Twitter som källa?
En totalundersökning av synliga källor i nyhetsartiklar under
revolutionen i Egypten 2011

Kandidatuppsats av Rebecca af Ugglas Åberg & Sofia Åkesdotter

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
Medie- och kommunikationsvetenskap
VT 2011, v11mkand
Handledare: Westerlund, Michael

Twitter som källa?
En totalundersökning av synliga källor i nyhetsartiklar under
revolutionen i Egypten 2011

Rebecca af Ugglas Åberg & Sofia Åkesdotter

Sammanfattning/Abstract
Undersökningen syftar till att med kvantitativ innehållsanalys besvara frågeställningarna: Vilka
synliga källor förkommer i den svenska nyhetsrapporteringen? Hur ser fördelningen mellan de
undersökta källorna ut? I vilken utsträckning används sociala medier som källa?
Uppsatsen bygger på en explorativ totalundersökning av samtliga källor förekommande under
den svenska nyhetsrapporteringen om revolutionen i Egypten under perioden 2011-01-26 –
2011-02-12. Materialet består av nyhetsartiklar från Sveriges sex största nyhetstidningar
(Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet och
Sydsvenskan).
Teoretiska utgångspunkter är teoribildningar runt journalistikens roll i samhället, demokrati och
källteori.
Resultaten visar på att Twitter och de sociala medierna har slagit igenom som kanal för
nyhetskällor i Sverige och i än större utsträckning används dessa kanaler som
omvärldsbevakningsverktyg av journalister. De undersökta nyhetstidningarna har sammanslaget
använt Twitter som primärkälla vid tolv tillfällen.
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Inledning
”Oron sprider sig: 3 döda i Egypten
På Facebook uppmanades de att delta i "Vredens dag". I går protesterade
tiotusentals egyptier mot presidenten Hosni Mubarak på landets gator. Tre
personer dog i det som blev en av Egyptens största demonstrationer på flera
år.”

Aftonbladet 2011-01-26
Så börjar en av de första artiklarna som publicerades om revolutionerna i Egypten.
Uppsatsen behandlar nyhetsjournalisters användning av sociala medier, med tyngdpunkt på
mikrobloggen Twitter. Denna undersökning syftar till att studera om sociala medier används som
källor och omvärldsbevakningsverktyg, med utgångspunkt i en väl avgränsad fallstudie.
Twitter är en öppen källa som vem som helst kan fylla och ösa ur, vilket utgör en skillnad i
jämförelse med traditionella medier. Detta blir särskilt viktigt i totalitära stater och diktaturer, då
befolkningar och journalister kan kringgå censur.
I den svenska nyhetsrapporteringen från perioden framkom det att sociala medier har haft en
mobiliserande effekt på den egyptiska oppositionen och påskyndat en folklig resning. I denna
undersökning ligger fokus på hur detta, i källhänseende, gav utslag i svenska nyhetsmedier.
Samtliga källor i materialet har kartlagts för en explorativ studie.

Syfte
Syftet med undersökningen är att kartlägga vilka källor som användes i nyhetsartiklar i början av
den händelseutveckling som nu omtalas som revolutionen i Egypten.
Med kvantitativa metoder kartläggs samtliga källor under perioden. Undersökningen syftar också
till att se om nyhetsjournalister hänvisar till sociala medier.
Syftet med uppsatsen är att se om Twitter har slagit igenom som källa i den traditionella
nyhetsrapporteringen.
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Frågeställningar
§

Vilka synliga källor förkommer i den svenska nyhetsrapporteringen?

§

Hur ser fördelningen mellan de undersökta källorna ut?

§

I vilken utsträckning används sociala medier som källa?

Material och avgränsning
Materialet som använts i uppsatsen består av nyhetsartiklar som behandlar den politiska
utvecklingen i Egypten. Artiklarna är insamlade under perioden 2011-01-26 – 2011-02-12. Alltså
från dagen efter ”Vredens dag” till dagen efter Mubaraks avgång. Artiklarna är hämtade från de,
till upplaga och räckvidd, sex största dagstidningarna i Sverige; Aftonbladet, Dagens Nyheter,
Expressen, Göteborgs Posten, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan. Artiklarna är hämtade från
mediearkivet Retriever.
Materialet omfattar samtliga nyhetsartiklar från papperstidningarna med sökordet ”Egypten”.
Uppsatsen är en totalundersökning av nyhetsartiklar om den politiska händelseutvecklingen i
Egypten under den angivna perioden och omfattar 500 analyserade artiklar där en artikel = en
enhet. Vid stora featureuppslag som tydligt bestått av olika ”artiklar” med egna rubriker har varje
delartikel analyserats för sig.
Endast nyhetsartiklar publicerade på nyhetsplats användes i materialet, inklusive eventuella
faktarutor eller liknande text som publicerades i anslutning till den nyhetsartikel som ingick i
materialet. Materialet omfattar inte ledare, kultursidor, ekonomisidor, krönikor, debatt, opinion,
sport, resor eller någon annan typ av text än nyhetsartiklar som publicerades på nyhetsplats.
Artiklar som helt saknade anknytning till den politiska utvecklingen i Egypten uteslöts.
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Bakgrund – Revolutionen i
Egypten1
Den 17 december sätter tunisiern Mohammed Bouazizi eld på sig själv. Han dör arton dagar
senare.2 Händelsen blev startskottet för den protestvåg som drar fram genom Tunisien, Algeriet,
Egypten och på flera håll i Mellanöstern. I Tunisien ledde revolutionen fram till att dåvarande
president Zine El Abidine Ben Ali tvingas avgå och lämna landet.3 Bitte Hammargren,
utrikeskorrespondent för Svenska Dagbladet, skriver i boken Revolution i Egypten (2011) att det
var i Tunisien som gnistan till de arabiska upproren tändes.4
Den 5 april 2009 hade över 70 000 människor anmält sitt intresse till 6-aprilrörelsens Facebooksida och man hoppades på att stora demonstrationer skulle kunna genomföras.
Uppmärksamheten från medierna var stor och staten hade förberett ett försvar med hundratals
kravallpoliser utplacerade på de större torgen. Men demonstranterna sträckte sig inte över 50 till
antalet, protestsalvorna nådde endast de, till antalet samma, journalister som fanns på plats för att
bevaka händelsen. Intresset för aktivisterna svalnade efter att samma försök upprepats med
liknande utgång. Förväntningarna på fenomenet internet som demokrativerktyg hade byggts upp
i och med flera egyptiska bloggares avslöjanden om polisvåld och tortyr. Men efter det kom
upprymda artiklar med allt glesare mellanrum.5
De demonstrationer som det idag refereras till som revolutionen i Egypten började på tisdagen den
25 januari 2011. Tiotusentals människor tog sig under dagen ut på gatorna runt om i Egypten för
att protestera mot fattigdom, arbetslöshet, höga livsmedelspriser, korruption på regeringsnivå och
främst mot president Hosni Mubarak som styrt landet med järnhand i 30 år.6 Protesterna räknas
som Egyptens största sedan upploppen 1977 då dåvarande president Anwar Sadat försökte ta
bort det statliga stödet för bröd och andra baslivsmedel7. I sammandrabbningen på Tahrirtorget i
1

Nedan följer ett avsnitt om händelserna i Egypten (2011-01-26 – 2011-02-12). I skrivande stund fanns
mycket lite vetenskaplig litteratur om tidsperioden. Därför används nyhetsartiklar som främsta källa.

2

Fakta: Detta har hänt, Tidningarnas Telegrambyrå, 2011-01-27

3

Tunisiens president flydde landet, Svd.se 2011-05-02: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/tunisienspresident-flydde-landet_5867353.svd

4

Björklund, Gardell, Hammargren & Hjärpe, Stockholm, 2011:7

5

Björklund, Gardell, Hammargren & Hjärpe, Stockholm, 2011:81f
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What’s going on in Egypt?, Huffington Post, 2011-05-02:
http://www.huffingtonpost.com/2011/01/28/whats-going-on-in-egypt_n_815734.html

7

Tiotusentals krävde Mubaraks avgång, Göteborgsposten, 2011-01-26:18
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centrala Kairo möttes demonstranterna av tårgas, vattenkanoner och batongslag. Då protester
som saknar tillstånd är olagliga i Egypten och demonstranter riskerar att fängslas tenderar
demonstrationer att bli relativt folktomma och brukar snabbt tystas ner.8 Så var sålunda inte fallet
den här tisdagen som kom att gå under benämningen ”Vredens dag”.
Dagen därpå införde den egyptiska regeringen ett demonstrationsförbud som skulle medföra
rättsliga påföljder för alla dem som trotsade förbudet.9 Men demonstrationerna avtog inte.
Rapporter sprids om att mikrobloggen Twitter blockerats. Twitter var av en av de kanaler som
oppositionen använde för att sprida information och samla anhängare till upproren10. Istället för
att tona ner och förleda händelserna resulterade blockeringen i en ökad nationell uppmärksamhet
riktad mot upproret, tillika en växande ilska bland de egyptiska medborgarna11. Under de
kommande två dagarna stängdes även Facebook ned, och slutligen hela internet och
telefonnätet12. Demonstrationerna fortsatte trots nedsläckningen.
Mottagare av Nobels fredspris och före detta generaldirektör för det internationella
atomenergiorganet IAEA, tillika egyptier, Mohammed El Baradei återvänder till landet på
torsdagen (2011-01-27) efter flera års utlandstjänst för att delta i proteströrelsen mot president
Mubarak. Året tidigare drog El Baradei igång en kampanj för regimskifte i Egypten.
Förhoppningen var att hans internationella ställning skulle sporra oppositionen. Redan tidigt
uttryckte han att han var beredd att leda den oppositionella verksamheten, eller hela landet, under
en övergångsperiod om tillfrågad.13
Inrikesdepartement i Egypten hotade med "beslutsamma åtgärder" mot de aktivister som
förbereder för nya demonstrationer under fredagen (2011-01-28), dagen då den största
demonstrationen var planlagd. För första gången manar det Muslimska brödraskapet sina
medlemmar att delta i protesterna och sluta upp i fredagens demonstrationer.14 Under dagen

8

Oppositionen i Egypten ger inte upp, Svenska Dagbladet 2011-01-27

9

Egypten totalförbjuder protester, TT 2011-01-26, Egypten förbjuder demonstrationer, DN.se publicerad
2011-01-26, 2011-05-03: http://www.dn.se/nyheter/varlden/tre-doda-efter-oroligheter-i-egypten

10
11

Fortsatta protester kvävs i Egypten, TT 2011-01-26
What’s going on in Egypt?, Huffington Post, 2011-05-02:
http://www.huffingtonpost.com/2011/01/28/whats-going-on-in-egypt_n_815734.html

12

Internet helt avstängt i Egypten, SR Ekot, publicerad 2011-01-28, 2011-05-02:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4316597

13

El Baradei arrives in Egypt, Al Jazeera English, publicerad 2011-01-27, 2011-05-04:
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/01/2011127183223432287.html

14

El Baradei arrives in Egypt, Al Jazeera English, publicerad 2011-01-27, 2011-05-04:
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/01/2011127183223432287.html
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kallades militären in för att ta hand om säkerheten, något som välkomnades av demonstranterna
då många har större förtroende för militären än för polisen som är ökänd för sin brutalitet.15
Trots att Mubaraks regim införde ett totalt demonstrationsförbud och utegångsförbud fortsatte
gatorna att fyllas av människor i protest. ”Frihet, o frihet, Mubarak står mellan oss och dig” löd
en av de paroller som demonstranterna skanderade.16 Demonstrationerna blev våldsamma och 20
personer uppgavs ha dödats under fredagen, enligt tv-kanalen Al Jazeera17. Senare på
fredagskvällen lovade Mubarak i ett tal till nationen att arbeta för att stärka landets ekonomi och
för demokrati. Därefter upplöser han regeringen18. Säkerhetschefen Omar Suleiman blir ny vice
president. Mubarak visar inga tecken på att avgå själv.19
Proteströrelsen samlades slutligen under Mohammed El Baradei vars organisation kom att bli en
paraplyorganisation under vilken även det Muslimska brödraskapet ställde sig. I ett tal på
Befrielsetorget på söndagen (2011-01-30) uppmanade han president Mubarak att avgå för att göra
plats för en samlingsregering.20 Den 1 februari omnämns numer som ”miljonmarschen” då en
jättedemonstration verkställdes för att få presidenten på fall21. Mubarak svarar med att han inte
tänker ställa upp för omval22.
Protesterna fortsätter och den 7 februari har en ny regering samlats och ger löften om höjda löner
för offentliganställda samt höjda pensioner23.
Till slut avgår president Mubarak, den 11 februari, och lämnar över makten till den egyptiska
armén. Beskedet utlöste ett jubel från de hundratusentals demonstranter som då befann sig på
Tahrirtorget.24 Enligt nyhetsbyrån AFP demonstrerade över en miljon människor för
presidentens avgång den dagen25.

