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Abstract 
Titel: Medborgarens nyhetsdagordning på sociala medier 

Författare: Joni M. Huttunen 

Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap 61-90, MK5002 

Termin: Vt 2013 

Handledare: Veronica Stoehrel 

Examinator: Ingegerd Rydin 

Sidantal: 62 

Syfte: Att klargöra vad det finns för likheter hos de nyheter som publiceras av privatpersoner 

på sociala medier för att sedan plockas upp och bli till nyheter i de traditionella medierna.  

Metod: Kvalitativ forskning 

Material: Fem nyheter som skapats av privatpersoner och publicerats på sociala medier och 

sedan plockats upp av traditionella nyhetskanaler. 

Huvudresultat: De fem fall som studerats i denna uppsats indikerar att man som medborgare, 

med rätt sorts materiellt, kulturellt och socialt kapital, i vissa specifika fall, har möjlighet att 

påverka den traditionella nyhetsagendan genom att publicera text eller video på sociala 

medier. 

Nyckelord: Agenda-setting, habitus, nyhetsagenda, gatekeeper, sociala medier, participatory 

journalism. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problematisering 
Har det skett en förskjutning i vem som äger makten över medierna?  

Bowman och Willis, medförfattare på den icke vinstdrivande organisationen The Media 

Center at the American Press Institute, skriver att det i Sydkorea redan år 2003 existerade en 

webbtidning vid namn OhmyNews.com (med cirka två miljoner läsare). Den hade 26 000 

registrerade användare som fungerade som en del av tidningens journalister. Bowman och 

Willis menar att denna webbtidning, genom att ta till sig webbgemenskapens fördelar 

(snabbheten och möjligheten att interagera mellan skribent - läsare), utmanade de etablerade 

traditionella medierna i Sydkorea. De anser att journalistiken vid denna tidpunkt befann sig i 

ett märkligt skede, när redaktionernas position som gatekepeers (den som väljer vad för 

händelser av alla händelser i världen ska bli till nyheter) och agenda-sättare inte bara hotades 

av ny teknologi och konkurrenter, men också eventuellt av sin egen publik. Bowman och 

Willis hävdar att den med rätt socialt och kulturellt kapital, med tillgång till användarvänliga 

webbpubliceringsverktyg, ständig uppkoppling och kraftfulla mobila apparater, ges möjlighet 

att bli en aktiv medskapare av nyheter och information på webben (Bowman & Willis 

2003:7). 

 

Erik Stattin (bloggare och bibliotekarie) skriver i boken Bloggtider (2005) att bloggar har 

blivit en maktfaktor att räkna med (Våge, Nygren & Stattin 2005:49). Han menar att 

oberoende aktörer nu har möjlighet att utmana privilegiet som traditionella medier haft. 

Genom att vara snabbare, rikare på åsikter med subjektiva vinklingar och genom att utnyttja 

nätverket av oberoende skribenter som uppstått i bloggsfären har bloggarna nu möjlighet att 

skapa opinion. Han menar att en ny form av snöbollseffekt verkar på nätet, där nyheter och 

åsikter sprids fortare än någonsin tidigare (Våge, Nygren & Stattin 2005:50). Stattin skriver 

att medvetenheten kring vad en blogg är och vilken roll de kan spela i det offentliga samtalet 

ökade kring år 2004 (Våge, Nygren & Stattin 2005:59). Vidare skriver han att många hyllat 

bloggen som en medierevolution, att det är ett nytt demokratiskt publiceringssätt där var och 

en har tillgång till en egen tryckpress, med vilken denne kan ventilera sina åsikter och sprida 

kunskap, att bloggarna kan fungera som ett bra komplement till den vanliga 
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nyhetsrapporteringen (Våge, Nygren & Stattin 2005:71).  

 

Bevisligen har vissa specifika inlägg publicerade av privatpersoner på Facebook, Youtube och 

bloggar fått stor spridning i de sociala medierna och sedan plockats upp av de traditionella 

nyhetskanalerna. Denna uppsats kommer att studera några av dessa inlägg för att försöka 

utröna om det kan vara så som författarna Bowman och Willis och bloggaren Stattin hävdar, 

att den med rätt kulturella och sociala capital, via sociala medier faktiskt har möjlighet att 

påverka nyhetsdagordningen. 

 

1.2 Syfte med frågeställningen 
Den med rätt kunskaper, som har tillgång till dator och internet, har möjlighet att publicera 

text, bild och video på webben. Det verkar som att medborgare, som innehar rätt socialt och 

kulturellt kapital av det slag som Bourdieu beskriver (se avsnitt 2.9), med hjälp av de nya 

sociala medierna (Twitter, Youtube, Facebook, Instagram m.fl.), har möjlighet att skapa 

allmän debatt. Två exempel från 2012 tyder på detta: fallet med spårvagnskontrollanterna 

som betedde sig hårdhänt mot en passagerare utan biljett. De filmades och lades ut på 

Youtube. Klippet (http://youtu.be/s-zG8C45DJM) spreds sedan på Facebook och resulterade 

i nyhetsinslag i tidningar, radio och TV. Debatt följde och ledde till att alla 

spårvagnskontrollanter fick tjänstledigt under en period. Detta resulterade i sin tur i 

miljonförluster för Västtrafik och fick således en uppenbar påverkan på samhället; i förlorade 

skattemedel och allmän debatt (http://www.gp.se/ekonomi/1.938763-forlorade-en-miljon-

utan-kontroller). 

 

Ett annat exempel är fallet om Jimmy Fredriksson som blev utförsäkrad efter att han förlorat 

sin dotter i cancer. Han skrev ett öppet brev till samhället, vilket han sedan publicerade på 

Facebook. Detta brev spred sig och blev senare till nyhetsinslag i tidningar 

(http://www.dn.se/nyheter/sverige/jimmy-fredriksson-sorjer-men-forvantas-jobba-heltid). 

Bägge dessa fall har gemensamt att de skapades av privatpersoner, publicerades i sociala 

medier för att sedan bli till nyhetsinslag i de traditionella medierna och allmänt debatterade 

ämnen. Denna uppsats ska studera dessa fall, och ytterligare tre fall, som följt samma 

nyhetskronologi och försöka utröna vad dessa publiceringar har gemensamt. 
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Fallet med spårvagnskontrollanterna och fallet med utförsäkrade Jimmy Fredriksson tyder på 

att det med de sociala medierna har uppstått en förskjutning, eller förändring, i vem som kan 

sätta nyhetsdagordningen, åtminstone i vissa specifika fall. Tidigare har detta varit ett 

privilegium förunnat de traditionella medieredaktionerna. Om det faktiskt uppstått en ny 

sorts dagordning med nya infallsvinklar och förutsättningar, innebär det då att medierna har 

blivit mer demokratiserade? Är denna demokratisering enbart av godo, eller kan den också 

kan ha negativa effekter, då den möjliggör spridning av rasism, terrorism, näthat etc. Innebär 

i så fall dessa nya demokratiska arenor möjligheter för hela befolkningar att påverka 

nyhetsagendan, eller bara en priviligierad del som innehar rätt sociala, materiella och 

kulturella kapital och kompetens? 

 

Denna uppsats ämnar undersöka vad de nyheter som får stor spridning på sociala medier har 

gemensamt. Förutom att de har gemensamt att de skapades av privatpersoner och fått stor 

spridning på sociala medier och traditionella nyhetskanaler, söker denna uppsats ta reda på 

om det finns andra likheter. Exempel på sådana likheter kan vara: 

 

1. Behandlar de liknande ämnen/frågor? 

2. Har de dramatiska eller narrativa likheter? 

3. Har de politiska faktorer, vinklar, teman gemensamt, som väcker starka reaktioner i den 

kontext där de presenteras? 

4. Har de mediespecifika likheter (film, skriven text, bild, ljud)? 

5. Har de som publicerat händelserna på sociala medier alla haft de materiella, sociala och 

kulturella kompetenser som Bourdieu beskriver (se avsnitt 2.9), som tycks krävas för att fritt 

och bekvämt röra sig på internet och få spridning och skapa uppmärksamhet med sina 

inlägg/publiceringar. 

6. Finns det andra beröringspunkter som gör att dessa nyheter får stor spridning? 

 

Om de traditionella medierna tidigare haft privilegiet att styra helt över medieinnehållet, och 

om det nu skett en förskjutning i detta klimat, vilket tycks vara fallet, så är det viktigt att 

undersöka denna förskjutning för att få en uppfattning om hur det verkligen ligger till. Om de 
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nya förhållandena vad gäller nyhetsdagordning kan ha demokratiserande effekter på makten 

över medierna, så bör dessa nya förhållanden undersökas och klargöras. 
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2. Teori 

2.1 Tidigare forskning 
Många böcker och artiklar har skrivits om Agenda-Setting och dess betydelse för allmän 

debatt. Men ingen text tycks förklara det som den här uppsatsen försöker utröna: vad de texter 

eller filmer som fått stor spridning på sociala medier, har gemensamt. Följande artiklar 

behandlar eller berör dock ämnen som har att göra med nyheter och dess spridning på sociala 

medier och deras på verkan på nyhetsagendan. Alla är viktiga artiklar, men de lämnar vissa 

frågor obesvarade. De behandlar ämnen som: sociala mediers betydelse för nyhetsspridning, 

synen på trovärdigheten hos de nyheter som sprids via sociala medier, den narrativa 

uppbyggnaden hos nyheter, agenda-settings betydelse för politikers faktiska beslut, artiklar 

om bloggar som nyhetskällor etc., men de ger inget svar på huruvida det finns likheter hos de 

nyheter som först får stor spridning på sociala medier, och varför vissa av dessa nyheter sedan 

plockas upp av traditionella nyhetskanalerna. Flera av de vetenskapliga artiklarna indikerar att 

de sociala medierna har ritat om eller ruckat på gränserna för vem som sätter nyhetsagendan. 

 

I artikeln Is There an Elite Hold? Traditional Media to Social Media Agenda Setting 

Influence in Blog Networks (2009), kommer forskaren Sharon Meraz till slutsatsen att de 

traditionella mediernas privilegium att forma dagordningen är satt ur spel, bloggare, d.v.s. 

vanliga medborgare, har nu, enligt henne, möjlighet att påverka dagordningen. Hon uppmanar 

framtida forskare att undersöka betydelsen av ämnens karaktäristik (issues characteristics) 

hos de nyheter som sätter dagordningen i de traditionella medierna kontra de sociala medierna 

(Meraz 2009). Detta väcker frågor om vad de ämnen som nyheterna berör har för betydelse 

för nyhetens spridning. Är det en viss typ av nyheter som får stor uppmärksamhet? Även 

Stuart Soroka, professor på McGill University i Montreal, är inne på samma linje som Sharon 

Meraz. Han visar i sin artikel Issues attributes and agenda-setting by media, the public, and 

policymakers in canada (2001) på vikten och betydelsen av ämnet (issues) när det kommer till 

vad för ämnen i dagordningen som har koppling till de beslut som beslutsfattare sedan tar. 

Sorokas slutsats är att olika ämnen i dagordningen har olika dynamik och dynamiken avgörs 

av ämnenas olika attribut. Soroka besvarar dock inte på frågan vad för attribut, eller ämnen, 

som skapar den här dynamiken (Soroka 2001). Nyheternas ämnen och dess attribut tycks med 
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andra ord ha betydelse för nyhetens spridning och dynamik, men exakt vad för ämnen som 

skapar vilken dynamik är oklart.  

 

I artikeln Information Contagion: An Empirical Study of the Spread of News on Digg and 

Twitter Social Networks (2010) har forskarna Kristina Lerman och Rumi Ghosh undersökt 

nyheters spridning på Twitter och Digg och upptäckt att dessa sidor ibland varit först med att 

sprida vissa nyheter. De konstaterar att nyheter, trots Twitters och Diggs olikheter vad gäller 

uppbyggnad och konstruktion, sprids på samma sätt: användare ser sina vänners aktivitet, vad 

de twittrar eller röstar på (på Digg röstar man på nyheter), och gör sedan denna information 

synlig för andra (Lerman & Ghosh 2010). Det är enligt författarna, alltså möjligt för en nyhet 

att spridas först på sociala medier, oavsett vilket socialt media den publiceras i. Spridningens 

egenskap tycks dessutom vara liknande på de olika medierna. De besvarar heller inte vad för 

typ av nyhet som först fått spridning på sociala medier. Frågan kvarstår, är det en viss typ av 

nyheter som får spridning? 

 

I artikeln The Use of Narrative Structures in Television News An Experiment in Innovative 

Forms of Journalistic Presentation (2007) av forskarna Marcel Machill m.fl., får man en 

aning om vad för karaktär en nyhet ska ha för att den ska intressera en publik. De hävdar att 

man genom att applicera en narrativ form på nyheter kan öka publikens kvarhållande och 

förståelse av nyhetens innehåll (Machill m.fl. 2007). Detta väcker frågor om nyhetens 

narrativa karaktär kan ha påverkan på dess spridning på sociala medier, är vissa nyheter mer 

lockande och kvarhållande i sin karaktär? Artikeln ger en hint om att nyhetens narrativa form 

kan ha lockande effekt, men den ger inget svar på vad betydelse av typen nyhetens ämne har 

för kvarhållandet av publiken. 

 

I artikeln Every Blog Has Its Day: Politically-interested Internet Users' Perceptions of Blog 

Credibility (2007) av forskarna Thomas J. Johnson m.fl. hävdar författarna att publiken anser 

att nyheter på bloggar är trovärdiga, och att denna trovärdighet är en av förklaringarna till 

varför bloggar så snabbt har kommit att utmana de traditionella medierna (Johnson m.fl. 

2007). Artikeln förklarar att man som publik tror på de nyheter som sprids i sociala medier, 

men nämner inte vad för nyheter det är som får stor spridning. Det är tydligt att bloggar och 



Joni Huttunen – Medborgaren påverkar nyhetsdagordningen. Högskolan i Halmstad, vt 2013. 

 11 

sociala medier har haft stor påverkan på hur nyheter sprids, men vad för nyheter är osagt. 

Forskarna Leopoldina Fortunati m.fl., försöker i artikeln i artikeln The Influence of the 

Internet on European Journalism av (2009) utröna vad för effekt internet, med allt vad det 

fört med sig, haft på den europeiska journalismen. De kommer bland annat till slutsatsen att 

internet har lett till att journalister har förlorat lite av sin status då de inte längre har privilegiet 

att ensamma agera gatekeeper över vad som ska hamna på dagordningen (Sarrica m.fl. 2009). 

