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Abstract  
 
Webb 2.0 och sociala medier har bidragit till nya sätt att integrera på webben. 
Transformeringen från webb 1.0 till webb 2.0 har lett till att även sociala medier och 
Twitter och sociala medier kommit att bli ett arbetsredskap för journalister. Det är lätt 
att förbise att journalisterna inte enbart är sändare av information utan även 
mottagare. Uppsatsen undersöker hur journalister använder sig av Twitter och 
sociala medier som verktyg för informationshämtning och vad det ger för effekt på 
journalistikens innehåll. Genom att knyta an till tidigare forskning av Michael 
Gullikssons rapport Elektroniska källor i dagspressjournalistik: tekniktillgång, 
teknikanvändning och attityder vid tre redaktioner 1993 och 1996, jämförs 
användningen av Twitter och Facebook på en landsortstidning, Söderhamns-Kuriren, 
med en rikstäckande nyhetstidning, Dagens Nyheter. 
 
Kvalitativa intervjuer har genomförts skriftligt med tre journalister vardera på 
respektive nyhetsredaktion. 
 
Uppsatsens resultat visar att journalisterna använder sociala medier som 
arbetsverktyg i allt större utsträckning. Journalisterna tillhör dock gruppen skeptiker 
som förhåller sig kritiska till sociala medier som arbetsverktyg. De källkritiska 
principerna är svåra att granska och journalisterna svarade att de inte använder 
Twitter och Facebook som källor, utan för att få uppslag på nyheter, skapa sig 
nyhetskoll och som ett slags kommunikations- eller chattverktyg. Resultatet visade 
även att journalisterna på Söderhamns-Kuriren använder sig av Twitter i något 
mindre utsträckning än journalisterna på Dagens Nyheter. 
 
Nyckelord: Sociala medier, Facebook, Twitter, webb 2.0, journalistik, källgranskning, 
kvalitativ intervju 
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1 Inledning 
 
Under kapitlet Inledning gör jag en introduktion till min uppsats med syfte att skapa 
större förståelse för studien. Nedan presenteras av den anledningen bakgrund, 
utvecklingsperspektiv, syfte, begränsning, frågeställning, disposition samt definition 
av begrepp. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Journalisten har som uppgift i samhället att förse medborgarna med information. Vi 
ser journalisterna som sändare i kommunikationsledet och tar mer eller mindre för 
givet att nyheterna som media förser oss med kommer från sanna källor. Vad som 
dock är lätt att förbise är att journalisterna även de, liksom medborgarna, är 
mottagare av information. 
 
Genom historien har tekniken bidragit till nya sätt för journalisten att arbeta. Den 
elektroniska informationshämtningen med databaser och klipparkiv kom att skapa 
nya riktlinjer för journalistens metod för att hämta information. Internets snabba 
framväxt i början på 2000-talet kom att förändra hela mediesamhället, men vad som 
idag är värt att fördjupa sig i och skapa större förståelse för är journalisternas 
användning av sociala medier för informationshämtning. 
 
Tidningsredaktionernas och journalisternas sätt att använda Twitter och sociala 
medier har lett till att journalistyrket förändrats. Det har även synen på journalistik och 
sättet att ta del av journalistik. Sociala medier skapar en ny slags social samvaro 
mellan läsare och redaktion. Den klassiska kommunikationsmodellen suddas ut1 och 
idag kan vem som helst publicera nyheter på nätet med sociala medier som redskap. 
Därför blir journalistens roll i samhället och demokratin mer betydelsefull. I dagsläget 
råder journalistik 2.0. Där allt finns på ett ställe och sociala medier tycks få allt större 
betydelse - ”ingen är journalist och alla är journalister”.  De sociala medierna har 
skapat en ny form av kommunikation - en ny verklighet - som är här för att stanna 
och därmed också något som de mer traditionella nyhetsförmedlarna måste förhålla 
sig till.2 Mitt upp i den spretiga kommunikationsprocessen har Twitter fått en stor 
betydelse för journalisters informationshämtning, för att komma i kontakt med 
personer och få nya uppslag och idéer. Enligt en undersökning från Cision och 
brittiska Canterbury Christ Church University har nästan en tredjedel av den svenska 
journalistkåren svårt att utföra sitt arbete utan hjälp av Twitter och Facebook.3 
Användningen av Twitter har under de senaste åren exploderat inom mediavärlden, 
men det är fortfarande relativt få privatpersoner runt om i landet som använder sig av 
Twitter.  

1 Mats Svagfors, Cilla Benkö, 5 november 2010, Syntesen Journalistik 3.0, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&artikel=4158567 
2 ibid 
3 Lisa Bjurwald, Svenska journalister beroende av sociala medier, 9 oktober 2012, 
http://www.medievarlden.se/nyheter/2012/10/svenska-journalister-beroende-av-sociala-medier 
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Jag kom tidigt på att jag ville skapa djupare förståelse för hur journalister och 
tidningsredaktioner arbetar med Twitter och Facebook samt vad de har för attityd mot 
dessa sociala medier.   
 
 
1.2 Utveckling från webb 1.0 till webb 2.0 
 
Internets snabba framväxt delas upp i två stora eror. Webb 1.0 som kännetecknas av 
den klassiska kommunikationsmodellen, en passiv envägskommunikation där 
medierna sänder budskap till mottagaren med hjälp av en kanal, ett budskap som 
mottagaren kodade. Webb 2.0 karaktäriseras av interaktion mellan sändare och 
mottagare där mottagaren direkt kan återkoppla med hjälp av sociala medier, 
bloggar, wikis med mera.4 I detta sociala fenomen är användarna den viktigaste 
delen och det är i många fall även de som står för innehållet.5  Istället för att bara 
hämta information deltar mottagaren i sociala nätverk och skapar sina egna verk och 
plattformar. Mottagarnas kodning, feedback och värderingar har störst betydelse och 
en webbplats blir bättre ju mer användarna medverkar.6   
 
Uttrycket webb 2.0 användes för första gången 1999 av konsulten Darcy DiNucci. I 
artikeln Fragmented Future beskrev hon detta nya fenomen som: ”The Web will be 
understood not as screenfuls of text and graphics but as a transport mechanism, the 
ether through which interactivity happens.”7 Men det var först under den första webb 
2.0-konferensen mellan den amerikanska it-konsulten Tim O'Reilly and MediaLive 
International 2004, som uttrycket myntades. Av den anledningen sammanknippar 
man oftast uttrycket med O’Reilly och O’Reilly Web 2.0.8 O’Reilly beskrev ”webben 
som plattform” där program byggs på webben istället för på skrivbordet. Det unika 
med denna migration, hävdade de, är att "kunderna bygger ditt företag för dig". Det 
är  det som vi idag känner till som sociala medier. Även som privatperson är det 
möjligt att bygga upp sitt privata varumärken genom webb 2.0 och sociala medier.9  
 
1.2.1 Svenskarna och sociala medier 
 
Enligt studien Svenskarna och Internet har internet ständigt ökat varje år de 17 
senaste åren. Från 2 procent 1995 till 89 procent 2012.10 Som ovan nämnts handlar 
webb 2.0, internet-eran vi just nu befinner oss i, till stor del om sociala medier. Den 

4 Tim O'Reilly, 30 september 2005, What is Web 2.0, http://oreilly.com/lpt/a/6228 
5  Deitel, 7 maj 2013, What Is Web 2.0?, 
http://www.deitel.com/Books/Web2eBook/WhatIsWeb20/tabid/2483/Default.aspx 
6 Sveriges Radio Medieormen, 29 november 2012, Webb-tv: Debatt om journalister och sociala medier på Public 
service-klubben, http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3938&grupp=13341&artikel=5363703 
7 Darcy DiNucci, 1999, Fragmented Future, http://darcyd.com/fragmented_future.pdf, s 32 
8 Tim O'reilly, What is Web 2.0, http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html?page=2 
9 ibid 
10 Olle Findahl, .se Svenskarna och Internet 2012, http://www.internetstatistik.se/soi2012/, s 7 
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nya formen har kort och gott ändrat människors sätt att kommunicera och står just nu 
för den dominerande informationsinsamlingen på internet.11 
 
De senaste fem åren har det skett en snabb expansion av de sociala nätverken, i 
synnerhet Facebook och för varje år har tio nya procent av Sveriges befolkning 
anslutit sig. 2012 uppgav 64 procent att de besöker sociala nätverk.12 Sociala medier 
används både privat och på arbetsplatsen. 80 procent använder sociala medier för 
privat ändamål. De resterande 20 procenten blandar in kontakter från arbetslivet och 
2 procent använder sociala medier enbart i syfte att skapa kontakter och utbyta 
information med arbetskontakter.13 Betydligt fler användare av Twitter använder 
tjänsten för att nätverka med kollegor och arbetskontakter. 2012 uppgav 59 procent 
av Twitteranvändarna att de använder Twitter enbart i privat syfte. 16 procent 
använder Twitter i huvudsak för arbete medan 25 procent använder Twitter både för 
privata ändamål och i arbetet.  Jämför man de siffrorna med användare av Facebook 
så var det bara 2 procent som använde Facebook i arbetet, 16 procent för både 
arbete och privat och dominerande 80 procent som endast använder Facebook 
privat.14 
 
1.2.2 Twitter 
 
Microbloggen Twitters popularitet har ökat snabbt i hela världen. Sex år efter att 
Twitter lanserades 2006, har Twitter omkring 500 miljoner användare som dagligen 
genererade 340 miljoner tweets.15 Twitter beskriver sig själv som ”ett realtidsnätverk 
av information som ansluter dig till de senaste historierna, idéerna, åsikterna och 
nyheterna om vad helst du finner intressant.”16 
 
Det centrala verktyget i Twitter är så kallade tweets, ett meddelande där vem som 
helst som har ett konto med hjälp av 140 tecken kan förmedla åsikter, nyheter, tankar 
eller annat. Det är även möjligt att dela med sig av bilder, video, länkar med mera. 
Vanligt är att skriva meddelanden om tankar, frågor, skämt, bilder, länktips och 
mycket annat. Allt detta publiceras i ett twitterflöde. Det mest essentiella för att lyckas 
på Twitter, med sina så kallade tweets är att vara kortfattad, kärnfull och tydlig.17  
 
På ett Twitterkonto syns ett twitterflöde med meddelanden som användaren själv har 
skrivit eller meddelanden som andra har skrivit för att svara på användarens egna 
meddelanden. Finner man något som är intressant på Twitter, till exempel ett citat 

11 Mats Svagfors, Cilla Benkö, 10 november 2010, Internetvärlden är redan ett universum, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&artikel=4170267 
12 Olle Findahl, .se Svenskarna och Internet 2012, http://www.internetstatistik.se/soi2012/ s 16 
13 ibid, s 46 
14 ibid, s 48 
15 Twitter, Inc. Engineering Blog @twittersearch, 2011-05-31, The Engineering Behind Twitter's New 
Search Experience http://engineering.twitter.com/2011/05/engineering-behind-twitters-new-
search.html 
16 Twitter, 2013, Det snabbaste och enklaste sättet att hålla sig nära till allt du bryr dig om. 
https://twitter.com/about 
17 Hanna Johansson, 22 september 2010 (reviderad februari 2013) Skolverket, 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/kollakallan/sociala_medier/fakta/titter-1.151973 
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från en kändis, något som har väckt intresse eller som man vill att andra skall 
uppmärksamma är det möjligt att sprida detta vidare genom att retweeta 
meddelandet. Även i det fallet blir meddelandet synligt i det egna twitterflödet. Se 
exempel på bilden nedan. 
 
Det finns många olika anledningar till att använda Twitter. En del medlemmar twittrar 
om privata företeelser, ungefär som andra uppdaterar sin så kallade Facebook-
status. Medan andra twittrar för att få tips, tipsa andra eller söka efter information.  
 
Efter att ha skapat ett konto på Twitter får användaren en sida som fylls på med 
tweets. Skillnaden mellan Facebook och Twitter är att användarens tweets inte är 
privata utan går ut till ett betydligt större nätverk där alla kan följa användarens 
tweets. När något publicerats på Twitter finns det tillgängligt för alla som också har 
ett Twitterkonto.18 Det sociala nätverket binder samman privatpersoner som till 
exempel företag, nyhetstjänster, press, kändisar, partners och beslutsfattare.  
 
Enligt studien Svenskar och Internet 2012 använde endast 3 procent av befolkningen 
dagligen Twitter. Samma undersökning visar att användningen av Facebook är 
nästan tio gånger större. Studien visar att 36 procent av svenskarna använder 
Facebook dagligen.19 

 

18 Twitter, 2013, Det snabbaste och enklaste sättet att hålla sig nära till allt du bryr dig om. 
https://twitter.com/about 
19 Olle Findahl, .se Svenskarna och Internet 2012, http://www.internetstatistik.se/soi2012/ 
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Figur 1. Bilden visar ett exempel på ett privat flöde från Twitter. Här visas flödet hos en 
journalist på Söderhamns-Kuriren.  
 
 
1.3 Facebook  
 
Facebook startades 2004 och är det sociala nätverk som har fått allra störst spridning 
över hela världen. Det påstås att Facebook idag har över 900 miljoner aktiva 
medlemmar20 och cirka 300 miljoner användare som dagligen loggar in. Det finns 
även statistik som pekar på att Facebooks användare, sedan Facebook startades, 
laddat upp 10 miljarder bilder.21  
 
Facebooks egentliga syfte är att umgås med andra över internet, till exempel att leta 
upp gamla klasskompisar eller hålla kontakten med släktingar och vänner. Som 
användare kan man skicka privata direktmeddelanden till sina kontakter, eller skriva 
på andra användares wall (en slags gästbok).22 De senaste åren har Facebook 
ändrat utseende ett flertal gånger och från att ha varit en sajt där användarna så gott 
som enbart kommunicerat med varandra, skapat kontakter och laddat upp bilder, har 
sajten utökats till en mängd andra syften. Facebook har blivit ett hett medium för att 
skapa intressegrupper och sprida information. Att ”like:a” något på Facebook är ett 
begrepp som spridit sig även till andra medier. Om en användare klickar på ”tummen 
upp” på en länk eller ett personligt meddelande visas meddelandet omgående även 
på användarens egen Facebook-sida. På så sätt sprids informationen vidare till 
användarens kontakter och andra användare på Facebook. Det är inte längre bara 
möjligt att skapa en Facebook-sida till privatpersoner utan idag finns de allra flesta 
företag och organisationer även på Facebook. 
 
Till skillnad från många andra nätverk på internet utgår Facebook från att 
användaren anger sitt riktiga namn och att han eller hon själv bestämmer vem som 
ska få tillgång till information som han eller hon lägger upp. Användaren kan själv 
styra vilken information som ska delas med andra.23 
 
2012 dominerade Facebook användningen av sociala nätverkssajter. Av de svenskar 
som svarade att de använder sig av sociala nätverkssajter säger sig alla också 
använda Facebook.24 
 
 
 

20 Mikael Marklund, Medievärlden, 24 april 2012, Över 900 miljoner aktiva Facebookanvändare, 
http://www.medievarlden.se/nyheter/2012/04/over-900-miljoner-aktiva-facebookanvandare 
21 Vad är Facebook? Facebook FAQ - Din guide till Facebook http://www.facebook-
faq.se/facebook/vad_ar_facebook.htm 
22 ibid  
23 Vad är Facebook? Facebook FAQ - Din guide till Facebook http://www.facebook-
faq.se/facebook/vad_ar_facebook.htm 
24 Janne Elvelid, 2 april 2012, .se internetstatistik, 
http://www.internetstatistik.se/artiklar/facebookanvandning-i-sverige/ 
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1.4 Syfte 
 
För journalister i dagens medieorganisation är elektronisk informationshämtning ett 
självklart sätt att arbeta på. Efter transformeringen från webb 1.0 till webb 2.0 har 
även sociala medier och Twitter kommit att bli ett arbetsredskap för journalister och 
redaktioner. Jag har som avsikt att undersöka hur journalister använder sig av Twitter 
som verktyg för informationshämtning och vad det ger för effekt på journalistikens 
innehåll. Jag ämnar även utreda om det syns några skillnader mellan användningen 
av Twitter som arbetsverktyg på en landsortstidning, Söderhamns-Kuriren och en 
rikstäckande tidning, Dagens Nyheter. 
 