15

What’s going on in Egypt?, Huffington Post, 2011-05-04:

http://www.huffingtonpost.com/2011/01/28/whats-going-on-in-egypt_n_815734.html
16

Här slår regimen ner protesterna, Expressen, 2011-01-27

17

20 döda i Alexandria, TT, 2011-01-29

18

Egyptens regering avgår, TT, 2011-01-28

19

Sulemain precis som Mubarak, TT, 2011-01-29

20

El Baradei i ledarroll, TT, 2011-01-30

21

Miljonmarch mot Mubarak idag, Svt.se, 2011-05-04:
http://svt.se/2.22584/1.2313197/miljonmarsch_mot_mubarak_i_dag

22

Mubarak går vid nästa val, TT, 2011-02-01

23

Mubaraks eftergifter räcker inte, TT, 2011-02-07

24

Jubel efter Mubaraks avgång, TT, 2011-02-11

25

Bister Suleiman lämnade beskedet, Sydsvenskan, 2011-02-12
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Muslimska brödraskapet

Muslimska brödraskapet är idag ett islamistparti som grundades i Egypten 1928 under ledning av
Hassan al-Banna. al-Banna kritiserade det religiösa etablissemanget för ha negligerat de sociala
problemen i landet och istället ägnat sig åt antikvariska texttolkningar.26
Brödraskapet växte som organisation och hade sin förtrogna bas bland industriarbetare,
jordbrukare, hantverkare och den moderna medelklassen. Med departement för social välfärd,
utbildning, propaganda, försvar och ekonomi fungerade organisationen som en slags
skuggregering.27 Det Muslimska brödraskapet har vid ett flertal tillfällen förbjudits i Egypten.
Brödraskapet identifierar sig själva med den muslimska ”mittfåran” där en ”balanserad islam” är
idealet – man tar avstånd från extrem islam28. Man anser att den goda islamiska ordningen som
eftersträvas endast kan etableras genom en evolutionär process av stegvisa reformer. Det
Muslimska brödraskapet tar således avstånd från revolutioner som är annat än andliga – man kan
inte påskynda framväxten av islamisk ordning.29
Mänskliga- och medborgerliga rättigheter är givna av Gud och ska gälla alla. De är därför
okränkbara, enligt brödraskapet.30
”Människans frihet är mänsklighetens utgångspunkt /…/ grunden för
framsteg och kreativitet. Att kränka mänskliga fri- och rättigheter, oavsett
förevändning, även om det så vore islam, är att degradera människan från
den höga position som Gud gett henne.” står det i brödraskapets

principförklaring.31
Idag räknas Muslimska brödraskapet som ett jämförelsevis borgerligt mittenparti som tar avstånd
från ytterligheter och betonar varje medborgares rätt till frihet.32
USA:s roll i Egypten

Egypten har årligen fått omkring 155 miljarder dollar i stöd av USA. Efter Israel, Pakistan och
Afghanistan är Egypten det land som får mest ekonomiskt stöd från USA.33 Under revolutionen

26

Björklund, Gardell, Hammargren & Hjärpe, Stockholm, 2011:51

27

Björklund, Gardell, Hammargren & Hjärpe, Stockholm, 2011:51

28

Björklund, Gardell, Hammargren & Hjärpe, Stockholm, 2011:66

29

Björklund, Gardell, Hammargren & Hjärpe, Stockholm, 2011:67

30

Björklund, Gardell, Hammargren & Hjärpe, Stockholm, 2011:72

31

Björklund, Gardell, Hammargren & Hjärpe, Stockholm, 2011:72

32

Björklund, Gardell, Hammargren & Hjärpe, Stockholm, 2011:78
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fick USA ett stort medialt utrymme i svenska medier. Samtal mellan president Obama och
president Mubarak följdes av medier världen över. Trycket var stort på den amerikanska
regeringen att ta offentlig ställning i konflikten.

Twitter
Mikrobloggen Twitter grundades i marsch 2006 i San Fransisco, USA, av Jack Dorsey och sajten
lanserades senare samma år. Dorseys första tweet löd ”inviting coworkers”34.
På Twitters hemsida beskrivs tjänsten som ett informationsnätverk i realtid. Med mikroblogg
menas att de inlägg som skrivs inte får överskrida 140 tecken. Twitters grundare tror att det
öppna utbytet av information har en positiv global inverkan, enligt dem är Twitter till för att göra
världen till en bättre plats.35
Nyligen (2011-04-28) publicerade webbtidningen The Huffington Post statistik över antalet
användarkonton på Twitter, vilka visar på att det idag finns över 200 miljoner konton36. På
Twitters egen blogg uppdateras siffrorna med jämna mellanrum och där kan man läsa att det i
genomsnitt under mars månad 2011 skapades 460 000 nya konton varje dag37. Varje dag skrivs
över 140 miljoner inlägg38.
Twitter är en gratistjänst och har varit det sedan starten. Dock har företaget utlyst flera försök på
metoder att göra tjänsten lönsam, främst genom reklam, erbjudanden om företagsanpassade
konton samt genom att licensiera ut tweets till sökmotorer.39
Twitter som omvärldsbevakningsverktyg

Sedan lanseringen har ett antal avgörande händelser etablerat Twitters renommé i den digitala
sfären. Twitter har väckt uppmärksamhet i pressen genom att återkommande ha varit först med
att bevaka större händelser och katastrofer, som till exempel den stora jordbävningen i Kina i maj

33

Svår balansgång i Nordafrika för USA, TT, 2011-01-28

34

Twitter, 2011-05-07, https://twitter.com/#!/jack/status/29

35

Twitter, 2011-05-06, http://twitter.com/about

36

Twitter number of users, The Huffington Post, 2011-05-07,
http://www.huffingtonpost.com/2011/04/28/twitter-number-of-users_n_855177.html

37
38

Numbers, Twitter Blog, 2011-05-07, http://blog.twitter.com/2011/03/numbers.html
Happy birthday Twitter, Twitter Blog, 2011-05-06, http://blog.twitter.com/2011/03/happy-birthdaytwitter.html

39

Arceneaux, Weiss, 2010:1264
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2008, terroristattackerna i Mumbai i november samma år och de våldsamma protesterna efter det
iranska valet 2009.40
Förutom att ha föregått pressen i katastrofbevakning har Twitter fått uppmärksamhet i samband
med folkliga resningar. Ett exempel är den amerikanska studenten James Karl Buck som
arresterades när han protesterade i Egypten 2008. Med hjälp av sin mobiltelefon twittrade Buck
om sin belägenhet vilket ledde till att hans följare på Twitter drog igång en framgångsrik kampanj
för att få honom frisläppt.41
Under upploppen i Iran 2009 kom Twitter att omtalas som ”Tyranny’s new nightmare”, och
somliga menar att revolutionen inte hade kunnat äga rum om det inte vore för Twitter. Kritisk till
detta ställer sig Evgeny Morozov, redaktör på Foreign Policy och Boston Review samt författare
till The Net Delusion. Han menar att det är naivt att tro att Twitter är mer omnipotent än iransk
polis, USA:s regering, Förenta Nationerna och EU.42
Händelser som dessa är exempel på där twitteranvändare har bistått med förstahandsinformation,
bilder, beskrivningar och andra former av relevant information som i sin tur har lett till både
nationella och internationella tidningsrubriker. Twitter har här blivit använd som en kanal för
medborgarjournalistik.43
”The belief that activists are blogging their life away while governements and
corporations take greater control of the world is being proven false with
every tweet, every blog comment, every protest planned on Facebook.”44

Journalisten Paul Farhi beskriver i sin artikel ”The Twitter explotion” som publicerades 2009 i
tidskriften American Journalism Review hur nyhetsorganisationer och reportrar var snabba på att
ta användning av Twitter då tjänstens format (hastighet och korthet) är idealiskt för att trycka ut
löp och nyheter till vana twitteranvändare. Han menar på att journalister idag twittrar
rutinmässigt från en mångfald av händelser och evenemang. Twitter fungerar bäst i situationer
där händelseförloppet förändras i en hastighet som traditionella medier inte kan hänga med i;
upplopp, flygkrascher, jordbävningar – händelser där tiden är väsentlig och uppgifterna spridda.45
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Twitter kan vara till stor hjälp för journalisten då mikrobloggen kan vara som ett dynamiskt
faktablad och en inspirationskälla för redaktionella upplägg och idéer.46 På sajter som
Tweetcloud.com och Twitscoop.com kan man spåra heta ämnen på Twitter samt söka på
enskilda ord för att se vad som sägs om det just då. Dessa tjänster används frekvent av
journalister.47
Dan Gillmor, professor i journalistik vid Arizona State University, anser att journalister bör se på
Twitter som ett ”collective intelligence system” som tidigt varnar och flaggar för trender samt
tillhandahåller nyheter48.
Twitter och revolutionen i Egypten

I en artikel i Expressen från 2011-01-31 skriver artikelförfattaren:
”Under taggen #Egypt på Twitter kan man följa utvecklingen i Kairo nästan
minut för minut. De flesta inlägg kommer från personer utanför landet men
en och annan egyptisk twittrare har lyckats komma runt
internetblockaden.49”

Bitte Hammargren skriver i Svenska Dagbladet att revolutionen i Egypten är årets andra
internetrevolution, att Tunisien banade vägen. Wael Ghonim, marknadschef för Google i
Mellanöstern och Nordafrika samt grundaren till Facebook-gruppen We are all Khaled Said, kallade
upproret för Revolution 2.0 och hänvisar till att man har hittat smygvägar att ändå få ut sitt
budskap och kunna mobilisera miljoner demonstranter, trots att regimen släcker ner internet och
sms-trafiken.50
Endast 10 miljoner av Egyptens 80 miljoner invånare har tillgång till internet. Och för dem som
dagligen använder sig av sociala medier är det ändå en hög tröskel att från att ha gått med i en
grupp på Facebook till att faktiskt delta i en manifestation. Att många journalister och experter
slog fast att upproren i Tunisien inte skulle kunna upprepas i Egypten är därför inte så underligt.
Även initiativtagarna till demonstrationerna förvånades över det massiva deltagandet.51
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Per Björklund skriver i boken Revolution i Egypten att internet och sociala medier utan tvekan
var avgörande för oppositionsrörelsens hastiga spridning. En medelpunkt var Facebook-gruppen
kullona Khaled Said – Vi är alla Kahled Said, som snabbt fick hundratusentals medlemmar.52
Kahled Said blev misshandlad till döds av två civilklädda poliser efter att ha vägrat visa ID-kort
på ett internetcafé i Alexandria den 6 juni 2010. Händelsen räknas i efterhand som en vändpunkt
för ungdomsrörelsen som efter det hastigt växte i storlek.53
I en krönika i Dagens Nyheter kallas händelserna som en twitterrevolution och det diskuteras
huruvida revolutionen hade kunnat ske utan hjälp av mikrobloggen. I krönikan beskrivs Twitter
som ”den snabbaste – men kanske inte alltid den mest tillförlitliga – nyhetskanalen i världen”. Författaren
fortsätter med att styrkan i nyhetsrapporteringen på Twitter ligger i att det alltid finns många
människor som twittrar vid stora händelser.54
I en intervju med utrikesminister Carl Bildt skriver artikelförfattaren:
”När spänningen steg i Egypten under eftermiddagen plockade
utrikesminister Carl Bildt fram sin iPad under toppmötet i Davos och försökte
efter bästa förmåga navigera rätt i floden av information. En källa till
information för honom var Twitter som också varit en del av upproret.”55