Det menar alltså att användarna av internet har gett användaren möjlighet att påverka 

dagordningen, de svarar dock inte på hur användarna kan göra det. Detta försöker man i 

tidningen We Media ge ett svar på. Där kan man i artikeln How audiences are shaping the 

future of news and information (2003) av författarna Shayne Bowman och Chris Willis, läsa 

om vad de kallar för Grassroots reporting (då internetanvändaren blir ögonvittne och själv 

blir delaktig i faktasamlande och rapporteringen av nyheter), och att de själva ibland skapar 

stora nyheter, som exempel nämner de bloggar och fotografer som spred viktiga 

förstahandsnyheter under 11:e septemberattacken. De myntar också ett begrepp participatory 

journalism (medverkande journalism) som syftar på när medborgaren spelar en aktiv roll i 

processen att samla, rapportera, analysera och sortera nyheter och information (Bowman & 

Willis 2003). 

 

Efter att ha läst artiklar om ämnet är det uppenbart att internet och sociala medier har haft 

påverkan och förändrat den traditionella journalistiken på vissa plan. Artiklarna indikerar 

också att användaren av internet har möjlighet att påverka nyhetsagendan, men de besvarar 

inte frågan huruvida de nyheter som först får stor spridning på sociala medier, för att sedan 

plockas upp av traditionella nyhetskanaler, har några gemensamma nämnare, och vilka dessa 

nämnare i så fall skulle vara. 

 

2.2 Sociala medier 
Robert Kozinets, professor på York University, definierar sociala medier (sociala 

nätverkssajter/- tjänster) som: 

 

  ”Ett hybridformat för kommunikation som erbjuder individuella sidor,  

  olika medier för interaktion, intresse- och aktivitetsgrupper och   
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  nätgemenskaper som användarna får tillgång till via selektiva länkningar.  

  Möjliga sajter för nätgemenskaper och onlinekulturer”. 

        (Kozinets & Retzlaff 2011:264) 

 

Denna definition bör innefatta de sociala medier som behandlats i denna uppsats: Facebook, 

bloggar, Youtube, Flashback Forum och Instagram. 

 

2.3 Bourdieus Habitus på sociala medier 
Bourdieu menar att det finns olika sociala fält med egna särskilda spelregler. Han menar att 

varje gång man studerar ett nytt fält, upptäcker man egenskaper som är specifika för just detta 

nya fält (Bourdieu & Stierna 1992:131). Han skriver att ett fält, för att det ska fungera, kräver 

att där finns insatser, och människor som är redo att spela spelet, begåvade med det habitus 

som förutsätter kunskapen och erkännandet av spelets inneboende lagar, insatser etc. Ett 

habitus kan vara yrke, kapital av tekniker, referenser, trosbekännelser etc. (Bourdieu & 

Stierna 1992:128), ett dispositionssystem som förvärvats genom en underförstådd eller 

uttrycklig inlärning och fungerar som ett system av genererande schema, vilka genererar 

strategier som kan vara objektivt överensstämmande med sina författares objektiva intressen, 

utan att uttryckligen ha tänkts ut för detta mål (Bourdieu & Stierna 1992:133). Detta habitus 

är själva villkoret för fältets verksamhet, och produkten av denna verksamhet (Bourdieu & 

Stierna 1992:132). 

 

Vidare skriver han att alla människor som är engagerade i ett fält har ett visst antal 

fundamentala intressen gemensamt, dvs. allt som är knutet till fältets existens. Detta skapar en 

objektiv delaktighet. Man glömmer att kampen förutsätter ett samtycke mellan antagonisterna 

om vad som är värt att kämpa om, detta gemensamma intresse är förträngt till det självklara. 

Det är detta gemensamma som skapar fältet i sig: spelet, vinsterna i kampen - alla de 

förutsättningar man underförstått accepterar, till och med utan att veta om det, genom att spela 

spelet, gå med i spelet (Bourdieu & Stierna 1992:133).  

 

För att vara en deltagare på nätet krävs med andra ord rätt sorts kulturella och tekniska 

kapital. Man måste som medspelare på denna arena ha tillgång och kunskaper om hur 
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webben, med dess publiceringsverktyg fungerar. Man måste också ha förmågan att vinkla, 

skapa, filma eller skriva sina inlägg/berättelser/texter, på ett sätt som gör att andra användare 

vill sprida dem. Den som inte har dessa kapital har inte mycket att hämta i de sociala 

medierna. 

 

Gunnar Nygren, universitetslektor på JMK Stockholms universitet, skriver att 

informationsteknologin kan öka klyftorna bland medborgarna, han menar att skillnaden 

mellan generationer och sociala grupper är stora när det gäller användningen av internet, att 

arbetare och tjänstemän använder nätet mindre än högutbildade och att de gamla är nästan helt 

utanför. Att använda sig av nätet kräver enligt honom dessutom grundkunskaper om hur 

samhället fungerar, vilket ger högutbildade ett försprång framför lågutbildade. Att ge 

medborgare möjlighet att komma in tidigare i beslutsprocesser ger röststarka grupper 

möjlighet att påverka beslut, medan andra mer tysta grupper står utanför (Hvitfelt & Nygren 

2002:200). 

 

Graham Murdock och Peter Golding understryker vikten av dessa kapital för att få tillgång till 

dessa nya sociala plattformar, de skriver att det finns tre kapital som är viktiga att inneha för 

att inte hamna i vad de kallar den digitala klyftan (digital divide): ekonomiskt kapital (de 

föredrar dock att benämna det som materiellt kapital), socialt kapital (nätverk av kontakter 

och relationer), de menar att ex. vänner kan påverka en person som inte är bekant med 

internet att prova webben och utveckla sina kunskaper kring användandet av det, man lånar 

också hård- och mjukvara av varandra och hjälper varandra att lösa problem på vägen 

(Calabrese & Sparks 2004:251). Det tredje kapitalet de understryker vikten av är det 

kulturella kapitalet, huruvida man behärskar det komplexa system av symboler som krävs för 

att innehållet på webben ska ge nya kunskaper och verka meningsfullt. Det handlar också om 

kunskap, läsmöjligheter och identitet: att inte bara använda webben för att ladda ner 

information, utan att faktiskt obehindrat röra sig med den mjukvara som erbjuds och använda 

de sociala plattformar som nätet erbjuder (Calabrese & Sparks 2004:252). 

 

2.4 Varför vill man medverka på sociala medier? 
Genom de nya sociala forumen har användaren fått möjlighet att skapa, öka och förnya sitt 
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sociala kapital. Dessa sociala forum är inte enbart forum för att utbyta information, utan just 

kraftfulla verktyg för att bygga sociala nätverk. Abraham Maslow presenterade begreppet 

behovstrappan, vilken innebar att människor motiveras av att tillfredställa sina behov, i en 

viss ordning: från grundläggande överlevnadsbehov till självförverkligande. Amy Jo Kim, 

expert på webbnätverk, menar i boken Community Building on the Web att Maslows 

behovstrappa även gäller på webben. Detta innebär i så fall att användarna av sociala forum 

motiveras av känslan att tillhöra en grupp, de bygger självförtroende genom att delta, 

identifiera sig med andra och genom att utveckla nya förmågor och möjligheter för 

självförverkligande, vilket i slutändan ger användaren högre status och ett rykte i ett specifikt 

sammanhang eller socialt forum (Bowman & Willis 2003:38). Bowman och Willis, 

medförfattare till artikeln How audiences are shaping the future of news and information, 

initierad av The Media Center at the American Press Institute 2003 listar sex stycken motiv 

till varför man medverkar på sociala forum: 

 

1. Socialt erkännande - känsla av erkännande och deltagande. 

2. Skapa kontakter - med andra som har liknande intressen som en själv. 

3. Meningsskapande och förståelse: i en värld där vi bombarderas av mängder av 

mediekanaler vänder sig människor till sociala forum för att reda ut och skapa mening av all 

denna information. 

4. För att informera och bli informerad. 

5. För att bli underhållen och för att underhålla. 

6. För att skapa: användarna av sociala medier skapar ofta innehåll för att informera och 

underhålla andra användare, detta skapande bygger självförtroende och är enligt Maslow en 

akt av självförverkligandet. Användarna strävar efter fulländning genom att skapa (Bowman 

& Willis 2003: 38-41) 

 

2.5 Agenda-Setting 
1963 skriver Bernard Cohen om medias påverkan på dess publik.: 

 

  ”It may not be successful much of the time in telling people what   

  to think, but it’s stunningly successful in telling its readers what to   
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  think about”. 

      (Severin & Tankard 2010:222) 

 

Bernard Cohen menade alltså att medierna har betydelse i den allmänna debatten, han säger 

att medierna har en förmåga att sätta nyhetsdagordningen och på så vis föreslå för publiken 

vad de ska tycka, tänka och debattera om. 

 

McCombs och Shaw genomförde innan presidentvalet 1968 i Amerika en studie på väljare 

som var osäkra på vilken kandidat de skulle rösta på. Syftet med deras studie var att ta reda på 

hur osäkra väljare via massmedia skapade sig en uppfattning om vilka frågor som var viktiga 

att fundera över. McCombs och Shaw visade med sin studie att det finns ett samband mellan 

de frågor som medierna behandlade och de frågor som väljarna tyckte var viktiga (McCombs 

m.fl. 1972:181). McCombs sammanfattar själv i Makten över dagordningen (2006) med 

orden: 

 

  “De osäkra väljarnas prioriteringar av de fem centrala    

  kampanjfrågorna var med andra ord praktiskt taget identisk med   

  prioriteringarna av samma frågor i de närmast föregående veckors  

  nyhetsbevakning”.    (McCombs & Wadensjö 2006:28) 

 

Forskare poängterar dock fortfarande att det finns många obesvarade frågor kring Agenda-

setting, att teorierna inte förklarar allt, exempelvis ger de inga klara svar kring vilka faktorer 

det är som sätter i gång denna avancerade process (Severin & Tankard 2010:236). McCombs, 

Maxwell och Shaw skriver också själva i sin studie att deras undersökning inte bevisar att 

Agenda-Setting existerar, men att den starkt antyder att så är fallet (McCombs m.fl. 

1972:185). 

 

2.6 Second level of Agenda-Setting 
Länge ansågs det, som Cohen påpekade, att Agenda-Setting handlar om att medierna belyser 

vissa enskilda frågor och i förlängningen leder detta till att publiken går i tankar kring dessa 

ämnen (Severin & Tankard 2010:219). Senare forskning visar att det inte är så enkelt, utan att 
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det finns flera nivåer av Agenda-Setting. McCombs utvecklade sin forskning och upptäckte 

tillsammans med Estrada något de kallar Second level of Agenda Setting, vilket går ut på att 

den första nivån av Agenda-setting är en abstrakt nivå som rubricerar händelser, personer eller 

andra nyheter, men att det också finns ytterligare nivåer som kan avhandla andra konkreta 

attribut så som ekonomi, skatter etc. (Severin & Tankard 2010:236). Upptäckten av den andra 

nivån av Agenda-Setting, som kan inkludera attribut och attityder sammanfattar McCombs 

och Estrada så här: 

 

  ”To rephrase Cohen’s classic remark, the media may not only tell   

  us what to think about, they also tell us how and what to think   

  about it, and even what to do about it” 

      (Severin & Tankard 2010:238). 

 

Shoemaker och Reese skriver att massmedia hjälper oss att skapa en bild av det som vi inte 

kan uppleva eller lära oss med egna ögon: har vi ex. aldrig besökt Ryssland, men ändå har en 

bild av Ryssland, så härstammar förmodligen den bilden från massmedia (Shoemaker & 

Reese 1991:49). De menar att om det är riktigt att kulturer förändras och utvecklas, så är 

media med sitt innehåll med som en viktig faktor i detta system, som en broms eller 

katalysator (Shoemaker & Reese 1991:49). 

 

2.7 Gatekeepers 
David Manning Whites föreslog redan 1950 att journalister kan agera som s.k. Gatekeepers, 

vilket innebär att de aktivt väljer, av alla händelser som sker i världen, vilka som ska bli 

nyheter eller inte (Shoemaker & Reese 1991:3). 

Nygren och Zeiderveld hävdar att journalister inte längre är ensamma Gatekeepers, med makt 

över urval och informationsströmmar, som avgör vad vi får se, höra och läsa om vår omvärld 

(Nygren & Zeiderveld 2011:37). 

 

Sharon Meraz, assisterande professor på universitetet i Texas, menar att gatekeeper-rollen 

även finns i de sociala medierna, men att den där fungerar på ett annat sätt än i de traditionella 

medierna, hon menar att bloggare som sprider sina länkar ignorerar den rådande 
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dagordningen, om den inte passar deras egna ändamål, och via länkar istället sprider nyheter 

som intresserar dem, och att detta kan vara en mycket effektiv taktik för att kringgå den 

dagordning som de traditionella medierna försöker sätta (Meraz 2009:701-702). 

 

2.7.1 Vad plockar Gatekeepern upp? 

I de tidiga studierna om Gatekeeping fokuserade man på den enskildes subjektiva värderingar 

och byråkratiska rutiner, som avgörande faktorer för vad för nyheter som valdes att publiceras 

eller inte. Senare fokuserade forskningen på betydelsen av värderingar och kulturell, 

organisatorisk och ideologisk påverkan, som viktiga faktorer i besluten om vilka nyheter som 

skulle publiceras, alltså faktorer som inte låg på individnivå, utan på nationell nivå (McQuail 

2005:309). Forskningen visade att nyhetsmedierna konsekvent följde ett förutsägbart mönster 

och att olika medieorganisationer rapporterade på ett liknande om samma nyheter, de som 

valde vilka nyheter som skulle publiceras tycktes dela samma syn på vad som intresserar 

publiken och vad som är en nyhet (McQuail 2005:310).  

 

2.7.2 Nyhetsvärde 

En förklaring till varför olika medieorganisationer konsekvent rapporterar om händelser på 

liknande sätt ligger i konceptet nyhetsvärde, det attribut som förvandlar en händelse till en 

intressant berättelse för en publik. Galtung och Ruge fann i en studie om utländska nyheter i 

Norsk press faktorer som utgör det som kallas nyhetsvärde. De fann tre typer av faktorer som 

spelade roll i sammanhanget: organisatorisk, genre och sociokulturell. 

 

Den organisatoriska faktorn är enligt dem den mest universella och mest ofrånkomliga; alla 

nyheter måste passa in i organisationen och dess maskineri. Detta har stor betydelse för vad 

för händelser och nyheter som väljs ut, återanvänds och adapteras till det gällande mediet. 