 
1.5 Metod 
 
Jag valde därför att intervjua journalister om deras användning av Twitter för att på 
så sätt samla på mig mer kunskap. Mitt val av metod föll därför på kvalitativ intervju. 
 
En kvalitativ forskningsmetod strävar efter att finna djupet i det som undersöks. 
Intervjuer är en bra metod för att undersöka varför mediebudskapet ”blir som det blir”, 
vilka överväganden som görs på en redaktion eller av mediebudskapens producenter 
innan materialet ska publiceras för publiken. Metoden lämpar sig för forskaren som 
vill skapa en större förståelse för sitt ämne och finna djupet i det som undersöks.25 
Forskaren kan få information som det annars kan vara svårt att få tillgång till, 
kartlägga processer, kommentarer och bekräftelse av data från andra källor, prova 
egna hypoteser samt få tillgång till aktörernas begreppsapparat.26 
 
Det är forskningsprojektets perspektiv och frågeställningar samt resurser och 
undersökningsobjekt som avgör vilka metoder som ska användas och med de rätta 
förutsättningarna kan kvalitativa intervjuer ha flera fördelar. Kvalitativa intervjuer 
bidrar till ökad möjlighet för att få information som det annars kan vara svårt att få 
tillgång till; ”kartlägga processer och sociala relationer; prova egna hypoteser och 
kunskapsmodeller under intervjuns gång, samt få tillgång till aktörernas samtalssätt 
och begreppsapparat.”27 
 
I min undersökning använder jag mig av strukturerade intervjuer som kännetecknas 
av att intervjuaren ställer informanter frågor som definierats på förhand men där 
svarsmöjligheterna är relativt öppna.28 På så sätt passar de bra för målet jag har med 
min undersökning, nämligen att ta reda på informanternas attityd och skapa större 
förståelse för ämnet för att på så sätt kunna generera hypoteser och knyta an till 
teori.  
 

25 Helge Ostbye, Metodbok för medievetenskap, Trelleborg 2004, s.99 
26 ibid, s 101 
27 ibid 
28 ibid 
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1.6 Frågeställning 
 

• Vad ger Twitter för effekter på journalistikens innehåll och möjlighet till 
källgranskning? 

 
• Finns det några skillnader mellan en redaktion på en landsortstidning och en 

redaktion på en rikstäckande tidning avseende användningen av Twitter? 
 
 
1.7 Disposition 
 
Inledning: Syftet med kapitlet är att ge en bakgrund och skapa djupare förståelse för 
det valda ämnesområdet. Här presenteras syftet bakom uppsatsen samt 
frågeformulering för undersökningen. 
 
Teoretisk ram: I det här kapitlet presenteras fakta och teorier kring de centrala 
ämnena i den här uppsatsen. Syftet är att skapa större förståelse för det som studien 
ämnar undersöka.  
 
Metod: Kapitlet presenterar val av metod för undersökningen samt redovisning av 
varför den lämpar sig bäst till den valda frågeställningen som uppsatsen ämnar ta 
reda på.  
 
Analys: Syftet med analysen är att ställa resultatet mot den teori och tidigare 
forskning som presenterades tidigare i uppsatsen. 
 
Konklusion: I slutet av uppsatsen sammanfattas under kapitlet Konklusion resultat 
och fynd.   
 
 
1.8 Avgränsning: Söderhamns-kuriren och Dagens Nyheter 
 
Jag har valt att begränsa min studie till två av landets tidningsredaktioner och då föll 
mitt val på Söderhamns-Kuriren samt Dagens Nyheter. Då jag själv är uppvuxen i en 
småstad och är medveten om att medieklimatet och innehållet i nyheterna skiljer sig 
från större städer tyckte jag att det kunde skapa ett intressant perspektiv. Beträffande 
sociala medier har jag valt att begränsa studien till användningen av Facebook och 
Twitter. Jag finner att Twitter är mest intressant att undersöka i sammanhanget då 
journalister tycks vara en grupp i samhället som är aktiva inom detta sociala medium.  
 
Söderhamns-Kuriren bildades 1895. 2007 gjordes en genomgripande förändring av 
tidningen, både till utseende, innehåll och arbetssätt. Förändringen innebar bland 
annat att Söderhamns-Kuriren fick bättre möjligheter att publicera material från det 
övriga Hälsingland. Det nya arbetssättet innebar bland annat att tidningen skulle 
börja arbeta mer med webben. Sedan slutet av 2005 ingår Hälsingetidningar AB i en 

9 
 
 
 



mediakoncern med MittMedia Förvaltnings AB som högsta moderbolag.29 På 
tidningen arbetar idag 16 journalister och 2013 läser ungefär 7 200 personer 
tidningen dagligen.30 
 
Dagens Nyheter grundades 1864. Papperstidning läses dagligen av 793 100 
personer mellan 15 och 79 år och DN.se har cirka 1,5 miljoner unika webbläsare 
varje vecka. Dagens Nyheter är landets största annonsmedium inom tryckta 
tidningar. Dagens Nyheter ingår i Bonnierkoncernen, ett av norra Europas ledande 
medieföretag. Tidningen har idag omkring 400 medarbetare.31 
 
 

2 Tidigare forskning och teoretisk ram  
 
Syftet med det här kapitlet är att presentera de teorier som är aktuella för min studie. 
Min uppsats grundas på två teoretiska ben - kommunikation och information samt 
journalistikens villkor och ideal. I den första delen av kapitlet presenteras 
kommunikations- och informationsmodeller som gör det mer begripligt hur det går till 
när journalisten finner ny information. Sedan kommer ett avsnitt om vad som 
påverkar journalistens val av nyheter och information. I slutet på kapitlet redovisar jag 
tidigare forskning om vilka roller journalister har på Twitter samt skillnader i 
informationsvanor på en lokal och en rikstäckande redaktion.  
 
 
2.1 Kommunikation 
 
Ordet kommunikation har sitt ursprung i latin. Communicare betyder ”att göra 
gemensamt”. Svenska akademins ordlista förklarar ordet kommunikation med 
”överföring av information”. Skillnaderna mellan information och kommunikation 
brukar förklaras som att information är mer riktad från ett håll till ett annat, som en 
enkelriktad process, medan kommunikation är mer integrerande och därmed en 
dubbelriktad process.32 
 
Fysisk kommunikation kan ses som symbolisk kommunikation. Båda formerna 
handlar om förmedling, men skillnaden är att symbolisk kommunikation avser hur 
olika slag av budskap såsom kunskaper, upplevelser och åsikter, förmedlas i 
samhället. Det handlar om hur privatpersoner uppfattar det som förmedlas i medier 
och hur de sprider budskapet vidare.33 
 
Den traditionellt mest använda kommunikationsmodellen är den när sändaren har ett 

29 Söderhamn-Kurirens historik, 2008-06-17, 
http://helahalsingland.se/kontakt/soderhamnskuriren/1.38042-soderhamns-kurirens-historik 
30 Marie Göthlund, Söderhamns-Kuriren 
31 Om Dagens Nyheter, Kort fakta, http://info.dn.se/info/om-oss/korta-fakta/ 
32 Niklas Gutling Tobiasson, Niklas Andersson, Att kommunicera eller inte(rn) kommunicera?, 
Göteborgs Universitet 2006, https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/10014/1/601.pdf, s17 
33 Stig Hadenius, Lennart Weibull, Massmedier - En bok om press, radio & TV, Falun 2005, s 12 
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syfte och ett meddelande som sänds ut med hjälp av en kanal och som får en effekt 
hos mottagaren, som i sin tur ger feedback till sändaren. Den typen av 
kommunikation platsar under det som vi kallar webb 1.0 eller journalistik 1.0. Vid 
monolog kommunikationsmodell i en kommunikationssituation kodar sändaren sitt 
meddelande medan mottagaren avkodar och tolkar meddelandet. Förutsättningen för 
att mottagaren ska kunna koda meddelandet rätt, kräver att sändaren och 
mottagaren har ett gemensamt språk eller gemensamma symboler.34  
 
Risken för att misstolka sändarens budskap eller sprida falsk information vidare ökar 
i takt med att störningar och brus kan uppstå i kommunikationsleden. Det har också 
att göra med vilken typ av massmedier kommunikationen äger rum. 
Kommunikationsmodellen fungerar således olika vid olika tillfällen. I ett vanligt samtal 
kan mottagaren fråga sändaren vad som menas eller om något är oklart. Vid ett 
meddelande i TV är mottagaren mer passiv, i tryckta nyheter som dagstidningar kan 
mottagaren göra sig hörd genom att skicka in insändare eller genom att på annat sätt 
nå redaktionen. 
 
2.1.1 Kommunikationsmönster i den digitala mediemiljön 
 
I sin avhandling Nätjournalistik talar Mikael Karlsson om fyra olika tänkbara 
kommunikationsmönster som platsar i den digitala mediemiljön: 
 
Överföring som syftar till den klassiska kommunikationsmodellen en-till-många som 
kan härledas till etermedierna. Sändaren, en reglerad informationskälla når ut till 
publiken, en stor massa som har svårt att återkoppla, påverka eller göra sig hörd.  
 
Konsultation som betyder att informationen finns tillgänglig men att individen själv 
kan bestämma när och vad den skall ta del av. Exempel på detta är bibliotek eller 
informationsdatabaser. I webb 2.0-eran är konsultation även ett exempel på hur 
nätmedierna fungerar. Till skillnad från sändningar i television som visas på en 
bestämd tidpunkt, kan publiken själv gå in och välja när och vilken information den 
vill ta del av.  
 
Konversation beskriver ett tillfälle då sändaren och mottagaren kan påverka tid och 
innehåll i kommunikationen. Det är en-till-en-kommunikation som kan liknas vid ett 
telefonsamtal35, men det skulle även kunna dras paralleller till sociala medier och 
chattsystem där mottagaren och sändaren tillsammans utformar innehåll och 
konversation på bådas villkor.  
 
Registrering är ett annat ord för övervakning. Informationen finns hos publiken och 
sändaren kan hämta informationen på valfri tidpunkt. Enligt Mikael Karlsson handlar 

34 ibid s 13 
35 Mikael Karlsson, Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra 
svenska mediesajter, Lund 2006, 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=25737&fileOId=26627, s 40 
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det om en många-till-en-kommunikation, som man inte ens behöver vara medveten 
om att den äger rum.36 
 
2.1.2 Informationsförsörjning 
 
Begreppet informationsförsörjning används i utvecklandet av nya informationssystem 
med ambitionen att svara mot existerande informationsbehov. Med andra ord för att 
skräddarsy informationstjänster för en given användargrupp. Det kan handla om 
informationsutbud, informationsbehov och informationsanvändning37 I sin avhandling 
Elektroniska källor i dagspressjournalistik menar Mikael Gulliksson att det ibland tar 
lång tid innan informationsbehov resulterar i förändrat utbud och att det kan ta lång 
tid innan ny teknik kommer till användning för grupper som kan ha nytta av den. Han 
menar att det växer fram en bild av ett komplext samspel mellan behov, utbud, 
användning och effekter av information.   
 
Informationsanvändaren befinner sig i en miljö där, inom sociala ramar, 
arbetsuppgifter ska lösas. Modellen betonar individfaktorernas betydelse för 
informationsutnyttjandet, där individfaktorer kan delas upp i olika egenskaper, till 
exempel utbildning och bakgrund. Informationsutbudet och informationens 
tillgänglighet påverkar såväl behov som informationsanvändning. 
Problemsituationen, individens egenskaper och informationstillgänglighet blir därmed 
avgörande för det upplevda informationsbehovet. För att knyta an modellen till en 
verklig problemsituation kan vi föreställa oss en journalist som befinner sig i en 
redaktionell miljö och där miljön eller kulturen kan stärka eller åsidosätta 
informationsanvändning. Journalisten har personliga egenskaper, så som en bred 
informationsprofil, hög utbildning eller lång arbetserfarenhet. Journalisten känner att 
informationsbehovet är tillfredsställt och anser sig även ha god tillgång till 
information. Är alla variabler positiva kan vi därför dra slutsatsen att journalisten 
utnyttjar informationen i hög grad.38 
 
Annan forskning pekar dock på att informationsförsörjning långt ifrån alltid är baserat 
på användarnas faktiska behov. De villkor och den struktur som råder i det sociala 
systemet anses ha en avgörande betydelse för hur och i vilken takt 
informationssystem grundas. Redan upprättade informationsvanor anses ha stor 
betydelse och en del forskare menar att sociala och kulturella förhållanden kan ha en 
avgörande betydelse för varje individs informationsvanor.39 
 
 
 
 
 

36 ibid s 41 
37 Michael Gulliksson, Elektroniska källor i dagspressjournalistik : tekniktillgång, teknikanvändning och 
attityder vid tre redaktioner 1993 och 1996, Östersund 1998, s 25 
38 Michael Gulliksson, Elektroniska källor i dagspressjournalistik : tekniktillgång, teknikanvändning och 
attityder vid tre redaktioner 1993 och 1996, Östersund 1998, s 27 
39 ibid s 28 
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2.1.3 Journalisten som mottagare av information  
 
I samhället tjänstgör journalisten både som sändare och mottagare av information. 
Vad som således är lätt att glömma bort är att journalistens yrkesuppgifter grundas 
på förmågan att motta information.40 
 
För att skapa en närmare förståelse för var journalisten platsar i 
kommunikationsmodellen är det möjligt att se det som att journalisten i sin yrkesroll 
växlar mellan rollen som mottagare och sändare av information.41 
 
Information kan enligt Mikael Gulliksson delas upp mellan källor och kanaler. I sin 
yrkesroll väljer journalisten att prioritera olika kanaler och olika kanaler har olika 
möjligheter att bära information. Med källa menas den individ som skapat 
meddelandet, alltså meddelandets utgångspunkt. Kanalen anspelar på det mellanled 
som överför meddelandet från sändaren till mottagaren.  Inom journalistiken existerar 
sällan en källa utan en tillhörande kanal. 
 
Alla källor eller kanaler i en kommunikationsprocess går att dela upp i två olika 
kategorier: 
 

• Massmediala 
• Interpersonella 

 
Massmedia, avser massmediala kanaler som fungerar för en stor publik i syfte att 
sprida budskap och påverka attityder.42 Interpersonella kanaler, består av direkt 
kontakt mellan två individer eller mindre mottagargrupper. Den interpersonella 
källans räckvidd och snabbhet är betydligt mindre än hos den massmediala. 
Effekterna kan dock ses som större av den orsaken att mottagarnas attityder kan 
påverkas.43 
 
 
2.2 Vad som påverkar det som blir en nyhet 
 
I sin avhandling Nätjournalistik, tar Mikael Karlsson upp Shoemaker & Rees’s 
sammanställning av den forskning som gjorts angående vad som påverkar 
innerhållet i medier. Han nämner att det i dagsläget finns strukturella och 
organisatoriska, individuella och andra förutsättningar som påverkar journalistikens 
utformning och att dessa faktorer hänger ihop och samverkar.  
 
