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ABSTRACT 

 

Titel: #Journalism – om hur Twitter påverkar svensk journalistik 
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Syfte och frågeställning: Utifrån kvalitativa intervjuer med journalister på dags-, kvälls- och 
lokaltidningar ska vi undersöka hur Twitter, som informationsteknologi, påverkar 
journalisters agendasättande roll, deras identitet och journalistik som profession. Detta görs 
för att i slutet kunna uttala sig om hur Twitter påverkar svensk journalistik. 

Metod och material: Studien bygger på kvalitativa intervjuer med fem journalister som har 
jobbat eller är aktiva på GT, Sydsvenskan, Norra Halland, Aftonbladet, Expressen och Café. 
Det är expertintervjuer och vi har valt att använda oss av det som kallas bekvämlighetsteknik i 
vårt urval. Vår empiri analyseras sedan genom abduktion.  

Huvudresultat: Studien finner att Twitter delvis förändrar svensk journalistik. Publiken har 
idag en större roll i relation till tidningarna men pressen innehar fortfarande den 
agendasättande makten. Slutligen förändrar Twitter det som kan kallas den journalistiska 
identiteten. Ett resultat av detta blir att journalistik inte följer de regler som befäster 
profession – vilket leder till att journalistik idag kan klassas som en semi-profession.  

Nyckelord: Twitter, Journalistik, Identitet, Profession, Agenda-setting 
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1. INLEDNING 
   

I lindan av sociala mediers uppkomst skulle nog många beskriva Twitter som ett medium för 
framförallt underhållning och uttryck. Idag har det utvecklats till en plattform som är en stor 
del i allt från människors personliga kommunikation till det allmänna nyhetsflödet. Det är en 
kostnadsfri arena där makthavare kan kommunicera med sin anhängare, där vi fritt kan 
diskutera med varandra, samt en arena för de som vill marknadsföra sig. Twitter är ett verktyg 
som gör det möjligt att förbigå gatekeepers som kan hindra att åsikter når ut.  

Ensamrätten på nyhetsspridning tillhörde tidigare journalister, de hade makten att peka på 
något och säga att “detta är värt att diskutera”. Sedan Jack Dorsey, den 21 mars 2006, 
twittrade för första gången så har journalistiken genomgått en förändring 
(https://twitter.com/jack/status/20 - hämtad 03.11.2014). Konkurrensen om läsare ökar och 
det finns många tidningar att välja emellan (Hvitfelt & Nygren, 2009:29). Utöver detta så har 
Twitter även förändrat möjligheterna för hur människor tar del av och även sprider nyheter.  

Termen the fourth estate uppstod på 1800-talet och beskriver journalistikens roll som det 
primära granskningsverktyget av vårt samhälle, regeringen och myndigheterna (McQuail, 
2010:168). Twitter ger människor ett eget verktyg att avgöra vad de läser och alternativet att 
själva välja vem man ska följa. Twitter är ett redskap som låter oss ifrågasätta 
sanningsenligheten i journalistiken då vi själva kan söka svaret från ett flertal källor. 
Samtidigt har Twitter blivit ett viktigt journalistiskt verktyg (Vis, 2013:29)  
     Mediaexperten Clay Shirky menar att journalister byter trovärdighet för snabbhet när de 
använder Twitter, speed for accuracy. Dock säger han även att om man sprider inkorrekt 
information, så blir det fort rättat av andra användare (Newman, 2009:5). Den förändring 
journalistiken genomgår påverkas av informationsteknologi som Twitter där Twitter är med 
och förändrar journalisternas sätt att arbeta och publikens roll som granskningsverktyg (Vis, 
2013) 