Detta var till fördel för nyheter som skedde nära nyhetsbyråerna, ofta i storstäder med goda 

kommunikationsmöjligheter. De genrerelaterade faktorerna innebar att nyheterna skulle ha 

preferenser till andra tidigare nyheter, som passade med publikens förväntningar, så att 

nyheterna snabbt gick att placera i en bekant inramning: så som konflikter eller kriser i 

förväntade områden. Den sociokulturella faktorn härstammade, enligt dem, från vissa 

specifika västerländska värderingar och fokuserade på individer, oftast elitpersoner, men 
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också på negativa, våldsamma och dramatiska händelser. McQuail listar viktiga värderingar 

som ofta förekommer i västerländsk media: 

 

1. Storskaliga händelser 

2. Närhet till hemmet 

3. Tydlig innebörd 

4. Kort tidsrymd 

5. Relevans 

6. Återupprepning 

7. Personifiering 

8. Negativitet 

9. Betydelse 

10. Dramatik (McQuail 2005:310) 

 

2.7.3 Nyhetens karaktär 

Denis McQuail sammanställer i sin bok Mass Communication Theory (2005) ett antal attribut 

som definierar nyheter. Attributen är baserade på forskning av Lippman, Park, Galtung, Ruge 

och Breed. En nyhet är enligt denna sammanställning: aktuell och närstående i tid, oförutsedd, 

förutsägbar i sin karaktär, fragmentarisk i sin natur, hållbar, signalerande, formad av 

värderingar, intressant och saklig (McQuail 2005:376-377).  

 

2.8 Agenda-Setting och nyheter på sociala medier 
Justin Lewis skriver att nyheter tillhör kärnan av alla moderna demokratiska system, att 

kvalitén på beslut tagna i en demokrati är beroende av kvalitén på den information vi 

tillhandahåller (Lewis 1991:123). 

 

Att skapa nyheter har tidigare varit de traditionella nyhetskanalernas privilegium, men Sharon 

Meraz skriver i sin studie Is There an Elite Hold? Traditional Media to Social Media Agenda 

Setting Influence in Blog Networks (2009) att traditionella mediers monopol har rubbats, att 

makten har omfördelats: att den traditionella agenda-settingfunktionen i det nya 

medielandskapet är endast en av många krafter som påverkar dagordningen (Meraz 
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2009:701).  

 

2.9 Medverkande journalism - Participatory journalism 
Bloggar är enligt Bowman och Willis det mest aktiva bidraget till nyhetsskapande på webben. 

De menar att bloggen är ett revolutionerande verktyg som ger vem som helst med rätt talang 

och energi (denna talang och energi kan jämföras med Bourdieus habitus) möjlighet att göra 

sig hörd över hela webben (Bowman & Willis 2003:8). Bowman och Willis påpekar att denna 

medborgerliga journalism inte är begränsad till bloggar, utan sträcker sig till forum, 

nyhetsgrupper, chatrum, publiceringsverktyg, program för snabbmeddelanden etc. (Bowman 

& Willis 2003:9). (Här bör man kunna räkna in Facebook, Youtube och Twitter). 

 

Bowman och Willis kallar denna medverkande journalism för participatory journalism. Deras 

egen definition är: 

 

  “Participatory journalism: The act of a citizen, or group of citizens,  

  playing an active role in the process of collecting, reporting,   

  analyzing and disseminating news and information.”    

      (Bowman & Willis 2003:9). 

 

Medverkande journalism innefattar enligt dem lite, eller ingen, klassisk journalistisk 

arbetsrutin: granskning, redigering eller redaktionella beslut. Istället är det ett resultat av 

konversationer eller diskussioner som blommar upp i sociala nätverk (Bowman & Willis 

2003:9). Ett exempel på denna typ av journalism är när medlemmar av nätverket Flashback 

forum avslöjade naturfotografen Terje Hellesös fusk med sina naturfotografier. Medlemmarna 

på Flashback upptäckte att Terje hade använt bildredigeringsprogrammet Photoshop för att 

skapa fantastiska naturbilder (https://www.flashback.org/sp32639216). Detta blev sedan en 

nyhet i traditionella medier och Hellesö fråntogs priset årets naturfotograf 2010 

(http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13570565.ab). 

 

Man bör här poängtera att denna medverkande journalistik inte endast är av godo, utan att det 

kan riskera att sprida felaktig information. Ett sådant exempel är när reklambolaget Forsman 
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& Bodenfors spred pressreleaser om att artisten Tommy Nilsson bytt namn till Black 

(http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/article16437288.ab). Flera tidningar nappade 

på detta, som sågs som ett oväntat och märkligt namnbyte, och rapporterade om händelsen 

som om den vore sann. Hela namnbytet visade sig sedan vara en bluff, eller snarare en PR-

kupp för Marabous nya choklad med lakritssmak (http://www.expressen.se/noje/tommy-

nilsson-om-bluffen-ville-inte-ljuga/).  

 

Ett annat exempel på när medverkande journalism kan slå helt fel är instagramupploppet. På 

ett instagramkonto (instagram är ett socialt forum där man publicerar bilder som andra kan 

kommentera) lades bilder ut på unga tjejer tillsammans med rasistiska, sexistiska och 

förolämpande texter (http://www.dn.se/nyheter/sverige/hatsk-stamning-efter-rykten-om-

krankningar). Hundratals tjejer hängdes ut, med namn och bild och kallades för ord som 

"horor", "slampor" etc. Detta skapade starka reaktioner hos ungdomarna och ledde till 

upplopp. Händelserna blev sedan till rikstäckande nyheter hos flera traditionella 

mediekanaler.  

 

2.10 Diskussion om valet av teorier 
De teorier som presenteras ovan är de som varit relevanta för denna studie. 

Bourdieus teori om habitus, sociala och kulturella kapital är viktig då den förklarar att inte 

vem som helst kan skapa en nyhet på sociala medier, utan endast den som är innehavare av 

rätt materiella, kulturella och sociala kapital. 

 

Teorin om Agenda-Setting är viktig för att kunna förklara och förstå hur ett ämne som hamnat 

på nyhetsdagordningen kan ha effekt på mottagarna av dessa nyheter, vilket i ett andra led 

förklarar varför det uppstår allmän debatt och engagemang kring vissa ämnen. Teorin om The 

Second Level of Agenda-Setting är relevant för att förstå att det är vissa specifika ämnens 

attribut som hamnar på nyhetsdagordningen. 

 

Gatekeeperteorin är relevant för att förklara hur och varför just vissa händelser plockas upp av 

de traditionella nyhetsmedierna och blir till nyheter. Det är också nödvändigt att sätta sig in 

teorierna om vad som är nyhetsvärde och nyhetskaraktär, för att kunna förklara varför vissa 
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händelser plockas upp av Gatekeepern. 

 

Participatory Journalism-begreppet krävs för att knyta an, och förankra, ovanstående teorier 

till den nyhetsspridning som ibland sker i sociala medier, där texterna skapas av 

ickejournalister.
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3. Metod 

3.1 Urval och avgränsningar 
Det är viktigt att fundera över vilket urval av empiriskt objekt ska göras och var (Ahrne & 

Svensson 2011:23). Jag avgränsade mig till nyheter som har fått spridning på Facebook, 

Youtube och bloggar. Detta för att jag var väl bevandrad i hur dessa sociala medier fungerar, 

vilket gjorde att jag sparade tid då jag inte behövde sätta mig in i ett nytt socialt forum som 

jag inte var bekant med.  

 

Jag valde att enbart fokusera på nyheter som publicerats i Sverige, för att lättare kunna 

undersöka och röra mig i de sociala medier jag är bekant med. Jag tror också att jag, eftersom 

jag kan det svenska språket bättre än ex. engelska, lättare kan tyda och läsa de sociala koder 

och förstå de kontexter som nyheterna berör. 

 

Jag valde att fokusera på 5 nyheter och jämföra dem. Dessa händelser valde jag ut då jag själv 

observerat att de först spridits på sociala medier, men också av de tips jag fick av journalister 

om vilka nyheter de plockat upp från sociala medier. Antalet bestämdes av att denna studies 

syfte inte var att dra generella slutsatser i kvantitativ bemärkelse, utan en pilotstudie för att 

upptäcka tendenser, vilket eventuellt kan ligga till grund för en större framtida studie. 

 

Tre av de nyheters nyhetskronologi, som legat till grund för studien: Rånare stal Lizettes 

hund, Spårvagnskontrollanterna och Jimmy Fredrikssons öppna brev, observerade jag på 

egen hand då de nådde mig via Facebook. Fallet Klamydiabrevet och fallet med Noras grav, 

tipsade journalister mig om.  

 

3.2 Kvalitativ forskning 
Enligt Denzin och Lincoln har forskarens närvaro och tolkningsarbete en stark roll i den 

kvalitativa forskningen. De menar att kvalitativ forskning är en kontextbunden verksamhet 

som placerar betraktaren i världen. Att den består av en uppsättning tolkande, materiella 

praktiker som gör världen synlig. Dessa praktiker omvandlar världen så att den för jaget blir 

en serie representationer, bl.a. fältanteckningar, intervjuer, konversationer, fotografier, 
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inspelningar och minnesanteckningar. På den här nivån har den kvalitativa forskningen, enligt 

dem, en tolkande, naturalistisk syn på världen. Detta betyder att kvalitativa forskare studerar 

saker i deras naturliga omgivning och försöker förstå, eller tolka, fenomen utifrån den 

innebörd som människor ger dem (Alvesson & Sköldberg 2008:17).  I denna uppsats tolkades 

all insamlad data: intervjuer, filmer och bilder, av mig som författare, och jag försökte hela 

tiden vara medveten om att detta i slutändan påverkade resultatet av analysen. 

 

Forskningsdesignen lades upp efter Aspers rekommendationer: 

 

Formulera forskningsfrågan (Aspers 2007:12). 

För att formulera forskningsfrågan läste jag artiklar och litteratur om ämnet och utifrån det 

valde jag ovanstående teorier. Aspers rekommenderar att man först efter att man bekantat sig 

med fältet kan precisera frågan och metoden (Aspers 2007:13). Frågeställningen ändrades 

under skrivandets gång och slutade i: 

 

1. Vad har publiceringarna för narrativa likheter? 

2. Behandlar de liknande ämnen/frågor? 

3. Har de politiska faktorer eller vinklar gemensamt, som väcker starka reaktioner i den 

kontext där de presenteras? 

4. Har de mediespecifika likheter (film, skriven text, bild, ljud)? 

5. Har de som publicerat händelserna på sociala medier alla haft de materiella, sociala och 

kulturella kompetenser som Bourdieu beskriver (se avsnitt 2.9) som krävs för att fritt och 

bekvämt röra sig på internet och få spridning och skapa uppmärksamhet med sina 

inlägg/publiceringar. 

6. Finns det andra beröringspunkter som gör att dessa nyheter får stor spridning? 

 

Val av teori och metod för studien (Aspers 2007:14).  

Forskarens val av teori sker i ljuset av hennes generella kunskap om teorier, men oftare i 

relation till tidigare forskning och de teorier som använts inom just det området (Aspers 

2007:14). Precis så gick jag tillväga, jag undersökte den tidigare forskningen och summerade 

vilka teorier som användes som underlag. Där fann jag bland annat viktiga teorier som 
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Agenda-Setting och Gatekeeperteorierna. På handledaren Veronica Stoehrels 

rekommendation la jag även till teorier som definierar vad en nyhet är för något och även 

Bourdieus teorier om habitus och socialt kapital för att förklara vem som har möjlighet att 

röra sig obehindrat på webben. Dessa teorier var tillräckliga för att täcka upp och förklara en 

nyhets levnadscykel: från en första publicering på sociala medier till spridning i traditionella 

medier.  

 

Genererande av empiriskt material (Aspers 2007:15). 

Jag samlade mitt empiriska material med intervjuer och genom att läsa artiklar och 

publiceringar på webben. Vad gällde intervjuerna började med att skicka frågor via mail till 

redaktionella arbetare på nyhetsstationer där jag bad dem att svara på om de kom ihåg några 

nyheter de plockat upp från sociala medier de senaste två åren. Från dessa svar valde jag 

nyheter som kom att vara föremål för min undersökning. Jag försökte sedan skapa mig en 

uppfattning om hur de hade publicerats och spridits på webben, vad för kommentarer de 

mottagit och till slut en analys av innehållet: vad de berättar, vad de har för likheter i sitt 

innehåll etc.  

 

Kodning och analys (Aspers 2007:15) 

Aspers menar att materialet ska kodas för att sedan analyseras. Kodningsarbetet innebär enligt 

honom att man går igenom materialet för att sortera och koda enligt ett kodschema som 

skapas i relation till den valda teorin och det empiriska materialet (Aspers 2007:15). 

Jag valde att göra en kodning inte så strikt som Aspers rekommenderar, utan jag försökte i 

texterna hitta gemensamma nämnare, som jag knöt an till teorin. Det bästa sättet att göra detta 

på var att plocka rubriker, eller kategorier om man så vill, ur teorierna, och sedan försöka 

urskilja dessa attribut i de publicerade texterna/videon. 

 

3.3 Intervjuerna 
För att få information om vilka nyheter de traditionella nyhetskanalerna plockat upp från 

sociala medier skickade jag via mejl ut frågor till flertalet nyhetsredaktioner i Sverige. Dessa 

svar gav mig uppslag på nyheter som plockats upp från sociala medier. 
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I ett nästa steg skickade jag mejl till utvalda redaktionella medarbetare, de första som skrivit 

om nyheten i fråga. I detta mail ställde jag tre frågor: 

 

1. Vad var det med nyheten som fick journalisten att plocka upp den? 

2. Hade spridningen på de sociala medierna någon betydelse för att nyheten plockades upp, i 

så fall, på vilket sätt? 

3. Kommer du på några fler nyheter som plockats upp från de sociala medierna? 

 

3.4 Problem 
Antalet fall som studerats i denna uppsats är fem (de presenteras närmare i följande kapitel), 

vilket är för få för att kunna dra några generella slutsatser i kvantitativ bemärkelse. Det gör att 

den här studien snarare kan ses som en pilotstudie som pekar åt ett visst håll. Det skulle 

behövas fler fall att studera för att kunna dra kvantitativa slutsatser. 

 

När uppsatsen skrevs var det fem fall som jag fann som följt den nyhetskronologi (först 

publicerade i sociala medier och sedan i traditionella) som var intressant för syftet med denna 

uppsats. Jag försökte på egen hand, genom att undersöka nyheters kronologi, genom att titta 

på var och när de publicerats, och genom frågor till journalister, få nys på fler nyheter som 

genomgått denna kronologi, men det skulle behövts mer tid för att vaska fram fler fall.  

 

Det skulle också behövts mer tid för att få tag i fler journalister för att svara på frågor om 

varför de plockat upp dessa nyheter och vad för påverkan den tidigare spridningen på sociala 

medier haft för deras beslut att göra en nyhet av händelsen. Att få journalisterna själva att 

svara på frågor visade sig vara en allt annat än en självklarhet.
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4. Presentation av insamlat material 

4.1 Sammanfattning av insamlat material 
Här sammanfattas en summering av de texter som publicerats av privatpersoner på sociala 

medier och som varit föremål för denna studie: texternas handling och ton, hur jag som läsare 

uppfattar dem, var de ursprungliga nyheterna publicerats, hur stor spridning de fått och ett 

urval av vilka nyhetskanaler som sedan plockat upp nyheten, redogörs för. Texterna i sin 

helhet bifogas som bilagor. 