I april i år kom boken Tweets from Tahrir som är en samling av tweets från demonstrationerna på
Befrielsetorget i Kairo och handlar om hur Twitter användes under revolutionen. Boken är
sammanställd av Alex Nunns och Nadia Idle som båda var med i protesterna.56
”Slutsatsen är att Twitter inte skapade revolutionen. Det var förstås de
socioekonomiska förhållandena i landet. Men Twitter var ett unikt verktyg
att kanalisera missnöjet och mobilisera motståndet genom att sprida
information till ett stort antal människor både på Tahrirtorget och i
omvärlden.”57 säger Nadia Idle i Dagens Nyheter.
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Tidigare forskning
Noah Arceneaux och Amy Schmitz Weiss publicerade i december i fjol en undersökning om hur
Twitter framställs i print-, webbtidningar och bloggar. I artikeln undersöks hur Twitter har
använts som omvärldsbevakningsverktyg och författarna tar upp exempel på där nyheterna har
funnits på Twitter först och därefter snappats upp av övriga medier. Främst är undersökningen
en kartläggning över hur Twitter uppfattas; positivt eller negativt, av skribenter i nämnda kanaler.
Twitter beskrivs som en del i Webb 2.0-fenomenet där element som bloggande, textmeddelanden
och nyhetssändningar är kombinerade i ett och samma verktyg.58
Forskarna betonar det allmänna antagandet om att pressbevakningen inte endast är en
transparent metod för att distribuera information utan kan även fungera som en förändringskraft
i sig själv. Det konstateras att media inte har några ”naturliga gränser”, dess funktion bestäms
beroende av kulturella, sociala, ekonomiska och politiska faktorer.59
Författarna är öppna med att de genom att undersöka Twitter kan få möjligheten att utforska de
sociala konstruktioner som skapas genom medieteknologin – eller att Twitter visar sig vara en
”app du jour”.60
Man kommer fram till att Twitter har mottagits i likhet med andra teknologiska innovationer, så
som telegrafen, radion och televisionen. Forskarna trycker på jämförelsen och menar på att all
form av elektronisk kommunikation har tagits emot av en ambivalent publik. Undersökningen
påvisar att den skeptiska hållning som pressen har visat tjänsten inte kommer att leda till en
minskning i spridning eller marknadsvärde. Tvärtom kommer den växande marknaden för mobila
medietjänster även öka Twitters storlek. Vidare menar författarna att nya konkurrerande
gratistjänster kommer att etableras om Twitter lyckas med att skapa lönsamhet kring tjänsten.61

Neil Savage visar i artikeln “Twitter as medium and message” på hur forskare skannar av Twitters
ständiga dataflöde för att på så vis kartlägga den allmänna opinionen, följa politisk aktivitet samt
upptäcka till exempel jordbävningar och influensaepidemier.62
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Savage skriver att Twitter genererar en hel del brus – 160 miljoner användare sänder upp till 90
miljoner meddelanden per dag. Att studera enskilda inlägg är inte intressant i jämförelse med att
se på alla inlägg som helhet då de tillsammans kan ge en adekvat bild av tankar, idéer och den
samfällda statusen för samhället i stort.63
”Social media give us an opportunity we didn’t have until now to track what
everybody is saying about everything” säger Filippo Menczer som är biträdande

chef för Center for Complex Networks and System Research vid Indiana
University.64
Professor Aron Culotta, vid Southeastern Louisiana University, upptäckte att han kunde förutspå
framtida influensautbrott genom att spåra influensarelaterade nyckelord på Twitter. Med specifika
sökord och genom att fastslå meddelandens ursprung kan resultatet bli överraskande
överensstämmande med verkligheten. Culotta använde ett enkelt sökord på 500 miljoner inlägg
sända mellan september 2009 och maj 2010. Ordet ”flu” visade på en 84 % korrelation med
insamlad statistik från U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Och bara genom
att addera ytterligare några ord, som till exempel ”have” och ”headache”, ökade sambandet till 95
%.65
Vidare skriver Savage att många forskare för tillfället använder sig av sentiment analysis på tweets.
Genom att använda verktyg från psykologin för att rangordna och värdera ord kan forskare
kartlägga exempelvis lycka, med hjälp av data på Twitter. Forskaren Alan Mislove använde sig av
metoden och fick fram ett resultat som visade att amerikaner tenderar att vara lyckligare på
söndagmornar är på torsdagskvällar, samt att människor på västkusten verkade lyckligare än dem
på östkusten.66
Data från Twitter kan bidra till att svara på sociologiska frågor som i andra fall är svåra att närma
sig, då det kan vara både för kostsamt och tidskrävande att undersöka tillräckligt många
människor.67
Twitter kan, enligt artikeln, vara ett ultimat verktyg för att förstå hur information sprids. En
sådan studie kan förbättra och utveckla teoretiska modeller för informationsspridning, och kan
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även ge människor och företag bättre strategier för att nå ut med sitt budskap eller vårda sitt
varumärke.68

Teoretisk ram
Journalistikens roll i samhället - medborgaren,
sanningen och demokratin
Journalistikens grundläggande syfte är att förse medborgarna med den information de behöver
för att kunna vara fria och självstyrande69. Den underliggande principen är att journalistikens
viktigaste uppgift är att tjäna i demokratins tjänst. Vidare måste en journalist inneha förmågan att
kunna se på saker från flera olika håll samt kunna gräva in till kärnan av olika företeelser70.
Journalistikens uppgift är att säkerställa att allmänheten får möjlighet att tillgodogöra sig en
diversifierad idémarknad – journalistiken ska både upprätthålla och utmana allmänhetens
världsbild71.
Journalistik kan ses som ett socialt fenomen som har uppstått till följd av sociala utvecklingar och
därför är tätt sammankopplat med kulturella formationer.72 Vi lever i en informationskultur där
nyhetsjournalistik konkurrerar med en mängd andra genrer och aktörer, och riskerar att drunkna i
eller utarmas av andra former av kommunikation.73 Man kan närmast tautologiskt definiera
journalistik utifrån dess produktionssätt, som en text framställd av journalister. Men begreppet
journalistik bör inte definieras utifrån sina produktionsförhållanden – som en produkt framställd
av journalister eller utifrån mediet där texten materialiseras. Journalistikens särart är istället att den
erbjuder oberoende, sanningsenlig och mångsidig information som möjliggör för människor att
agera som medborgare i ett fritt, demokratiskt samhälle.
De principer som definierar journalistiken bygger på den roll nyheter spelar i människors liv74.
Journalister måste göra det betydelsefulla intressant och relevant75. De ska inneha förmågan att
68
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skapa mervärde till den givna informationen76. Om inte journalistiken lever upp till detta
medverkar den istället till att undergräva demokratin77. Yttrandefrihet och en fri press är så nära
sammanbundet med demokratin i ett samhälle att man för att inskränka friheten först måste
kontrollera den fria pressen. En av de viktigaste frågorna ur demokratisynpunkt är huruvida en
fri, självständig tidningsjournalistik kommer att fortleva78. Journalistikens demokratiska funktion
är avhängig principen om pressfrihet vilken ska fungera och skyddas av eventuella hinder som är
förknippade med makt och privilegier.79
I den digitala världen är journalistikens funktion fortfarande densamma även om mediet genom
den tekniska utvecklingen har förändrats.80 Den allmänna uppfattningen tycks vara att
journalister uppfattar sig själva som djupt engagerade i strävan efter sanningen. Detta därför att
samhället förväntar sig det från dem.81
Men hur fungerar det här i praktiken? Kanske är de flesta människor inte del av den aktiva
publiken som med hjälp av journalisters noga verifierade information tar del i
demokratiprocessen82. Det är trots allt journalistikens villkor att välja vad som publiceras. Och
det är genom detta urval som orientering i samhället och meningsskapande blir möjligt. Detta
inbegriper att journalister väljer nyheter och vinklar dem utifrån en tänkt publik. Studier har visat
att tidningar och tv har anpassat sitt innehåll till en elit eller annan snäv demografisk grupp och
förbiser majoriteten av befolkningen83. En press som inte gestaltar världen så som de flesta
människor i samhället upplever den tar inte det ansvar journalistiken borde axla. Men en
journalistik som hela tiden, genom populism, riktar sig till den största möjliga publiken lämnar
även den majoriteten av publiken utanför84.
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Objektivitet – metod snarare än mål
I frågor om objektivitet är det oundvikligt att inte se närmare på källan eller på avsändaren – vilka
intressen ligger bakom artikeln/reportaget/vinkeln? Ekonomiska och politiska intressenter ska i
en idealvärld med en idealjournalistik inte visas någon hänsyn. Sanningen ska fram, punkt. Det är
journalistikens första princip.85
Det råder skepsis över objektivitet som begrepp och koncept. Man kan som människa omöjligt
vara objektiv. Journalister har värderingar, åsikter, bias, konflikter och bagage som tas med till
jobbet varje dag. Många journalister förespråkar att man byter ut ordet objektiv till grundlig, korrekt,
rättvis eller transparent. En journalist kan inte vara objektiv, men det kan hans/hennes metod.86
Dock är opartiskhet och objektivitet, som journalistiska och professionella ideal, oftast tillämpade
på så sätt att det gynnar den journalistiska kvalitet som är passande för nyhetsorganisationens
egen etik och prioriteringsgrund.87
Kovach och Rosenstiel redogör för hur den objektiva metoden skall se ut. Dessa principer kan
tas för självklara men att de listas belyser ändå ett grundligt behov av att typifiera: 1. man ska
aldrig addera något som inte fanns med från början, 2. man ska aldrig bedra publiken, 3. man ska
vara så transparent som möjligt om sina metoder och motiv, 4. man ska lita på sin egna
ursprungliga rapportering, och slutligen 5. man ska vara ödmjuk.88
Författarna betonar vikten av att journalisten verifierar sin samlade information, något som
ständigt är i nära anslutning till källgranskning och objektivitet. Samtidigt råder det, i det
journalistiska samfundet, en medvetenhet och en förståelse för att den tidspress som präglar
medier och gör det svårt, näst intill omöjligt, för journalister att dubbelkontrollera sina källor,
göra den grundliga research som är fordrad samt att bidra med egen information.89
Journalistisk sanning
”News may be true, but it’s not truth, and reporters and officials seldom see it
the same way.”90
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Journalistikens grundläggande skyldighet är mot sanningen91. I informationssamhället med den
mängd information som florerar är det paradoxalt nog ofta svårare att bedöma vad som är sant,
speciellt i de inledande skedena av en händelseutveckling. Överskottet av informationen på
marknaden gör det svårare att sålla fram tillförlitlig kunskap. Men kunskapen som utkristalliserar
sig efter en sådan process kan vara djupare och bättre och troligtvis också mer specialiserad92.
Sanningsbegreppet är ur filosofisk och vetenskaplig synvinkel komplext. Men som grundläggande
princip inom journalistiken håller vi här begreppet på common sense-nivå. Ett samhälle kan inte
kallas demokratiskt om dess medborgare inte har tillgång till korrekt information. ”Journalistisk
sanning” kan ses som en process som strävar mot förståelse av händelseförlopp som utvecklas
över tid. Denna förståelse av sanning som process är ett mer användbart och realistiskt
instrument vid bedömning av journalistik93. Detta är inte att förväxla med hur den bokstavliga
definitionen av sanning tenderar att förminskas i förtryckande samhällen, där vad som är sant kan
bedömas efter vad som anses vara ideologiskt eller moraliskt rätt94.
Journalistiken och medborgaren som konsument

Journalistikens lojalitet skall först och främst riktas mot medborgarna95. Journalistiken har blivit
allt mer marknadsanpassad. En relativt ny trend är att ge journalister ekonomisk ersättning utifrån
andra faktorer än journalistiska kvaliteter, och lojaliteten mot medborgaren kan hamna i konflikt
med marknadsmål. Det kan uppstå intressekonflikter med annonsörer eller andra aktörer. Det
kan handla om kommersiellt gångbart men i längden utarmande innehåll. I denna process
förvandlas medborgaren till konsument. Konsumenterna blir i förlängningen den produkt som
medieföretagen säljer till annonsörerna. Journalistens position undermineras av den egna
organisationens styrning som försvagar länken till och förtroendet från medborgarna.
Journalisternas demokratiska ansvar måste gå före deras ansvar mot sina arbetsgivares kortsiktiga
ekonomiska mål. Att sätta detta ansvar mot medborgarna först ger i längden det förtroende som
ligger till grund för medieföretagens ekonomiska intäkter96.
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Journalistiken och medborgaren i det digitala samhället

Det digitala informationssamhället har skapat nya förutsättningar för kommunikation. De
etablerade medierna och dess journalister har inte längre samma kontroll över vilken information
som når medborgarna. Nyhetsproduktionen på online-medier visar på olikheter i
nyhetsvärderingen jämfört med nyhetsvärderingen på traditionella nyhetsorganisationer.97 Det är
inte längre rollen som gatekeeper och agendasetter som definierar journalisten98. Den teknologiska
utvecklingen har skapat en aktivt deltagande medborgare. Detta ställer nya krav på journalistiken
att ge medborgarna redskap för att kunna navigera i det enorma informationsflödet.
De nya medierna, främst med hjälp av bloggare, har hjälpt till att illustrera hur nyhetskällor inte
längre är begränsade till hur allmänheten ser på traditionella nyhetsmedier – intervjuer med
mannen på gatan är nu författad av mannen på gatan själv, och publiceras tillsammans med hans
egentagna bilder.99
Internet och den nya digitala tekniken har förändrat alla aspekter av hur medieproducerande
organisationer producerar, förpackar och distribuerar information och nyheter. Nya
internetbaserade företag konkurrerar med gamla medieaktörer om publik och annonsörer.
Nyhetsflödets nya flytande deadlines, och själva definitionen av vad som är nyheter eller vem som
är journalist, förändras. Making Oneline News olika författare förenas i synen att den, genom
medierna konstruerade, gemensamma verkligheten i allt större omfattning formas genom de
produktionspraktiker som växer fram med den nya tekniken.100
Teknologin och samhället

Den teknikdeterminism som antagit att teknologiska förändringar producerar sociala och
organisatoriska förändringar är otillfredsställande då historiska och empiriska data visat att
teknologi inte följer en förutbestämd utveckling101. Istället bör teknologi förstås som en produkt
av ett speciellt socialt system eller samhälle, som när det kommer till online-journalistik formas
efter massmediernas standardiserade processer och regler102. Trots visionerna om hur internet
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möjliggör interaktivitet och dialog med medborgaren, är den online-journalistik som beskrivs i de
olika studierna ett passivt reproducerande av redan existerande material.103.