Twitter utgörs av människor som tillsammans skapar ett nätverk och länkas samman genom 
att man följer varandra. När vi väl valt att följa en individ får vi även in inblick i deras 
intressen och åsikter. De kan retweeta – vidarebefordra – det som de anser är relevant och 
detta fyller följarnas flöde med ny information. Den här spridningsförmågan som Twitter 
erbjuder sina användare är väldigt intressant att se på då journalistiken även arbetar med att 
förmedla information. Idag har denna snabba informationskälla och informationsspridare i 
våra telefoner. Det gör att information enkelt kan spridas, det är smidigt och det går fort. Den 
trycka tidningen har inte en chans att skrivas, tryckas, säljas och spridas i samma hastighet 
som en nyhet på Twitter delas, det säger sig självt. Idag har även de flesta tidningar en 
webbpublikation. De kan följa med i samma tempo och de använder sig gärna av Twitter. 
Frågan är bara vilka effekter detta har på svensk journalistik.  

Ett yrke som är tungt beroende av att just ta del av information, dela med sig av information 
och ofta tycka något om det kommer att söka sig till ett verktyg som Twitter då det är ett 
redskap med intressanta och relevanta funktioner. En konvergens har skett mellan Twitter och 
journalistik, tidigare forskning pekar på detta och Jenny Wiik (2012:55), professor på 
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Institutionen för journalistik, medier och kommunikation menar att Twitter inte bara är en del 
av journalistiken utan att sociala medier är en av de största förändringarna inom journalistiken 
sedan 2005. Wiik skriver även:  

“Samtidigt vet vi väldigt lite om hur utbredd den vardagliga användningen är bland 
journalister och till vad som sociala medier används i det journalistiska arbetet. Det är 
nämligen mycket sällsynt med representativa undersökningar av journalisters bruk av sociala 
medier både i Sverige och internationellt.“ (Wiik, 2012:55) 

Journalistik som yrke är ett område som har studerats av många forskare från olika discipliner 
(Deuze, 2005:442). Journalistik är viktigt för oss, det är något vi ser som en demokratisk 
institution men i relation till Twitter är det ett relativt outforskat område (Wiik, 2012:12). 

1.1 Syfte 

Vi ska utifrån kvalitativa intervjuer med fem journalister från dags-, kvälls- och lokaltidningar 
undersöka hur Twitter, som informationsteknologi, påverkar journalisters agendasättande roll, 
deras identitet och journalistik som profession. Detta görs för att i slutet dra en slutsats om hur 
Twitter påverkar svensk journalistik. Ny teknologi förändrar det journalistiska yrket, men 
exakt hur det påverkar är inte helt klart (Wiik, 2012:55). Vi vill vara tydliga med att påpeka 
att denna studie inte strävar efter att vara representativ för all journalistik. Utifrån 
respondenternas svar ska denna studie uttala sig, med teori och empiri i ryggen, om hur 
Twitter påverkar svensk journalistik. 
 

1.2 Frågeställning  

x Hur påverkar Twitter, som informationsteknologi, svensk journalistik?   

x Hur påverkar det journalistisk identitet? 

x Hur påverkar det journalistik som profession? 

x Hur påverkar det journalistikens agendasättande roll?  

 

1.3 Disposition 

Denna uppsats är indelad i sju kapitel. I kapitel ett introducerade vi vår inledning, vårt syfte 
samt vår frågeställning. Kapitel två behandlar bakgrund; varför detta är ett intressant ämne 
och även tidigare forskning kring relaterade frågor som behandlar journalistik och 
informationsteknologi. Kapitel tre är studiens teoretiska ramverk som diskuterar den 
journalistiska identiteten, journalism som profession samt agenda-settingteori. Under delen 
som berör profession är det även två underkategorier: professionalisering samt de-
professionalisering. Dessa argumenterar båda för förändring inom journalistik – 
professionalisering benämner yrken som strävar efter kraven för att klassas som profession 
och de-professionalisering pekar på yrken som inte når upp till dessa krav. De har motsatt 
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utgångspunkt när det kommer till frågan: bör journalistik ses som en profession idag? Den 
journalistiska identiteten berör hur journalister ser sig själva och vilka ideologiska regler de 
anser att man bör följa – något som formar den journalistiska identiteten. Agenda-setting 
diskuterar slutligen den roll journalister har i att peka ut och uppmärksamma utvalda 
händelser eller nyheter. Kapitel fyra består av metod. Här diskuterar vi vårt val av studiens 
intervjumetod, hur vi gjort urvalet av journalister att intervjua, hur vi genomfört intervjuer, 
hur vi tematiserat och transkriberat intervjuerna över till empiriskt material och slutligen hur 
vi analyserar materialet. Kapitel fem är resultatet av transkriberade intervjuer och analysen av 
vad som sagts. Vi kopplar här de teoretiska begreppen studien bygger på till det empiriska 
materialet. Kapitel sex är våra egna tankar kring arbetet samt en slutsats kring vår 
frågeställning. Slutligen är kapitel sju presentationen av källor.  
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2. BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
 