Individnivå. Individer påverkar vad som blir nyheter och hur innehållet ska utformas 
och det är en av grindarna som innehållet ska passera innan det publiceras. Vad 
grindvakten väljer ska gå igenom, beror på vem som vaktar grinden. Dessutom finns 

40 ibid s 31 
41 ibid s 32 
42 Michael Gulliksson, Elektroniska källor i dagspressjournalistik : tekniktillgång, teknikanvändning och 
attityder vid tre redaktioner 1993 och 1996, Östersund 1998, s 33 
43 ibid s 34 
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det ett lager av grindar och grindvakter som mellan händelsen och mediet, beroende 
på hur långt bort i världen händelsen inträffar.44 Dolt utifrån den enskilda 
journalistens sociala tillhörighet kan även sådant som utbildning, bakgrund, politik, 
tro, kön, etnicitet, sexuell läggning och yrkesroll påverka vad som blir till nyheter och 
inte.  Till individnivån hör även gruppåverkan. ”Grupptillhörighet kan innebära att 
människor konformerar sitt beteende och tänkande så att det skall passa in i 
gruppens.”45 
 
Mediarutiner. Grindvakten är ett exempel på medierutinnivån. På individnivå handlar 
det om vem som är grindvakten eller vem som omger grindvakten, medan det här 
handlar om att det alltid finns en grindvakt och oavsett vem som sitter på denna plats 
så kommer vissa saker att ha större chans att bli nyheter än andra. I journalistyrket 
behöver det finnas en effektivitet och för att uppnå denna på bästa möjliga sätt talar 
man om tre resurser: bemanning, spaltutrymme och produktionstid. Poängen är att 
det finns vissa väletablerade rutiner som medierna jobbar efter som har en högre 
abstraktionsnivå än individers och gruppers tycke och smak. 
 
Organisationen. Den mellersta nivån i modellen handlar om hur nyhetsproduktionen 
är organiserad. Huvudpoängen är att det handlar om vilka mål verksamheten har och 
hur man ser till att dessa efterlevs. En omdiskuterad policy i organisationen är 
balansen mellan publicistiskt ideal och det kommersiella. Det handlar mer om att 
sälja och tjäna pengar än om att leverera sanna uppgifter och förse demokratins 
invånare med korrekt information.46 
 
Extramedienivå. Den första medieexterna nivån handlar om hur faktorer utanför 
medieorganisationen kan påverka innehållet. Relevant för hur journalisterna 
använder sociala medier i webb 2.0 är att snabbt kunna granska källor. Källor har 
stor påverkan på vad som publiceras eftersom medieorganisationen inte kan ta reda 
på allting själva. Vilka källor man har, hur trovärdiga de är och vad de säger, 
påverkar därför vad som blir en nyhet. Andra exempel på extramedienivåer är till 
exempel publik, annonsörer, organisationer, konkurrenter, regering och det politiska 
klimatet. Publiken påverkar innehållet eftersom publiken är inkomstkällan, antingen 
direkt, vilket betyder att publiken betalar för produkt och innehåll eller genom att 
locka publikens uppmärksamhet till annonsörer. Även vad konkurrenterna publicerar 
är enligt Shoemaker & Reese intressant i sammanhanget. Om en konkurrent 
publicerar en tillräckligt intressant nyhet så kommer drevet att sättas ingång och det 
blir omöjligt för enskilda publikationer att välja bort nyheten.47 
 

44 Mikael Karlsson, Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra 
svenska mediesajter, Lund 2006, 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=25737&fileOId=26627, s 46 
45 ibid s 47 
46 Mikael Karlsson, Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra 
svenska mediesajter, Lund 2006, 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=25737&fileOId=26627, s 49 
47 ibid s 50 
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Ideologisk nivå. Den yttersta nivån i modellen befinner sig även den utanför 
medieorganisationen. Men med den ideologiska nivån talar man istället om samhället 
i stort och inte om utvalda aktörer. Nivån är ett sätt att kontrollera eller styra, i vid 
bemärkelse, vad som skall uppfattas som uppenbart, naturligt och normalt och 
därmed inte skall ifrågasättas.48 
 
Som en följd av dessa villkor hävdar en del att utvecklingen har bidragit till den 
organiserade journalistikens död.49 
 
 
2.3 Källteori 
 
Den journalistiska källkritiken har som uppgift att framlägga och tolka fakta för en 
publik och att göra det på ett sakligt sätt. Källkritik för journalister handlar till stor del 
om arbetsförhållanden. Journalister arbetar allra oftast under stor tidspress. 
Journalisten har få timmar på sig till att en nyhet ska vara klar och måste agera 
snabbt för att finna trovärdiga källor. Journalister är även beroende av ett begränsat 
antal källor och att gå utanför dessa ramar kan både bli tidsmässigt och ekonomiskt 
kostsamt.50  
 
De källkritiska principerna för journalister är mycket enkla och brukar sammanfattas i 
fyra punkter. 
 

1. Äkthet. Källan ska vara det den utger sig för att vara. 
 

2. 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. 

 
3. Oberoende. Källan ska stå för sig själv, inte vara exempelvis en avskrift eller 

ett referat av en annan källa.  
 

4. Tendensfrihet. Man ska inte ha anledning att misstänka att källan ger en falsk 
bild av verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska 
eller andra intressen att förvränga verklighetsbilden.51 

 
Faktorer som kan ha påverkan på den källkritiska omdömesförmågan är minne och 
glömska. Av den anledningen är tidssamband betydelsefullt i processen att hämta 
och använda sig av källor. Torsten Thurén förklarar det som att ”glömskekurvan faller 
först kraftigt och planar sedan ut. Efter en vecka minns man kanske bara hälften av 

48 ibid s 51 
49 Mikael Karlsson, Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra 
svenska mediesajter, Lund 2006, 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=25737&fileOId=2662752, s 52 
50 Torsten Thurén, Källkritik, Liber AB, Elanders Gummessons, Falköping 2005, s 12 
51 ibid, s 13 
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det man kunde berätta efter en timme. Däremot är skillnaden mellan vad man minns 
efter fyra eller fem år marginell.”52   
 
Principen om de två oberoende källorna går ut på att två vittnen berättar samma 
information utan att ha haft någon kontakt med varandra. Det stärker källan, men om 
de två vittnena tidigare haft kontakt sjunker värdet i källan och källan värderas inte 
längre lika högt.53 I den integrerade kommunikationen på sociala medier och Twitter 
där ”alla talar med alla” och källor och information endast med ett klick sänds vidare i 
form av tweets och upprepningar skulle därför en falsk källa snabbt spridas och på så 
sätt suddas även principen om de två oberoende källorna ut. På internet finns det 
gott om falsk information och människor har möjlighet att sprida falska nyheter eller 
utge sig för att vara någon annan än den man är.54 Ett problem med Twitter anses till 
exempel vara att flödet lätt blir enormt, vilket medför att det blir svårt att sortera och 
källkritiskt granska det som skrivs. Andra hävdar i detta fall, i motsats till principen om 
två oberoende källor, att en röst inte säger mycket, men många röster säger 
någonting. För att påstående ska ge relevans måste vi ta hänsyn till vilken slags källa 
som behandlas.55  
 
 
2.4 Journalistyrket i förändring 
 
Enligt Manuel Castells ingår arbetsprocessen i samhällsstukturens kärna.56 Det ses 
därför naturligt att dessa påverkar varandra och bidrar till nya arbetsvillkor och sätt 
att arbeta på. I Nätverkssamhällets framväxt, under kapitlet Den nya yrkesstrukturen, 
förklarar han: ”En central utsaga i teorierna om postindustrialism är att människor 
förutom att engageras i nya aktiviteter också intar nya positioner i yrkesstrukturen.” 
Han förutspår att genom övergången till det informationella samhället ses en ökande 
betydelse för fria tjänster och mer flexibla arbeten.57  
 
Internets snabba framväxt och övergången till webb 2.0 har bidragit till stora 
förändringar för journalistyrket. Nätjournalistik har skruvat upp tempot för hur ofta 
nyheter produceras, tekniken har bidragit till nya möjligheter till informationshämtning 
och nya sätt att arbeta på. I och med att nya medieformer växer fram har även 
journalisten som yrkesman kommit att få en ny slags roll. Vem som är journalist är 
inte längre självklart.58 Begreppet ”journalistik” suddas ut och blir svårare att definiera 
och med det förändras även synen på de som utövar yrket.59 I webb 2.0 och 
journalistik 2.0-samhället kan vem som helst vara journalist och det blir således även 

52 ibid, s 30 
53 ibid s 35 
54 Torsten Thurén, Källkritik, Liber AB, Elanders Gummessons, Falköping 2005, s 27 
55 Kristian Lindquist, Webbjournalistik, Finland 2010, s 107 
56 Manuel Castells, Informationsåldern ekonomi, samhälle och kultur Band I: Nätverkssamhällets 
framväxt, Uddevalla 2006, s 237 
57 ibid s 252 
58 Björn Häger, Reporter, Finland 2010, s 15 
59 Mikael Karlsson, Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra 
svenska mediesajter, Lund 2006, 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=25737&fileOId=26627. S 45 
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viktigt att stärka sitt personliga varumärke som journalist.60 Den traditionella 
journalistiken utmanas av sociala medier som står för att journalisten inte står över 
användarna, det vill säga mottagarna, utan att mottagarna har, med sociala medier 
som hjälpmedel, möjlighet att ge direkt feedback. Journalistiken har i och med den 
nya tekniken kommit att få en ny roll som är en mellanväg vad det gäller att tala till 
den passive mottagaren och att mottagaren talar till journalisten.61 Vissa hävdar att 
det medför att professionaliseringen av yrket avtar. Antalet fast anställda sjunker och 
en stor del av produktionen görs i dagsläget av produktionsbolag och frilansare.62 
 
De två senaste decennierna har elektronisk källanvändning ökat drastiskt i svensk 
journalistik. Frågan är inte om den ökade användningen av internet påverkat 
journalisters informationsvanor, utan hur dessa vanor förändras och hur de påverkar 
yrket och informationsflödet.63 Däröver förändras även informationsvanor för 
medborgaren. Enligt Mikael Gulliksson finns det goda skäl till att studera svensk 
nyhetsjournalistik, både som produkt och process – demokratiutveckling, men även 
publik- och effektforskning och hur mottagarna, i det här fallet medborgarna, tolkar 
budskapet. Forskare menar att journalistikens innehåll kan komma att förändras som 
en följd av den förenklade tillgången till relevanta källor.  
 
Det finns även andra faktorer som bidrar till att journalistiken förändras. I 
digitaliseringen av innehållet, som McQuail kännetecknar som den nya 
medieteknologin, bidrar interaktivitet, konvergens, rumsliga aspekter, och tidsliga 
aspekter till förändringar.64  
 
I dessa nya mediaformer talar man inte längre om ”jag skriver och du läser”. 
Sändarens makt upphör och det är något som man i Sveriges Radios 
utvecklingsprogram, Medieormen, kommit att kalla social journalistik. Mats Svegfors, 
förklarar: ”De sociala mediernas betydelse i nyhetsförmedling och opinionsbildning är 
inte en undantagsföreteelse eller ett marginalfenomen – det är en ny verklighet som 
är här för att stanna och därmed också något som de mer traditionella 
nyhetsförmedlarna måste förhålla sig till.”65 I dagens journalist- och mediasystem står 
fokus på publiken, det vill säga läsarna. Det räcker inte längre att tala till publiken, 
man måste tala med publiken, vara beredd på att svara på tilltal.  
 
Brist på tid och utrymme har präglat journalisters arbetssätt. Tidigare har journalister 
fått förhålla sig till en deadline på tjugofyra timmars intervall och begränsat antal sidor 

60 http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3938&grupp=13341&artikel=5363703 
61 Mats Svagfors, Cilla Benkö, 5 november 2010, Syntesen Journalistik 3.0, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&artikel=4158567 
62 Björn Häger, Reporter, Finland 2010, s 15 
63 Mikael Karlsson, Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra 
svenska mediesajter, Lund 2006, 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=25737&fileOId=26627, s 98 
64 Mikael Karlsson, Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra 
svenska mediesajter, Lund 2006, 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=25737&fileOId=26627, s 35 
65 Mats Svagfors, Cilla Benkö, 5 november 2010, Syntesen Journalistik 3.0, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&artikel=4158567 
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för publicering. I den digitala nätjournalistik-miljön är det fortfarande brist på tid, men 
platsen för publicering är näst intill oändlig. Därför blir det för journalisten extra viktigt 
att värdera och plocka fram trovärdiga källor, på så kort tid som möjligt.  
 
Interaktivitet är en central roll i webb 2.0 och journalisternas ”nya” arbetssätt. Med 
uttrycket menas att det finns kommunikation mellan sändare och mottagare och där 
det är önskvärt att båda deltagarna i kommunikationsprocessen är med och formar 
innehållet för kommunikationen.66 
 
 
2.5 Tidigare forskning 
 
Eftersom sociala medier som informationsutnyttjande på så kort tid vuxit så stort, 
både i globalt perspektiv och inom landets nyhetsredaktioner, finns inte så mycket 
tidigare forskning inom ämnet. Jag har dock valt att utgå från Mikael Gullikssons 
rapport Elektroniska källor i dagspressjournalistik. Även om den elektroniska 
källanvändning, om vilken han talar i sin rapport, inte direkt kan motsvaras av sociala 
medier inom webb 2.0-samhället, så finns ändå likheter eftersom det fortfarande 
handlar om ny kunskap för journalister och ett nytt slags informationsutnyttjande. 
 
 
2.5.1 Journalisters informationsvanor 
 
Ett par decennier innan användningen av sociala medier skulle komma att explodera 
i mediesamhället, förutspådde medieforskare framtidsperspektiv för journalisters 
informationsvanor. 1983 konstaterade Mariam Ginman att elektroniska källor inte 
spelade någon avgörande roll för informationssökningen och att elektronisk 
källanvändning inte skulle komma att bidra till någon förändring för journalistikens 
innehåll. Tom Kock hävdade dock att tillgången till datorer och elektroniska källor 
skulle komma att revolutionera journalistiken.67 Enligt Kock kommer dock aldrig 
datoriserad information att ersätta muntliga källor och kontaktnät som anses vara 
journalistens huvudsakliga kanal för information. Hon menade då att de datoriserade 
informationssystemen aldrig kommer att användas till annat än 
bakgrundsinformation.68 
 
Av en studie gjord av journalister som utnyttjade databaser för källor, framgick att 
databaserna hade en positiv effekt på journalisternas arbete. Positiv i den 
bemärkelsen att det gick snabbare och smidigare att samla in bakgrundsmaterial. De 
negativa aspekterna ansågs dock vara så kallade "over-reliance on databases”, det 
vill säga en slags överdriven tilltro till innehållet. En annan negativ aspekt ansågs 
vara risken för informationsbrus till följd av för stora informationsmängder, brister i 
källkritik och källangivelser. Studien pekade även på att risken för okontrollerad 

66 Mats Svagfors, Cilla Benkö, 5 november 2010, Syntesen Journalistik 3.0, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&artikel=4158567 
67 Michael Gulliksson, Elektroniska källor i dagspressjournalistik : tekniktillgång, teknikanvändning och 
attityder vid tre redaktioner 1993 och 1996, Östersund : Mitthögskolan, 1998, s 52 
68 ibid s 54 
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spridning av felaktiga källor och felaktig information skulle kunna leda till problem om 
databaserna användes i större skala.69 
 
Mikael Gulliksson menar att produktionstekniska förändringar inte behöver leda till 
någon förändring i nyhetsinnehåll. Han förklarar dock att färre journalister gör mer.70 
Gulliksson anade att den nya tekniken skulle kunna medföra nya möjligheter för 
journalistiken. De tekniska villkoren för nyhetsjournalistiken förändras ständigt till det 
bättre, vilket kan leda till en ökning av tillgången på källor både kvalitativt och 
kvantitativt.71 
 
2.5.2 Journalisters användningsområden på Twitter 
 
Cision och brittiska Canterbury Christ Church University har gjort en undersökning av 
hur journalister använder sig av Twitter. I sin studie kom de fram till att hela 97,2 
procent av den svenska journalistkåren använder sig av sociala medier såsom 
Twitter eller Facebook inom ramen för sitt yrke.72 Studien kategoriserade även 
journalistens användningsområde på Twitter och delade upp dem i fem grupper.   
 