Källteori
Nyhetskällor

Nyhetskällor kan studeras i olika led av den journalistiska kommunikationsprocessen. Potentiella
källor är alla de källor som finns över huvud taget. Använda källor är de källor journalisten faktiskt
använder sig av. Synliga källor är de källor som framträder i texten.104 I denna uppsats analyseras
synliga nyhetskällor.
Källkritik är en uppsättning metodregler som används för att ta reda på vad som är sant eller till
vilken grad något är sannolikt. Källan är i detta sammanhang ursprunget till kunskap och kan vara
skriftlig, muntlig eller materiell. Man skiljer mellan berättelser (om något) och kvarlevor
(lämningar efter något).105 Källkritik används för att värdera källans trovärdighet vilket är
problematiskt då det alltid innebär ett moment av tolkning.
”Tolkningar är alltid provisoriska”106skriver Thurén i sin bok Källkritik.

Tolkning kräver en insikt i källans omständigheter och drivkrafter och förförståelse för de
speciella förhållanden som föreligger i det aktuella fallet.107 Nya fakta och ökad förståelse leder till
omtolkningar. Vid journalistisk källkritik arbetar journalisten under tidspress och kan inte vänta
med sin bedömning av en källa utan måste vidarebefordra information på så goda grunder som
möjligt utifrån de fakta som finns tillgängliga. Tidspressen kan ge psykologiska effekter.
Källkritiskt tänkande kan åsidosättas om journalisten påverkas av dramatiken i en
händelseutveckling. En annan faktor att ta hänsyn till vid granskning av källor i journalistiska
produkter är det begränsade antalet källor som står till journalistens förfogande på grund av
tidspress eller ekonomiska ramar. Dessa faktorer leder till att journalistiska produkter med
nödvändighet innehåller sakfel vid dramatiska händelseutvecklingar.108
De källkritiska principerna förefaller enkla men är svåra att tillämpa i praktiken. Principerna är:
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§

Äkthet. Källan skall vara det den utger sig för att vara.

§

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 skall ”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, politiska eller andra intressen att
förvränga verklighetsbilden.109

När man tillämpar de källkritiska principerna måste man vara medveten om att källorna i en
journalistisk text ofta är ett urval baserat på journalistiska principer, bekvämlighet eller andra skäl.
Det kan vara ett medvetet val att underlåta att uppsöka eller använda vissa källor, och
bevekelsegrunderna för detta kan i värsta fall vara att undanhålla information.
Principen om två oberoende källor

Det krävs minst två av varandra oberoende källor för att ett påstående skall anses vara trovärdigt.
Detta garanterar inte att påståendet är med sanningen överensstämmande. Det finns många
anledningar för källor att dölja delar av eller hela sanningen. Det kan även räcka med endast en
källa som inte är tendentiös beroende på källans trovärdighet.110
Det kan paradoxalt nog vara ett tecken på sannfärdighet att källor skiljer sig åt. När olika källor är
mycket lika i detaljer och i vilka episoder som beskrivs kan det finnas anledning att fundera på
om de påverkat varandras berättelser.111
”En huvudregel i källkritiken är att en källa är trovärdigare ju mer samtida
den är” 112

Inom källkritiken skiljer man mellan primärkällor som är ursprungliga källor och sekundärkällor
som är källor som har traderats. Huvudregeln är att ju fler steg ifrån primärkällan som
information hämtas ifrån ju mindre trovärdig anses den. Men glömska kan förvrida sanningen
mer än tradering. Ofta är en samtida andrahandskälla att föredra än en sentida förstahandskälla.
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Tendens

När information hämtas från en källa som är partisk i förhållande till den händelse eller fakta som
förmedlas kallas källan för tendentiös. En tendentiös källa har ett intresse av att återge en vinklad
eller fals bild av verkligheten.113 Källkritiska regler vid tendens lyder:
”Om man misstänker att en källa är tendentiös måste den kompletteras med
minst en annan källa med motsatt tendens (eller utan tendens) för att
uppgiften ska anses vara trovärdig /.../.”

En annan källkritisk regel är:
”att man ur en ensamstående källa utan tendens kan tro på huvuddragen,
men en ensamstående tendentiös källa anses vara värdelös”.114

Tendentiösa källor är vanliga och dessa regler kan inte alltid tillämpas av journalister. Medier
måste rapportera om viktiga händelser även om det bara finns tendentiösa källor att hämta
information från men bör då tydligt redovisa att så är fallet.115
En fara med att använda Twitter som källa är att mediet är av halvprivat natur116. Twittraren, till
exempel en journalist, ”publicerar sig” på Twitter, men mediets halvprivata karaktär och dess
snabbhet gör det svårt att bedöma huruvida journalisten twittrar mer privat eller i sin yrkesroll
med allt vad det innebär av krav på faktakontroll. Det kan se ut som att en twittrare är ett
ögonvittne när uppgifterna i själva verket är traderade i flera led. Vid konflikter, kriser och krig är
risken för ryktesspridning särskilt hög då behovet av information är extra stort och den
information som finns ofta är osäker. Information kan spridas i propagandasyfte eller för att
aktivera vrede och kamplust.117 Vid rena lögner är regeln:
”Stora lögner är effektivare än små.”118

Människor finner det svårt att tro att en riktigt grov lögn kan vara rent påhitt, och även
mottagarna av lögnaktig information kan vara tendentiösa och vara benägna och villiga att ta den
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för sann. Både källor och mottagare av deras berättelser påverkas av sina respektive intressen –
minnen och iakttagelser är omedvetet selektiva.119
Vid konflikter och krig är det vanligt med censur. Dessutom är det inte ovanligt att även
massmedierna vill tjäna sitt land och beredvilligt medverka till propagandaspridning,
halvsanningar, och vinklade artiklar – det till sin karaktär neutrala nyhetsspråket kan dölja en
tendens. Här framhåller Thurén tre regler:
§

”Halvsanningar kan vara farligare än hela lögner.”

§

”Skenbar objektivitet kan vara farligare än öppet ställningstagande.”

§

”Den som vill lura andra bör först lura sig själv”.120

Urval

Journalister använder olika urvalsprinciper beroende på nyhetsvärdering och vilken vinkel texten
skall ha. Att välja ur vilken vinkel man vill berätta om en händelse är ur ett källteoretiskt
perspektiv att välja vems eller vilkas perspektiv berättelsen gestaltas utifrån. Att välja källor är att
välja fakta/information/vinkel.
”Att berätta är att välja.”121

Thurén formulerar följande regler för urval:
§

”Ett urval är skevt om fakta undanhålls som är relevanta utifrån det valda
perspektivet”

§

”Ett urval är skevt om den som har gjort urvalet har anledning att dölja hur
urvalet är gjort.”

§

”Ett urval är skevt om ytterligare information ändrar helhetsbilden.”122

Om journalister medvetet vilseleder läsaren med ett skevt urval är det urvalsförfalskning. Orsaken
till ett skevt urval kan även vara omedveten partiskhet eller praktiska svårigheter att få tillgång till
ett allsidigt underlag.123
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Sociala medier som omvärldsbevakningsverktyg

I boken Webbjournalistik av Kristian Lindqvist som är skriven som en handbok för journalister
som arbetar med internettidningar ges anvisningar för hur man kan ta hjälp av sociala medier. På
breda communities som Facebook, bloggar eller forum inriktade på specialintressen kan man
snappa upp vilka ämnen som diskuteras just då. Här kan man hitta källor eller se reaktionen på
nyheter och händelser.
”Planeras en demonstration så bjuds folk in via mer eller mindre publika
digitala nätverk”124.
”Håll koll på Twitter. Vid terrordåden mot hotell i Bombay 2008 spred
mikrobloggare bilder och rapporter långt innan de traditionella medierna
hade några uppgifter.”125

Den fria informationsströmmen, som blir extra påtaglig i situationer i stil med terrordåden i
Bombay och upploppen i Iran, avslöjar en västerländsk längtan efter en värld där
informationsteknologi ses som befriaren snarare än förtryckaren – där tekniken används för att
demokratisera världen snarare än att vidmakthålla rådande autokratier.126 Samtidigt bör man ha i
åtanke att den information man förmedlar genom sociala medier kan användas av alla, även av
dem med motsatt agenda än författaren.
”Alla som rapporterar via sociala medier bör tänka på vilka konsekvenser det
de skriver kan få. Vid terrorattackerna i Bombay 2008 försökte de indiska
myndigheterna få folk att vara mer restriktiva med vad de rapporterade om
på sina mikrobloggar. Anledningen var att terroristerna också kunde ha
tillgång till Twitter och då få information den vägen.” 127

Nyhetsflödet från Twitter kan bli enormt vid dramatiska händelser vilket medför stora svårigheter
för journalister vid urval och granskning av källor. Källornas trovärdighet ökar genom kumulativ
effekt när många twittrar om samma sak.128
Lindqvist har ett avsnitt i boken om hur man som journalist kan komma i kontakt med källor på
internet. Författaren betonar att det är viktigt att förhålla sig källkritisk till information från
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sociala nätverk. Genom att ”föra ut” en text med hjälp av posts och länkar i sociala medier som
Facebook och Twitter kan journalisten nå läsare och få feedback och tips till nya idéer.129

Metod
Vi skall använda oss av kvantitativ metod och göra en innehållsanalys på valda tidningsartiklar.

Kvantitativ innehållsanalys
Innehållsanalys är en metodologisk tradition inom medieforskningen. Innehållsanalytiska metoder
används för analys av kulturella eller meningsbärande artefakter, och avser både form och
innehåll.130 I följande uppsats kommer endast de synliga källorna, alltså innehåll, att analyseras.
Tre olika typer av innehållsanalys kan urskiljas inom medieforskningen. Beskrivande analyser,
komparativa analyser och förklarande analyser. I undersökningen som ligger till grund för denna
uppsats används beskrivande analys där materialet analyseras i deskriptiva termer.131 Denna
uppsats följer i stora drag den innehållsanalytiska metoden och de riktlinjer Neuendorf föreslår i
The Content Analysis Guidebook.