2.1 Twitter i relation till journalistiken 
Sociala medier består av socialt interaktiva nätverk där människor skapar, delar och byter 
information, idéer, bilder eller videos med varandra. Liknande fenomen är exempelvis 
Facebook, Instagram och Youtube. Sociala medier bygger på de internetbaserade ideologier 
och teknologier kring Web 2,0 som baseras på skapande och utbyte utav användare genererat 
innehåll. Utvecklingen utav internetbaserade mobila enheter har ytterligare fört utvecklingen 
utav sociala medier framåt (http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-
larande/kollakallan/kallkritik/sociala-medier/fakta - hämtad 03.11.2014) (Flew, 2008: 111-
112) 

Twitter är idag en av giganterna bland de sociala medierna med över 284 miljoner aktiva 
användare och det publiceras över 500 miljoner tweets per dag. En undersökning från 
GlobalWebIndex visade år 2012 att Twitter är de snabbast växande sociala mediet och att det 
fortsätter att växa (http://blog.globalwebindex.net/twitter-now-the-fastest-growing-social-
platform-in-the-world/ - hämtad 05.11.2014). Här i Sverige utgör vi endast en bråkdel av alla 
användare, men trots det finns det över 500 000 aktiva, svenskspråkiga Twitterkonto i 
aktivt bruk (https://about.twitter.com/company, hämtad 05.11.2014). Wiik (2010:39) menar 
att eftersom allmänheten idag har snabb tillgång till information samt förmågan att producera 
och även sprida innehåll eller information så kan det vara svårt att legitimera journalisternas 
roll i samhället. 

En annan studie, genomförd av CISION - ett svenskt mediedatabasföretag, visade att 97.2 % 
av svenska journalister använder Twitter i sitt dagliga arbete och att 31.3% av dem menar att 
de inte skulle kunna genomför sitt arbete utan det. (CISION, 2012). Mycket talar för att 
Twitter är en stor del av det journalistiska yrket. 