  

4.1.1 Jimmy Fredrikssons öppna brev till samhället 

Originaltext: https://www.facebook.com/notes/jimmy-james-

fredriksson/utf%C3%B6rs%C3%A4krad-av-

f%C3%B6rs%C3%A4kringskassan/10150771123922936 

Först publicerad datum och forum: 20120501 på Facebook. 

Urval av traditionella medier som sedan publicerade nyheten: 

Dagens Nyheter 20120504, Expressen 20120504, Göteborgs Posten 20120504, Aftonbladet 

20120504, Sveriges Radio P3 20120504, Sydsvenskan 20120505 m.fl. 

Antal delningar på Facebook: 80 443 delningar (https://www.facebook.com/notes/jimmy-

james-fredriksson/utf%C3%B6rs%C3%A4krad-av-

f%C3%B6rs%C3%A4kringskassan/10150771123922936) 

 

Beskrivning av texten: 

Jimmy Fredriksson skrev ett självutlämnande öppet brev som delades flitigt på Facebook, 

detta föranledde en stor spridning av händelsen hos flera traditionella medier. 

 

När man läser Jimmy Fredrikssons öppna brev till samhället kan man inte låta bli att känna en 

stor sympati för Jimmy. Brevet handlar om hur han efter en lång kamp mot sin dotters cancer 

förlorat henne då hon slutligen avled efter sviterna av sjukdomen. Det är en sorglig berättelse 

som väcker starka känslor som sorg och sympati. Jimmy beskriver hur han själv tappat lusten 

att leva, men att hans fru och andra dotter gör att han orkar fortsätta sitt liv. Han skriver sedan 

att en kvinna från försäkringskassan ringt honom och "lite stolt" talat om för honom att "JAG 
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har försäkrat ut dig". Det är svårt att inte känna upprördhet över försäkringskassans sätt att 

hantera fallet på. "Hur kan man utförsäkra en person som genomlidit en så svår tid", är min 

första tanke. Jimmy framstår i hans öppna brev som ett offer för en känslokall statlig 

institution som kör över honom fullständigt. Kortfattat kan man förklara händelsen som "en 

redan utsatt person blir offer för en känslokall organisation". 

 

Texten är skickligt skriven och det är uppenbart att Jimmy Fredriksson besitter förmågan att 

formulera sig väl och disponera en berättelse väl. 

 

4.1.2 Spårvagnskontrollanter behandlar en kvinna hårt 

Publicering: http://youtu.be/s-zG8C45DJM 

Först publicerad datum och forum: 20120418 på Youtube. 

Urval av traditionella medier som sedan publicerade nyheten: Aftonbladet 20120420, 

Göteborgs Posten 20120425, Sveriges Radio P4 Göteborg 20120420, Expressen 20120420, 

SVT Västnytt 20120420. 

Antal delningar på Facebook: 10876 

Antal kommentarer på Facebook: 38882 

(http://sharedcount.com/?url=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fs-zG8C45DJM) 

Antal visningar på Youtube: 422 311 (http://youtu.be/s-zG8C45DJM) 

 

Beskrivning: 

Youtube-användaren Sussi Johnsson publicerade en film 18 april 2012 på Youtube med titeln 

"Övergrepp" (Enligt hennes egen blogg är hon själv bildproducent på SVT 

(www.bloggportalen.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=129679) och bör således delvis 

känna till hur redaktionellt arbete på SVT fungerar, men valde uppenbarligen att publicera 

klippet på Youtube). Filmen fick stor spridning på sociala medier och blev sedan en nyhet på 

traditionella nyhetskanaler. Nyheten ledde till hotfull stämning mot kontrollanter som sedan 

togs ur arbete, vilket ledde till förlorade intäkter för Västtrafik. 

 

På filmen ser man en ung kvinna som blir fasthållen av tre stycken spårvagnskontrollanter. En 

man som först senare syns i bild försöker verbalt få kontrollanterna att släppa kvinnan. 
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Kvinnan försöker slita sig loss ur kontrollanternas grepp och hon ber dem även verbalt att 

släppa henne, hon börjar till slut gråta. Hon ber dem flera gånger att släppa henne, 

kontrollanterna håller sig lugna, håller fast henne och ber henne att lugna ner sig. 

Passagerarna och kontrollanterna hamnar i diskussion och till slut lugnar kvinnan ner sig och 

polisen kommer till plats. 

 

Filmen innehåller mycket dramatik då vakterna håller fast kvinnan som skriker, gråter och 

försöker bryta sig loss, samtidigt som passagerarna verbalt försöker få vakterna att släppa 

henne. Det råder en hetsk stämning i filmen och jag upplever det som att kvinnan är mycket 

utsatt då det är tre personer mot henne. Huruvida vakterna gör rätt eller fel är en fråga av 

juridisk karaktär, men det är svårt att som tittare av filmen inte tycka synd om kvinnan. 

Sammanfattningsvis kan man förenklat beskriva historien som en ensam kvinna blir bryskt 

behandlad av tre stycken kontrollanter som representerar en större organisation. 

Filmen är skickligt filmad med stadig hand och den lyckas fånga hela händelseförloppet. 

Rubriken ”Övergrepp” är ledande och indikerar att personen som publicerat filmen, i förväg 

tagit ställning i frågan, och vinklat filmen till den drabbade kvinnans fördel.  

 

4.1.3 Noras pynt vid graven plockades bort. 

Publicering: http://levamedsorg.blogspot.se/2013/01/tradet.html 

Först publicerad datum och forum: 20130123 Blogspot 

Urval av traditionella medier som sedan publicerade nyheten: Göteborgs Posten 

20130126 

Antal delningar på Facebook: 52  

Antal kommentarer på Facebook: 98 

(http://sharedcount.com/?url=http%3A%2F%2Flevamedsorg.blogspot.se%2F2013%2F01%2

Ftradet.html) 

 

Beskrivning: 

Lena och Marcus Hermansson pyntade ett träd vid deras dotters grav. När Lena besökte 

graven fick hon beskedet att pyntet skulle plockas bort. Hon skrev om detta på sin blogg, 

inlägget fick spridning och många reaktioner och kommentarer av läsare. Det är uppenbart att 
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Lena som skrivit inlägget är duktig på att skriva, texten har någon slags poetisk ton och det är 

svårt att inte känna stor sympati för henne. Man undrar varför pyntet verkligen måste plockas 

bort, det upplevs känslokallt och byråkratiskt. 

 

GP plockade upp händelsen och gjorde en nyhet av den. Kyrkogårdsförvaltningen backade 

inte i fallet och pyntet plockades till slut bort. Sammanfattningsvis kan beskriva händelsen 

som en sörjande kvinna blir offer för en organisations byråkrati. 

 

4.1.4 Rånare stal Lizettes hund: 

Publicering: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151247838549075&set=p.1015124783854907

5&type=1 

Först publicerad datum och forum: 20130112 på Facebook. 

Urval av traditionella medier som publicerat nyheten: Göteborgsposten 20130113, 

Sveriges radio P4 Göteborg 20130113, Metro 20130113. 

Antal delningar på Facebook: 10885 

Antal kommentarer på Facebook: 74 
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151247838549075&set=p.1015124783854907
5&type=1) 
 

Beskrivning: 

Lizette Jonssons mamma blev angripen och misshandlad i Västra Frölunda, Göteborg, av en 

rånare som försökte stjäla hennes fyra hundar, rånaren fick med sig en av hundarna. Lizette 

lade ut en efterlysning på Facebook, efterlysningen fick snabbt spridning och hade samma 

kväll delats 5000 gånger (http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1208529-ranare-stal-lizettes-

hund). 

 

Texten som publicerades av Lizette Jonsson är kortfattad i sin karaktär. Den beskriver 

händelsen och visar en bild på hunden som blivit kidnappad. Av texten framgår att mamman 

blivit misshandlad. En hittelön utlovas också. Som läsare upplever jag det som att modern 

blivit offer för ett hänsynslös rånare. Dagen efter att Lizette Jonsson publicerat texten på 

Facebook plockade flera traditionella nyhetskanaler upp historien. 
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Förenklat kan man sammanfatta historien som en kvinna blir angripen och misshandlad av en 

aggressiv rånare som stjäl hennes hund. 

 

4.1.5 Klamydiabrevet 

Publicering: http://klamydiabrevet.blogspot.se/2010/09/sveket.html 

Först publicerad datum och forum: 20100915 på Blogspot. 

Urval av traditionella medier som sedan publicerat nyheten: Sveriges Radio Ekot 

20100917, Dagens Nyheter 20100917, Aftonbladet 20100917, m.fl. 

Antal delningar på Facebook: 13794 

Antal kommentarer på Facebook: 16664 

(http://sharedcount.com/?url=http%3A%2F%2Fklamydiabrevet.blogspot.se%2F2010%2F09

%2Fsveket.html) 

 

Beskrivning: 

15 september 2010 skrev Emelie Holmquist blogginlägget "Sveket" på sin blogg 

Klamydiabrevet. Inlägget handlade om hennes mamma Annica som länge varit svårt sjuk och 

som blev utförsäkrad och nekades sjukersättning från försäkringskassan. Hon hänvisades till 

socialkontoret och uppmanades att sälja sin lägenhet innan hon kunde få socialbidrag. 

Blogginlägget spred sig som en löpeld, först i sociala medier, och sedan i traditionella medier. 

Fallet med Annica, den utförsäkrade mamman, blev också ett slagträ i valdebatten 2010. I 

SVTs slutdebatt kommenterade statsminister Fredrik Reinfeldt Annicas enskilda fall. Något 

Försäkringskassan däremot inte ville göra.  

 

Blogginlägget är utlämnande och mycket välskrivet, det är svårt att inte beröras av Annikas 

öde, man känner som läsare stor sympati för både dottern och mamman och man upplever 

försäkringskassans beteende som hänsynslöst och känslokallt. Det är en tragisk händelse som 

skildras på ett skickligt sätt, där författaren uppenbart är en skicklig berättare. 

Blogginlägget handlar i korthet om en kvinna som arbetat hela sitt liv som plötsligt blir sjuk 

och behandlas hänsynslöst av försäkringskassan.  
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5. Analys 

5.1 Sociala medier 
Alla de nyheter som analyserats i denna uppsats har först publicerats på medier som uppfyller 

kraven på den definition av sociala medier så som Robert Kozinet definierar dem: 

 

  ”Ett hybridformat för kommunikation som erbjuder individuella sidor, olika 

  medier för interaktion, intresse- och aktivitetsgrupper och nätgemenskaper 

  som användarna får till via selektiva länkningar”. 

       (Kozinets & Retzlaff 2011:264). 

 

Filmen Övergrepp (2011) publicerades på Youtube, Jimmy Fredriksson öppna brev 

Utförsäkrad av försäkringskassan (2012) publicerades på Facebook, inlägget Sveket (2010) 

publicerades på  bloggen Klamydiabrevet, efterlysningen av Lizettes hund (2013) publicerades 

på Facebook och inlägget Trädet (2013) publicerades på bloggen Att leva med sorg. 

 

5.2 Bourdieus Habitus 
Precis som Bourdieu skriver upptäcker man nya saker när man studerar ett visst fält (Bourdieu 

1992 & Stierna:131). Man kan dra slutsatsen av denna undersökning att de fält som utgör 

sociala medierna i sig har egna inneboende regelverk: man måste ha kännedom om hur man 

skapar ett inloggningskonto, lära sig att skapa en profil, ladda upp fotografier etc. Det krävs 

också särskilda habitus och ett dispositionssystem för att man överhuvudtaget ska kunna delta 

i fälten, göra sig hörd och förstådd. Man måste kunna det sociala spelet, hur man likear 

(gillar) andras inlägg, hur man beter sig när man kommenterar, vilken ton man ska ha på 

statusuppdateringar för att få respons etc. Bourdieu skriver att ett fält, för att det ska fungera, 

kräver att där finns insatser och människor som är redo att spela spelet, begåvade med det 

habitus som förutsätter kunskapen och erkännandet av spelets inneboende lagar, insatser etc. 

(Bourdieu & Stierna 1992:128). I de fall som studerats i denna studie kan man konstatera att 

det publicerade skapats av människor beredda att spela spelet som de sociala medierna utgör, 

de är alla begåvade med det habitus som förutsätter kunskapen och erkännandet av spelets 

inneboende lagar och insatser: alla har de startat ett konto på något socialt forum i deras eget 
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namn, lärt sig att använda kontot, filmat eller skrivit texter som de sedan publicerat. Insatsen 

som krävs för detta är inte liten, de tar alla ett starkt ställningstagande i känsliga sakfrågor, de 

lämnar ut känslig personlig information om sig själva (och i vissa fall sin familj) och de har 

alla senare bemötts av argument och skapat stor debatt, de har med andra ord kastat sig ut i 

offentligheten och därmed gått med på att spela spelet med de insatser det innebär. De har alla 

haft, förutom de kunskaper om webben som krävs för att publicera, också den retoriska 

förmågan att vinkla sin berättelse för att främja deras agenda. På så vis använder de fältets 

habitus som det dispositionssystem som Bourdieu beskriver, de har förvärvat kunskaper 

genom en underförstådd eller uttrycklig inlärning, och det har visat sig fungera som ett system 

av genererande schema, vilka i sig genererar strategier, som kan vara kan överensstämmande 

med författarens objektiva intressen, utan att uttryckligen ha tänkts ut för detta mål (Bourdieu 

& Stierna 1992:133). I alla fem fallen som studerats är författarens intressen uppenbara, de tar 

alla ställning i frågor där de anser att någon organisation har betett sig på ett felaktigt sätt. 

 

Man kan också konstatera att Gunnar Nygrens påstående om att medborgare som tidigt 

kommer in i beslutsprocesser ger röststarka grupper möjlighet att påverka beslut, medan andra 

mer tysta grupper hamnar utanför. Att använda sig av nätet kräver enligt Nygren 

grundkunskaper om hur samhället fungerar, vilket ger högutbildade ett försprång framför 

lågutbildade (Hvitfelt & Nygren 2002:200). Samtliga fall i denna studie hade förmodligen 

inte kommit allmänheten till känna om de hade tillhört den del av befolkningen som är på fel 

sida av den digitala klyftan, som inte har tillgång till webben och de rätta sociala och 

kulturella kapital som krävs. 

 

Utan att ha tagit reda på vad för utbildning författarna har så kan man ändå konstatera att de 

alla haft förmågan att uttrycka sig väl i skrift och, i ett fall, även kunskaper i hur man 

använder filmutrustning. Kvinnan som filmade spårvagnsincidenten arbetar dessutom på 

SVT, vilket tyder på att hon är bekant med medier som berör rörlig bild. 