1. Skeptikern 
 

2. Jägaren 
 

3. Marknadsföraren 
 

4. Observatören 
 

5. Arkitekten  
 
De kom fram till att 35,5 procent av de svenska journalisterna tillhör kategorin 
Skeptikern. Skeptikern är en person som hyser negativa tankar kring användningen 
av sociala medier och som även använder dem i låg utsträckning. Den näst största 
gruppen Jägaren, 23,4 procent, är personer som är mycket aktiva på Twitter. 
Jägarens användning av Twitter drivs av jakten på information, nätverkande och att 
hitta nya kontakter. Marknadsföraren, använder Twitter huvudsakligen för att sprida 
information om sig själv som personligt varumärke eller för att skriva om sina egna 
jobb. Till den senare kategorin hör 20,4 procent. Med sina 14,3 procent är 
Observatören den näst minsta gruppen av journalister på Twitter. Observatören 
bidrar inte till något själv utan använder Twitter för att hålla koll på vad som sker. De 
6,3 procent som hör till kategorin Arkitekten använder sociala medier mycket och 
regelbundet på en rad olika professionella, snarare än privata, sätt.  
 

69 ibid s 60 
70 Michael Gulliksson, Elektroniska källor i dagspressjournalistik : tekniktillgång, teknikanvändning och 
attityder vid tre redaktioner 1993 och 1996, Östersund : Mitthögskolan, 1998, s 8  
71 ibid s 10 
72 Lisa Bjurwald, 9 oktober 2012, Svenska journalister och sociala medier, 
http://www.medievarlden.se/nyheter/2012/10/svenska-journalister-beroende-av-sociala-medier 
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I undersökningen svarar journalisterna att användningen är intern inom 
mediabranschen. Den vanligaste aktiviteten, är att skapa kontakt med andra 
människor inom samma yrkessfär.73 
 
De sociala medierna har på många sätt betraktats som ett hot mot traditionell 
journalistik. Nya plattformar skulle enligt farhågor kunna leda till journalistikens död. 
Miyase Christensen, professor i media och kommunikation vid Karlstads universitet, 
hävdar dock att normer och ideal som objektivitet kommer att förbli desamma. Men 
hon ser att journalister har hittat ett medvetet, strategiskt sätt att använda sociala 
medier på. "Journalister använder sociala medier för att få kontakt med sin publik och 
för att umgås med den och engagera den. I sociala medier kan de hitta nya källor 
och samla idéer. De är också viktiga kanaler för marknadsföring av journalisten eller 
nyhetsorganisationen."  
 
Idag krävs det att journalister arbetar under ett snabbare tempo. Om en nyhet börjar 
spridas på Twitter eller Facebook har det för journalisten redan blivit en kall nyhet 
som inte längre är aktuell. Hon belyser även att den upptrissade hastigheten är en av 
de stora förändringarna, vilket i sin tur medför att det kommer att bli svårare för 
journalister att granska sina källor innan de publiceras. 74 
 
2.5.3 Journalister på landsortstidning och rikstäckande tidning 

 
För lokalredaktioner var skepsisen mot att ha en aktiv webb stark på många 
redaktioner runt om i landet. Många av de lokalredaktioner som hade en webbplats 
publicerade inte några nyheter utan gav endast information om tidningen, 
redaktionen samt prenumerationer på papperstidningen. Varför det inte längre är 
möjligt för lokalredaktionerna att inte ha en egen webbplats, skriver Kristian Lindqvist 
i Webbjournalistik, beror på att konkurrenter annars bjuds in på marknaden.75 
 
Mikael Gulliksson, som har forskat om landsortsjournalisters informationsvanor, har 
märkt att deras informationsvanor och livsstilsmönster skiljer sig något från 
journalisters i större städer. Den kategori journalister som ligger närmare den större 
allmänhetens vanor anses dock vara landsortens journalister. Gulliksson skriver att 
journalisters livsstilsmönster skiljer sig från allmänhetens. Till livsstil är 
informationsvanor inkluderat. Journalister ses som mer aktiva när det gäller ny teknik 
och användningen av befintliga medier.   
 
 
 
 
 

73 Lisa Bjurwald, 9 oktober 2012, Svenska journalister och sociala medier, 
http://www.medievarlden.se/nyheter/2012/10/svenska-journalister-beroende-av-sociala-medier 
74 Karin Nordin, 21 september 2012, Snabbare journalister med sociala medier, 
http://www.tidningencurie.se/22/nyheter/nyheter/2012-09-21-snabbare-journalister-med-sociala-
medier.html 
75 Kristian Lindquist, Webbjournalistik, Finland 2010, s 51 
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2.6 Huvudsakliga referenser i denna undersökning 
 
Då jag i min uppsats undersöker den digitala informationshämtningen från sociala 
medier på en lokaltidning jämfört med en rikstäckande, ansåg jag att Michael 
Gullikssons rapport Elektroniska källor i dagspressjournalistik, kunde komma till 
användning för min undersökning. Gulliksson har, liksom jag, undersökt hur 
journalister på lokaltidningar använder sig av elektroniska källor. Hans forskning 
gjordes dock innan sociala medier fanns och innan internet var så pass utbrett som 
det är idag, men eftersom det behandlar samma ämne och Mikael Gulliksson även 
tar upp skillnader mellan sättet att använda elektroniska källor på lokaltidning 
respektive rikstäckande tidning, är den relevant. Bland annat pekar han på att 
produktionstekniska förändringar inte behöver leda till någon förändring i 
nyhetsinnehåll. Under kapitlet Analys visar jag genom att knyta an Gullikssons 
tidigare forskning till min egen datainsamling hur hans teorier stärks i mitt eget 
arbete. 
 
Även undersökningen av Cision och brittiska Canterbury Christ Church University 
som visar hur journalister använder sig av Twitter och vilka kategorier de kan delas in 
i är relevant. 
 
 
 
3 Metod 
 
I detta kapitel kommer jag att presentera den metod jag kommer att använda mig av 
för att genomföra min undersökning. Jag inleder kapitlet med att motivera mitt 
metodval för att sedan beskriva hur undersökningen gick till.  
 
 
Förhållandet att medievetenskapen tolkar en värld som redan är tolkad får en mängd 
konsekvenser. Forskaren måste således försöka undvika att undersökningen blir en 
återspegling av egna erfarenheter och kulturellt betingad förståelse.76 Med metod 
menas ett systematiskt sätt att nå fram till kunskap.77 Inom forskning söker vi dock 
bemästra den vetenskapliga kulturen samtidigt som vi gör uppror mot samma 
kultur.78 Genom att se vetenskap och forskning från en teoretisk-empirisk synvinkel 
utgår vi från att det finns en verklighet som vi kan uppenbara olika delar av genom 
forskning. I vetenskapligt arbete krävs det att vi förser våra påståenden med 
argument och att vi är mottagliga för andras kritik och motargument.79  
 
 
 

76 Helge Ostbye, Metodbok för medievetenskap, Trelleborg 2004, s 12 
77 ibid s 13 
78 ibid s 14 
79 ibid s 32 
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3.1 Vetenskapligt synsätt 
 
I mitt uppsatsarbete har jag valt att utgå från ett hermeneutiskt synsätt, vilket betyder 
att jag har som ambition att förstå ett fenomens mening. Inom den hermeneutiska 
perspektivet är human- och samhällvetenskapernas uppgift inte att lägga fram fasta 
lagar för mänskligt beteende, utan att göra beteendet mer förståeligt. Syftet är att det 
vetenskapliga synsättet bör innehålla en tolkande dimension, bland annat genom att 
de sociala aktörernas självförståelse får en speciell status. Utesluter vi vad 
människor tror och menar, kan det få som konsekvens att det blir svårt att förstå vad 
som pågår i det sociala fält vi önskar utveckla teorier om.80 
 
 
3.2 Tillvägagångssätt av metod 
 
Kvalitativa intervjuer kräver mycket planering. Det är viktigt att intervjuaren tidigare 
har skapat sig kunskaper och kompetens på det område som ska undersökas och 
skapat frågor som är relevanta för frågeställningen.81 Genom att fördjupa mig i ämnet 
journalistik och informationshämtning och sociala medier samt skriva bakgrund och 
teori i min vetenskapliga process, ansåg jag att jag var väl förberedd och insatt i 
ämnet när jag började med min metod och datainsamling i form av kvalitativa 
intervjuer.  
 
Jag utgick från teorin och frågeställningarna för min uppsats och formulerade 
frågorna relativt öppna, för att på så sätt ta reda på informanternas attityd mot sociala 
medier och för att skapa en mer obegränsad diskussion. Målet med undersökningen 
var, som tidigare nämnts i kapitel 1 Inledning, att ta reda på informanternas synsätt 
och skapa större förståelse för ämnet.  
 
Jag skickade intervjuerna till tre journalister på Söderhamns-Kuriren och till tre 
journalister på Dagens Nyheter (Se bilaga 1). Jag begränsade mitt antal till tre 
journalister då jag ansåg att det skulle vara en lagom mängd kvalitativ data för att 
skapa större förståelse för ämnet som sedan skulle kunna leda till diskussion. 
Resultaten från intervjuerna och den empiriska undersökningen har analyserats med 
hjälp av teorin. Vid kvalitativa intervjuer är det vanligt att använda begreppet 
informant om den som intervjuas. I begreppet ligger just ett erkännande av att 
forskaren ska informeras om insikter, värderingar, reflexioner som den intervjuande 
förvaltar.82 Därför har jag valt att kalla journalisterna jag intervjuar för informanter. 
 
Den digitala medieutvecklingen har bidragit till nya sätt för hur intervjuer kan 
genomföras. Idag är det möjligt att frångå gamla undersökningar såsom postenkäter 
och telefonintervjuer. Med hjälp av internet är det möjligt att genomföra en intervju på 
Skype eller att skicka enkäter med hjälp av e-post. Jag har därför valt att arbeta med 

80 Helge Ostbye, Metodbok för medievetenskap, Trelleborg 2004, s 22 
81 ibid s 104 
82 ibid s 102 

22 
 
 
 

                                            



en intervjuenkät för att nå mina undersökningsobjekt och på så sätt skapa djupare 
insikt i ämnet.  
 
Under en intervju är det viktigt att informanten känner sig vara i en trygg miljö. Då 
man på en tidningsredaktion intervjuar en stressad journalist, finns det moment som 
kan störa. Det krävs även lugn och ro i den aspekten att informanten kan ge 
uppriktiga svar. Ett redaktionsrum skulle därför kunna vara en olämplig plats för en 
muntlig intervju då chansen för tillrättalagda svar, officiell respons, eller risk för att 
informantens kollegor skulle kunna höra vad som sägs, måste anses vara stor.83 
Därför ansåg jag att det till och med skulle kunna vara en fördel att skicka intervjun 
via e-mail. På så sätt kunde frågorna, förhoppningsvis, besvaras i lugn och ro när 
journalisten fick en stund över. En annan positiv aspekt var att det inte fanns någon 
risk för att utomstående skulle kunna påverka svaren. När en intervju görs i 
vetenskapligt syfte är forskaren ute efter så ärliga svar som möjligt. Detta strävade 
jag såklart efter i min uppsats då jag vill skapa större förståelse för journalisters 
attityd mot sociala medier och Twitter som arbetsredskap.84  
 
Innan intervjun startar är det även viktigt att informanten känner till forskningens syfte 
och vad projektet går ut på. Forskaren skall därför upplysa informanten om hur 
intervjun kommer att användas, till exempel om deras svar kommer att användas 
som bakgrundsinformation, om informanten kommer att citeras eller kommer att 
kunna svara anonymt på frågorna.85 Då jag inte ansåg att journalisternas namn hade 
någon som helst betydelse för analysen i min uppsats, valde jag att låta 
journalisterna få svara anonymt på frågorna. Under resultatdelen kallar jag därför 
journalisterna för intervjuperson ett, intervjuperson två och så vidare. 
 
Under en forskningsprocess kan det även vara en god idé att belysa informanten om 
att den, efter det att forskningsprocessen är slutförd, kan få ta del av resultatet. 
Eftersom frågeställningarna i min uppsats hör till ett område som mina informanter 
själva är aktiva inom, ansåg jag att det skulle kunna locka dem till att ställa upp i 
forskningsprocessen. I mitt fall skulle det för informanterna/journalisterna kunna vara 
intressant att se hur deras kollegor och hur de på den andra tidningen svarade på 
frågorna om hur de använder Facebook och Twitter som arbetsverktyg. 
Journalisterna skulle på så sätt själva kunna se andra journalisters attityd, få tips på 
hur sociala medier kan användas och om det har någon effekt på innehållet i 
journalistiken. Det ansåg jag i högsta grad skulle vara intressant för journalisterna.  
 
 
3.3 Validitet och reliabilitet 
 
Begreppet validitet i en vetenskaplig process syftar till om forskaren behandlar det 
den tror eller önskar att behandla. I vetenskaplig forskning handlar det om i vilken 
utsträckning undersökningens utformning och upplägg ger relevanta insikter 

83 Helge Ostbye, Metodbok för medievetenskap, Trelleborg 2004, s 104 
84 ibid 
85 ibid 
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avseende forskningens frågeställning. Reliabilitet betyder tillförlitlighet och gäller 
kvaliteten i datainsamling, bearbetning och analys av data. Här finns många felkällor 
som skulle kunna sänka kvaliteten på undersökningen. Definitionsmässig validitet 
och reliabilitet utgör tillsammans analysens validitet och det är det svagaste i dessa 
led som avgör hur pass bra analysen blir.86   
 
I en kvalitativ intervju, som den här uppsatsen bygger på, handlar validitet och 
reliabilitet om hur intervjun genomförs och dokumenteras. Genom att till exempel 
spela in intervjun istället för att bara föra anteckningar ökar reliabiliteten.87 Då jag 
använt mig av skriftliga intervjuer i min datainsamling skulle jag vilja säga att 
reliabiliteten sjunker då en annan typ av konversation skulle kunna föras vid en 
muntlig intervju där det till exempel finns tillfälle för följdfrågor. Å andra sidan hade 
journalisterna några dagar på sig att besvara frågorna, vilket skulle kunnat ge dem tid 
för att tänka över sina svar. Vid en muntlig intervju skulle det kunna hända att 
journalisterna glömt information som de nu istället hade tid att tänka över. Jag anser 
dock att reliabiliteten är något högre vid skriftliga svar i en kvalitativ intervju. 
Forskarens anteckningar är tolkningar av svar från informanter där svar och tankar 
kan glömmas bort, medan en skriftlig intervju där informanten själv skriver sitt svar 
kommer direkt från informanten. Vi får dock inte glömma faktorer som tidspress och 
intresse. Journalister är kända för att ha ett pressat schema och intresset för hur lång 
tid informanterna valde att ägna åt intervjun skulle kunna komma att ha en 
avgörande betydelse för intervjuns och undersökningens reliabilitet. Under en muntlig 
intervju är det i stor del forskaren som bestämmer hur lång tid som ägnas åt varje 
fråga och till exempel följdfrågor. Av den anledningen skulle jag ändå dra slutsatsen 
att mitt tillvägagångssätt har något lägre reliabilitet än om jag skulle ha träffat 
informanterna för en muntlig intervju.  
 