Lasswell beskriver innehållsanalys så här 1948:
”Who says what, through which channel, to whom, with what effect”
(Shoemaker, Reese, 1996)

Kommunikationsprocessen är en aspekt av den historiska processen. Innehållsanalys är en teknik
som genom optimal objektivitet, precision och allmängiltighet siktar på att beskriva vad som sägs
om ett givet ämne, på en given plats (i de sex största tidningarna i Sverige), under en given tid
(vår fallstudie, 2011-01-26 – 2011-02-12)132. I denna uppsats undersöks vilka istället för vad
(synliga källor i nyhetsmaterialet från händelserna i Egypten) som förekommer. Lasswell
introducerade först innehållsanalys för att studera propaganda i massmedier på ett systematiskt
vis.
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Berelson betonar de kvantitativa aspekterna i sin beskrivning av innehållsanalys som en
forskningsteknik för en objektiv, systematisk och kvantitativ beskrivning av det manifesta
innehållet i kommunikation133 Objektivitetsbegreppet är inom forskning ett omtvistat ämne. Vid
innehållsanalys av medieinnehåll blir frågan om objektivitet är möjlig besvarad såtillvida att
texterna som studeras måste tolkas i samband med till exempel kodning. Forskning som bygger
på tolkningar kan aldrig vara objektiv, här blir det en fråga om grad. Forskaren försöker så långt
som möjligt minska inflytandet från egna värderingar. Målet är så hög grad av intersubjektivitet
som möjligt. Systematisk analys innebär i detta sammanhang att generella regler formuleras för
hur materialet skall behandlas. Kvantifiering innebär strävan efter en siffermässig beskrivning av
materialet. 134
Denna uppsats utgår främst från Neuendorfs beskrivning av innehållsanalys i The Content Analysis
Guidebook där hon betonar att metoden bör genomsyras av vetenskaplighet och kvantifiering.
Neuendorfs definition lyder:
”Content analysis is a summarizing, quantitative analysis of messages that
relies on the scientific method (including attention to objectivityintersubjectivity, a priori design, reliability, validity, generalizability,
replicability, and hypothesis testing) and is not limited as to the types of
variables that may be measured or the context in which the messages are
created or presented.”135

Neuendorf påpekar att man genom kvantitativ innehållsanalys endast kan uttala sig om den text
man analyserar. Inga slutsatser kan dras angående producentens intentioner, läsarens tolkningar
eller eventuella effekter. För att kunna uttala sig om sådana faktorer behövs en forskningsdesign
där andra metoder som till exempel publikstudier integreras.

Metodens lämplighet
Medan Neuendorf menar att innehållsanalysens essens är ett kvantitativt förhållningssätt, intar
Shoemaker och Reese en annan hållning. De menar till exempel att humanistisk innehållsanalys
automatiskt lutar åt kvalitativa analyser. De menar att:
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”Reducing large amounts of text to quantitative data (…) does not provide a
complete picture of meaning and contextual codes, since texts may contain
many forms of emphasis besides sheer repetition”136.

Om man vill analysera en texts mening krävs en bredare forskningsansats än kvantitativ
innehållsanalys. Det går inte att utifrån kvantitativa statistiska resultat på ett enkelt sätt ”tolka”
dessa resultat genom antaganden som att högre frekvens av någon variabel tyder på att den för
läsaren får en större meningsskapande kapacitet, större genomslag i texten eller större sociala eller
kulturella effekter (om några) jämfört med en variabel med lägre frekvens.137 Där kvantitativ
innehållsanalys bygger på forskarens tolkningar av texten, anlägger den kvalitativa
innehållsanalysen ett perspektiv med olika läsningar där tolkningen av texten är mångtydig.
”Qualitative content analysis is not highly respected by most positivist
researches. Nontheless, feminist researches and others adopting more critical
and interpretive approaches favour it” 138

Ett problem med att använda innehållsanalys vid studier av källor är den stora andel källor som
inte syns i materialet. ”Häri ligger innehållsanalysens begränsning”139.
Undersökningens metodologi bygger på innehållsanalys av ett urval artiklar, litteraturstudier och
analys.
Testkodning

En kodbok togs fram med de variabler som förmodades förekomma i fallstudien. Exempel på
variabler: tidning (exempel: Aftonbladet), datum (datum för publicering), artikelförfattare (namn),
olika källor (exempel: demonstrant Egypten, expert Egypten, regeringsrepresentant Sverige,
NGO, TT, researrangör), kön på källa (när källans kön gick att avgöra), kön på artikelförfattaren,
huruvida sociala medier nämns i nyhetstexten (inte som primärkälla), sociala medier som
förmedlare av källa, kodare.
Artiklarna från första dagen av fallstudien (2011-01-26) användes som material för testkodning
med den preliminära kodboken. De två kodarna utarbetade gemensamt de variabler som
förmodades förekomma i materialet och under testkodningen infogades variabler som visade sig
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förekomma i materialet. Fokus lades på att de båda kodarna skulle få en djupgående förståelse för
de olika källtyperna. Gränsfall diskuterades så att det uppstod en samsyn.
SPSS

En matris utarbetades i statistikprogrammet SPSS utifrån variablerna från testkodningen, och
matrisen testkördes.
Kodning

Allt material togs fram med hjälp av mediearkivet Retriever, artiklarna (enheterna)skrevs ut och
numrerades. Enheterna fördelades på de båda kodarna så att de kodade artiklar från varannan
publiceringsdag. De första dagarna av kodningen satt kodarna i ett gemensamt utrymme och
fortsatte att diskutera gränsfall under kodningens gång när osäkerhet uppstod. Målet var att
materialet skulle kodas utan någon diskrepans mellan kodarna. Då undersökningen är en
totalundersökning infogades variabler (källor) när de påträffades i materialet i kodboken och de
nytillkomna variablerna diskuterades. Totalt antal variabler blev 76 stycken. Kodningen och
datainförande i kodmatris tog fem veckor. Kodningen gick rent praktiskt till så att kodaren
markerade alla källor med överstrykningspenna direkt på den utskrivna artikeln. Sedan
övervägdes de variabler varje källa kunde tänkas passa i. Om osäkerhet uppstod diskuterades
detta med den andra kodaren. Resultatet av kodningen (exempel: demonstrant Egypten, kvinna)
antecknades på separat papper enhet för enhet. Resultatet av kodningen fördes in i SPSS.
Excel

Excel användes för att åskådliggöra resultaten. Häri skapades tabeller och diagram, samt
pivottabell.

Vetenskaplig metodologi enligt Neuendorf
Objektivitet/ intersubjektivitet

Då total objektivitet är ett ouppnåeligt mål gäller det att åstadkomma en forskningsdesign som i
möjligaste mån undviker bias och strävar mot konsekvent genomförande. För att uppnå så hög
objektivitet och intersubjektivitet som möjligt behöver man först och främst använda
urvalskriterier som leder till ett så representativt urval som möjligt.140
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A priori design
”all decisions on variables, their measurment, and coding rules must be made
before the observation begins”141

Att frångå detta leder till inkonsekvens i datainsamlandet, bias, systematiska systemfel och låg
validitet.
Då undersökningen för denna uppsats är en totalundersökning måste Neuendorfs krav på a priori
design frångås. Det var inte möjligt att på förhand föreställa sig alla möjliga typer av källor som
kunde tänkas dyka upp i materialet då det bygger på en nyhetshändelse under utveckling. Den a
priori design som gjordes före den allra första testkodningen visade sig dock vara relevant och
endast mindre förändringar skedde under undersökningens gång, då nya variabler i form av
källkategorier infogades i kodboken.
A priori design åstadkoms inom kvantitativ innehållsanalys genom operationaliseringar genom ett
kodsystem. Den kodbok som detta resulterar i ger i sin tur kodarna gemensamma ramar.
Kodboken skall vara konstruerad så att en variabel som förekommer i kodboken är matchad så
att dess motsats också finns representerad i kodboken, annars har man byggt in en slagsida i
metoden som förvränger resultaten och leder till låg validitet. Den kodbok som användes för
denna undersökning innehåller inte matchade variabler som representerar varandras motsats. Då
det rör sig om en totalundersökning är samtliga källor införda i de kategorier som förekommer i
kodboken förutom de 19 (av 1324) som återfinns under variabeln ”övrigt”.
Reliabilitet

Det finns inget sätt att räkna ut huruvida variablerna överensstämmer med verkligheten. Men det
går att räkna ut intersubjektiviteten – överensstämmelsen mellan hur olika kodare bedömt
materialet.142. Analysresultaten får högre reliabilitet ju utförligare kodboken och riktlinjerna för
kodning är utformade. Kodboken och riktlinjerna (kodmanual) återfinns i bilagor. Neuendorf
menar att:
”There is growing acknowledgement in the research litterature that the
establishment of intercoder reliability is essential, a necessary criterion for
valid and useful research when human coding is employed”143.
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Intercoder reliabilitet

För att motarbeta att en individs subjektiva tolkningar av variablerna snedvrider resultatet bör
minst två kodare koda materialet och ett ”reliability sub-sample” kodas i blindo, och därefter
jämförs de olika kodarnas resultat så att reliabiliteten kan bedömas. Det finns olika statistiska
formler som mäter ”intercoder” reliabiliteten. Måtten bedömer ”agreement” och
”covariation”.144 Agreement mäter graden av överensstämmelsen mellan kodarna. Neuendorf
citerar Ellis (1994) som menar att:
”correlation coefficients exceeding 0.75 to 0.80 indicate high reliability”145.

I undersökningen för denna uppsats blindkodades 60 enheter, antalet källor var i detta reliability
sub-sample 170 stycken. Enheterna var slumpvis utvalda från alla de undersökta tidningarna med
spridning över hela den undersökta perioden. Av de 170 källorna hade de två kodarna kodat
samma 10 källor under olika variabler. Detta visar på en överensstämmelse, ”percent agreement”,
på 94,1%, det vill säga en korrelationskoefficient på 0,94.
Validitet
”Are we measuring what we want to measure?”146

Validitet uppnås i innehållsanalys genom en djupgående förståelse för forskningsmålen. Att
fördjupa sig i relevanta och angränsande ämnen/information/innehåll, detta kallar Neuendorf
”immersion in the message pool”147. Se litteraturförteckning för kringläsning. Samt att noggrant
välja ut lämpligt material att analysera.
Generaliserbarhet

Generaliserbarhet syftar på till vilken grad man kan applicera forskningsresultat från en
undersökning för att uttala sig om ett större underlag än vad som analyserats, eller för att uttala
sig om ett liknande men inte identiskt underlag. Man försöker till exempel att använda resultat
från en fallstudie för att få generell kunskap. När det gäller innehållsanalys kan det till exempel
röra sig om till vilken grad resultaten från en studie går att applicera på det totala medieutbudet.
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Avgörande för en hög grad av generaliserbarhet är att urvalet för analys är tillräckligt stort och
representativt och att studien genomförs metodologiskt noggrant.148
Ansträngningarna för att uppnå metodologisk noggrannhet har varit omfattande vid framtagande
av material och kodbok, samt vid kodning och analys. Fallstudien utgörs dock av ett mycket
begränsat material. När det kommer till variabler som bygger på förekomster av källor som
förmedlas genom sociala medier kan de tänkas vara överrepresenterade jämfört med annat
nyhetsmaterial på grund av att användningen av sociala medier stod i fokus under rapporteringen
(Revolution 2.0, internetrevolution, etc.).
Replikerbarhet

Ett forskningskriterium är möjligheten för forskare att kunna upprepa och bekräfta eller utmana
en studies resultat. Möjlighet till detta uppnås genom utförlig redovisning av metod och material.
Forskaren måste vid innehållsanalys noggrant designa och dokumentera procedurerna vid
kodning för att möjliggöra en upprepning av studien. Detta behöver redovisas: Kodbok,
instruktioner och riktlinjer för kodare, kodmetod vid användning av mänskliga kodare,
program/mjukvara som använts samt allt underlag, alla data som använts för att nå resultaten.149
Urvalsförfarande

Enligt Newbold et al. består urvalsförfarande för innehållsanalys av tre steg. De är val av medium
och genre, val av period, och val av relevant innehåll. Urval bör ske så objektivt som möjligt för
att möjliggöra hög grad av reliabilitet. 150
Operationalisering
Operationalisering innebär processen att utarbeta mått lämpliga för undersökningen. Det vill säga
konstruktionen av en konkret mätteknik.151 Eftersom denna undersökning är en explorativ
totalundersökning och saknar hypoteser är operationalisering inte relevant. Variablerna är
framtagna enligt vad som anges i ”metodbeskrivning”.
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Resultatredovisning
Vilka synliga källor förkommer i den svenska
nyhetsrapporteringen och hur är de fördelade?
Nedan visas en tabell över samtliga förekommande källor i fallstudien. Källorna redovisas i
fallande ordning med dem som förekommer i flest artiklar först.
Tabell 1. Typ av källa och antalet artiklar i vilka källan förekommer.
Källa
Demonstrant Egypten
Regeringsrepresentant Egypten
(varav Mubarak 43)
TT
Representant från oppositionsorganisation
Egypten
Representant från USA-regering
Regeringsrepresentant övriga länder
Expert Sverige
Facebook nämns men ej som källa
Regeringsrepresentant Sverige
Reuters
UD Sverige
Twitter nämns men ej som källa
Artikelförfattaren själv
Al-Jazeera
Mannen på gatan Egypten
Researrangör
Journalist Sverige
AFP
Organisation NGO
Expert Egypten
Egyptisk tv
Annan nyhetsbyrå
Turist global
Blogg nämns men ej som källa
Hänvisar till rapporter
Global tv
Global tidning
EU-representant
Övrigt
Expert övriga länder
Militär Egypten
Representant från Muslimska brödraskapet
FN-representant
Twitter som källa
Blogg som källa
Al-Arabiya
Vårdkälla global
Person som vill störta regimen
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Förekommer i antal artiklar
99
94
84
67
63
58
46
43
42
41
40
37
36
35
34
32
30
30
26
22
22
22
22
22
21
20
20
20
19
18
15
13
12
12
12
10
9
8