 

Även Murdock och Golding understryker vikten av de ekonomiska/materiella, sociala och 

kulturella kapitalen som krävs för att få tillgång de nya sociala medierna (Calabrese & Sparks 

2004:251). Vad gäller fallen som studerats så kan man konstatera att samtliga haft det 
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materiella/ekonomiska kapitalet för att kunna publicera: de har använt sig av någon form av 

videokamera, datorverktyg och mjukvara för att publicera sina inlägg. De har haft det sociala 

kapital som krävs för att nå ut med sina inlägg (har man inga kontakter så är det ju ingen som 

läser ens inlägg och länkar det vidare). I fallet med kvinnan på spårvagnen kan man 

konstatera att Sussi Johnson som publicerade filmen förmodligen haft ett betydande socialt 

kapital då hon själv arbetar på SVT (hur detta exakta påverkat filmens spridning är inte 

kartlagt). De samtliga har också uppenbarligen haft det kulturella kapital som Murdock och 

Golding skriver är nog så viktigt för att nå ut på sociala plattformar (Calabrese & Sparks 

2004:252), nämligen kunskaper om de komplexa system av symboler som krävs för att skapa 

meningsfullt innehåll på webben, de har ju alla skapat text och/eller film som berör och 

förmedlar starka känslor genom den mjukvara som Internet erbjuder. 

 

5.3 Varför på sociala medier? 
Som Bowman och Willis skriver har användaren av de sociala forumen fått möjlighet att 

skapa, öka och förnya sitt sociala kapital på internet. Dessa forum är inte enbart forum för att 

utbyta information, utan just kraftfulla verktyg för att bygga sociala nätverk (Bowman & 

Willis 2003:38). Man kan konstatera att samtliga författare av de fall som studerats har 

lyckats nå ut till många människor och på så vis utökat, eller åtminstone nått ut, till ett stort 

nätverk. Jimmy Fredrikssons brev har delat 80 000 gånger på Facebook, Sussi Johnsons film 

Övergrepp har setts 421 813 gånger på Youtube, blogginlägget Sveket har delats 13794 

gånger på Facebook, inlägget om den kidnappade hunden 10885 gånger och inlägget Trädet 

52 gånger på Facebook. 

 

Bowman och Willis skriver att användarna använder de sociala medierna för att tillhöra en 

grupp, att de bygger självförtroendegenom att delta, identifiera sig med andra och utveckla 

nya förmågor och möjligheter för självförverkligande (Bowman & Willis 2003:38). Detta 

gäller förstås endast de som är innehavare av rätt socialt och kulturellt kapital. Det må vara 

fallet att användarna generellt använder webben för denna typ av självförverkligande, men de 

inlägg som studerats här har en tydligare agenda, de berör sakfrågor: en man som utförsäkras, 

en kvinna som behandlas hårdhänt, en kvinna vars mamma är svårt sjuk och utförsäkras, en 

mor vars döda dotters gravs pynt plockas bort, en mor som blivit misshandlad och bestulen på 
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sin hund: istället för att sträva efter ett slags högsta nivå av självförverkligande finns det i 

dessa texter en ton av desperation, ett rop på hjälp och ett stark ställningstagande om att något 

är fel, att personer har felbehandlats av organisationer och myndigheter. De publiceringar som 

nämnts väckte alla debatt av olika grad, de spred sig till flera nyhetskanaler: tidningar och 

TV-kanaler, och fick till och med statsministern att kommentera ett enskilt fall. Det tycks 

alltså som att de sociala medierna går att använda som ett opinionsverktyg för att väcka debatt 

i vissa specifika sakfrågor, om man använder medierna på ett visst sätt. 

 

5.4 Agenda-Setting 
Bernard Cohen menade att medierna har betydelse för den allmänna debatten, att medierna 

har en förmåga att sätta en nyhetsdagordning som föreslår för publiken vad de ska tycka, 

tänka och debattera om (Severin & Tankard 2010:222). McCombs och Shaw visade senare att 

det finns ett tydligt samband mellan de frågor som medier behandlar och de frågor som 

läsarna anser vara viktiga (McCombs m.fl. 1972:181). Eftersom det är uppenbart att samtliga 

publiceringar som avhandlats i denna uppsats har nått ut från de sociala medierna till 

traditionella nyhetskanaler så kan man dra slutsatsen att publiceringarna varit med och 

påverkat nyhetsagendan. Filmen Övergrepp om kvinnan som blev hårt behandlad på en 

spårvagn ledde till debatt och starka känslor hos bland annat GPs läsare 

(http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.926853-starka-kanslor-bland-gp-s-lasare) och senare 

till att kontrollanter vägrade utföra sitt jobb, vilket i sin tur ledde till miljonförluster för 

Västtrafik (http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.938771-dyrbar-vecka-utan-kontroller) och 

förlorade inkomster för staten. Påverkan på debatten och konkreta effekter på samhället var 

därmed uppenbara. 

 

Det faktum att blogginlägget Sveket senare kommenterades av statsministern och blev ett 

slagträ i valet 2010 

(http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2151&artikel=4032187) 

påvisar att inlägget påverkade den allmänna debatten. Alla de kommentarer som inlägget fick 

tyder också på att det engagerade många personer. 

 

Jimmy Fredrikssons öppna brev fick också stor spridning och spreds till många traditionella 
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nyhetskanaler och hade på så vis påverkan på den allmänna debatten.  

 

Fallet med den kidnappade hunden fick stor spridning i sociala- och viss spridning i lokala 

traditionella medier och blev på så vis en del av den lokala nyhetsagendan i Västra Götaland. 

 

Fallet med Noras grav fick inte lika stor spridning som de ovanstående fallen, men den 

plockades upp av GP som skrev 2 artiklar om den och inlägget fick 27 kommentarer på 

bloggen där den publicerades. Den påverkade, om än inte lika mycket som de andra fallen, 

den lokala debatten i viss mån. 

 

5.5 Second level of Agenda-Setting 
När det kommer till den andra nivån av nyhetsagendan som McCombs och Estrada upptäckte, 

den nivå som avhandlar konkreta attribut som skatter etc. (den första nivån av 

nyhetdagordningen är en abstrakt nivå som rubricerar händelser, personer eller andra nyheter 

(Severin & Tankard 2010:236)), så är det tydligt att de publiceringar som studeras i denna 

uppsats hamnar under den andra nivån. Filmen om spårvagnskontrollanter skapade debatt som 

inte gällde huruvida det är okej att bötfälla passagerare som reser utan biljett eller ej, eller om 

kontrollanters vara eller ickevara, utan om vilken grad av våld kontrollanterna får använda, 

och var den gränsen går. 

 

Blogginlägget Sveket skapade en debatt som inte bara handlade om sjukförsäkringar i 

allmänhet, utan om hur det faktiskt påverkar en enskild individ när denne blir utförsäkrad, och 

om hur kallhjärtat det kan tyckas vara när en myndighet utförsäkrar en sjuk person. Detta 

gäller även fallet med Jimmy Fredriksson: debatten som följde handlade om hur det är möjligt 

att en myndighet kan agera så kallt och hänsynslöst mot en person som genomlidit en stor 

sorg. 

 

När det gäller Noras grav där kyrkoförvaltningen plockade bort pyntet från trädet bredvid 

graven handlade debatten inte vad regelverket säger om sådant pynt, utan om hur 

kyrkoförvaltningen kallhjärtat plockade bort pynt från en liten flickas grav. Fallet med den 

kidnappade hunden handlade om hur hänsynslöst en rånare betett sig, men också om själva 
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hunden och dess öde. 

 

Här framträder ett gemensamt tema för alla av dessa nyheter: de har alla blivit offer, för en 

myndighet, organisation eller kriminalitet (det är i vissa av fallen diskutabelt huruvida de 

faktiskt är offer eller inte, men det är så det framställs i texterna och videofilmen). 

 

5.6 Gatekeepers 
Det är komplicerat att redogöra för exakt vem och vid vilken tidpunkt någon agerat 

Gatekeeper i ovanstående fall, alltså vem som aktivt valt, av alla händelser som sker i världen, 

vad som ska bli en nyhet eller inte (Shoemaker & Reese 1991:3), men det är enkelt, genom att 

titta på publiceringsdatumet, att avgöra huruvida nyheterna först publicerats i sociala medier 

eller traditionella medier. 

 

Nygren och Zeiderveld hävdar att journalisterna inte längre är ensamma om att vara 

Gatekeepers med makt över urval och informationsströmmar (Nygren & Zeiderveld 2011:37). 

I fyra av fallen är det ickejournalister som publicerat sina inlägg (Sussi Johnson som 

publicerade filmen Övergrepp arbetar som bildproducent på SVT och har journalistisk 

bakgrund, ändå valde hon intressant nog att publicera filmen på Youtube först). Alla är de 

först publicerade på sociala medier och det var där de först fick uppmärksamhet och 

spridning, vilket innebär att de nådde ut till många läsare, utan journalisters hjälp. Däremot är 

det otvivelaktigt så att det var journalisters beslut som gjorde att de senare publicerades i 

traditionella medier, den gamla Gatekeeperrollen fanns med in bilden när nyheten adapterades 

till de traditionella medierna. Jag försökte få svar från journalisterna huruvida den första stora 

spridningen på sociala medier påverkade deras beslut att plocka upp nyheten. Pia Johansson 

som i Göteborgsposten skrev artikeln om Noras grav där pyntet plockades bort säger att hon 

skulle fastnat för nyheten ändå. Anders Munck som skrev första artikeln om Jimmy 

Fredriksson på Aftonbladet säger att nyhetsvärdet låg i att otroligt många hade delat och läst 

det Jimmy hade skrivit, att det var ett fall som engagerade: att när många vill läsa på webben, 

är det en parameter som de tar hänsyn till i deras nyhetsvärdering. Delningen på Facebook, 

var enligt honom, en bra parameter på det. Lars Peter Hielle på Sveriges Radio, som gjorde ett 

reportage om Jimmy Fredriksson, svarade lite tvetydigt att spridningen på Facebook spelade 
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mindre roll i det här fallet, men att det visade att det ändå fanns ett stort intresse för hans 

berättelse. 

 

Det tycks alltså som att spridningen på sociala medier kan vara en faktor som gör att 

Gatekeepern upplever att nyheten har ett stort värde och därför väljer att publicera. Det 

betyder att den som har möjlighet att publicera på sociala medier är en Gatekeeper över sin 

egen publikation, och om inlägget får stor spridning, kan det i ett andra led påverka 

Gatekeepern på de traditionella mediekanalerna. 

 

Det är också så att alla som sprider och delar en publicering/länk, fungerar som ett slags 

Gatekeepers då de aktivt väljer vad de vill länka. Detta liknar det som Sharon Meraz 

beskriver, att Gatekeeperrollen även existerar på de sociala medierna, men att den där 

fungerar på ett annat sätt, att bloggare som sprider sina länkar ignorerar den rådande 

dagordningen om den inte passar deras ändamål, istället sprider de länkar och nyheter som 

intresserar dem, och att detta kan vara ett mycket effektivt sätt att kringgå den dagordning 

som de traditionella medierna sätter (Meraz 2009:701-702). 

 

5.6.1 Varför plockades nyheterna upp i traditionella nyhetskanaler? 

När man jämför de publiceringar som avhandlas i denna studie med de definitioner av nyheter 

som McQuail tar upp i boken Mass Communication Theory (2005) så kan man konstatera att 

dessa publiceringar uppfyller flera av de kriterier som utgör en nyhet, texterna har ett 

nyhetsvärde. Om man jämför med Galtung och Ruges tre faktorer om nyhetsvärde: 

organisatorisk, genre och sociokulturell (McQuail 2005:310) så kan man konstatera att vad 

gäller den organisatoriska faktorn så bör det varit lätt att passa in nyheterna i maskineriet när 

det kommer till urval och adaption, då texterna med dess vinkel mer eller mindre är 

färdigproducerade, det är tydligt vem som är förstahandskällan och denne befinner sig inom 

rimligt avstånd från närmaste nyhetscentra (alla händelser skedde i Sverige). När det kommer 

till genrefaktorn så är det ingen ovanlig nyhet att någon individ är drabbad av något tragiskt. 

Publiken upplever förmodligen inte dessa nyheter som en helt ny genre, utan kan förmodligen 

relatera till andra nyheter med liknande karaktär: nyheter om brottsoffer, offer för olyckor, 

etc.  
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Vad gäller den sociokulturella faktorn, där västerländska nyheter ofta fokuserar på en individ, 

eller våldsamma, dramatiska händelser så är de mitt i prick. Samtliga fall innehåller dessa 

ingredienser av olika grad. Man kan också konstatera att de uppfyller många av de övriga 

attributen som definierar nyheter: närhet till hemmet, de har en tydlig innebörd, de ligger 

närstående i tid, de har relevans, de är personifieringar av händelser, de är negativa och 

innehåller dramatik (McQuail 2005:310). Att dessa nyheter plockas upp av redaktionella 

medarbetare än därmed inte förvånande. 

 

Journalisternas egna svar på frågan om varför de plockat upp dessa nyheter bekräftar 

ovanstående. Pia Svensson skriver om nyheten om artikeln om Noras grav att där fanns ett 

David-Goliattema, som är lätt att känna igen sig i, att där fanns ett regelbrott och ett 

allmänintresse.  

 

Anders som skrev om Jimmy Fredriksson i Aftonbladet skriver att nyheten var viktig rent 

innehållsmässigt med hänsyn till tidigare artiklar kring försäkringskassam, att händelsen var 

en del i ett större sammanhang av orättvisor. Även Lars-Peter på SR som gjorde ett reportage 

om Jimmy är inne på samma spår, att det fanns en het diskussion om utförsäkringar under just 

den tiden. Det är tydligt att genrefaktorn som Galtung och Ruge nämner, där publiken ska 

kunna relatera till tidigare nyheter, har haft betydelse för dessa journalisters beslut att plocka 

upp nyheten: de serverar publiken något de kan känna igen sig i, som liknar tidigare artiklar 

och som det tidigare funnits en het diskussion om. 

 

5.7 Agenda-Setting och nyheter på sociala medier 
Meraz skriver att skapandet av nyheter tidigare varit de traditionella nyhetskanalerna 

privilegium, men att detta monopol har rubbats, att makten har omfördelats, att den 

traditionella agenda-settingfunktionen i det nya medielandskapet endast är en av många 

krafter som påverkar dagordningen (Meraz 2009:701). 

 

Samtliga fall som beskrivs i denna studie är indikationer på att så är fallet. De har alla 

publicerats av medborgare (dock med ett socialt och kulturellt kapital som ger dem tillträde 
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och möjlighet att röra sig dessa fält) och de har alla påverkat den allmänna debatten mer eller 

mindre. 

 

5.8 Medverkande journalism/Participatory journalism 
Bowman och Willis menar att bloggar är ett av de mest aktiva bidragen till nyhetsskapande på 

webben, de sträcker sig så långt att de kallar det för en revolution och att vem som helst med 

talang och energi har möjlighet att göra sig hörd över hela webben (Bowman och Willis 

2003:8). När de skriver vem som helst med talang och energi borde man snarare använda 

Bourdieus resonemang om kulturellt och socialt kapital. Man kan ändå konstatera att i vissa 

specifika fall, när det kommer till specifika ämnen som berör och som väcker känslor och 

empati, så kan medborgaren med rätt kulturellt och socialt kapital skapa nyheter på webben 

som får stor spridning, de fem fall som studerats i denna studie indikerar starkt att så är fallet.  