 
3.4 Generalisering 
 
Generalisering är ett viktigt begrepp som återkommer på flera ställen i 
forskningsprocessen. Inom den ursprungliga hermeneutiska traditionen var målet att 
få se så mycket säker kunskap som möjligt i en text. Målet var att få 
överensstämmelse mellan förståelsen av delarna och förståelsen av helheten. I det 
stora hela handlar begreppet om att dra slutsatser som omfattar en större grupp 
individer eller andra fenomen än dem man undersöker, exempelvis för att kunna 
skapa egna hypoteser.88 Generaliserbarhet från ett urval till en större grupp beror 
ofta på två faktorer: antalet enheter i urvalet och framförallt den metod man använder 
för att komma underfund med vilka som ska vara med i urvalet.89 Eftersom jag 
endast använt mig av sex informanter, tre på varje redaktion, för min datainsamling 
har jag inte för avsikt att generalisera, studien är snarare hypotesgenererande.  
 
 

86 Helge Ostbye, Metodbok för medievetenskap, Trelleborg 2004, s 120 
87 ibid s 121 
88 Helge Ostbye, Metodbok för medievetenskap, Trelleborg 2004, s 42 
89 ibid 
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3.5 Problem jag stötte på när jag genomförde min metod 
 
Som ovan nämnts kräver en kvalitativ intervju mycket planering, men när intervjun 
ska genomföras är forskaren beroende av andra för att kunna fullfölja 
datainsamlingen. Journalister har som sagt ofta begränsat med tid och det var något 
jag märkte av under min undersökning, speciellt när jag kontaktade de större 
rikstäckande redaktionerna. När jag kontaktade Söderhamns-Kuriren för att 
presentera min uppsats och önskan om urval blev jag varmt tillmötesgådd och 
redaktionschefen mailade ut till samtliga journalister för att höra om någon var 
intresserad av att ställa upp. Dagen efter hade jag fått svar från tre journalister som 
ville vara med. Riktigt så enkelt och effektivt gick det inte när jag kontaktade de större 
redaktionerna. Min första tanke var att göra en jämförelse mellan Söderhamns-
Kuriren och Aftonbladet, då Aftonbladet nyligen utsetts till årets nyhetssajt. När jag 
mailade redaktionen fick jag inget svar och inte heller när jag hörde av mig till utvalda 
journalister. Efter att även ha kontaktat Dagens Nyheters redaktion fick jag inte heller 
något svar, men journalisterna på Dagens Nyheter visade sig ändå vara mer positiva 
till att ställa upp. Jag mailade journalister som skrivit nyheter under avdelningarna 
Inrikesnyheter samt Nöje och sport och fick många svar från journalister som kunde 
tänka sig att delta i undersökningen. Då jag begränsat mig till tre journalister på 
Söderhamns-Kuriren valde jag att endast använda mig av tre informanter även på 
Dagens Nyheter. Av de journalister som jag fick kontakt med och som kunde tänka 
sig att ställa upp på intervjun visade det sig dock att fem av sex journalister var män. 
Då individnivån, informanternas ålder, utbildning och antal år inom branschen, skiljde 
sig mycket mellan de olika informanterna valde jag att inte bry mig om den ojämna 
könsfördelningen. Jag gjorde ett antagande att manliga och kvinnliga journalister 
arbetar på samma sätt och att kvinnliga journalister skulle ha gett likvärdiga svar på 
frågorna. När jag kontaktade journalisterna valde jag dock att kontakta ungefär lika 
många män som kvinnor så en intressant fråga vore varför fler män än kvinnor ville 
ställa upp i intervjun.  
 
Datainsamlingen tog längre tid än vad jag innan hade uppskattat. Det behövdes 
några extra påminnelser innan jag fick in mina svar.  
 
Ett annat problem ansåg jag vara det varierande sättet informanterna svarade på. 
Det är för mig i efterhand omöjligt att veta om det handlade om aspekter som att de 
olika informanterna hade olika kunskaper och varierande intresse för ämnet, eller om 
några av dem la ner mer tid för att ge mer genomtänkta svar på frågorna.   
 
 
3.6 Analys av metod 
 
Data säger inget själva utan måste organiseras och förmås att tala och för att göra 
det är det givande att ställa frågor till data. Sådana frågor kan vara vem, när, vad, hur 
mycket och varför.90 Vid kvalitativa data, som jag använt mig av, krävs det att data 
och deras analys förankras i överordnade frågeställning och teoretiska perspektiv. 

90 Helge Ostbye, Metodbok för medievetenskap, Trelleborg 2004, s 125 
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Insamlingen och behandlingen av data bör även ske systematiskt för att på så sätt få 
data att tala. 
 
 
3.7 Förslag på annan metod 
 
Man kan hävda att begreppsparet kvalitativ och kvantitativ syftar på egenskaper hos 
de data som samlas in och analyseras.91 Det innebär att kvalitativa och kvantitativa 
metoder är kompletterande, inte konkurrerande. Man brukar därför tala om att det är 
möjligheterna som avgör vilken av metoderna man väljer att använda sig av i sin 
forskning. Idag syns många exempel på att den vetenskapsteoretiska skillnaden 
mellan kvalitativa och kvantitativa metoder suddas ut.92 Om jag hade haft mer tid för 
min undersökning hade det varit intressant att komplettera min kvalitativa metod med 
en kvantitativ undersökning i form av en enkätundersökning som skulle gått ut till fler 
journalister på fler tidningar. Målet med en kvantitativ metod är att hitta samband och 
strukturer i materialet eller att testa hypoteser som vi satt upp i förväg.93 
 
 
 
4 Resultat 
 
Under nedanstående kapitel kommer jag att presentera svaren som jag fick in när jag 
gjorde mina intervjuer. 
 
 
Nedan syns en överblick över samtliga informationers ålder, utbildning och antal år i 
yrket. 
 
 
 
 Tidning Ålder Utbildn År i 

yrket 
Ip 1, man Söderhamnskuriren 44 Fil.kand, humaniora 20 
Ip 2, man Söderhamnskuriren 36 JMG 10 
Ip 3, kv Söderhamnskuriren 30 Fil.kand, MKV 7 
Ip 4, man Dagens Nyheter 50 Fil.kand, humaniora, JMK 25 
Ip 5, man Dagens Nyheter 28 journalistutbildning 6 
Ip 6, man Dagens Nyheter 58 Skurup, statsvetenskap 32 
 
 
 
 

91 ibid s 99 
92 ibid s 100 
93 ibid s 157 
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4.1 Söderhamns-Kuriren 
 
4.1.1 Intervju ett  
 
Intervjuperson ett är 44 år, arbetar som reporter på Söderhamns-Kuriren, har 
Kulturvetarexamen och fil kand i historia och har arbetat som journalist i 20 år.  
 
Intervjuperson ett och Facebook 
 
Han säger att han använder Facebook mest i privat syfte, men att det händer att det 
dyker upp uppslag på jobb och då framförallt lokala nyheter. "Man kan hitta 
information från föreningar och personer. Inte sällan lägger de ut nyheter där istället 
för på hemsidor". Uppskattningsvis spenderar han 15-30 minuter om dagen på 
Facebook och de senaste åren har användningen av Facebook minskat. "Jag 
använder det mindre ofta, men mer värderat när jag gör det". Han förklarar dock att 
han aldrig använder Facebook för att söka källor, då det är för osäkert. 
Intervjuperson ett menar att det är svårt att kolla var informationen kommer ifrån och 
därmed är det svårt att värdera information från Facebook som källa. En annan 
negativ aspekt med Facebook är att det dyker upp mer reklam och ointressanta 
inlägg. Intervjuperson ett säger att han och kollegorna på redaktionen har fått 
information om att använda Facebook måttligt. Kollegorna på redaktionen anser han 
använder Facebook i relativt låg utsträckning. Han ser inte någon ökning i att 
använda sociala medier istället för att ta kontakt med personer genom muntliga 
samtal.  
 
 
Intervjuperson ett och Twitter 
 
Twitter används av intervjuperson ett på ett liknande sätt som Facebook. Han 
använder Twitter både privat och i arbetet och det händer att det även där dyker upp 
uppslag på jobb. Skillnaden mellan Facebook och Twitter är att han ser en ökning av 
användningen av Twitter. "Jag använder det mer och mer". Dock aldrig till att söka 
efter källor, utan enbart för att få uppslag och idéer. Att använda Twitter för källor 
anser han även det vara för osäkert eftersom det är svårt att kontrollera om 
informationen stämmer. Redaktionen har en policy att journalisterna helst bör ha två 
konton till Twitter, ett för privat bruk och ett för jobbet. Han säger att han anser att 
kollegorna på redaktionen använder både Twitter måttligt. 
 
4.1.2 Intervju två Söderhamns-Kuriren 
 
Intervjuperson två är 36 år, arbetar som reporter och fotograf på Söderhamns-
Kuriren, har utbildning på JMG - Göteborgs Universitet för journalistik, medier och 
kommunikation och har arbetat som journalist i 10 år.  
 
Intervjuperson två och Facebook 
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Han säger att han använder Facebook "hela tiden", mest privat men även i jobbet. 
Då framförallt för att leta upp personer, spionera på dem, kontakta dem samt för att 
få uppslag på nyheter. "Jag hänger där hela tiden och söker ibland information eller 
skickar ut förfrågningar". För att hitta intressanta personer skriver intervjuperson två 
ett statusmeddelande där han ber om kontakt med folk. En annan väg är att leta upp 
personer gengom att söka på deras namn. Facebook som arbetsverktyg är 
användbart. Det underlättar i processen att få reda på saker om folk och många är 
där. "De kanske inte vet att vi är intresserade av det de vet, men vi plockar upp det i 
alla fall!" Intervjuperson två svarar att han troligen ser en ökning i trenden att 
journalister använder Facebook för att få reda på information istället för att söka 
kontakt genom muntliga samtal. De lättaste nyheterna att hitta på Facebook är lokala 
nyheter angående sådant som gör folk arga. Intervjuperson två upplever att en del på 
redaktionen använder Facebook i arbetet, men andra gör det inte. 
 
Intervjuperson två och Twitter 
 
Twitter är inte ett lika populärt arbetsredskap för intervjuperson två. "Jag tycker att 
det är trist på Twitter. En gång sökte jag kontakt med en offentlig person, men det 
fungerade inte". Han menar att Twitter inte fyller något syfte som arbetsverktyg och 
väljer av den anledningen att inte arbeta med det. Han anser att inrikes nyheter är 
lättast att hitta på Twitter, men menar ändå att det inte är ett folkligt verktyg och 
därmed inte representativt. Han upplever inte att kollegorna använder sig av Twitter 
som arbetsredskap. På redaktionen har de inte fått någon utbildning i sociala medier, 
men han har varit iväg på en fojokurs. 
 
4.1.3 Intervju tre Söderhamns-Kuriren 
 
Intervjuperson tre är 30 år gammal och har kandidatexamen i Medie-och 
kommunikationsvetenskap. Hon har arbetat som journalist i sju år och är nu anställd 
som webbreporter/webbredaktör med arbetsplats vid desken.  
 
Intervjuperson tre och Facebook 
 
Hon använder Facebook både i arbetet och privat. I arbetet används det framförallt 
för att dela artiklar till tidningens följare, men också till att söka redaktioner, få tips 
och för att komma i kontakt med berörda. Hon svarar att hon oftast använder 
tidningens Facebook-konto, men skriver under med sitt namn för att skapa en 
personlig känsla. När hon delar artiklar ställer hon frågor för att få reaktioner och för 
att på så sätt få uppdateringen att delas till följarna av dem som har kommenterat. 
"Jag delar bara artiklar som jag inte är rädd för kommentarer som innehåller till 
exempel personpåhopp." förklarar hon. Intervjuperson tre tycker att det är svårt att 
uppskatta hur mycket tid som hon dagligen lägger ner på användningen av 
Facebook. Hon jämför Facebook med ett arbetsredskap som till exempel e-posten, 
men användningen har förändrats. Idag använder hon det mer kontrollerat än för 
några år sedan. Eftersom hon arbetar på en lokaltidning är det lokala nyheter hon är 
ute efter och dessa går att få tag på genom Facebook. Hon berättar att hela hennes 
arbete sker mer digitalt nu än vad det gjorde för några år sedan. Facebook går 
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snabbt och gör det enklare att upptäcka vad folk är intresserade av, men det behöver 
inte betyda att det är sant. ”Man har ingen aning om vad som är sant eller inte. Tips 
via Facebook visar sig ofta inte stämma. Vi har en policy för hur vi ska använda 
sociala medier.” berättar hon. Hon upplever att kollegorna på redaktionen arbetar 
med Facebook som verktyg olika mycket, men generellt ganska lite.  
 
Intervjuperson tre och Twitter 
 
Likt användningen av Facebook använder intervjuperson tre Twitter både privat och i 
arbetet och då genom nyhetssajtens konto. Hon svarar att hon använder det främst 
till att dela artiklar, men på sitt eget konto skriver hon också "lite småskojig bakom 
kulisserna-information om jobbet". Via nyhetssajtens konto försöker hon dela ett jämt 
flöde av nyheter varje dag, men för sitt egna har hon ingen strategi. "Jag följer både 
personer som jag är intresserad av yrkesmässigt och privat". Uppskattningsvis 
använder hon Twitter en halvtimme om dagen. Hon använder Twitter mycket mer 
idag än för några år sedan. "Det är kanske bara ett par år sedan jag för första 
gången kontaktade en intervjuperson via twitter-DM." berättar hon. För att söka källor 
på Twitter har hon lagt upp en geografisk sökning via tweet-deck som gör att hon kan 
se alla tweets som skickas från kommunerna de bevakar. Precis som med Facebook 
är det lokala nyheter hon söker och hittar med hjälp av Twitter. En fördel med Twitter 
är att många använder det för att sprida information. Nackdelen är att Twitter 
fortfarande är lite av "elitens sociala medie". "Det är svårt att hitta de vanliga 
människorna" berättar hon. Spontant har hon inte stött på några problem när hon 
använt sig av Twitter. Hon ser en ökning att journalister använder Twitter istället för 
att till exempel ringa och fråga efter information. Kollegorna på redaktionen använder 
Twitter, liksom Facebook, i generellt låg utsträckning.  
 
 
4.2 Dagens Nyheter 
 
4.2.1 Intervjuperson ett Dagens Nyheter 
 
Intervjuperson ett är 50 år och har humanistisk fil kand och studerat på JMK. Han har 
arbetat som journalist i 25 år och är idag nyhetsredaktör på kultur och nöjesmaterial.  
 