2.2 Traditionell journalistik 

1605 kom den första dagstidningen framställd i en tryckpress. Detta kan man säga var starten 
av journalistik. När städer växte och vägar byggdes såg även postväsendet dagens ljus. Detta 
gjorde det smidigt för tidningar att nå fler människor. Senare uppstod partipress där valet av 
den tidning man läste länge sa något om ens politiska affiliationer (Hadenius, Weibull & 
Wadbring, 2011:55,69,84). Under åren har journalistik gått från att hånfullt kallas för 
murvlar, ett skällsord, till att idag vara en stor del av vår vardag. Det är ett mer 
professionaliserat yrke idag menar författaren och journalisten Björn Häger (2009:14,15). 
     Journalistiken sysslar med nyheter. Nyheter kan beskrivas som något som ”tidigare inte 
publicerats och som intresserar läsekretsen” eller ”allt det som imorgon kommer vara mindre 
intressant än vad det är idag” (Häger, 2009:78). Gaye Tuchman (1973:113) menar vidare att 
nyheter kan delas upp i fem kategorierna: hard news, soft news, spot news, developing news 
samt continuing news. Många har säkert hört talas om “feel-good story”. Om du hört termen 
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så vet du vad soft news innebär. Det är inslagen eller artiklarna som hanterar, som Tuchman 
(1973:114) skriver, exempelvis den glada, vedertagna och morgonpigga busschauffören som 
alltid hälsar och ler mot resenärerna. Historier som “värmer hjärtat”. Hard news är de nyheter 
som hanterar mord, olyckor, politiska ämnen eller miljökatastrofer (Tuchman, 1973:113). Soft 
news kan vara glädjande att ta del av medan hard news är de mer allvarliga och oftast 
viktigare nyheterna.  
    Spot news och developing news kan beskrivas som subklasser av hard news. En brand, 
menar Tuchman (1973:114), är ett bra exempel på spot news. Här kan en journalist, på plats, 
komma med uppdateringar av situationen. Developing news är snarlikt och definitionen 
mellan dessa två är ibland, försåtligt, otydlig. Om spot news är uppmärksammandet av en 
händelse på plats, så är developing news fortskridningen av uppdateringar från denna plats. 
Continuing news är, slutligen, den form av nyheter som, likt de två ovan nämnda, är en del av 
hard news. En längre nyhetstäckning där man kontinuerligt diskuterar och fortsätter att tolka 
eller förstå sig på en händelse. Runt riksdagsval ser vi tydligt exempel på detta, då täcks 
svensk politik under en längre tid och journalister får en chans att tolka och diskutera ämnet 
(Tuchman, 1973:115).  
     Dessa klasser kan även kallas traditionell journalistik, ett yrke där den opublicerade 
nyheten är väldigt viktig. Ett yrke som för tjugo år sedan valde vilka samhällsproblem som 
skulle föras in i ljuset. Häger (2009:13–14) menar att man tidigare föddes som journalist, eller 
inte. Dock så finns det inget som stoppar en dig eller mig att kalla sig för journalist. Du kan 
inte kalla dig läkare utan en utbildning, men journalist är en titel alla har rätt till. Detta är en 
av anledningarna till att titeln kan vara svår att sätta fingret på eller som Wiik (2009:351) 
menar; svår att legitimera  

År 2000 startade den sydkoreanska webbtidningen OhMyNews. Denna webbtidnings signum 
var att “alla är journalister”. Hemsidan uppmuntrade läsarna att själva dela, skriva samt 
redigera sina egna artiklar. Endast 20 procent av tidningens material skrevs av anställda 
journalister (Flew, 2011:159). Redan år 2000 fanns det en tidning som utmanade det vi 
tidigare ansåg vara traditionell journalistik - de med ensamrätt på nyheterna. Idag finns 
Twitter vars räckvidd tar sig över länder och kopplar samman människor. Denis McQuail 
(2010:183) beskriver emancipatory media theory som en kommunikationsprocess där vikten 
ligger i att just kommunicera och inte själva innehållet. Vidare menar han att detta dock är 
något som är sällan skådat och endast ses i relativt demokratiska samhällen med ett överflöd 
av journalistiska kanaler. Om det låter bekant så är det för att man enkelt kan argumentera för 
att han beskriver Sverige. Ett land där alla har en rätt att uttrycka sig, där alla har rätt att rösta 
och där det finns gott om tidningar och journalister som har en plattform för att publicera 
innehåll.  
     Alla får kalla sig journalister, alla har rätt till och kan sprida information precis som 
journalister, de som har Twitter har “en röst” och tidigare forskning pekar på att sociala 
medier definitivt skakar den grund som journalistiken tidigare stod på. En artikel av Zvi Reich 
och Hagar Lahav (2011) diskuterar till och om journalister är utbytbara. Deras slutsats är att 
journalistik för tillfället är ett professionellt yrke och att de inte bara går att lära sig den 
kunskap en journalist har över en natt. De fanns dock motstånd till detta i artikeln och 
motståndet menade att med ny informationsteknologi blir journalister inte mer än ett kugghjul 
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i en maskin, och kugghjul är utbytbara. Reich och Lahav (2011:430) menar att 
nischjournalistik, de som endast skriver om politik eller kanske om företagande, är starka sin 
roll då de har erfarenhet och esoterisk kunskap. 

