde Yasmine El Rafie uppfattas som expert på nolltid som hon 

konstaterade. Hon skaffade sig en större uppfattning om händelsen, hon blev därmed en 

expert och viktig person som många medier i Sverige ville intervjua. Medan de övriga 

journalisterna som inte kan arabiska fick förlita sig mest på det engelska informationsflödet på 

Facebook och Twitter samt på Al Jazira English.       

Sociala medier är ett nytt fenomen som växt sig starkt under de senaste fem åren. Därför är 

det lättare för den yngre generationen som kännetecknas av att vara datavana och att hänga 

med i utvecklingen. TV4:s journalist Jonas Björck är själv inte van vid att sociala medier kan 

vara en nyhetskälla. Han ifrågasätter den information som kommer upp på olika sociala 

medier och tycker att det är oändligt mycket information. Han tycker även att man som 

journalist kan drunkna i det och inte får tid över till att producera något meningsfullt. Till 

skillnad från alla andra intervjuade journalister har Björck aldrig använt sociala medier i 

arbetssyfte, men dock inte heller för privat användning. Men använder Björck verkligen inte 

sociala medier när han brukar fråga sina kollegor som använder sociala medier på 

arbetsplatsen om senaste nytt, eller när hans kollegor ständigt uppdaterar honom och talar om 

alla nyhetstips som kommer upp och är värt att gå vidare med. Enligt min uppfattning 

använder Björck sociala medier lika ofta som alla andra sociala mediers användare fast på ett 
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indirekt sätt. Björck som alla andra intervjuade journalister i denna undersökning förlitar sig 

mest på de internationella nyhetskanalerna som BBC och Al Jazira i sin nyhetsrapportering då 

dessa nyhetskanaler anses, av journalisterna i fråga, vara pålitliga källor. Men hur pålitliga är 

dessa nyhetskanaler egentligen och var ifrån hämtar de sina nyheter och av vilka bekräftas 

dem? De kan lika gärna hämta sina nyheter och få de bekräftade precis på samma sätt som en 

svensk media gör, men eftersom de är världskända så litas mest på de än på någon annan 

okänd källa även om det skulle visa sig vara tvärtom. Jag menar att även BBC och Al Jazira 

kan med stor sannolikhet sända obekräftade och falska nyheter. 

De flesta av de övriga är ständigt uppkopplade på arbetsplatsen där de kan utnyttja 

informationsflödet om nyhetstips och få tillgång till sådant som kan ta längre tid att få tag på 

ett annat sätt. Yasmine El Rafie var själv en av dem som ständigt rapporterade och 

uppdaterade sin Twitter. Hon har själv som privatperson bidragit till ett större nyhetsflöde på 

Twitter där mer än 700 personer följde henne, journalister som privat personer och det tåls att 

repetera att hon inte gjorde det på uppdrag från det media hon representerar. Hon arbetar på 

en nyhetsbyrå som endast behandlar inrikesnyheter, men detta var inget hinder för henne att 

utrycka sig om det som hände i Egypten där hon har sina rötter. Hon startade även en egen 

twitter redaktion där hon själv är redaktör.

12.1 Slutsatser

Slutsatsen som kan dras av denna undersökning är att svensk media har förhållit sig till de 

sociala medierna rapportering genom att ha speciella webbredaktioner som bevakar de 

speciella händelserna, tar emot information och tips och sedan göra egna nyheter av det. 

Sociala medier utgjorde en av de viktigaste nyhetskällorna eftersom journalisterna genom 

Facebook, Twitter, blogg med flera fick oändliga nyhetstips. 

Den lättillgängliga informationen på de olika sociala medierna skapade ett visst beroende hos 

journalisterna och påverkade deras arbetssätt då många av dem var ständigt uppkopplade i 

syfte att få tillgång till nya uppgifter före något annat medium. Att vara först ute med 

nyheterna var önskat, men dock inte när journalisterna var osäkra på informationen eller om 

det som publicerades inte var bekräftat från flera källor. Några av de intervjuade 

journalisterna hänvisar hälst inte till sociala medier som nyhetens ursprungliga källa då detta 

kan påverka nyhetens äkthet och trovärdighet.
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Sociala medier är enligt journalisterna ett av journalisters viktigaste verktyg liksom 

skrivblock, pennor, datorer med flera.

En annan slutsats som kan dras här är att sociala medier uppfyllde en viktig funktion i 

rapporteringen om revolutionen i Egypten. Trots att de undersökta medierna i denna uppsats 

hade en korrespondent på händelseplatserna. De intervjuade journalisterna fick en mer 

övergripande bild av händelseförloppet via sociala mediers rapportering än vad de fick av sina 

korrespondenter på plats som ofta rapporterade från samma plast. En fördel med 

korrespondenter på plats är att de kunde själva direkt intervjua och prata med människor live, 

något som ökade trovärdigheten i de nyhetsinslagen. Sociala medierna kompletterar 

korrespondenternas rapportering om händelser som sker utanför de svenska gränserna, men 

även kompletterar de traditionella nyhetsmediernas rapportering.