Ögonvittne
Journalist Egypten
Journalist övriga världen
Mubarakanhängare Egypten
Egyptiska tidningar
Demonstrant Sverige
Vittnesuppgifter utan vidare förklaring
Facebook som källa
Svensk med egyptisk härkomst, mannen på
gatan
Offentliga myndigheter Egypten
Egyptisk radio
Oppositionens representant Sverige
Offentliga myndigheter Sverige
Global radio
Polis Egypten
Person som vill störta den Egyptiska regimen
Sverige
Mubarakanhängare Sverige
UPI
Totalt antal förekomster i artiklar

8
8
8
6
6
6
6
6
5
3
2
2
1
1
0
0
0
0
1324

Tydligt är att källor som vill förändra den rådande politiska situationen i Egypten förekommer
betydligt oftare än representanter från den sittande regimen. Mest förekommande av alla typer av
källor är demonstranter från Egypten.
Representanter från den amerikanska regeringen är den femte största källgruppen.
Facebook nämns i 43 artiklar – lika många artiklar i vilka president Mubarak uttalar sig.
Experter från Sverige förekommer lika många gånger som experter från Egypten och experter
från övriga världen sammanslaget.
Egyptisk polis förekommer inte som källa över huvud taget.
I artiklarna uttalar sig representanter från FN som källa lika många gånger som inlägg på Twitter
respektive bloggar citeras.
Nyhetsbyrå som källa (TT, Reuters, AFP, UPI och övriga) utgör en tung grupp i statistiken och
förekommer tillsammans 177 gånger. Ensamt förekommer TT i 17 % av alla artiklar.
I det undersökta materialet saknas källor från Sverige som är positivt inställda till den Egyptiska
regimen under Mubarak.
Källor från Sverige är övervägande experter, myndighetspersoner och journalister. Få
förekommande källor representerar enskilda medborgare.
Representanter från det Muslimska brödraskapet förekommer i 2,6 % av artiklarna.
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Källor förknippade med turism (researrangör och turist global) utgör en ganska tung post i
sammanhanget då de förekommer 54 gånger.
Egyptier som bor i Sverige eller invånare som av annan anledning har kopplingar till Egypten
(demonstrant Sverige och svensk med egyptisk härkomst, mannen på gatan) förekommer sällan i
forskningsmaterialet, elva förekomster.
Av alla enskilda medborgare som förekommer i materialet är de egyptiska demonstranterna den i
särklass största gruppen. 43 % av alla civila källor är demonstranter i Egypten, eller 20 % av alla
artiklar. (Se tabell 7 eller figur 9 i bilaga för definition av civila källor.)
Bland samtliga källor var könsfördelningen 75 % män och 25 % kvinnor. (Se tabell 11 eller figur
10 i bilaga.)
Figur 1. Procentuell fördelning av artiklar
per tidning
A#onbladet	
  
12%	
  

Sydsvenskan	
  
17%	
  

DN	
  
24%	
  

SvD	
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GP	
  
17%	
  

Expressen	
  
12%	
  

Dagens Nyheter är den nyhetstidning som har publicerat flest artiklar om händelserna i Egypten
– lika många artiklar som Aftonbladet och Expressen publicerade tillsammans under perioden.
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Figur 2. Samtliga källor fördelade efter land
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I vilken utsträckning används sociala medier som källa?
Figur 3. Samtliga mediala källor
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Den tredje största källkategorin bland samtliga mediala källor utgörs av artikelförfattaren själv.
Det visar på att många av tidningarna har korrespondenter på plats som också har gjort det
medvetna valet att synas i sin rapportering.
I 7 % av alla artiklar används Al-Jazeera som källa. Egyptisk tv förekommer som källa i 4 % av
artiklarna. Radio förekommer väldigt sällan som källa. TT är den mest förekommande källan.
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Figur 4. Sociala medier
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Twitter förekommer som källa i tolv artiklar. Twitter nämns i 9 % av materialet. Facebook
omnämns flest gånger av de valda sociala medierna, men används som källa minst antal gånger av
de sociala medierna.
Nedan följer en redovisning av de källor som via Twitter har använts som källa i materialet. Då
uppsatsförfattarna här har möjlighet att redovisa samtliga källor som förmedlats genom Twitter
tyckte de att detta var så intressant att de väljer att redovisa dessa och exemplifierar med ett citat
var från de citerade personerna, trots att det inte var syftet med undersökningen (vi kunde inte
låta bli!).
§

Dagens Nyheter, 2011-01-29, ElBaradei vill störta president Mubarak, twitterkälla:
Mohammed ElBaradei, som skriver:

”Vi ska fortsätta att använda vår rätt att demonstrera fredligt och
återupprätta frihet och värdighet.”

§

Expressen, 2011-01-29, Bildt oroad för befolkningsexplosion, twitterkälla: Carl Bildt

§

Göteborgs-Posten, 2011-01-31, - Twittrande trotsar blockaden, twitterkälla: Mohamed
El Dahshan, ung ekonomikonsult, som twittrade:
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"Internet är fortfarande nere i Egypten men jag kommer att försöka att hålla
kontakten. Vi mår bra. Ni är fantastiska."

§

Göteborgs-Posten, 2011-02-02, Twitter direkt från Befirelsetorget, twitterkälla: Dan
Nolan, reporter på Al-Jazeera, som twittrade:

"Dessa tweets kommer inte längre från mig som journalist men från mig som
fri man i Kairo. Och det finns tusentals fria män/kvinnor som strömmar mot
Tahrirtorget just nu"

§

Sydsvenskan, 2011-02-08, Eftergifter inte nog, twitterkälla: Google-chef och aktivist
Wael Ghonim, som twittrade:

"Frihet är en välsignelse som förtjänar att kämpas för."

§

Göteborgs-Posten, 2011-02-08, Eftergifterna räcker inte, twitterkälla: Wael Ghonim

§

Göteborgs-Posten, 2011-02-08, Folket låter sig inte blidkas, twitterkälls: Wael Ghonim

§

Göteborgs-Posten, 2011-02-11, “Egypten kommer att explodera”, twitterkälla:
Mohammed ElBaradei

§

Sydsvenskan, 2011-02-11, Mubarak sitter kvar, twitterkälla: Mohammed ElBaradei

§

Aftonbladet, 2011-02-11, Vägrar att avgå, twitterkälla: Mohammed ElBaradei och
Carl Bildt, som twittrade:

”Jag fruktar att Egypten nu går in i en än mer dramatisk fas. Hoppas bara
att det finns en fredlig väg till fria och rättvisa val"

§

Svenska Dagbladet, 2011-02-12, Ingen rubrik, twitterkälla: Carl Bildt

§

Svenska Dagbladet, 2011-02-12, Påtryckning gav resultat – till slut, twitterkälla: Carl
Bildt
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Diskussion och slutsats
Syftet med den här undersökningen är att kartlägga samtliga förekommande källor i svensk
nyhetsrapportering om revolutionen i Egypten (2011-01-26 – 2011-02-12), och se om sociala
medier används som ett verktyg för omvärldsbevakning och källa.
Twitter erbjuder journalister lättillgängliga källor som samtidigt är svåra att källgranska. Om man
följer ett flöde dyker källorna upp som ett pärlband i direkt anslutning till inlägget, författarens
åsikt ter sig lätt att bedöma. Inlägget kan dock vara en retweet och dess ursprungsförfattare
därför väldigt svår att spåra. Även om inlägget är en retweet av någon annans inlägg så har
retweetaren gjort bedömningen att innehållet är så pass intressant att det är värt att sprida. En
retweet behöver inte betyda att den som retweetar håller med om innehållet – tvärtom. En
retweet kan lika gärna vara ett sätt att belysa något som man finner är apart eller fel.
De etablerade medierna och dess journalister har inte längre samma kontroll över vilken
information som når medborgarna. Idag konkurrerar journalister om det mediala utrymmet med
mannen på gatan som själv författar, fotograferar och publicerar sitt eget material. Det innebär att
tidningarna måste locka med något annat, något som andra informationskanaler inte har – en
egen, professionell skildring av händelsen och som också inbegriper sanningskriteriet. Detta
åstadkommer journalisten genom att använda sin yrkesexpertis som utgångspunkt eller ge artikeln
en personlig prägel.

Korrespondenter på plats
Alla tidningarna i undersökningen hade egna korrespondenter på plats i Egypten. Detta märks på
rapporteringen och källorna. En stor del av källorna från Egypten är demonstranter eller
privatpersoner, ”mannen på gatan Egypten”, som reportern själv pratat med. Vissa
internetaktivister intervjuas vid demonstrationerna och deras twittrande, bloggar och Facebooksidor omskrivs då, men de medverkar i artikeln i egenskap av fysisk demonstrant på Tahrirtorget.
Korrespondenterna rapporterar från ”händelsernas centrum” och förmedlar detta i texten genom
referenser till sig själva som källa, ofta i första person.
Demonstranter i Egypten är synliga i materialet i nästan samma utsträckning som representanter
från den Egyptiska regeringen (99 gånger respektive 94). För utrikeskorrespondenterna som
befann sig på Befrielsetorget under revolutionerna är en demonstrant som primärkälla troligtvis
mycket närmare till hands än en regeringsrepresentant, eller president Mubarak själv. Att källorna
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förekommer nästan lika många gånger kan visa på en journalistisk ambition att erbjuda mångsidig
information.
Tidningarnas Telegrambyrå är synlig i ett stort antal artiklar i det undersökta materialet. TT
fungerar till synes som en tillförlitlig och etablerad källa. Man förutsätter att den information som
TT delger har genomgått kriterierna för journalistisk riktighet, med oberoende och objektivitet i
åtanke. Vad innebär det om det visar sig att TT slarvar?

Nyhetskällor – källorna i fallstudien
Det är mycket svårt att tillämpa de källkritiska principerna på sociala medier. Trots att det i olika
medier talades om internetrevolutionen eller Facebook-revolutionen så användes sociala medier i
låg grad som primärkälla i materialet. Det finns få källor från sociala medier där källans äkthet går
att kontrollera. I fallstudien tillhörde många av de potentiella källorna från sociala medier
oppositionsrörelsen och hade anledning att vara anonyma på grund av risken för repressalier från
regimen. Om inte en källas äkthet går att fastställa faller ofta även möjligheten att värdera dess
oberoende eller tendens. Då sociala medier användes som källa i materialet har det i hög grad
varit från väletablerade personer och deras i sin tur väletablerade internetplattformar, som till
exempel Carl Bildt på Twitter eller Facebook-sidan ”We are all Kahled Said”, som under
revolutionens gång alltmer utvecklades till en etablerad källa.
I det informationssamhälle som råder i nuläget anses det vara svårt att bedöma vad som är sant,
trots det ständigt växande informationsflödet. I det inledande skedet av en händelseutveckling är
bedömningskomplexiteten extra påtaglig. Att Twitter endast har använts som källa tolv gånger i
fallstudien är förmodligen en konsekvens av just detta. Troligtvis har journalisterna hållit ett
ständigt öga på twitterflödet för att se var och när saker börjar koka. Detta även om Twitter ännu
inte känns tillräckligt etablerad för att användas som källa rakt av – framför allt om personen som
skrivit inlägget inte är välkänd. Som framgår av undersökningsmaterialet är det skillnad på att
referera till en tweet skriven av Carl Bildt, Sveriges utrikesminister, och en demonstrant bland
miljoner på Tahrirtorget.
Komplexiteten med Twitter, tweets och retweets är att de inlägg man själv ser lika gärna kan vara
skrivna av någon annan, och kanske bara retweetade av den man följer. Ursprungskällan är
följaktligen mycket svår är härleda. Därför måste tydligheten vara stor för att man som journalist
överhuvudtaget ska kunna använda en tweet som källa. Att inte nämna att informationen
kommer från Twitter är än så länge otänkbart.
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Turistkällor utgjorde en stor grupp i det undersökta materialet. Detta förklaras av att Egypten är
ett populärt resmål för svenskar och händelser där berör många personligen utöver det
allmänmänskliga eller politiska intresset.