Helena Sousa (2006:379) menar att de ekonomiska och politiska förhållanden som bidrog 
till journalistikens existens och har hjälpt den att existera är under förändring. Hon menar att 
det kapitalistiska system, där människor hade pengar och kunde betala anställda att bygga 
exempelvis vägar och i slutänden hela städer, håller på att ändra inriktning från industri till 
kommunikation och information. Sousa menar att det är slutet för ett “gammalt system” och 
när detta system försvinner så kommer traditionell journalistik som vi känner den idag, att 
försvinna med det.  

 

2.3 Journalistik och teknologisk utveckling  
“Traditional journalists have watched the growth of computer-mediated communication 
warily for years. As the Web entered their consciousness in the mid-1990s, their immediate 
reaction was to distinguish between their skills and values and those of the people producing 
content online.” (Singer, 2003:147) 
Jane Singer (2003) menar att det var viktigt för journalister att fort urskilja sig från de 
individer som själva kunde producera innehåll när ny teknologi såg dagens ljus. Detta gjorde 
man genom lägga tonvikt på trovärdigheten i vad som publicerades och menade att en artikel 
som publiceras på en tidnings hemsida fortfarande är mer pålitlig. Många journalister menade 
även att nu, mer än innan, krävs det någon som kan urskilja vad som är relevant och inte 
bland allt som kan skrivas på internet. Det krävs någon med en professionell utbildning och 
där av kredibilitet som kan urskilja sant från falsk - en journalist (Fulton, 2000:30). 
Webbjournalistiken kom som en produkt av utvecklingen. Idag kan man dock argumentera 
för att det är mer av en insamlingsmekanism än något som kommer med originella idéer. 
Singer (2003:149) menar att många nyhetsredaktioner förser sig på att samla ihop redan 
skrivet material och dela vidare.  Hon menar att fokusen inom journalistik, framförallt på 
webben, inte längre handlar om att intervjua källor, vara ett vittne på plats eller att gräva efter 
en story – något som för tankarna till en mer traditionell form av journalistik, utan att det 
handlar om att samla och sprida informationen. Singer skriver: 

“The number of people who produce original online news content is small” (Singer, 2003: 
149) 

Här börjar man förstå varför vissa argumenterar för att den mer traditionella journalistiken 
förändras under eran av ny teknologi. Denna relativt nya form av media och teknologi som 
Twitter är erbjuder ett nytt sätt att ta till sig information (Himelboim & McCreery, 2012: 
427).  
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2.4 Journalistisk identitet i förändring 
Den journalistiska identiteten har sedan 1700-talet varit förknippat med demokratins och 
modernismens ideal där man strävar efter sanning, krav på öppenhet och debatt samt en vilja 
att granska de olika typerna utav makthavare i samhället. Journalister själva anser att deras 
huvud uppgift skall vara att granska makten, förklara komplicerade händelser på ett sätt som 
kan förstås utav så många som möjligt samt att stimulera nya idéer och så objektivt som 
möjligt förmedla information. Sedan början av 2000-talet har både granskningsidealet och 
strävan efter objektivitet stärkts enligt Wiik (2012:38). Detta beroende på en vilja att försvara 
den egna yrkesrollen i relation till andra typer utav medieinnehåll. (Hvitfelt & Nygren, 2009: 
284-285)  

Sedan digitaliseringen tog fart har journalistens roll i samhället hastigt förändrats då en rad 
nya informationsteknologiska kanaler etablerats. Konkurrensen har blivit allt hårdare. Mot 
slutet av 2000-talet slog de sociala medierna sig in i den offentliga sfären; Facebook, Twitter 
och bloggar exploderade både som nätverksverktyg och som nyhetsförmedlare. Dessutom har 
mobila applikationer blivit ett vanligt verktyg för att ta del av nyheter. (Wiik, 2012: 38) 
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3. TEORETISK INRAMNING 
 

Här presenteras Mark Deuzes teorier kring journalistisk ideologi/identitet, Gunnar Nygrens 
samt Jane Singers teorier kring de-professionalisering, Jenny Wiiks teorier kring 
professionalisering och slutligen agenda-settingteorin. Teorier kring identitet och profession 
tillämpas eftersom de alla går in i varandra och även påverkar varandra. Agenda-settingteorin 
används för att diskutera journalisternas makt idag. Vi beskriver vad dessa termer innebär och 
hur de ska appliceras i studien.  