Användningen av sociala medier ökar i takt med alla händelser som sker runt om i världen. 

Sociala medier blir alltmer viktiga att de tillåts att användas under arbetstid på de stora 

medieföretagen i Sverige. För denna användning har en del medier infört en policy och som 

talar om de viktiga användarvillkoren för journalisten.

Ytterligare en slutsats kan dras gällande de källkritiska problemen som uppstod under 

bevakningen av revolutionen i Egypten. De källkritiska problemen som journalisterna stötte 

på var bland annat tidsbrist och att de fick vänta med att en nyhet skulle bekräftas, vilket 

ledde till att de inte kunde publicera en viktig nyhet tills den bekräftades från fler än en källa. 

För att journalisterna skulle slippa den osäkerheten vände de sig till de stora internationella 

medierna, som till exempel Al Jazira och BBC, som befann sig på plats för att bekräfta de 

uppgifter journalisten fått tillgång till via sociala medier. Det visade sig att journalisterna 

litade på de uppgifter som de ovan nämnda internationella medierna gav. Även valda några av 

de att direkt länka till informationskällan för att läsaren inte skulle ifrågasätta nyhetens äkthet.
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12.2 Förslag på vidare forskning

Under arbetets gång uppkom många potentiella sidospår som jag nu vill kortfattat presentera 

som förslag till vidare forskning. Ett förslag är att man gör en uppföljning på min 

undersökning om ett eller två år för att jämföra svenska journalisternas användning av sociala 

medier i sitt arbete. 

Ett annat intressant ämne som är värt att undersökas är sociala mediernas hot som en ny 

journalisttrend gentemot den traditionella journalistiken. Utgör sociala medierna verkligen ett 

hot? Kommer de traditionella medierna att så småningom försvinna och tas över av de nya 

medierna som är mer medborgaranpassade?

Ett förslag till som också är intressant att forska i är de lokala och regionala redaktionernas 

förhållningssätt till sociala medier i sitt arbete. Hur mycket påverkas deras arbeten? Hur 

mycket vettig information och nyhetstips får dem om den landsdelen som de befinner sig i?

Ett sista förslag är att man kan undersöka närmare svenska mediernas policy i användningen 

av sociala medier. I en sådan undersökning kan stora som små redaktioner inkluderas då det 

är intressant att lyfta fram de undersökta mediernas resonemang om användningen av sociala 

medier samt att man ställer de mot varandra och göra en jämförelse dels de mindre 

redaktionerna emellan, men även mot de större redaktionerna.      
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Aftonbladet Nivette Dawod Mejlintervju 10 april 2011

Dagens Nyheter Ossi Carp Telefonintervju 7 mars 2011 

Expressen Emanuel Karlsten Expressen 14 mars 2011 

Siren Yasmine El Rafie Chatintervju 5 april 2011 

Svenska Dagbladet Bitte Hammargren Mejlintervju 30 mars 2011 
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Bilaga

Intervjufrågor

1*Hur mycket har du skrivit/ rapporterat om händelserna i Egypten?

2* Hur mycket har du använt dig av sociala medier i din rapportering?

3* Är det du själv som är ute på de olika sidorna "Facebook, Twitter, blogg" och letar 

nyheter/information? Eller finns det någon annan som gör det åt dig på din arbetsplats?

4 * Vilken/vilka av dessa medier använder du mest? Och vilken tycker du är mer pålitlig?

5 * Hur gör du för att vara säker på att informationen på de sociala medierna är sann?

6 * Hur bedömer du att den informationen är bra och värd att ta med i din text?

7 * Brukar du hänvisa/ referera till källan i din text/ rapportering? (att till exempel, denna 

information ät tagen från Facebook, blogg m.f.)

8 * Kan man som journalist bli beroende av sociala medier tillgänglighet i sitt arbete, speciellt 

när det gäller rapporteringen om stora händelser som i Egypten? 

9 * Vad gjorde ni när Internet stängdes ner i Egypten, då folk inte längre kunde uppdatera sina 

statusar?

10 * I största allmänhet, vad anser du om de sociala mediernas roll som kanal och/ eller 

källa för ditt arbete? Har de förändrat ditt arbete på något sätt?

11 * Er tidning hade en korrespondent på plats, men fanns det något extra man fick via sociala 

medier som man inte fick via sin korrespondent? 

12 * Finns det någon speciell policy på din arbetsplats om sociala medier?
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