Intervjuperson ett och Facebook 
 
Facebook använder han sparsamt, både när det gäller privat och i tjänsten. Som 
arbetsverktyg använder han det främst för att få tag i personer, men även för att se 
vad som diskuteras. När vissa frågor blir aktuella är det intressant att se vad 
inblandade personer skriver. Han använder Facebook enbart för inhämtning av 
information och inte för att presentera egna åsikter eller för att göra pr för sig själv. 
Uppskattningsvis lägger han ner 15 minuter om dagen på att använda sig av 
Facebook. De senaste åren har medvetenheten och möjligheterna ökat, men hans 
sätt att arbeta har inte direkt förändrats. Intervjuperson ett förklarar: "Det är en ny 
källa och ett nytt arbetsredskap, men jag jobbar inte på något nytt sätt." Han berättar 
att de på redaktionen aldrig använder Facebook som egen källa. "Citerar vi vad 
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någon skrivit på Facebook måste uppgiften först vara bekräftad att den verkligen 
kommer från just den personen". Intervjuperson ett ser inte att det på hans 
arbetsplats sker någon ökning att använda Facebook istället för att kontakta personer 
muntligt. Facebook är däremot ett bra verktyg för att smidigt komma i kontakt med 
personer som inte svarar i telefon. De nyheter som är lättast att hitta på Facebook är 
nöjesnyheter som är i gränslandet till skvaller, vilket han förklarar att de i liten grad 
använder. Annars används det för att spåra trender. Han svarar att han själv inte 
stött på några problem när han använt Facebook som arbetsverktyg, men menar att 
det finns vissa nackdelar med att använda det som arbetsredskap. "Det finns alldeles 
för lite användbar information i förhållande till oväsentligt brus." På redaktionen har 
journalisterna inte fått någon utbildning eller information om hur Facebook ska 
användas. Han upplever inte att Facebook är lika viktigt som Twitter, men det 
varierar givetvis olika personer hur man använder Facebook.  
 
Intervjuperson ett och Twitter 
 
Intervjuperson ett använder främst Twitter i tjänsten. Han förklarar att han aldrig 
lägger ut några egna tweet. I tjänsten använder han Twitter främst till nyhetskoll, koll 
vad som snackas om i mediebranschen, frågor och artiklar det är uppståndelse kring. 
Lika som Facebook använder han det enbart för att komma i kontakt med folk och 
aldrig för att föra ut egna åsikter. Dagligen lägger han ner något mer tid på Twitter än 
på Facebook - uppskattningsvis 30 minuter. Hans förklarar att hans arbete till viss del 
har påverkats av användningen av Twitter. Twitter möjliggör ett sätt att hitta fram i din 
åsiktsdrivna journalistiken, vilka frågor som diskuteras och vilka artiklar som delas 
och det är samma slags nyheter som går att hitta på Twitter - branschnyheter för 
journalister och åsiktsdrivna artiklar. Intervjuperson ett menar att 
professionaliseringen av Twitter har ökat vilket bidrar till att Twitter blir ett allt 
viktigare arbetsredskap. Nackdelen med Twitter är att det är mycket brus och själ tid 
och ork. Men fördelarna anser intervjuperson ett är att Twitter är snabbt och 
kortfattat. Han har aldrig stött på några problem när han använt sig av Twitter som 
arbetsverktyg. Han ser ingen ökning att journalister använder sig av Twitter istället för 
muntlig kontakt. Journalisterna på redaktionen har inte heller fått någon utbildning 
eller information om hur Twitter ska användas. Användningen av Twitter är dock hög 
på redaktionen. "Twitter används i hög grad, men högst varierande."  
 
4.2.2 Intervjuperson två Dagens Nyheter 
 
Intervjuperson två är 28 år och arbetar som reporter på featureredaktionen. Han har 
journalistutbildning och har arbetat som journalist i sex år.  
 
Intervjuperson två och Facebook 
 
Facebook som arbetsverktyg används till att skicka meddelanden, men det ytterst 
sällan för att kontakta intervjupersoner som går att kontakta på annat sätt. 
Uppskattningsvis använder intervjuperson två Facebook fem minuter om dagen. 
Sättet att använda sig av Facebook tycker han är samma nu som för några år sedan 
och han har aldrig stött på några problem när han använt Facebook som 

30 
 
 
 



arbetsverktyg. "Jag använder bara Facebook när jag redan vet källan innan" berättar 
han. När intervjuperson två fick frågan om han ser en ökning att journalister 
använder Facebook istället för att till exempel ringa svarade han att om det inte går 
att kontakta personen på annat sätt så används nog Facebook som kanal. I övrigt 
har han personligen inte upplevt att kollegorna på redaktionen använder Facebook 
på annat sätt. "Jag ser inte Facebook som ett verktyg. Jag ser det mer som en av 
många kommunikationskanaler" förklarar han. Det finns nackdelar med Facebook 
som verktyg för informationshämtning. Gränsen för vad som anser vara privat och 
offentlig information otydlig. "Folk skriver på ett annat mer personligt sätt på 
Facebook och det bör övervägas om det görs journalistik av det" menar 
intervjuperson två. Då de sällan pratar om Facebook på redaktionen har journalisten 
ingen aning om hur utsträckning kollegorna använder Facebook.  
 
Intervjuperson två och Twitter 
 
Liksom Facebook använder intervjuperson två Twitter både privat och i tjänsten. I 
tjänsten använder han det främst för att få tips på nyheter och länkar som kan vara 
till intresse. ”Jag får tillgång till tips och länkar till intressanta saker som jag annars 
kanske inte hade fått nys om” svarar han. Han klickar på länkar i sitt flöde och om 
källan känns tillförlitlig och relevant för något använder han den. På Twitter kan man 
få tillgång till alla möjliga slags nyheter, men det beror självklart även på vilka konton 
man följer. ”Om en följer relevanta personer som tipsar om relevanta saker så kan 
det fungera som en bra informationskälla” förklarar han. Det är dock viktigt att tänka 
på att Twitter inte alltid representerar hela befolkningen. ”En får inte glömma att det 
främst är en homogen medelklassig grupp som finns på Twitter. Tendensen är att en 
bara följer likasinnade vilket minskar perspektiven.” svarar intervjuperson två. Han 
använder Twitter i mycket högra utsträckning än Facebook. Han säger att han 
uppskattningsvis använder Twitter 30 minuter om dagen. Både Facebook och Twitter 
anses av intervjuperson två vara en nytt slags sätt att kommunicera. Twitter jämför 
han med en ny sorts SMS. Han ser en ökning att journalister använder sig av Twitter 
istället för att till exempel ringa och föra muntliga samtal och då just i form av dessa 
korta SMS-liknande meddelanden. Intervjuperson två vet att många på redaktionen 
har privata konton, men han är osäker på hur kollegorna använder Twitter 
jobbmässigt.  
 
4.2.3 Intervjuperson tre Dagens Nyheter 
 
Intervjuperson tre är 58 år och arbetar som kvällsreporter. Han är utbildad journalist 
vid Skurups folkhögskola och har läst 20 poäng statskunskap. Intervjuperson tre har 
arbetat som journalist i 32 år. 
 
Intervjuperson tre och Facebook 
 
Han använder Facebook främst i tjänsten. Privat är han en mycket motvillig 
Facebook-användare, förklarar han. I tjänsten använder han det när det dyker upp 
något som visar sig ha Facebook som källa. Han söker dock inte efter egna uppslag 
via Facebook och använder aldrig Facebook när han söker källor. Intervjuperson tre 
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svarar att hans sätt att arbeta med Facebook har förändrats de senaste åren efter 
det nu händer att han gör det, men tidigare har det inte förekommit alls. Ändå 
uppskattar han att han använder Facebook noll minuter om dagen. Anledningen till 
att han inte använder Facebook är för att han inte begriper sig på det. "Jag får ta 
hjälp av yngre kollegor då jobbet kräver" svarar han. Facebook är krångligt för 
nybörjaren. "Men sedan är det säkert lätt som en plätt, antar jag" lägger han till. Han 
antar att det sker en ökning att använda Facebook istället för att ringa och fråga efter 
information. På redaktionen uppfattar han att somliga använder Facebook som 
arbetsverktyg, men andra inte alls. 
 
Intervjuperson tre och Twitter 
 
Twitter används av intervjuperson tre både i privat och i tjänsten. I tjänsten använder 
han det som nyhetsbevakning och för att fånga upp så kallade snackisar. De lägger 
även ut egna saker via DN.se-kontot, förklarar han. Användningen av Twitter går mer 
ut på att bevaka källor än att söka efter dem. Medan han inte tycker att Facebook 
påverkat sättet att arbeta tycker han att Twitter har viss påverkan. "Man får vara lite 
mer vaken, det går snabbt, i alla riktningar" förklarar han. Fördelen med Twitter är 
ändå snabbheten. Intervjuperson tre begriper inte Twitter fullt ut, men ändå tillräckligt 
för att uppskatta det och kunna arbeta med det. Problem som kan uppstå när han 
använder Twitter som arbetsverktyg för informationshämtning är svårigheten att lura 
ut vad tweetaren har mer att säga i ämnet. "Personen är ofta onåbar" förklarar han. 
Han svarar att han definitivt ser en ökning att använda Twitter för kommunikation 
istället för att använda sig av muntliga källor. Personligen använder han sig av 
Twitter ungefär 15 minuter om dagen. Kollegorna på redaktionen använder sig av 
Twitter i hög grad inom i stort sett alla ämnesområden, inte minst viktigt för 
sportjournalister och informationshämtning. 
 
 
 
5 Analys 
 
Nedan analyseras resultatet från intervjuerna med hjälp av teorin för att kunna 
besvara syftet och frågeställningarna. För att göra analysen så överskådlig som 
möjligt har jag valt att dela upp den i fyra kategorier: (i) Kommunikation och 
information; (ii) Sociala medier och journalistikens innehåll; (iii) Journalisten på 
sociala medier; samt (iv) Journalisten på landsortstidning och rikstäckande tidning.  
 
Kommunikation och information  
 
Det syns ett tydligt mönster hur journalisterna som jag intervjuade på Söderhamns-
Kuriren och journalisterna på Dagens Nyheter använder sig av de sociala medierna 
som arbetsverktyg. De som ställde upp i intervjun använder dem för att 
kommunicera, men även för att få uppslag och nya idéer. Eftersom journalisterna 
oftast använder de sociala medierna genom att integrera i en dubbelriktad process, 
klassas typen av teknik som kommunikation. Facebook jämförs till exempel av 
journalisterna som ett nytt sätt att skicka e-post. En annan jämför Twitter med att 
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skicka SMS och ett tredje intervjuobjekt förklarar att han inte ser Facebook som ett 
verktyg för informationshämtning utan som en av många kommunikationskanaler.  
 
Att arbeta med sociala medier gör det dock, i många fall, lättare att komma i kontakt 
med önskad person, men ett intervjuobjekt svarar att det inte alltid går att komma i 
kontakt med personen. På Facebook finns alltid ett namn bakom det någon skriver 
och det är oftast via namn man söker något på Facebook, men på Twitter kan 
personen bakom meddelandet i många fall vara onåbar. I takt med att sändarens, i 
det här fallet Facebook- eller Twitteranvändarens, meddelande kan felkodas ökar 
även risken för att brus och störningar kan uppstå i kommunikations-modellen och 
därför svarade en del av journalisterna som jag intervjuade att de väljer att inte 
begränsa sig till att kommunicera över sociala medier utan att det oftast bara är det 
första steget i kommunikationsprocessen. Som jag förklarade tidigare under 
teoriavsnittet, är förutsättningen för att mottagaren ska kunna koda meddelandet från 
sändaren rätt att sändaren och mottagaren har ett gemensamt språk med 
gemensamma symboler. Inom webb 2.0 som kännetecknas av interaktion, där alla 
kan göra sin röst hörd, blir risken för brus och att meddelanden avkodas fel, extra 
tydlig.  
 
Journalisternas sätt att arbeta med de sociala medierna tycks vara väldigt individuellt 
och tas till stor del på eget initiativ. På de båda redaktionerna syns inga tydliga 
riktlinjer för till exempel hur de sociala medierna skall användas i arbetsprocessen. 
Likt Manuel Castells förutsådde i Nätverkssamhällets framväxt leder övergången till 
det informationella samhället till en ökad betydelse för fria tjänster och mer flexibla 
arbeten. Inom den digitala mediemiljön syns olika kommunikationsmönster och de 
som bäst fångar upp journalistens användning av sociala medier är konsultation, 
konversation samt registrering. Överföring, det vill säga den klassiska 
kommunikationsmodellen med många-till-en-kommunikation där mottagaren har 
svårt att återkoppla kan i den digitala arenan, som journalister använder sig av, så 
gott som uteslutas. Själva syftet med att använda sociala medier är det enkla och 
snabba sättet att kunna återkoppla och påverka. Innehållet på sociala medier är 
representativa exempel på konsultation, det vill säga att informationen finns 
tillgänglig men att individen, i det här fallet journalisten, själv kan bestämma när och 
vad den skall ta del av. Mikael Karlsson talar om registrering som ett annat ord för 
övervakning. Han menar att informationen finns hos publiken och sändaren kan 
hämta informationen på valfri tidpunkt, en slags många-till-en-kommunikation, som 
man inte ens behöver vara medveten om att den äger rum. 
 
När Michael Gulliksson gjorde sin undersökning av landsortsjournalisternas 
användning av digitalt informationsutnyttjande på 1990-talet, handlade det framförallt 
om informationsdatabaser. Idag fungerar i stort sett hela webben, inklusive de 
sociala medierna, som konsultation och det är upp till journalisterna själva att veta 
när och hur de är lämpliga att användas. Resultatet av intervjuerna påvisar även att 
de sociala medierna till stor del används som konversation, en-till-en kommunikation 
som kan liknas vid telefonsamtal, e-mail eller chattsystem. På redaktionerna syns det 
dock spridda åsikter huruvida journalisterna använder sig uteslutande av de sociala 
medierna, det vill säga istället för att till exempel föra muntliga samtal via 
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telefonsamtal, men det syns helt klart en ökning.  
 
Då journalisterna är experter på övervakning, är registrering även ett vanligt 
förekommande kommunikationsmönster inom kommunikationen i den digitala 
mediemiljön. Informationen finns hos publiken, till exempel en Facebook-användare, 
var den bor, yrke, var den gått i skolan eller kanske en Facebook-grupp i form av en 
idrottsförening. Även på Twitter finns oändligt mycket information att hämta hem och 
där gäller det mer att vara medveten om vilka som är värda att följa för att hämta 
hem den allra bästa informationen. Enligt Mikael Karlsson handlar det om en många-
till-en-kommunikation, som man inte ens behöver vara medveten om att den äger 
rum. Det stämmer till viss del, men för journalisten som kommunicerar och söker 
information via de sociala medierna, blir detta som sagt extra tydligt, speciellt om 
journalisten är ovan vid att använda sig av de sociala medierna för att söka efter 
information.  
 
Gulliksson menar att det kan komma att ta lång tid innan ny teknik kommer till 
användning för grupper som kan ha nytta av dem. Det tar ibland därför lång tid innan 
informationsbehov resulterar i förändrat utbud. Då journalisterna är så pass väl 
involverade i den digitala mediemiljön är en process som sker undan för undan, 
kanske i takt med att de sociala medierna tar nya former och får fler användare. Men 
än så länge verkar journalisterna inom de olika redaktionerna vara eniga om hur eller 
när de sociala medierna egentligen bör användas. Genom intervjuerna märks det 
även hur lite kunskap journalisterna har om hur deras kollegor använder sig av 
sociala medier. Gulliksson påstår att det växer fram en bild av ett komplext samspel 
mellan behov, utbud, användning och effekter av information. Inom modellen delas 
journalistens egenskaper upp i till exempel bakgrund, utbildning. Han menar att 
problemsituationen, individens egenskaper och informationens tillgänglighet blir 
avgörande för det upplevda informationsbehovet. Av de tre journalister som 
intervjuades på Söderhamns-Kuriren och de tre journalisterna på Dagens Nyheter, 
syns dock inte i någon större utsträckning huruvida journalisternas bakgrund eller 
utbildning påverkar deras informationsbehov eller inte. Journalister som arbetat 20 år 
i branschen, tycks använda de sociala medierna i lika hög grad som de relativt 
nyexaminerade. Journalisternas informationsbehov och behov av att använda de 
sociala medierna som arbetsverktyg är, som Mikael Gulliksson förklarar i sin teori, ett 
samspel av faktorer runt omkring. Exempel på detta skulle kunna vara hur pass 
många i området som tidningen ges ut till som finns på Facebook och Twitter, vilken 
avdelning på redaktionen som journalisten är verksam inom samt vilka slags 
personer journalisten är på jakt efter för att inleda en konversation med.  
 