 

När Bowman och Willis skriver om medverkande journalism (participatory journalism), där 

medborgaren spelar en aktiv roll i samlandet, rapporterandet och analyserandet av information 

(Bowman & Willis 2003:9), så kan man i fallen för denna studie konstatera att 

privatpersonerna som publicerat sina texter och film helt och hållet stått för samlandet och 

rapporterandet av materialet, men analysen har tillfallit mottagaren. Dels mottagaren på 

webben, som nås av nyheten och som sedan länkar den vidare och kommenterar, men också 

journalisterna som väljer att plocka upp nyheten i de traditionella medierna och dess 

mottagare. 

 

Dock har publiken i fallet med den fuskande naturfotografen Terje Hellsö granskat och 

analyserat information och upptäckt brister, som sedan i ett andra led nått journalisterna och 

de traditionella medierna. Det var användare av Flashback forum som upptäckte fusket 

(https://www.flashback.org/sp32639216). Detta följdes upp av traditionella medier och det 

slutade med att Hellesö fick lämna tillbaka priset som årets naturfotograf 2010 

(http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13570565.ab). I vissa fall kan alltså användaren av 

webben ha en analyserande roll som liknar det journalistiska arbetet.
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6 Slutsatser 

6.1 Sociala medier för att sätta nyhetsagendan 
Utifrån de fem fall som studerats i denna uppsats så går det att dra slutsatsen att man som 

medborgare, med rätt sorts materiellt, kulturellt och socialt kapital, i vissa specifika fall, när 

det kommer till vissa specifika ämnen, kan påverka den traditionella nyhatsagendan genom att 

publicera text eller video på sociala medier. Det går att använda sociala medierna som ett 

verktyg för att skapa opinion för vissa frågor. 

 

För att ha möjlighet att göra detta måste man ha tillgång och kunskap om internet och de hård- 

och mjukvara som krävs för att använda webben och där publicera text. Man måste även ha 

förmågan att formulera text, eller filma video, som är retorisk på ett sätt som berör. Dessutom 

måste man ha kontakter som hjälper till att sprida nyheten (detta behöver dock inte vara 

vänner eller personer man känner, men andra webbanvändare som nås av texten och som 

känner tillräckligt med empati för att länka texten vidare). Det går, om man skriver en text 

som är engagerande och som väcker känslor, eller om man fångar en dramatisk händelse på 

video, publicera detta och få en stor spridning på sociala medier. 

 

6.2 Från sociala medier till traditionella medier 
Om journalister, eller nyhetsredaktionella medarbetare får nys om en nyhet som fått stor 

spridning på sociala medier, finns det indikationer som tyder på att denna spridning kan vara 

en faktor som får dem att plocka upp nyheten från de sociala medierna och publicera den i 

traditionella medier. Detta antyder att man kan påverka journalister, eller andra redaktionella 

medarbetare i deras roll som Gatekeeper, åtminstone i vissa fall, där en publicerat text eller 

video först får stor spridning på sociala medier. 

 

En annan faktor som är viktig för att Gatekeepern på en nyhetsredaktion ska plocka upp en 

nyhet från sociala medier är att den uppfyller den definition av nyheter och nyhetsvärde som 

Galtung och Ruge listar: att de passar in organisatoriskt, att de tillhör en tidigare etablerad 

genre och att de uppfyller västerländska sociokulturella faktorer så som att fokusera på en 

individ med ett inslag av drama. Alla de nyheter som studerats här uppfyller dessa krav. 
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De texter som analyserats har fått olika stor spridning, men de har alla i viss mån påverkat 

debatten och nyhetsdagordningen. Blogginlägget Sveket fick stor uppmärksamhet och blev ett 

slagträ i riksdagsvalet 2010. Även videon Övergrepp hade påtaglig inverkan på 

nyhetsdagordningen, men också konkret samhällspåverkan i form av uteblivna intäkter för 

Västtrafik och således utebliven skatt för staten. 

 

6.3 Nyheternas gemensamma nämnare 
Publiceringarna som varit föremål för denna studie har följande faktorer gemensamt: 

 

1. De texter och video som analyserats här har fått spridning på sociala medier och sedan i 

traditionella medier. 

2. De har alla skapats och publicerats av privatpersoner (fallet filmen Övergrepp är 

diskutabelt då Sussi Johnsson som höll i kameran arbetar som bildproducent på SVT). Hon 

valde dock att först publicera filmen på Youtube och inte i traditionell media. 

3. De har gemensam tematik: David-Goliattema och ett offertema. I fyra av fallen är det en 

person som blir offer för en organisation, eller för personer som representerar organisationen. 

I fallet med Lizettes hund är förövaren antingen en kriminell organisation eller en kriminell 

person. 

4. De har gemensamt att de är självutlämnande, de lämnar alla ut känslig information som 

namn, men också stora känslor, familjesituation, ekonomisk situation etc. 

5. De har gemensamt att texterna är retoriskt skickligt skrivna och skapar känslor hos läsaren 

(filmen skiljer sig förstås från texterna i sin utformning, men den lyckas också förmedla 

starka känslor då den som filmar fångar hela händelseförloppet med stadig hand). 

6. De har gemensamt att de behandlar ämnen som går under den andra nivån av 

nyhetsdagordningen, den som behandlar konkreta ämnen: i dessa fall övervåld av 

kontrollanter, hänsynslöst beteende av myndigheter och kriminellt våld. 

7.De har gemensamt att de alla har nyhetsvärde enligt Galtung och Ruges definition. 

8. De har gemensamt att skaparna uppenbarligen haft det sociala och kulturella kapital som 

Bourdieu beskriver, då de haft tillgång till webben och använt det på ett sätt som skapat 

uppmärksamhet åt deras agenda.
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7. Slutdiskussion 

Denna studie utfördes på fem fall som först publicerats på sociala medier och sedan i 

traditionella medier: tre fall som jag själv upptäckt via Facebook och två fall som journalister 

upplyste mig om att de plockat upp från sociala medier. Fem fall är inte tillräckligt många för 

att dra generella slutsatser i kvantitativ bemärkelse, vilket gör att denna studie kan ses som en 

pilotstudie som pekar åt ett visst håll. 

 

Man kan ändå, utifrån de fem fall som här studerats, konstatera att den enskilde medborgaren 

(med den typ av kulturella, sociala och materiella kapital som Bourdieu beskriver) har 

möjlighet att publicera text (eller video) på sociala medier och i de fall händelserna har 

nyhetsvärde, få stor spridning. Ibland följs detta av att publiceringen blir upplockad av de 

traditionella medierna, där den blir till en nyhet. Detta verkar dock endast gälla vissa specifika 

texter/filmer som behandlar vissa specifika ämnen. De publiceringar som här har studerats har 

många gemensamma nämnare som tycks ha betydelse i sammanhanget. De behandlar alla 

enskilda medborgare som framställts som offer för någon organisation, myndighet eller 

brottsling. Texterna/videon innehåller en hög grad av dramatik och/eller tragiska livsöden 

med en känsla av hjälplöshet och utsatthet. De väcker alla (att döma av kommentarerna som 

publiceringarna fått och av den debatt de väckt) starka känslor, som möjligen förklarar det 

engagemang och den spridning som texterna fått.  

 

Efter att dessa publiceringar fått stor spridning i sociala medier, har de plockats upp av 

redaktionella medarbetare på traditionella nyhetsmedier. Där har de sedan fått olika grad av 

spridning och uppmärksamhet. De journalisterna som i denna studie svarat på mina frågor, 

antyder att den spridningen händelserna haft på sociala medier kan ha haft betydelse för 

beslutet att plocka upp händelsen och göra nyheter av dem i sina respektive mediekanaler. 

Spridningen på sociala medier tycks på så sätt, för journalisterna, fungera som ett slags 

barometer för vilket nyhetsvärde händelsen har. Detta är en indikation på att det privilegium 

redaktionella medarbetare tidigare haft som Gatekeeper har förändrats: stor spridning på 

sociala medier kan vara en faktor som påverkar Gatekeeperns beslut att göra en nyhet av 

händelsen eller inte. 
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Därmed inte sagt att vad som helst kan plockas upp och bli till en nyhet i de traditionella 

nyhetskanalerna. De händelser som här har studerats har uppfyllt flera av de attribut som 

definierar vad som är en nyhet. De har alla gått att applicera i respektive medieorganisations 

rutiner: källorna har alla varit kontaktbara och befunnit sig på rimligt geografiskt avstånd från 

redaktionerna, vilket gjort det möjligt för dem att ha kontakt. Det har heller inte behövts några 

särskilda journalistiska prestationer som skiljer sig från redaktionernas övriga rutiner och som 

kräver extra insatser. De har passat in i en tidigare etablerad nyhetsgenre som känns igen av 

nyhetsmediernas läsare/tittare. De uppfyller också de sociokulturella faktorer som ofta är 

förekommande i västvärldens nyheter: de behandlar enskilda individer och de innehåller 

mycket dramatik. Dessa faktorer tycks avgörande för att en händelse på social medier ska 

plockas upp i traditionella medier; den måste uppfylla kraven att vara en nyhet. 

 

Man kan konstatera att tre av de nyheter som behandlats i denna studie har haft mycket stor 

spridning - först på sociala medier och sedan i traditionella medier: fallet om utförsäkrade 

Jimmy Fredriksson, fallet om den svårt sjuka Annika Holmquist som blev utförsäkrad och 

fallet med kvinnan som blev hårt behandlad av biljettkontrollanter. De har alla haft stor effekt 

på den allmänna debatten och lett till konkret påverkan på samhället (i form av förlorad 

inkomst för Västtrafik och förlorade skatteintäkter för staten), men också i form av en 

statsminister som i slutdebatten för valet 2010 kommenterade ett enskilt fall, vilket är mycket 

ovanligt. Detta bör betyda att den enskilde medborgaren med de sociala och kulturella kapital 

som Bourdieu beskriver, i vissa specifika fall, har möjlighet att via sociala medier påverka 

nyhetsagendan. 

 

Det är viktigt att poängtera att den uppmärksamhet som vissa publiceringar på sociala medier 

får inte alltid är av godo. Ett exempel på detta är fallet där Instagram användes för att hänga ut 

tjejer med bild och namn tillsammans med kränkande kommentarer. Det ledde till stor 

uppmärksamhet i medier och allmän debatt om näthat och anonymitet/integritet på webben, 

men också till upplopp bland ungdomar och oskyldigt uthängda tjejer som fick sin integritet 

kränkt (http://www.dn.se/nyheter/sverige/hatsk-stamning-efter-rykten-om-krankningar). 

Terrorism, rasism och annan extremism kan givetvis också spridas via sociala forum. 
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7.2 Förslag på vidare forskning. 
Denna studie indikerar att det har skett förändringar i vem som kan påverka nyhetsagendan, 

men den väcker också en hel del nya frågor som kan vara värda att titta närmare på. Här följer 

frågor som denna uppsats gett upphov till: 

 

1. Är de nyheter som får stor spridning på sociala medier en del av en redan rådande 

nyhetsagenda, eller kan de behandla ämnen som inte är en del av en redan etablerad agenda? 

2. Existerar det här fenomenet inom andra nyhetsgenrer: sport, ekonomi, nöje etc.? 

3. Vad finns det för risker med denna nya typ av nyhetskronologi? Ökar risken för att 

felaktiga nyheter kan spridas? Fallet med Forsman & Bodenfors falska pressrelease (som 

beskrevs i kapitel 2.9) om artisten Tommy Nilssons namnbyte till Black antyder att så kan 

vara fallet (http://www.expressen.se/noje/tommy-nilsson-om-bluffen-ville-inte-ljuga/). Är 

nyhetsredaktionerna rustade för dessa nya arenor och förutsättningar? Hur ser journalistkåren 

på saken? 

4. Kan nyhetsredaktioner, eller andra som vill skapa opinion, utarbeta strategier för att sprida 

sin fråga utifrån dessa nya förutsättningar? Hur ser dessa strategier i så fall ut? 

5. Om de sociala medierna får större betydelse för spridning av nyheter och information, vad 

innebär det för de som står på fel sida av den digitala klyftan? Om informationsspridning och 

möjligheten att tillgodose sig information, är en viktig, eller en självklar del av ett 

demokratiskt och jämställt samhälle, betyder det då att de demokratiserande möjligheterna 

med de nya medierna i själva verket ökar klyftorna i samhället och har på så vis paradoxalt 

nog antidemokratiska effekter? 

 

De nya sociala medierna har förändrat vårt sätt att kommunicera och umgås över webben. 

Vad dessa nya arenor och nya sätt att kommunicera på innebär för nyhetsrapportering och 

nyhetsspridning är ännu inte helt kartlagt, det finns säkerligen mängder av aspekter och 

vinklar kring dessa frågor som är värda att titta närmare på. Denna uppsats har varit ett försök 

att belysa en av alla dessa frågor, och den indikerar att spännande förändringar har skett vad 

gäller vem som sätter nyhetsagendan. Det krävs förstås mer forskning för att klargöra vad 

dessa förändringar innebär för användare av de sociala medierna och för de som fyller de 

traditionella medierna med innehåll, men också för de som inte har tillgång till de nya 
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medierna. Riskerar grupper i samhället att halka efter i en värld där sociala medierna får större 

betydelse för nyhetsrapportering och när en större del av vår samhällsberättelse skrivs och 

skapas digitalt ute på webben istället för på tryckta papper eller i TV-rutan. 
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8 Bilagor 

8.1 Jimmys Fredrikssons öppna brev: 
Jag brukar inte vara så allvarlig här på FB, men i fredags när jag satt och åt lunch ringer 

försäkringskassan och säger att du har blivit utförsäkrad. Då är det dags att bli allvarlig..! 

2006 då fyra år ung drabbades våran dotter Meja av cancer en hjärntumör, vi fick veta att hon 

måste akutopereras medans hon fortfarande var nedsövd efter magnetröntgen och chansen för 

överlevnad var ca 30 procent. Hela våran värld rasade samman och vi visste varken ut eller in 

skulle vi få träffa henne igen? operationen varade många långa timmar och när vi äntligen fick 

träffa henne hade allt tagits ifrån henne hon kunde inta prata, inte svälja, inte röra någonting 

men när jag viskade i hennes öra "kan du höra att pappa är här" nöp hon mig i fingret ibland. 

månaderna rullade på i ovisshet och det var tunga dagar på lasarettet med strålning och 

cellgifter vilket resulterade i att Meja kunde spy i dagar och däremellan hosta upp sina egna 

blodiga slemhinnor, men mitt i allt detta elände blev hon långsamt bättre och kunde efter 

några månader sitta upp i sängen och en tid senare även formulera några ord. Drygt ett år 

senare blev vi utskrivna och Meja blev långsamt bättre och bättre, hon hade stora 

rörelsehinder och pratade lite otydligt men vi kämpade varje dag med rehab och hon lärde sig 

gå med våran hjälp och pratade bra. Meja började skolan, hon var inte som alla andra men 

trots sina men älskade hon livet. 