Twitter
En källa som förmedlas genom Twitter är ofta mycket samtida och därmed intressant ur ett
nyhetsperspektiv. Vid dramatiska händelseutvecklingar kan man få mycket information om vad
som händer genom mängden tweets om händelserna, även om informationen i den enskilda
tweeten är begränsad.
I Lindqvists handbok kan man se att Twitter och andra sociala medier är en viktig resurs för
omvärldsbevakning och används som källa även om det inte alltid syns i den publicerade texten.
Man kan förmoda att de redaktionella bedömningarna gällande sociala medier som källa skiljer sig
mellan nättidningar där man kan länka till de digitala källorna och papperstidningar där detta inte
är möjligt.
Men för att en enskild tweet skall fungera som journalistisk källa krävs det att personen som gör
den källkritiska granskningen personligen är bekant med källan bakom tweeten, eller att personen
bakom tweeten och twitterkontot är mycket etablerad. Här måste även de sociala mediernas
halvprivata karaktär vägas in. Även om äkthet och tendens fastslagits är frågan om oberoende i
källkritisk mening svår att avgöra om det inte går att ställa frågor till källan. Är källan ett
ögonvittne till en eventuell händelse, är det frågan om tradering i ett eller flera led eller är det
rykten som förmedlas?

Tendens
Sociala medier används inte sällan som kanal för grupper eller individer för att uttrycka åsikter
eller verka politiskt. Den viktigaste journalistiska principen är att medierna skall tjäna i
demokratins tjänst för att möjliggöra för individen att kunna agera som medborgare i ett fritt
demokratiskt samhälle. I ett odemokratiskt samhälle, som Egypten under Mubarak, gav de sociala
medierna och internets anonymitet oppositionella grupper en möjlighet att uttrycka sina åsikter,
samlas och agera. De etablerade grupperna i samhället har tillgång till de etablerade medierna. I
fallstudien kan man tänka sig att egyptiska etablerade medier i allmänhet stod för den
Mubarakvänliga tendensen och de sociala medierna från Egyptiska avsändare i allmänhet stod för
den oppositionella tendensen. Synligheten för källor från etablerade egyptiska medier var
betydligt större i det undersökta materialet än synligheten för egyptiska källor genom sociala
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medier. Men oppositionen var mycket synlig genom andra källor som demonstranter eller
representanter från oppositionsorganisationer. En grupp som i källhänseende var mycket osynlig i
materialet var privatpersoner som stöttade Mubarak och den sittande regeringen.

Urval: journalistisk sanning
Det är journalistens uppgift att välja vad som ska publiceras, vem som ska uttala sig i artikeln och
hur händelsen ska skildras, samt att vinkla dem med en specifik målgrupp i åtanke.
Urvalsprocessen har ett direkt samband med publiken, och i förlängning också med tidningens
försäljningssiffror. Artikeln måste vara så pass intressant att målgruppen köper tidningen,
samtidigt som den korrekt måste avspegla den inträffade händelsen. Det vill säga utan att ha
kryddats med kuriosa och superlativ.
Tidigare avsnitt i den här uppsatsen har redogjort för dilemmat med begreppet objektivitet – att
man som människa omöjligt kan vara objektiv. Detta innebär självklart också journalisten.
Journalisten har alltid en åsikt eller ett perspektiv och kan därför inte vara opartisk. Det kan
däremot metoden. Genom att använda sig av många och mångsidiga källor kan man som
journalist förmedla ett händelseförlopp utan att själv behöva addera något till kontexten. I ett
flertal av artiklarna i det undersökta materialet har flera olika källkategotier synliggjorts.
I fall där journalisten refererar till sig själv, vilket förekommer i 36 artiklar, kan detta antingen ses
som en endast narrativ företeelse, eller också som ett sätt för journalisten att vara transparent i sin
metod. Att utlysa sig själv till primärkälla är också att ge sig själv ett verifierande och validerande
ansvar. Man har som journalist i sin yrkesbeskrivning uppdraget att kontrollera sina källor, men
det är fortfarande källan som står för utsagan – inte journalisten. Men journalisten har säkerligen
valt källan efter dess utsaga. Journalisten förväntas vara förmedlare av nyheten och man ska som
läsare inte behöva läsa in journalistens egen ståndpunkt. När journalisten själv är primärkällan
hamnar denne på samma gång i skottgluggen för kritik på ett annat plan än det endast skildrande
och rapporterande. Då journalisten, enligt Kovach och Rosenstiels objektivitetsprinciper, har
som grundregel att lita på sin egen ursprungliga rapportering, kan den egna skildringen vara ett
bevis på att principen efterföljs.
Trots att de sociala medierna, i det allmänna mediebruset, beskrevs som avgörande för
demokratiseringsprocessen i Egypten tror vi att deras betydelse överskattats. Vi tror emellertid att
de definitivt har påskyndat processen att mobilisera och organisera oppositionen. Det var kraften
i folkets vilja att förändra som till slut resulterade i Mubaraks avgång. De sociala medierna var ett
verktyg, inte en förutsättning, för denna folkliga resning.
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Av undersökningen kan man se att Twitter och de sociala medierna faktiskt har slagit igenom
som kanal för nyhetskällor. Men i ännu större utsträckning används dessa kanaler som
omvärldsbevakningsverktyg av svenska nyhetsmedier.
Intressant vore att ta reda på eventuella journalistiska och redaktionella rutiner kring
användningen av sociala medier som omvärldsbevakningsverktyg respektive källa. Detta kan
göras genom till exempel intervjuer och surveyundersökningar. Vidare är det av intresse att
studera hur läsaren värderar en nyhetsartikel där sociala medier används som källa.
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Tidningarnas Telegrambyrå, 2011-02-07, Mubaraks eftergifter räcker inte
Tidningarnas Telegrambyrå, 2011-02-11, Jubel efter Mubaraks avgång

Elektroniska källor
Tunisiens president flydde landet, Svd.se 2011-05-02: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/tunisiens-presidentflydde-landet_5867353.svd
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Internet helt avstängt i Egypten, SR Ekot, publicerad 2011-01-28, 2011-05-02:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4316597
El Baradei arrives in Egypt, Al Jazeera English, publicerad 2011-01-27, 2011-05-04:
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/01/2011127183223432287.html
Miljonmarch mot Mubarak idag, Svt.se, 2011-05-04:
http://svt.se/2.22584/1.2313197/miljonmarsch_mot_mubarak_i_dag
Twitter, 2011-05-07, https://twitter.com/#!/jack/status/29
Twitter, 2011-05-06, http://twitter.com/about
Twitter number of users, The Huffington Post, 2011-05-07, http://www.huffingtonpost.com/2011/04/28/twitternumber-of-users_n_855177.html
Numbers, Twitter Blog, 2011-05-07, http://blog.twitter.com/2011/03/numbers.html
Happy birthday Twitter, Twitter Blog, 2011-05-06, http://blog.twitter.com/2011/03/happy-birthday-twitter.html

Otryckta källor
Dagens Nyheters utrikesdag, 2011-05-23, föreläsning med Wael Abbas om sociala medier under revolutionen i
Egypten, Stockholms Konserthus
Föreläsning med Judith Butler, 2011-05-25, Tankeverket, Stockholm.
Tv-program, Kobra om revolutioner och media, 2011-03-22, SVT 2
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Bilagor
Kodbok
Sveriges sex största tidningar med utlandsrapportering. Nyhetsartiklar, ej ledarsidor.
Analysenhet (artikel), id-nummer:
1, 2, 3 osv.
Kodare:
Rebecca = 1
Sofia = 2
Datum för publicering:
Ex. 2011-01-26
Tidning:
Förekommer = 1
Förekommer ej = 0
§

Aftonbladet

§

Dagens Nyheter

§

Expressen

§

Göteborgs Posten

§

Svenska Dagbladet

§

Sydsvenskan

Artikelförfattare – kön:
1. Kvinna
2. Man
3. Både kvinna och man
99. Övrigt (= annat/oklart/tidning/nyhetsbyrå)
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Artikelförfattarens namn
Källor:
Förekommer = 1
Förekommer ej = 0
Intervjuad person, organisation, medium med mera.
1. Regeringsrepresentant, Egypten
2. Mubarak (?)
3. Offentliga myndigheter i Egypten
4. Mubarakanhängare (släktingar, övriga)
5. Egyptisk militär
6. Egyptisk polis
7. Representant från annan oppositionsorganisation (fylla i namn senare)
8. Representant från Muslimska brödraskapet
9. Demonstrant i Egypten
10. Person som vill störta regimen, Egypten
11. Ögonvittne
12. ”Mannen på gatan” i Egypten (varken för eller emot regimen, uttalar sig om
läget, eller annat)
13. Expert Egypten
14. Journalist Egypten
15. Egyptiska medier – tv
16. Egyptiska medier – radio
17. Egyptiska medier – tidning
18. Svenska regeringens representant
19. Svenska oppositionens representant
20. Svenska Utrikesdepartementet
21. Offentliga myndigheter i Sverige
46

22. Expert Sverige (menas akademiker, tyckare, auktoritet, forskningsinstitution)
23. Journalist Sverige (intervjuad som expert)
24. Demonstrant i Sverige
25. Person som vill störta regimen, Sverige
26. Mubarakanhängare, Sverige
27. Svensk med egyptisk härkomst, mannen på gatan (varken för eller emot
regimen, uttalar sig om läget, eller annat)
28. TT
29. Reuters
30. AFP
31. UPI
32. Annan nyhetsbyrå
33. Global tv (CNN, BBC, Fox, etc.)
34. Global radio
35. Global tidning
36. Al-Jazeera
37. Al-Arabiya
38. Organisation, ex. Amnesty, Röda halvmånen, NGO
39. FN-representant
40. EU-representant
41. Amerikanska regeringens representant
42. Regeringsrepresentant övriga världen
43. Expert övriga världen
44. Vårdkälla
45. Journalist övriga världen
46. Turist
47. Researrangör, alla länder
47

48. Vittnesuppgifter utan vidare förklaring
49. Rapporteras utan vidare förklaring
50. Artikelförfattaren själv
51. Kvinnliga källor 1 st
52. Kvinnliga källor 2 st
53. Kvinnliga källor 3 st
54. Kvinnliga källor 4 st
55. Kvinnliga källor 5 st
56. Kvinnliga källor 6 st
57. Manliga källor 1 st
58. Manliga källor 2 st
59. Manliga källor 3 st
60. Manliga källor 4 st
61. Manliga källor 5 st
62. Manliga källor 6 st
99. Övrigt

* Om källan saknar kön, till exempel Reuters, görs ingen notis angående kön.
Twitter (även via SayNow) nämns (inte som källa)
Förekommer = 1
Förekommer ej = 0
Facebook nämns (inte som källa)
Förekommer = 1
Förekommer ej = 0
Blogg nämns (inte som källa)
Förekommer = 1
Förekommer ej = 0
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Twitter (även via SayNow) används som källa
Förekommer = 1
Förekommer ej = 0
Facebook används som källa
Förekommer = 1
Förekommer ej = 0
Blogg används som källa
Förekommer = 1
Förekommer ej = 0

Om källa förekommer genom YouTube och Bambuser noterar kodaren detta på speciell
anteckning. Förs in i analys separat.

Kodmanual – anvisningar och avgränsningar
Variabel-‐	
  typ	
  av	
  källa.	
  Primär	
  och	
  
sekundärkällor.	
  
Regeringsrepresentant	
  Egypten	
  
Mubarak	
  
Offentliga	
  myndigheter	
  Egypten	
  
Mubarakanhängare	
  Egypten	
  

Precisering,	
  avgränsning.	
  

	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  

Militär	
  Egypten	
  	
  

Mubarakanhängare	
  eller	
  anhängare	
  av	
  den	
  egyptiska	
  regeringen	
  som	
  
ej	
  framträder	
  i	
  egenskap	
  av	
  demonstrant,	
  aktivist,	
  eller	
  representant	
  
för	
  organisation.	
  
Alla	
  militära	
  källor	
  från	
  överbefälhavare	
  till	
  soldat.	
  Ej	
  försvarsminister.	
  

Polis	
  Egypten	
  

	
  	
  

Representant	
  från	
  
oppositionsorganisation	
  Egypten	
  
Representant	
  från	
  Muslimska	
  
brödraskapet	
  
Demonstrant	
  Egypten	
  

El	
  Baradei	
  och	
  samtliga	
  representanter	
  för	
  politiska	
  oppositionella	
  org,	
  
ej	
  muslimska	
  bröderaskapet	
  

	
  	
  

Person	
  som	
  vill	
  störta	
  regimen	
  

Demonstranter	
  och	
  aktivister	
  som	
  ej	
  tillhör	
  etablerade	
  politiska	
  
oppositionen.	
  