Sociala medier och journalistikens innehåll 
 
I sin avhandling Nätjournalistik menar Mikael Karlsson att det finns strukturella och 
organisatoriska, individuella och andra förutsättningar som påverkar journalistikens 
utformning och för vad som blir nyheter. Vad som i Gullikssons teori är mest relevant 
för hur journalister använder sig av sociala medier, anser jag, är den så kallade 
extramedienivån. Journalisterna som jag intervjuade på Söderhamns-Kuriren och 
Dagens Nyheter tycks redan ha rutiner och god uppfattning om vad som klassas som 
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nyheter och vilket innehåll som kan passerar grindarna innan det publiceras. 
Extramedienivån blir intressant då det handlar om hur faktorer utanför 
organisationen, vilket jag anser att sociala medier kan klassas som i allra högsta 
grad, kan tänkas påverka innehållet i journalistiken.  
 
Något som är viktigt när journalister använder sig av sociala medier är hur snabbt de 
granskar källor. Inom Facebook och Twitter uppkommer, enligt journalisterna själva, 
en hel del brus, alltså sådant som inte är relevant, intressant eller information som 
saknar tillräckligt stark källa för att den skall kunna användas. Journalister på de 
båda redaktionerna verkar vara eniga om att de sociala medierna inte bör stå själva 
som källa, utan mer fungera som ett slags tipsverktyg för att få uppslag och idéer till 
nyheter, nyhetskoll eller för att få större insikt i åsiktsdriven journalistik. Till 
extramedienivån hör även till exempel publik, annonsörer, organisationer och 
konkurrenter. Det nya sättet att arbeta mer digitalt och dra nytta av sociala medier 
medför därför även att journalisterna får nys om vad för slags nyheter konkurrenterna 
valt att gå ut med och mer allmänt vad som diskuteras just nu och när drevet väl satt 
igång blir det enligt Mikael Karlsson omöjligt för enskilda publikationer att välja bort 
nyheten.  
 
Michael Gulliksson väljer att dela upp information i källor och kanaler. Med källa 
syftar han till personen som är meddelandets utgångspunkt, till exempel en 
användare på Twitter. Kanal är hjälpmedlet som källan använder sig av för att 
kommunicera sitt meddelande, vilket i det här fallet är Twitter. Han väljer även att 
dela upp källor i massmediala källor och interpersonella. Meddelanden på sociala 
medier platsar under interpersonella källor, då de sänds ut till en grupp människor 
och inte via massmedier. Den interpersonella källans räckvidd och snabbhet är 
mycket mindre än hos den massmediala källan, men effekterna av den 
interpersonella källan kan dock ses som större eftersom mottagarnas attityder 
påverkas. En journalist som jag intervjuade på Dagens Nyheter förklarade att genom 
att följa rätt personer på Twitter är det god chans att få uppslag på bra nyheter. 
Twitter är även ett bra arbetsverktyg för att ta sig in i den åsiktsdrivna journalistiken. 
Som Mats Svagefors förklarar i Sveriges Radios Medieormen handlar webb 2.0 och 
journalistik 2.0 inte längre om ”jag skriver och du läser” utan man talar istället om 
social journalistik där publiken har allt större chans att skapa nyheter och bedriva 
journalistik. Journalisterna jag intervjuade var dock mycket kritiska till att använda 
sociala medier som källor, men det behöver inte betyda att de, genom sociala medier 
som kanalen, inte påverkas eller får tips från källor de annars inte skulle ha kommit i 
kontakt med.  
 
Att nyheter från konkurrenter publiceras på webben och i de sociala medierna är en 
av många faktorer som bidrar till att tempot för journalistiken skruvas upp. I Källkritik 
skriver Torsten Turen att journalister oftast arbetar under stor tidspress och har få 
timmar på sig till en nyhet ska vara klar och måste därför agera snabbt för att finna 
trovärdiga källor. Som flera av de journalister som jag intervjuade nämnde, är sociala 
medier i vissa fall både tidskrävande och innehåller ett alltför stort brus för att de ska 
vara smidiga arbetsverktyg, ”Det är omöjligt att veta vad som är sant och inte” 
förklarade ett av intervjuobjekten. Inom de sociala medierna kan det vara mycket 
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svårt för att ta reda på om källan är det den utger sig för att vara och det finns få som 
kan kontrollera det, allra minst inom en snäv tidsram. För att knyta an till de 
källkritiska principerna där den första punkten är just äkthet och att källan bör vara 
det den utger sig för att vara, är alltså detta väldigt svårt att granska på de sociala 
medierna. Samma gäller för tendensfrihet. 
 
Något som, ur källperspektivet, dock är positivt med de sociala medierna, för att 
kunna styrka en källa, är att det råder ett högt tidssamband. Det går till exempel 
tydligt att se när ett meddelande på Twitter publicerades och oftast hämtar 
journalisten informationen från nutid, eller bara några timmar tillbaka i tiden. Att 
arbeta med de sociala medierna kräver hög hastighet och snabb bevakning. Ett 
meddelande som är aktuellt just nu, kan vara inaktuellt imorgon. Något som skulle 
kunna ses både som en fördel och en nackdel för äktheten på de sociala medierna är 
att nyheter sprids snabbt. Trots att några av journalisterna jag intervjuade påpekade 
att det är mycket brus på sociala medier, underströk de just snabbhet och effektivitet 
som de positiva egenskaperna hos sociala medier som arbetsverktyg. En annan 
källteori, teorin om två oberoende källor, går ut på att två vittnen bär samma 
information utan att ha haft kontakt med varandra. På de sociala medierna är detta i 
stort sett omöjligt då åsikter och nyheter sprids med endast ett klick. För att gå till 
djupet på källan krävs det således en hårdare granskning av den som sände det 
ursprungliga meddelandet eller den som startade diskussionen, något som enligt ett 
intervjuobjekt kan vara svårt eller kräva mycket onödig tid.  
 
En annan risk med att använda de sociala medierna, och då framförallt Twitter, 
ansåg en journalist från Söderhamns-Kuriren, vara att det sociala mediet inte 
representerar hela befolkningen. Twitter är till exempel bra för att granska vissa 
grupper i samhället, ofta elitistiska grupper som politiker, eller experter inom ett visst 
område, men när det kommer till att granska befolkningen och ”de vanliga 
människorna” måste journalisterna ha i åtanke att Twitter inte representerar 
samhället. Emellertid är Twitter ett måttlöst medie för att sprida information och bland 
Twitters användare finns det många som är mycket bra på just det. På så sätt blir 
Twitter ett utmärkt medie för att sprida information för nyhetskoll, se vad det pratas 
om i mediebranschen, för nyhetsbevakning och för tips om länkar som kan vara 
intressanta.  
 
Av de journalister jag intervjuade syns det en trend att Twitter till hög grad används 
för att få uppslag och tips på nyheter och skapa nytt innehåll i journalistiken än vad 
Facebook gör. Facebook fungerar utmärkt för kommunikation och integration. Det 
jämförs med e-post och chatt och används framförallt efter det att själva nyhetsidén 
har tagit form och då för att få kontakt med berörda personer. Journalisterna hävdar 
att de använder Facebook mindre idag än för några år sedan, men att de använder 
det mer värderat. De är idag väl bekanta med det sociala mediet, vilket medför att de 
har större chans att använda arbetsverktyget efter egna önskemål. På så sätt 
undviker de att råka ut för störningar och brus som kan vilseleda dem i 
arbetsprocessen och det nya sättet att arbeta mer digitalt med sociala medier 
behöver inte ha någon direkt påverkan på innehållet i journalistiken. Journalistik kan 
bedrivas som det alltid har gjort, men för de journalister som tyckte att Twitter och 
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Facebook är snabbt och effektivt att arbeta med kan det vara till stor hjälp.  
 
Journalisten på Twitter 
 
Cision och brittiska Canterbury Christ Church University’s undersökning på hur 
journalister använder Twitter visade att hela 35,5 procent av journalisterna var 
skeptiska till det sociala mediet. Även om samtliga journalister som jag intervjuade på 
Söderhamns-Kuriren och Dagens Nyheter, någon gång använder sig av Twitter i 
tjänsten, berättade de att de inte litar fullt ut på informationen de får på Twitter. Det 
uppstår mycket brus och det är svårt att veta vad som är sant. Informationen som 
finns på Twitter kan därför inte användas som källor i journalistiken. 
 
Journalisterna som jag intervjuade på Söderhamns-Kuriren och Dagens Nyheter 
tillhör i låg utsträckning gruppen marknadsförare, som använder Twitter 
huvudsakligen för att sprida information för sig själva eller för tidningen. Här syns 
dock ett tydligt samband mellan vilken typ av anställning journalisten har. 
Webbredaktören jobbar självfallet mer med de sociala medierna i alla avseenden och 
då även när det gäller att marknadsföra tidningen eller att nätverka. Webbredaktören 
som jag intervjuade på Söderhamns-Kuriren svarade att hon använder Twitter och 
sociala medier i andra ändamål än sina kollegor, alltså inte bara sådant som att 
bevaka nyheter eller söka efter personer, utan även för att marknadsföra tidningen, 
dela med sig av ”bakom kulisserna” med mera. Nyhetsjournalisterna och reportrarna, 
å andra sidan, svarade att de använder Twitter främst för att få nyheter och idéer. De 
skriver emellertid sällan själva egna inlägg på Facebook eller tweets på Twitter och 
platsar således under kategorin observatörer. Några av journalisterna som ställde 
upp i intervjun förklarade att de från sin redaktion fått restriktion om att använda två 
separata konton för sina sociala medier, ett privat och ett i tjänsten. Huruvida 
journalisterna platsar inom andra grupper på Twitter privat framgick inte från 
intervjun, men det anser jag inte heller vara väsentligt för uppsatsens frågeställning. 
 
Journalisten på landsortstidning och rikstäckande tidning 
 
Enligt tidigare forskning av Michael Gulliksson skiljer sig landsortsjournalisters 
informationsvanor från journalister i större städer. Landsortsjournalisterna tenderar 
att dela liknande informationsvanor och livsstilsmönster med allmänheten, medan 
journalister i större städer och på rikstäckande tidningar anses som mer aktiva när 
det gäller ny teknik.  
 
Gullikssons tidigare forskning visade att det tar längre tid innan journalister på 
landsortstidningar börjar använda sig av ny teknik. Efter att ha intervjuat tre 
journalister på Söderhamns-Kuriren samt från Dagens Nyheter såg jag att det till viss 
del stämmer. De tre journalisterna jag intervjuade på Söderhamns-Kuriren använde 
sig av Facebook i större utsträckning än Twitter för att komma i kontakt med folk, då 
de menade att Twitter var bökigt, inte representativt, gjorde det svårare för att få 
kontakt. En journalist kallade Twitter för elitens sociala medie och menade att det 
bidrar till att det blir svårt att hitta de vanliga människorna där. Som Twitter kan 
jämföras med verkliga livet och för att en journalist skall kunna dra nytta av 

37 
 
 
 



informationen genom att finna information och få uppslag på nyheter krävs det att 
människorna i området som tidningen täcker även använder sig av mediet. Som 
Hadenius nämner krävs det att sändaren och mottagaren i 
kommunikationsprocessen använder sig av en gemensam kod. En teori för hur 
Twitter skulle kunna vara ett smidigt och effektivt arbetsverktyg inom 
lokalortsjournalistik skulle kunna vara att befolkningen i orten använder sig av Twitter 
i högre utsträckning. I de tre exemplen från Söderhamns-Kuriren är 
Twitteranvändningen i stort sett obefintlig, vilket får som följd att landsortsjournalister 
gör ett smart drag att kanske istället använda sig av Facebook i högre utsträckning 
än Twitter. Facebook, som är ett äldre socialt medium än Twitter och det som har 
kommit att få störst genomslagskraft över hela världen, skulle därför kunna klassas 
som mer representerbart i en mindre stad. Facebook kan i skrivandes stund, antas 
förekomma i högre grad än Twitter i Söderhamnsområdet. 
 
Jag skulle därför vilja göra vissa justeringar i Michael Gullikssons teori om huruvida 
journalister i större städer är mer aktiva när det gäller användningen av ny teknik. 
Hans påstående stämmer, men efter att ha gjort mina intervjuer ser jag att 
teknikanvändningen inte behöver bero på journalisternas vilja eller förmåga att 
använda ny teknik. Istället kanske en specifik redaktion agerar liknande befolkningen 
i det området som tidningen täcker, för att på så sätt kunna arbeta på ett smidigt sätt, 
komma i kontakt med människor av intresse och för att få uppslag på nyheter som 
berör läsarna. Det utesluter dock inte att journalister på landsortstidningar använder 
Twitter i andra syften än att kontakta människor eller få uppslag på nyheter på orten. 
Andra syften skulle kunna vara att hålla sig uppdaterade om samhället och specifika 
intressegrupper. Det är dock inget som påverkar innehållet i journalistiken 
 
 
 
6 Konklusion  
 
I slutsatsen knyter jag an mitt resultat från analysen med syftet och 
frågeställningarna med att på så sätt redovisa vad jag kommit fram till. Jag ger även 
förslag på vidare forskning.  
 
 
Att journalister inom webb 2.0 och journalistik 2.0 arbetar mer digitalt betyder inte 
bara att dagens journalister uppdaterar nyheter på webben utan att kommunikationen 
och informationsutnyttjandet idag även den sker digitalt. Journalister är inte bara 
sändare av information, de är även mottagare av information och inom journalistik 
2.0 blir detta extra tydligt. Ny information, uppslag på nyheter, diskussioner och idéer 
tar form på en ny arena, sociala medier. Det sker under hög hastighet och för att 
journalisterna ska kunna utnyttja informationen på bästa möjliga sätt krävs det av 
journalisterna att de förhåller sig kritiska till källor, följer rätt personer och vet var de 
ska söka efter nya uppslag. 
 
Genom att intervjua tre journalister på Söderhamns-Kuriren och tre journalister på 
Dagens Nyheter, gjorde jag en del fynd. Det visade sig att ingen av journalisterna var 
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positivt inställda till att låta sociala medier stå som källa för deras nyheter. Sociala 
medier är en kanal i kommunikationsprocessen och att söka upp källan bakom 
informationen är ett måste för att kunna ta reda på mer information. Detta är dock en 
process som kan vara både krånglig och tidskrävande.  
 