Våren 2011 började Meja bli svag i ena armen, vi ville inte tro det värsta men både jag och 

Linda visste innerst inne att detta inte var bra. Vi fick beskedet att hon insjuknat igen och att 

det inte fanns något dom kunde göra för henne. 

Vi beslutade oss för ta vara på tiden vi hade kvar med våran älskling vi reste till ställen som 

Meja gillade Disneyland, kolmården, varberg mfl, även om vi var sorgsna i hjärtat hade vi en 

kul tid och bestämde oss för att inte bryta ihop för Meja och lillasysters skull, men ibland 

försvann jag eller Linda utan anledning för att lätta på trycket och gråta. Till slut började 

sjukdomen ta överhand och Meja blev snabbt sämre, hon kämpade in i det sista med att sitta 

upp i soffan och försöka äta själv, men sista veckarna blev hon sängliggande och orkade inte 

prata så mycket, jag brukade bära ut henne med madrass och täcke på alltanen, jag inbillar 

mig att hon behövde frisk luft och lite sol. 

22 oktober somnade Meja in hemma i våran säng, jag och linda låg och höll om henne länge 
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efter att hon slutat andas. Vi pratade inte så mycket med Meja om döden men vid ett par 

tillfällen pratade hon och Linda, och Meja ville inte bli begravd i en kista hon ville ha sin säng 

och mammas täcke. Som far hade jag inget val, jag gick ut i garaget och byggde om hennes 

säng, till en sängkista. 

Vardagen börjar sakta komma tillbaka, sorgen finns hela tiden närvarande men jag lär mig att 

hantera den bättre och bättre. Jag jobbar nu halvtid och det går men efter 4-5 timmar tar orken 

slut och det kommer mörka tankar, värst är i bilen när man kör själv och sitter och tänker. För 

första gången i mitt liv kan jag säga att jag längtar efter att få dö. Om det inte varit för lilla ida 

och min älskade fru hade jag utan tvekan följt Meja på hennes resa, vart den än skulle fört oss. 

Men halvtid med sikte på 75 och sen 100 procent duger inte åt försäkringskasan. och att man 

har kämpat i fem år mot cancern med ens egen dotters död som utgång verkar inte vara så 

märkvärdigt, dom har tagit beslut att jag kan jobba heltid och försäkrat ut mig, hon som tagit 

detta beslut är en handläggare i Umeå. 

Handläggaren har tagit detta beslut utan att ens ha träffat mig och aldrig frågat hur jag mår, 

och när hon ringer och ger mig beskedet är hon helt kall, beklagar sig inte att lagen ser ut så 

här, utan säger rakt ut lite stolt att "JAG har tagit beslutet att försäkra ut dig!" 

Detta är min berättelse förkortad och förenklad, men saklig. Jag förväntar mig inte att 

försäkringskassan ska ändra sig och behöver ingen ömkan, men om ni som läser detta kan 

vara snäll och DELA detta för allt vad ni orkar kan så många som möjligt se det. Då kanske 

nästa som råkar ut för dom här dårarna kan bli bättre behandlad och kanske till och med kan 

få sörja i sin egen takt. 
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8.2 Blogginlägget Trädet på bloggen Att leva med sorg 

Trädet 

Jag ligger på knä. Öppnar luckan till lyktan. Tänder ljus. Någon kommer fram.  

 

-Ursäkta. Jag har tråkiga nyheter. Vi har fått klagomål på trädet. Att det hänger för mycket 

saker i det.  

 

Jag tittar upp. Han som pratar ser snäll ut och har på sig arbetskläder. På bröstet står det 

"Svenska Kyrkan Kyrkogårdsförvaltningen". 

 

-Men vem stör det? Att det hänger lite saker i trädet? 

-Jag vet inte. Jag sa detsamma på kontoret. Men det finns alltid folk som stör sig.  

-Hon var sju år när hon dog och har vänner i samma ålder som kommer hit. Vi vill att platsen 

ska kännas välkomnande och barnslig för barnens skull.  

-Jag förstår. Men jag har bara fått order att säga till.  

-Men trädet står ju precis vid vår plats.  

-Ja, men trädet är vårt och om ni inte tar bort sakerna så måste vi göra det.  

-Okej, jag förstår.  

 

Vi säger inget mer. Men jag undrar. Vem har ont av ett litet träd vars nakna grenar är 

smyckade av små julgranskulor, några glittriga stjärnor, några pärlarmband, en fågelmatare 

och två ljuslyktor. Vid en sjuårig liten flickas plats på en kyrkogård. 

 

Jag känner mig tom och arg. På den sura gubben eller tanten. För jag tänker att det är en sur 

gubbe eller tant som klagat. Men det vet jag ju såklart ingenting om. 

 

Så tänker jag en stund. Och inser att jag kan strunta i den sura gubben eller tanten. Att det är 

Svenska Kyrkans Kyrkogårdsförvaltning det handlar om. För att de tar ställning för den 

klagande. Att den sura gubben eller tantens norm får vara rådande. De kunde bemött 

vederbörandes klagomål med orden.  
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-Så länge det inte hänger något stötande i trädet så ser vi inte att utsmyckningen kan väcka 

anstöt. 

 

Så undrar jag om det är någon sur gubbe eller tant som klagat. Eller om det är Svenska 

Kyrkans Kyrkogårdsförvaltning som tycker. Att man inte ska få smycka ett träd på en 

kyrkogård. På en sjuårig liten flickas begravningsplats.  

 

Själv tycker jag att små barn inte borde behöva ligga på begravningsplatser. Att mammor och 

pappor, vars barn ändå måste ligga på begravningsplatser, får hänga precis vad dom vill i 

träden bredvid. Och om trädsmyckning känns bra för mamman och pappan så skulle jag vara 

glad.  Alldeles oavsett vad min egen åsikt om trädsmyckning skulle vara.  

 

Fuck caner! 
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8.3 Blogginlägget Sveket från bloggen Klamydiabrevet 

 

Jag har gråtit. Ja, jag har bölat som ett barn. Jag har traskat varv efter varv runt lägenheten 

som en rastlös hund. För det finns ingenting annat att göra. Det svek som Alliansen visat de 

allra svagaste lämnar mig alldeles uppgiven och oförstående. 

 

Idag sa man till min mamma att hon har fyra månader på sig att sälja sin lägenhet. Nu ska jag 

berätta om de senaste fem åren av hennes liv. 

 

Jag vet att det finns de som tycker att det är jobbigt när det blir personligt, att det privata är 

obehagligt. Men för att jag skall få rätsida på det här krävs att jag lyfter ner det på en 

individnivå. Ni som inte klarar det, ja ni slipper. Ni kan fortsätta att se på samhället som en 

aggregerad massa, men ni missar mycket av verkligheten. 

 

För ungefär fem år sedan blev min mamma sjuk. Hon blev väldigt sjuk, men det var ingen 

som fattade det. Jag fattade inte. Jag tänkte bara att det var konstigt att min mamma plötsligt 

såg så sliten ut, och jag tyckte att det var tråkigt att hon alltid var så trött. Hon var femtio år, 

jobbade massor och hade precis börjat komma på benen efter ett uppbrott som tagit henne år 

att våga genomföra. Hon hade lyckats skaffa sig en fin lägenhet och livet började faktiskt arta 

sig. Jag ville ju inte säga det, men jag tänkte att oj, väldans vad du börjat se gammal och grå 

ut, mamma. De senaste tio åren måste ha tagit hårt på dig. Men det sa jag förstås inte. Ingen 

vill såra sin mamma. 

 

Men jag hade inte sett fel. Min mammas utseende hade sakta men säkert förändrats. Det är 

bara det att det inte är så lätt att sätta fingret på vad det är när man träffar någon ganska ofta. 

Den gradvisa förändringen märks liksom inte. Min mamma blev sjukare och sjukare, hon gick 

till läkare flera gånger, men ingenting hände. Hon fortsatte att släpa sig till jobbet, till det jobb 

och de patienter som varit det viktigaste i hennes liv i trettio år, oavsett hur dåligt hon mådde. 

Jag minns att det hände att jag ringde min mamma vid sjutiden på kvällen. Då fick jag ofta 

veta att hon nyss hade kommit hem och att hon hade ätit lite och nu skulle lägga sig. Jävla 

tråkig morsa, tänkte jag. Men hon orkade ju inget annat. Under mer än ett helt år sökte min 
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mamma vård, på flera olika mottagningar. Någon gång på senhösten 2005 var hon hos en 

läkare som i journalen antecknade "Akromegali?". Akromegali är en ovanlig sjukdom, men 

som enkelt testas med ett vanligt blodprov. Denna läkare tog dock inga blodprover på min 

mor, vilket skulle visa sig ha katastrofala följder för hennes resterande liv. 

 

Min mamma blev sjukare och sjukare, och började se verkligt konstig ut. Men det var först i 

november 2006 som en läkare verkligen reagerade på detta. Antagligen räddade hon min 

mammas liv. Efter det här gick allt fort. Min mor blev genast sjukskriven, mängder med tester 

och magnetröntgen togs. Och det visade ju sig att min mamma hade detta "Akromegali?" som 

en läkare ett år tidigare underlåtit att testa henne för. 

 

Nu är nog en förklaring på sin plats. Akromegali är en väldigt sällsynt sjukdom, men 

symptomen är synliga. Sjukdomen innebär att en tumör på hypofysen får denna 

hormonproducerande körtel att löpa amok. När hypofysen började producera på tok för 

mycket tillväxthormon fick min mor bland annat högt blodtryck, hjärtklappning, sömnapné - 

eftersom tungan växte (min mamma sover nu med en andningsapparat), nedsatt syn (något, 

ingen vet riktigt vad, sitter och trycker på bakom ena ögat, så att min mamma inte ser riktigt 

ordentligt, det är t.ex. väldigt svårt för henne att läsa böcker numera), förstorade inre organ. 

Det kanske inte framgår hur allvarligt det här är? Men sjukdomen är densamma som 

gigantism (alltså det som enormt storväxta människor lider av) och det tar hårt på kroppen. 

Det är välkänt att sjukdomen leder till ökad dödlighet. Sjukdomen har också resulterat i 

förändrade (läs: förfulade) ansiktsdrag i form av större näsa, öron, käke etc. Detta är 

irreversibelt. Den mentala inverkan detta har haft på henne går inte att underskatta. Hur skulle 

du känna om du vaknade en dag och upptäckte att du blivit ful? Den förstorade käken har 

också inneburit att hela tandraden har pajat ihop och behövts ersättas till stor del av 

emaljtänder. Det blir självfallet aldrig samma sak som att ha sina egna tänder. Och ni skulle 

bara veta hur många tiotusentals kronor dessa turer till tandspecialister har kostat. Hon har 

ofta svårt att andas, det är väldigt läskigt. Men det kanske värsta (ja, det kan bli värre!) är att 

hon fått lederna förstörda. Det är som reumatism deluxe, det värsta du har sett. Detta innebär 

för henne att hon inte kan arbeta mer. Hennes fingrar liknar mer korvar än något man kan 

arbeta finmotoriskt med (vilket är helt nödvändigt om man arbetar inom tandvården, som hon 
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gjort i över trettio år). Det påverkar också hennes liv i övrigt. Hon kan exempelvis inte gå på 

bio eftersom hon inte kan sitta ner så långa stunder eftersom hon har ont i höftlederna. Ibland 

kan hon inte ligga heller. Då och då när jag besöker henne haltar hon som en krigsveteran, 

eftersom knäet är helt uppsvullet. Det finns nämligen en gräns för hur ofta det är lämpligt att 

spruta lederna fulla med kortison. Min mor är helt hänvisad till morfin, som hon tar flera 

gånger varje dag. Varje dag! Och behöver jag säga att något sånt här också leder till psykisk 

ohälsa? 

 

Min mors livskvalitet har sänkts på så många plan. Hon kan inte gå ordentligt. Hon kan inte ta 

de vanliga höstturerna ut i skogen och plocka kantareller. Det är slut med allt sånt. Hon kan 

inte läsa böcker ordentligt. Och som min mamma älskade att läsa böcker. Jag vet ingen som 

malde böcker som hon. Hon kräks i tid och otid. För ett tag sedan fick hon plötslig yrsel och 

kunde inte ta sig ur sängen. Men hon måste ju kissa. Så hur gjorde hon då? Jo, hon ålade sig 

hela vägen till badrummet. Hur skulle du känna om det här var ditt liv? Jag får grav ångest 

bara vid tanken på det. 

 

Hur som helst. Precis efter jul 2006 lades min mamma in på en endokrinologisk avdelning på 

Karolinska sjukhuset där de skulle försöka operera bort tumören. Detta är ett kirurgiskt 

ingrepp som innebär att man går in i hjärnan via näsan. Som vem som helst förstår var min 

mamma rädd, även om hon inte ville erkänna det. Operationen gick i alla fall bra, de fick bort 

tumören. Ett par dagar senare var det dock väldigt nära att min mamma dog när hon fick en 

blödning från näsan. Men det är egentligen bara en parentes. 

 

Men det är inte slut där. Det har bara börjat, fast det vet vi inte än. Kanske är det tur att vi inte 

vet. Hur som helst har det bara börjat. 

 

Efter några veckor på sjukhus fick min mamma komma hem. Sakta men säkert började hon 

hämta sig och hon hoppades att hon skulle vara tillbaka på jobbet inom ett halvår. Tiden går, 

men de yttre symptomen ger sig inte. Det dröjer ungefär sex månader innan det så smått 

börjar gå upp för min mamma att hon inte kommer att kunna utföra sitt arbete längre. Här är 

det viktigt att notera att arbetet varit hennes allt, genom alla hennes livskriser. Hon vill ju 
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jobba, men det går inte. Effekterna av hennes sjukdom är, på grund av den där läkarens 

underlåtenhet att ta ett ynka litet blodprov i tid, kroniska. 

 

Efter en utredning som aldrig tycktes ta slut kom man i varje fall fram till att min mors 

kroniska tillstånd var en följd av felbehandling i vården, och framförallt läkaren som inte tog 

det där blodprovet. Min mor fick därför rätt till ersättning från Patientskadeförsäkringen. 

Detta innebär att hon får en ersättning varje månad för att täcka upp för de ekonomiska 

förluster detta har inneburit för henne. Dessutom har min mamma varit klok nog att teckna en 

egen liv-/pensionsförsäkring från vilken det också utbetalas en summa varje månad. Dessa 

pengar, tillsammans med den sjukersättning min mor fått från Försäkringskassan har låtit 

henne leva ett drägligt liv, rent ekonomiskt. 