Privatperson.	
  Ej	
  demonstrant,	
  ej	
  aktivist,	
  ej	
  organiserad	
  i	
  organisation.	
  

Ögonvittne	
  

	
  	
  

Mannen	
  på	
  gatan	
  Egypten	
  

Journalist	
  Egypten	
  

Privatperson	
  som	
  uttalar	
  sig	
  om	
  tillståndet	
  i	
  Egypten,	
  vardagslivet	
  osv	
  .	
  
Tar	
  ej	
  politisk	
  ställning.	
  Boende	
  i	
  Egypten.	
  
Sakkunnig.	
  Akademiker-‐	
  statsvetare,	
  historiker,	
  religionsvetare,	
  
ekonom	
  osv.	
  Egyptisk	
  härkomst,	
  verksam	
  i	
  Egypten.	
  Ej	
  journalist.	
  Ej	
  
läkare/	
  medicinskt	
  sakkunnig.	
  	
  
Verksam	
  i	
  Egypten,	
  främst	
  inriktad	
  på	
  egyptiska	
  medier.	
  

Egyptisk	
  tv	
  

	
  	
  

Expert	
  Egypten	
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Oppositionens	
  representant	
  Sverige	
  

	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  

UD	
  Sverige	
  

Pressreleaser,	
  kommunikéer,	
  pressekreterare,	
  representant.	
  

Offentliga	
  myndigheter	
  Sverige	
  

	
  	
  

Expert	
  Sverige	
  

Sakkunnig.	
  Akademiker-‐	
  statsvetare,	
  historiker,	
  religionsvetare,	
  
ekonom	
  osv.	
  Svensk	
  härkomst,	
  verksam	
  i	
  Sverige.	
  Ej	
  journalist.	
  Ej	
  
läkare/	
  medicinskt	
  sakkunnig.	
  	
  
Verksam	
  i	
  Sverige,	
  främst	
  inriktad	
  på	
  svenska	
  medier.	
  Utsänd/	
  anställd	
  
av	
  svenska	
  medier.	
  
Demonstrationer	
  i	
  Sverige.	
  

Egyptisk	
  radio	
  
Egyptiska	
  tidningar	
  
Regeringsrepresentant	
  Sverige	
  

Journalist	
  Sverige	
  
Demonstrant	
  Sverige	
  
Person	
  som	
  vill	
  störta	
  den	
  Egyptiska	
  
regimen	
  Sverige	
  
Mubarakanhängare	
  Sverige	
  

Ej	
  demonstrant.	
  

Svensk	
  med	
  egyptisk	
  härkomst,	
  mannen	
  
på	
  gatan	
  
TT	
  

Privatperson	
  som	
  uttalar	
  sig	
  om	
  tillståndet	
  i	
  Egypten,	
  vardagslivet	
  osv	
  .	
  
Tar	
  ej	
  politisk	
  ställning.	
  Boende	
  i	
  Sverige.	
  

Reuters	
  
AFP	
  
UPI	
  
Annan	
  nyhetsbyrå	
  
Global	
  tv	
  

	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  

Global	
  radio	
  

Sänds	
  från	
  alla	
  nationer.	
  Ej	
  Egypten,	
  ej	
  Sverige.	
  Ej	
  Al-‐Jazeera.	
  Ej	
  Al-‐
Arabiya.	
  	
  
Sänds	
  från	
  alla	
  nationer.	
  Ej	
  Egypten,	
  ej	
  Sverige.	
  

Global	
  tidning	
  

Publiceras	
  i	
  alla	
  nationer.	
  Ej	
  Egypten.	
  Ej	
  Sverige.	
  

Al-‐Jazeera	
  	
  

Arabisk	
  och	
  engelsk.	
  

Al-‐Arabiya	
  

	
  	
  

Organisation	
  NGO	
  

NGOs	
  från	
  hela	
  världen.	
  Tex	
  Amnesty,	
  Human	
  Rights	
  Watch,	
  Röda	
  
halvmånen.	
  

FN-‐representant	
  
EU-‐representant	
  

	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  

Regeringsrepresentant	
  övriga	
  länder	
  

Ej	
  Egypten.	
  Ej	
  Sverige.	
  Ej	
  USA.	
  

Expert	
  övriga	
  länder	
  

Turist	
  global	
  

Sakkunnig.	
  Akademiker-‐	
  statsvetare,	
  historiker,	
  religionsvetare,	
  
ekonom	
  osv.	
  Ej	
  journalist.	
  Ej	
  läkare/	
  medicinskt	
  sakkunnig.	
  Ej	
  verksam	
  i	
  
Egypten.	
  Ej	
  verksam	
  i	
  Sverige.	
  	
  
Alla	
  stater.	
  Alla	
  nationaliteter.	
  Medicinskt	
  sakkunnig,	
  administratör	
  
sjukhus,	
  fältläkare.	
  
Verksam	
  i	
  alla	
  nationer.	
  Utsänd/	
  anställd	
  av	
  medier	
  från	
  alla	
  nationer.	
  
Ej	
  Egypten.	
  Ej	
  Sverige.	
  
Från	
  alla	
  nationer.	
  

Researrangör	
  

Från	
  alla	
  nationer.	
  

Vittnesuppgifter	
  utan	
  vidare	
  förklaring	
  

Anonyma	
  vittnen.	
  ”Vittnesuppgifter”.	
  ”Enligt	
  vittnen”	
  

Hänvisar	
  till	
  rapporter	
  

Ej	
  namngivna,	
  ej	
  specificerade	
  rapporter.	
  

Artikelförfattaren	
  själv	
  

Artikelförfattaren	
  hänvisar	
  till	
  sig	
  själv,	
  använder	
  sig	
  själv	
  som	
  källa.	
  
Rapporterar	
  i	
  första	
  person.	
  	
  
Antal	
  kvinnliga	
  källor	
  per	
  artikel.	
  	
  

Representant	
  från	
  USA-‐regering	
  

Vårdkälla	
  global	
  
Journalist	
  övriga	
  världen	
  

Kvinnliga	
  källor	
  1	
  st	
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Kvinnliga	
  källor	
  6	
  st	
  

	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  

Manliga	
  källor	
  1	
  st	
  

Antal	
  manliga	
  källor	
  per	
  artikel.	
  

Manliga	
  källor	
  2	
  st	
  

Manliga	
  källor	
  6	
  st	
  

	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  

Övrigt	
  

Källa	
  som	
  ej	
  passar	
  in	
  i	
  någon	
  för	
  undersökningen	
  utformad	
  kategori.	
  

Twitter	
  nämns	
  men	
  ej	
  som	
  källa	
  

Twitter	
  som	
  källa	
  

Twitter	
  omtalas.	
  Det	
  hänvisas	
  till	
  Twitter.	
  Ej	
  som	
  
primär/sekundärkälla-‐	
  ej	
  citat,	
  ej	
  namngiven	
  twittrare.	
  
FB	
  omtalas.	
  Det	
  hänvisas	
  till	
  FB.	
  Ej	
  som	
  primär/sekundärkälla-‐	
  ej	
  citat,	
  
ej	
  namngiven	
  person/	
  konto/grupp.	
  
Blogg	
  omtalas.	
  Det	
  hänvisas	
  till	
  blogg.	
  Ej	
  som	
  primär/sekundärkälla-‐	
  ej	
  
citat,	
  ej	
  namngiven	
  bloggare/	
  blogg.	
  
Primär/sekundärkälla.	
  

Facebook	
  som	
  källa	
  

Primär/sekundärkälla.	
  

Blogg	
  som	
  källa	
  

Primär/sekundärkälla.	
  

Kvinnliga	
  källor	
  2	
  st	
  
Kvinnliga	
  källor	
  3	
  st	
  
Kvinnliga	
  källor	
  4	
  st	
  
Kvinnliga	
  källor	
  5	
  st	
  

Manliga	
  källor	
  3	
  st	
  
Manliga	
  källor	
  4	
  st	
  
Manliga	
  källor	
  5	
  st	
  

Facebook	
  nämns	
  men	
  ej	
  som	
  källa	
  
Blogg	
  nämns	
  men	
  ej	
  som	
  källa	
  

Övrig resultatredovisning
Tabell 2. Hur många artiklar varje enskild tidning publicerat om ämnet
under undersökningsperioden
Tidning

Frekvens

Procent

DN
SvD
GP
Sydsvenskan
Aftonbladet
Expressen

121
92
84
83
61
59

24,2
18,4
16,8
16,6
12,2
11,8

Totalt

500

100

51

Tabell 3. Samtliga svenska källor
Svenska källor
Expert Sverige
Regeringsrepresentant Sverige
UD Sverige
Journalist Sverige
Demonstrant Sverige
Svensk med egyptisk härkomst, mannen på
gatan
Oppositionens representant Sverige
Offentliga myndigheter Sverige
Person som vill störta den Egyptiska regimen
Sverige
Mubarakanhängare Sverige

Förekommer i antal artiklar
46
42
40
30
6
5
2
1
0
0

Tabell 4. Samtliga egyptiska källor (ej mediekällor)
Egyptiska källor
Demonstrant Egypten
Regeringsrepresentant Egypten
(varav Mubarak 43)
Representant från oppositionsorganisation
Egypten
Mannen på gatan Egypten
Expert Egypten
Militär Egypten
Person som vill störta regimen
Ögonvittne
Journalist Egypten
Mubarakanhängare Egypten
Offentliga myndigheter Egypten
Polis Egypten
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Förekommer i antal artiklar
99
94
67
34
22
15
8
8
8
6
3
0

Figur 5. Antal artiklar i vilka källor från Egypten
förekommer (ej mediekällor)
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Tabell 5. Regeringsrepresentanter
Regeringsrepresentanter
Regeringsrepresentant Egypten
Representant från USA-regering
Regeringsrepresentant övriga länder
Regeringsrepresentant Sverige

Förekommer i antal artiklar
94
63
58
42
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0	
  

Antal	
  ar(klar	
  

Figur 6. Regeringsrepresentanter
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Tabell 6. Samtliga politiska källor
Politiska källor
Regeringsrepresentant Egypten
Representant från oppositionsorganisation
Egypten
Representant från USA-regering
Regeringsrepresentant övriga länder
Regeringsrepresentant Sverige
UD Sverige
EU-representant
Representant från Muslimska brödraskapet
Offentliga myndigheter Egypten
Oppositionens representant Sverige
Offentliga myndigheter Sverige
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Förekommer i antal artiklar
94
67
63
58
42
40
20
13
3
2
1

Figur 7. Antal artiklar i vilka källor från Sverige förekommer (ej
sekundära mediekällor)
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Tabell 7. Samtliga civila källor
Civil källa
Demonstrant Egypten
Mannen på gatan Egypten
Researrangör
Turist global
Vårdkälla global
Person som vill störta regimen
Ögonvittne
Demonstrant Sverige
Vittnesuppgifter utan vidare förklaring
Svensk med egyptisk härkomst, mannen på
gatan
Person som vill störta den Egyptiska regimen
Sverige
Mubarakanhängare Sverige
Totalt antal förekomster
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Förekommer i antal artiklar
99
34
32
22
9
8
8
6
6
5
0
0
229

0	
  

Figur 8. Samtliga civila källor
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Tabell 8. Samtliga källor fördelade efter land
Samtliga källor fördelade efter land
Egypten
Övriga världen
Sverige
USA
Totalt antal förekomster

Förekommer i antal artiklar
407
237
172
63
879

.
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0	
  

Tabell 9. Samtliga mediala källor
Mediekälla
TT
Reuters
Artikelförfattaren själv
Al-Jazeera
AFP
Journalist Sverige
Annan nyhetsbyrå
Egyptisk tv
Global tv
Global tidning
Twitter som källa
Blogg som källa
Al-Arabiya
Journalist övriga världen
Journalist Egypten
Facebook som källa
Egyptiska tidningar
Egyptisk radio
Global radio
UPI

Antal artiklar
84
41
36
35
30
30
22
22
20
20
12
12
10
8
8
6
6
2
1
0

Tabell 10. Sociala medier
Sociala medier

Förekommer i antal
artiklar

Facebook nämns men ej som källa
Twitter nämns men ej som källa
Blogg nämns men ej som källa
Twitter som källa
Blogg som källa
Facebook som källa
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43
37
22
12
12
6

Tabell 11. Könsfördelning över samtliga källor där kön kunde utläsas.
Kön
Manlig källa
Kvinnlig källa

Antal
756
257

Figur 10. Könsfördelning mellan
förekommande källor

25%	
  
Man	
  
Kvinna	
  
75%	
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