Journalisterna som intervjuades på Söderhamns-Kuriren och Dagens Nyheter 
använder sociala medier på liknande sätt och då framförallt för att få uppslag på jobb, 
nya idéer och för att skapa sig nyhetskoll. På Söderhamns-Kuriren använde dock 
journalisterna Facebook för att få tips på nya uppslag i större utsträckning än vad 
journalisterna på Dagens Nyheter gjorde. På en lokaltidning är Facebook ett smidigt 
sätt för att spionera på personer eller för att få mer information om föreningar. Idag är 
det vanligare att till exempel idrottsföreningar publicerar sina nyheter på Facebook än 
på hemsidor. Av den anledningen fungerar Facebook bättre som nyhetsbevakning i 
en mindre stad än i en större stad eller för en redaktion som skriver en rikstäckande 
tidning. På Söderhamns-Kuriren svarade de dock att de ser en ökning av 
användningen av Twitter på redaktionen.  
 
Idag är det vanligt att stora nyhetssändelser sprids till allmänheten genom texter som 
publicerats på Twitter. Politiker, kändisar och andra avslöjar nya händelser genom 
sina Twitterflöden. Av de journalister jag intervjuade på Söderhamns-Kuriren och 
Dagens Nyheter visade det sig dock att de flesta hörde till gruppen kritiker och/eller 
observatörer. Så gott som alla journalister som jag intervjuade svarade att de hade 
någon slags kritisk inställning till sociala medier. Om det inte handlade om att de inte 
helt och hållet, eller inte alls, vågade lita på informationen de får på sociala medier, 
så tyckte de att sociala medier innehåller för mycket brus och onödig information för 
att det ska fungera som ett smidigt arbetsverktyg. De journalister som hade en positiv 
inställning till sociala medier som arbetsverktyg verkar framförallt som observatörer. 
Dessa påpekade dock att Twitter och sociala medier var ett bra verktyg för nyhetskoll 
och för att få nya idéer och inte för att söka efter källor. De källkritiska principerna för 
journalister brukar sammanfattas i fyra punkter; Äkthet, tidssamband, oberoende och 
tendensfrihet. Twitter som arbetsverktyg gör det svårt att följa dessa principer då det 
är mycket svårt att säkerställa att källan verkligen är det den utger sig för att vara, att 
inte ha någon anledning att misstänka att personen bakom meddelandet ger falsk 
information på grund av egna intressen eller att källan inte är en avskrift eller ett 
referat av en källa. Utan att söka upp personen bakom meddelandet på Twitter, vilket 
även det kan vara svårt, är det så gott som omöjligt att veta om källan är den som 
den utger sig för att vara. Varför Twitter fungerar som ett smidigt arbetsredskap är för 
att det råder högt tidssamband och att det gör det lätt att spåra attityder. 
 
Ett par decennier innan webb 2.0 och användningen av sociala medier skulle komma 
att explodera förutspådde vissa medieforskare att tillgången till elektroniska källor 
skulle kunna revolutionera journalistiken. Några av journalisterna på Söderhamns-
Kuriren och Twitter påpekade att deras sätt att arbeta inte har kommit att förändras i 
takt med att de börjat använda sig av sociala medier. Till viss del stämmer detta, men 
till en annan del inte alls. Digitaliseringen innebär ett helt nytt sätt att arbeta och söka 
information för journalister, antingen de arbetar på en landsortstidning eller en 
rikstäckande. Varför journalisterna själva inte anser att det skett någon större 
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förändring kan vara för att de själva menar att de, trots att de tar hjälp av de sociala 
medierna, arbetar på samma sätt nu som tidigare. De har fortfarande samma 
medierutiner, söker fortfarande efter samma slags nyheter och förhåller sig 
fortfarande lika kritiska till de källor som de inte kan styrka eller som de inte vet var 
de kommer ifrån.  
 
Sociala medier har kommit att bli ett verktyg för att få uppslag på nya nyheter, 
nyhetsbevakning och tillgång till ofantligt stor informationssökning, som inte tidigare 
fanns. Så länge journalisterna använder sig av sociala medier just för att söka efter 
information, som de sedan letar upp kompletterande källor till, eller till exempel för att 
kommunicera med berörda personer, behöver användningen av de sociala medierna 
inte leda till någon förändring i nyhetsinnehållet. I det stora hela kan man säga det 
motsägelsefulla, nämligen att sättet journalisterna arbetar på har förändrats 
dramatiskt, men samtidigt nästan ingenting alls. Så länge journalisterna har kvar sina 
huvuduppgifter kommer användningen av sociala medier därför inte ge någon effekt 
på innehållet i journalistiken. 
 
Facebook är det sociala medium som har flest användare över hela världen. I 
Sverige används Facebook i lika stor utsträckning på landsorter som i storstäder och 
användningen av Facebook är tio gånger större än Twitter. Twitters användare syns 
mest i storstäderna, medan det sociala mediet inte alls är utbrett eller används i 
mindre städer. Detta avspeglas i journalisternas sätt att arbeta och att använda de 
sociala medierna som arbetsverktyg. Twitter är dock ett socialt medium som har 
kommit att få stor spridning även utanför elitistiska grupper i samhället och hur den 
typiska Twitteranvändaren ser ut i framtiden är idag omöjligt att förutspå. Twitter är 
ett medium som lika gärna skulle kunna förlora all sin popularitet. De ”vanliga 
människorna” anser idag att Facebook är enklare och mer roligt för dem att integrera 
digitalt, än vad Twitter är. Detta medför att Twitteranvändandet lika gärna skulle 
kunna minska i hela samhället, behålla målgrupperna som de har idag eller kanske 
till och med bli ett mer utbrett socialt medium och även öka inom fler områden och 
även få mer popularitet i mindre städer. Ett intressant framtida forskningsperspektiv 
skulle kunna vara att göra en liknande jämförelse i framtiden för att se om det finns 
några skillnader hur journalisterna arbetar, om de använder sig av de sociala 
medierna för att söka källor i högre grad eller om till exempel journalisterna på 
landsortstidningar väljer att arbeta mer utbrett med sociala medier som Twitter. Det 
skulle redan idag vara intressant att göra en undersökning på ett större urval, fler 
journalister och fler redaktioner för att på så sätt kunna göra en generalisering. Ett 
annat intressant perspektiv skulle kunna vara att, likt Michael Gulliksson, redan idag 
göra en liknande undersökning fast då endast genom att använda sig av olika 
landsortstidningar, för att på så sätt se om det syns olika trender på olika redaktioner. 
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Bilaga 1. Journalisters användning av sociala 
medier 
 
Jag är en student från Högskolan i Gävle som skriver C-uppsats om 
journalisters användning av sociala medier och då framförallt Facebook och 
Twitter. Min frågeställning är: Vad ger Twitter för effekter på journalistikens 
innehåll och möjlighet till källgranskning?Jag planerar även att göra en 
jämförelse mellan journalister på olika redaktioner runt om i landet och då 
främst redaktion på lokaltidning och en rikstäckande tidning, för att ta reda på 
om informationsvanorna skiljer sig. Jag använder mig av en kvalitativ metod 
för att skapa en större förståelse för ämnet. Efter datainsamlingen kommer jag 
att göra en analys och en slutdiskussion genom att knyta an till de teorier jag 
använt mig av tidigare i uppsatsen. Dina svar kommer endast att läsas av mig 
och min examinator, men om ni önskar får ni självklart ta del av resultatet.  
 
Det skulle vara till hjälp för mig i mitt uppsatsskrivande om du ville svara på 
nedanstående frågor. 
 
 
Del 1  
 
Ålder: 
 
Vilken typ av tjänst har du på tidningen? 
 
Bostadsort? 
 
Vad har du för utbildning? 
 
Hur länge har du arbetat som journalist?  
 
 
Del 2  
 
Svara gärna så utförligt som möjligt på följande frågor: 
 
 
Frågor om Facebook som arbetsverktyg 
 
1. Använder du Facebook privat, i tjänsten eller både och?  
 
2. Vad använder du Facebook till i ditt arbete? 
 
3. Hur arbetar du med Facebook? 
 
4. Hur stor tid lägger du uppskattningsvis ned på att använda Facebook 
dagligen? 
 
5. Hur har ditt sätt att arbeta påverkats av din användning av Facebook?  



 
6. Hur har ditt sätt att arbeta med Facebook förändrats de senaste åren? 
 
7. Vilka problem har du stött på när du använt Facebook som arbetsverktyg? 
 
8. Hur använder du Facebook när du söker källor? 
 
9. Ser du en ökning att journalister använder Facebook istället för att till 
exempel ringa och fråga efter information? 
 
10. Vilka slags nyheter är lättast att hitta på Facebook? Till exempel globala 
nyheter, inrikes nyheter, lokala nyheter. 
 
11. Vilka fördelar anser du finns med Facebook som arbetsverktyg för 
informationshämtning? 
 
12. Vilka nackdelar anser du finns med Facebook som arbetsverktyg för 
informationshämtning? 
 
13. Har du eller dina kollegor fått utbildning eller information om hur Facebook 
ska användas? 
 
14. I vilken mån upplever du att dina kollegor på redaktionen arbetar med 
Facebook? 
 
 
 
Frågor om Twitter som arbetsverktyg 
 
1. Använder du Twitter privat, i tjänsten eller både och?  
 
2. Vad använder du Twitter till i ditt arbete? 
 
3. Hur arbetar du med Twitter? 
 
4. Hur stor tid lägger du uppskattningsvis ned på att använda Twitter 
dagligen? 
 
5. Hur har ditt sätt att arbeta påverkats av din användning av Twitter?  
 
6. Hur har ditt sätt att arbeta med Twitter förändrats de senaste åren? 
 
7. Vilka problem har du stött på när du använt Twitter som arbetsverktyg? 
 
8. Hur använder du Twitter när du söker källor? 
 
9. Ser du en ökning att journalister använder Twitter istället för att till exempel 
ringa och fråga efter information? 



 
10. Vilka slags nyheter är lättast att hitta på Twitter? Till exempel globala 
nyheter, inrikes nyheter, lokala nyheter. 
 
11. Vilka fördelar anser du finns med Twitter som arbetsverktyg för 
informationshämtning? 
 
12. Vilka nackdelar anser du finns med Twitter som arbetsverktyg för 
informationshämtning? 
 
13. Har du eller dina kollegor fått utbildning eller information om hur Twitter 
ska användas? 
 
14. I vilken mån upplever du att dina kollegor på redaktionen arbetar med 

Twitter? 
 
 
Del 3  
 
Välj ett alternativ som passar bäst för nedanstående frågor. Markera det 
alternativ som du tycker stämmer bäst 
 
Frågor om Facebook som arbetsverktyg 
 
Fråga 1: Facebook är ett bra verktyg för att kontrollera fakta 
 
1. Stämmer 
2. Stämmer inte 
3. Stämmer delvis 
 
Fråga 2: Facebook är ett bra verktyg för att undvika upprepning 
 
1. Stämmer 
2. Stämmer inte 
3. Stämmer delvis 
 
Fråga 3: Facebook är ett bra verktyg för att kontrollera tidigare vinkel 
 
1. Stämmer 
2. Stämmer inte 
3. Stämmer delvis 
 
 
Fråga 4: Facebook är ett bra verktyg för att hitta nya nyheter 
 
1. Stämmer 
2. Stämmer inte 
3. Stämmer delvis 
 
 



 
Fråga 5: Facebook är ett bra verktyg komma i kontakt med personer 
  
1. Stämmer 
2. Stämmer inte 
3. Stämmer delvis  
 
Fråga 6: Det finns för mycket information på Facebook för att det ska 
vara ett smidigt arbetsredskap 
 
1. Stämmer 
2. Stämmer inte 
3. Stämmer delvis 
 
Fråga 7: Facebook är till stor hjälp i informationsprocessen 
 
1. Stämmer 
2. Stämmer inte 
3. Stämmer delvis 
 
 
Frågor om Twitter som arbetsverktyg 
 
Fråga 1: Twitter är ett bra verktyg för att kontrollera fakta 
 
1. Stämmer 
2. Stämmer inte 
3. Stämmer delvis 
 
Fråga 2: Twitter är ett bra verktyg för att undvika upprepning 
 
1. Stämmer 
2. Stämmer inte 
3. Stämmer delvis 
 
Fråga 3: Twitter är ett bra verktyg för att kontrollera tidigare vinkel 
 
1. Stämmer 
2. Stämmer inte 
3. Stämmer delvis 
 
Fråga 4: Twitter är ett bra verktyg för att hitta nya nyheter 
 
1. Stämmer 
2. Stämmer inte 
3. Stämmer delvis 
 
 
 
 



Fråga 5: Twitter är ett bra verktyg komma i kontakt med personer 
 
1. Stämmer 
2. Stämmer inte 
3. Stämmer delvis  
 
Fråga 6: Det finns för mycket information på Twitter för att det ska vara 
ett smidigt arbetsredskap 
 
1. Stämmer 
2. Stämmer inte 
3. Stämmer delvis 
 
Fråga 7: Twitter är till stor hjälp i informationsprocessen 
 
1. Stämmer 
2. Stämmer inte 
3. Stämmer delvis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bilaga 2. Resultat av del tre i intervjuerna 
 
 
 
Fråga 1: Twitter är ett 
bra verktyg för att 
kontrollera fakta 

Stämmer Stämmer inte Stämmer delvis 

Söderhamns-Kuriren  1 2 
Dagens Nyheter 1 1 1 
    
Fråga 2: Twitter är ett 
bra verktyg för att 
undvika upprepning 

   

Söderhamns-Kuriren  2 1 
Dagens Nyheter  1 2 
    
Fråga 3: Twitter är ett 
bra verktyg för att 
kontrollera tidigare 
vinkel 

   

Söderhamns-Kuriren  2 1 
Dagens Nyheter  2 1 
    
Fråga 4: Twitter är ett 
bra verktyg för att hitta 
nya nyheter 

   

Söderhamns-Kuriren 1 1 1 
Dagens Nyheter 2  1 
    
Fråga 5: Twitter är ett 
bra verktyg komma i 
kontakt med personer 

   

Söderhamns-Kuriren 1 1 1 
Dagens Nyheter 2  1 
    
Fråga 6: Det finns för 
mycket information på 
Twitter för att det ska 
vara ett smidigt 
arbetsredskap 

   

Söderhamns-Kuriren 1 1 1 
Dagens Nyheter 1 1 1 
    
Fråga 7: Twitter är till 
stor hjälp i 
informationsprocessen 

   

Söderhamns-Kuriren  1 2 
Dagens Nyheter 1  2 



 
 
 
Fråga 1: Facebook är 
ett bra verktyg för att 
kontrollera fakta 

Stämmer Stämmer inte Stämmer 
delvis 

Söderhamns-Kuriren 1  2 
Dagens Nyheter  3  
    
Fråga 2: Facebook är 
ett bra verktyg för att 
undvika upprepning 

   

Söderhamns-Kuriren  1 2 
Dagens Nyheter  3  
    
Fråga 3: Facebook är 
ett bra verktyg för att 
kontrollera tidigare 
vinkel 

   

Söderhamns-Kuriren  2 1 
Dagens Nyheter  3  
    
Fråga 4: Facebook är 
ett bra verktyg för att 
hitta nya nyheter 

   

Söderhamns-Kuriren 1  2 
Dagens Nyheter  2 1 

    

Fråga 5: Facebook är 
ett bra verktyg komma i 
kontakt med personer 

   

Söderhamns-Kuriren 1 1 1 

Dagens Nyheter 2 1  

    

Fråga 6: Det finns för 
mycket information på 
Facebook för att det 
ska vara ett smidigt 
arbetsredskap 

   

Söderhamns-Kuriren 1 1 1 

Dagens Nyheter 2  1 

    

Fråga 7: Facebook är 
till stor hjälp i 
informationsprocessen 

   



Söderhamns-Kuriren  1 2 

Dagens Nyheter  1 2 
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