 

Men så var det det här med Alliansens goda idé om arbetslinjen, ja. Utförsäkringarna. Arbete 

skapar frihet osv. Det var ett himla ståhej om detta kring årsskiftet 2009/2010 när de första 

sjukskrivna skulle börja utförsäkras. Men nu är det rätt tyst. 

 

Om du träffar min mor kommer du att fråga dig vem sjukersättningen är till för om inte för 

henne. Men du kommer att ha fel. För hon har blivit utförsäkrad. Men vi kan ju backa bandet 

en aning. Entré Försäkringskassan! 

 

Jag kan inte alla detaljer kring detta men när man har varit sjukskriven en viss tid går 

sjukpenningen (så tror jag den heter) över i vad som kallas sjukersättning. Sjukersättningen är 

tidsbegränsad och skall omprövas med visst intervall. Efter att totalt ha negligerat min mor 

vad gäller alla former av rehabilitering i över två år (inte en krona har lagts på att rehabilitera 

henne, kanske för att de själva insåg att det var lönlöst...) beslutade sig Försäkringskassan 

våren 2009 för att hon skulle genomgå en så kallad försäkringsmedicinsk undersökning. Detta 

var en tung historia för min mor. Under en hel vecka utsattes hon för det ena testet efter det 

andra av psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare osv. Deras samlade bedömning var 

slutligen att min mor hade varaktigt nedsatt arbetsförmåga och att det inte fanns något arbete 

på den reguljära arbetsmarknaden som hon skulle kunna genomföra. De menade att kanske 

skulle man efter en period kunna pröva om hon kunde göra något på deltid i en skyddad 
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verksamhet. 

 

Så var det med detta. Det hände inte mycket mer där. Min mamma fick fortsatt sjukersättning 

till och med juli 2010. Under våren 2010 börjar min mor få indikationer på att hon kanske 

kommer att utförsäkras. Detta leder till en försämring i hennes tillstånd. Hon blir mer 

deprimerad än tidigare. Ingen människa klarar fullkomlig ovisshet. Hon har en handläggare på 

Försäkringskassan som säger att hon nog kommer att kunna få halv sjukersättning i alla fall. 

Under sommaren blir det svårt att få kontakt och några vettiga svar i och med att 

handläggaren går på semester. Men min mor får i vilket fall som helst veta att hon 

förmodligen kommer att utförsäkras helt. Kanske skall här inflikas vilket arbete hela denna 

pappersexercis som ligger bakom allt detta innebär. Det vore mycket för en frisk människa. 

För en som är sjuk är det snarast övermäktigt. Bara jag hör om alla papper mår jag dåligt. 

Men min mamma vill ha koll och ordning på detta så att hon i god tid kommer att veta vad 

som händer. Men se det går inte! Någon ny prövning görs inte under den pågående 

ersättningsperioden, av någon anledning. Vad som händer är att hon i juli skickas på en träff 

med en handläggare på Arbetsförmedlingen. En handläggare som har svårt att se vad hon 

skall kunna göra för min mamma, denna sjuka människa som har kravlat sig ur sängen för att 

ta sig till detta möte. För min mamma är inte dagarna som för dig eller mig. Vad vi kallar 

vanlig ork, det har inte hon. Att ta sig ut före klockan tolv är en bedrift. Just den här 

morgonen innan mötet på Arbetsförmedlingen klev min mamma upp ur sängen kvart i tio. 

Vid tio kom taxin. Hela morgonen innan hade hon kräkts. Det är en annan bieffekt av hennes 

sjukdom. Hon kräks väldigt ofta. Ibland så ofta att hon inte kan gå ut. Och hon har väldigt 

svårt att sova. Normalt sover hon två-tre timmat per natt. Då är det inte konstigt att man mår 

dåligt. Det skulle du eller jag också göra. Även om vi var friska i övrigt. Och man mår inte 

bättre, och man får inte lättare att sova när man är ständigt oviss, när man ständigt oroar sig 

över hur man skall klara av sin framtid. Vid det här laget är min mor i upplösningstillstånd. 

Hon är en människa som jag inte längre känner igen som min mamma. Hon är inte min 

mamma längre. Hon är bara en sjuk människa. Det är vad hennes identitet har reducerats till. 

Det här är sorgligt. Och jag tror att hon kommer bli ledsen om hon se att jag skriver så. Men 

det måste sägas. För övrigt brukar vi inte träffas så ofta numera, det är för ansträngande för 

henne. Om vi ses hälsar jag på henne och sitter bredvid henne på sängen. Att gå ut och göra 



Joni Huttunen – Medborgaren påverkar nyhetsdagordningen. Högskolan i Halmstad, vt 2013. 

 58 

något, det kommer inte på fråga. Sist vi var ute på stan tillsammans, som jag minns, var i 

december 2008. Vi köpte varsin julklapp till varandra. 

 

Någon vecka eller så passerar. I början av augusti ringer handläggaren från 

Försäkringskassan. Hon har ett besked. Min mor blir utförsäkrad. Helt. Detta meddelades 

alltså via telefon. Där och då bryter min mamma ihop. Hon uppfattade inte vad handläggaren i 

andra änden av telefonen sa. Allt blev en dimma. Jag råkade ringa en stund senare. Då kunde 

inte min mamma tala för hon hade tagit tre(!) Sobril (ångestdämpande, muskelavslappnande) 

för att lugna ner sig. Min mamma har en jävla tur som har ett antal människor runt sig som 

kollar att hon äter mat och att hon tar sig ut, som hjälper henne att handla och städa, och som 

finns där och ser efter henne i allmänhet. Annars undrar jag hur det skulle gå. Jag är glad att 

hon inte behövde vara ensam efter att ha fått det där telefonsamtalet. 

 

Min mamma är efter detta som någon helt annanstans. Hon har helt fallit samman. Jag vill så 

klart veta hur detta överklagas (alla myndighetsbeslut skall vara skriftliga och går att 

överklaga). Men se det går inte att överklaga, för beslutet är inte formellt fattat ännu. Så kan 

det alltså gå till på Försäkringskassan: man kan meddela ett beslut som inte ännu har fattats. 

Heja! Efter visst tjat från min sida tilldelas min mamma i alla fall ett datum då beslut formellt 

skall fattas. Det blir den 16 augusti. Fast beslutet är ju redan fattat, på ett eller annat vis. 

 

De läkare och övriga personer som har fattat detta beslut har aldrig träffat min mamma. Efter 

att ha ordnat en fullmakt ringer jag upp handläggaren på Försäkringskassan som suckar och 

stönar efter varenda fråga (här vill jag påminna henne om att hon arbetar inom statlig 

förvaltning, med andra ord är hon till för medborgarna, inget annat). Jag ber att få veta på 

vilka grunder beslutet har fattats. Svaret jag får är att det grundar sig på den 

försäkringsmedicinska utredningen från våren 2009, som Försäkringskassan själv låtit 

genomföra, samt två läkarutlåtanden från en endokrinspecialist på Karolinska sjukhuset. I alla 

dessa dokument är slutsatsen att min mor inte är arbetsför. Detta gäller även den 

försäkringsmedicinska utredningen, som de själva har gjort. Läkaren från Karolinska 

sjukhuset börjar bli rent av förbannad på alla underliga frågor där hon ombeds ranka hur min 

mors arbetsförmåga ligger till. Hon vet inte hur det är tänkt att detta skall gå till; hur skall 
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denna rankning göras? Men det räcker icke. För de har hittat ett halmstrå att gripa efter i sin 

jakt för att få siffrorna att passa regeringen. I den försäkringsmedicinska utredningen står att 

läsa att kanske eventuellt kan aktivitet, på deltid, i skyddad verksamhet, prövas längre fram. 

Jag frågar om de menar att heltidsarbete är lämplig arbetsträning. Hon suckar. Och pustar. 

Och stönar. 

 

Någon dag senare ringer jag åter upp handläggaren på Försäkringskassan för att meddela 

henne att det kanske blir svårt att få tag i min mamma den närmaste tiden, eftersom hon är 

inlagd på en sluten psykiatrisk avdelning. Jaha, svarar hon. Hej, säger jag. 

 

Jag vet att handläggarna på Försäkringskassan bara gör ett jobb. Men vart tog 

medmänskligheten vägen? Hur kan man förhålla sig så kall till en människas tragedi? 

 

Jag hälsar på min mamma på sjukhuset. Karolinska i Huddinge är stort och jag hinner gå vilse 

innan jag hittar rätt avdelning. Där får jag ringa på en klocka och så kommer en sköterska och 

låser upp dörren. Min mamma är inlåst. Två gånger om dagen får hon gå ut. Trettio minuter 

varje gång. De första dagarna hon var där fick hon inte gå ut alls. Suicidtankar heter det. När 

man inte orkar leva mer. Hon vet precis hur hon skulle göra. Hon har ju fler piller hemma i 

badrumsskåpet än de flesta lyckas knapra sig igenom under en hel livstid. Då vaktar de på en. 

Men de är snälla. På fredagen poppar de popcorn. 

 

Kuratorn på den psykiatriska avdelningen ser till att få beslutsdatumet för sjukersättningen 

uppskjutet en månad. På så sätt får Försäkringskassan också utlåtanden från två olika 

psykiatriker att begrunda. Behöver jag säga vad de här utlåtandena föreslår? Nej, det behöver 

jag inte. Men jag säger det ändå. De menar att arbete vore ytterst olämpligt för min mor och 

att den behandling hon utsatts för har bidragit till hennes psykiska ohälsa. 

 

Nu på torsdag 16 september skall Försäkringskassan fatta ett beslut. Jag vet inte hur det faller 

ut. Men det är ett faktum att den ursprungliga sjukersättningsperioden tog slut 31 juli. Sedan 

dess har min mamma inte fått några pengar. Inte från Försäkringskassan. Inte från 

Patientskadeförsäkringen. Inte från sin privata försäkring. Det är nämligen så lustigt att de två 
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sistnämnda inte kan utbetalas utan ett beslut från Försäkringskassan. Det spelar ingen roll hur 

mycket man har kommit fram till att min mor har skadats genom försumlighet i vården; så 

länge Försäkringskassan inte anser att hon är sjuk så får hon inte ett korvöre. 

 

Och då är vi tillbaka där vi började: idag sa man till min mamma att hon har fyra månader på 

sig att sälja sin lägenhet. 

 

Slutligen svalde min mor sin orubbliga stolthet och kontaktade den lokala 

stadsdelsförvaltningen för att ansöka om försörjningsstöd (det är vad som förr kallades 

socialbidrag). Hon har inget annat val. De har frågat henne om hon inte kan låna pengar av 

någon annan. Men det kan hon inte. Hon kan inte låna mer. Det går ju bara att fantisera om 

hur detta måste kännas för henne. Hon har aldrig varit arbetslös, aldrig levt på a-kassa, alltid 

jobbat. Men nu sitter hon ändå där. Och måste be om hjälp. Det är den sista utvägen. Man ska 

skämmas om man sitter där. Det vet alla som gjort det. Handläggaren som intervjuar henne 

har taggarna ut från början. Min mor får frågan om hon har arbetat tidigare i sitt liv. Ja, trettio 

år, svarar hon. Och har du varit sjukfrånvarande tidigare? Nej, inte bortsett från de sju 

respektive tio månader jag var hemma efter att ha fött barn. Så det får ni väl räkna av då. 

Detta säger min mamma en smula ironiskt, hon har trots allt sina stunder ibland. 

Handläggaren har ingen humor, fattar inte. Hon säger bara att, nej, sånt räknar vi inte. 

 

Det är ju så att min mor äger sin lägenhet. Det tycker de inte att man får göra om man behöver 

ekonomiskt stöd. Men den reella situationen ser ju ut som så i Stockholm att det är väldigt 

svårt att få tag i en hyresrätt. Det gick helt enkelt inte att få tag i en hyresrätt när min mamma 

behövde en. När hon bestämde sig för att skilja sig så hade hon ingen bostad. Hon hade inte 

mycket annat val än att köpa. Det är ju för övrigt den politik som förs nu; ju mer av 

allmännyttan vi kan sälja ut desto bättre. Ergo: folk ska äga sin bostad. Men om du hamnar i 

trubbel måste du sälja. Som något slags stigmatiserad underklass. Vad någon skall tjäna på 

detta vet jag inte. Det kostar ungefär lika mycket att bo i en bostadsrätt. 

 

Men fyra månader får hon på sig. Japp. Den där lägenheten är hennes trygghet, hennes borg. 

Riv den och hon har inget kvar. Det säger hon själv. Det är rädslan för att förlora hemmet som 
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är det värsta. Det här vet man om man talat med henne en eller ett par gånger. Och var skall 

hon bo istället, sådär apropå? Hon kan ju inte gå i trappor, så det måste ju vara bottenplan 

eller finnas hiss. Vem tjänar på att vi behandlar en människa så här? En människa som kanske 

ändå inte har så långt kvar att leva. En sjuk människa. En människa med negativ prognos. En 

människa som aldrig kommer att bli frisk. 

 

Varför? Varför? Varför? 

 

Detta är en fars. Alla vet det. Men inget kan vi göra åt det. Oavsett vad de hittar på är det 

skattekronor som bekostar detta. Det gör det samma om det är sjukersättning, 

aktivitetsersättning eller försörjningsstöd. Kan man inte låta människor vara ifred? Vem har 

vunnit något på att en människa hur brutits ned? De borgerliga politikerna talar gärna om 

incitament för att arbeta, men vilka incitament har min mor? Ska det vara så svårt att 

acceptera att vissa människor inte kan bidra lika mycket som alla andra? Dessutom har hon 

slitit som ett djur i över trettio år, gått till jobbet varenda dag. Kunde inte det räcka? Har hon 

inte bidragit nog? Om inte sjukersättningen är till för min mor, vem är den då till för? 

 

Det är som skojfriska personer säger, enda giltiga skälet till frånvaro är egen begravning. Det 

är vad Alliansen säger också. Men de skojar inte. 

 

Detta är Sverige 2010, under borgerligt styre. För mig är inte detta vilket val som helst. Det 

handlar inte om abstrakta plånboksfrågor eller ens rena ideologiska ståndpunkter egentligen. 

Det handlar om en människa och hennes rätt till värdighet. 
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8.4 Rånare stal Lizettes hund 

WILJA HAR BLIVIT STULEN i Västra Frölunda, samt att min mamma blivit 

nerslagen!!!!!!! Wilja är cremefärg förutom vänster framtass som är vit, samt vit liten fläck 

uppe på huvudet! Utlovas 10.000kr + inkomna donationer till den som hittar Wilja eller vars 

tips som leder till att Wilja hittas!!! SPRID VIDARE TILL era vänner, snälla!! Om ni vet 

något ring XXX-XXXXXX!!!! 

 