Dessa teorier kring journalistik kommer sedan att användas i tolkningen av våra respondenters 
svar och för att slutligen besvara studiens frågeställning. Detta för att kunna uttala sig om 
Twitters påverkan på svensk journalistik. Utifrån Deuze teori och respondenternas svar; hur 
påverkar Twitter den journalistiska identiteten? Utifrån Nygren, Singer, Wiik och 
respondenternas; genomgår journalistiken en de-professionalisering/professionalisering? Hur 
anser journalisterna att deras agendasättande roll påverkas av Twitter? Studiens kommer att 
söka svaret på dessa frågor för att vi slutligen ska kunna uttala oss om Twitters påverkan på 
svensk journalistik.  

 

3.1 Journalistisk identitet 
Mark Deuze (2005:444) menar att journalistisk ideologi även formar den journalistiska 
identiteten. Han menar även att journalister, oberoende av genre eller publikationskanal, har 
någorlunda samma ideologiska bild av sin roll när de får utrymme att diskutera sitt arbete. 
Över lag menar journalister att deras jobb är att rapportera nyheter, ifrågasätta diverse 
makthavare, arbeta fria från censur och att de ska vara objektiva i sina texter. Dessa tankar 
grundas utifrån fem ideologiska kategorier som bildar den journalistiska identiteten (se nedan) 
(Deuze, 2005:459).  Kategorierna formas utifrån en gemensam journalistisk ideologi, ett 
tankesätt kring själva yrket, och bildar ramverket för ett arbetssätt som formar journalisternas 
identitet. Genom detta kan man sedan peka på ”vad som är en journalist” och ”vad som är 
riktig journalistik”. Detta hjälper oss att förstå journalistik som en profession. (Deuze, 
2005:444). Deuze definierar journalistisk ideologi som: 

“In the particular context of journalism as a profession, ideology can be seen as a system of 
beliefs characteristic of a particular group, including – but not limited to – the general 
process of the production of meanings and ideas (within that group).” (Deuze, 2005:445) 

Det finns grundregler, beleifs characteristic, som pekar ut hur man producerar mening och 
där igenom vad som är journalistik. Dessa formar de fem kategorierna. Det är en intellektuell 
process där ideal och “vad som är rätt” definieras. Denna någorlunda samma bild som 
journalister har av yrket beskrivs som den journalistiska yrkesideologin (Deuze, 2005:446). 
Med andra ord, vad en journalist anser är korrekt journalistik, anser de flesta andra 
journalister vara korrekt journalistik. Detta eftersom de ovan nämnda beleif characteristics är 
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universella ideal – det formar den journalistiska självbilden utifrån fem kategorier. Deuze 
(2005:447) delar upp dessa kategorier såhär:  

1. Public Service: Journalister bidrar till public service då de är sprider och förser läsare 
med information. 

2. Objektivitet: Journalister är opartiska och neutrala och därigenom trovärdiga och 
rättvisa.  

3. Autonomi: journalister måste ha autonomi i sitt arbete 
4. Omedelbarhet: journalistik kräver ett högt tempo 
5. Etik: journalister är etiska och har en uppfattning om validitet och legitimitet   

Journalister ska granska och vara just vakthundarna som exempelvis synar och ifrågasätter de 
med makt – där av är det public service (Deuze, 2005:447). Vad det gäller objektivitet så 
menar Deuze (2005:448) att det kan liknas till distanstagande från ämnen, att man inte väljer 
en sida utan att målet är en neutral position. Autonomin grundas i det egna arbetet, fritt från 
påverkan och avsaknaden av censur – en journalist ska få skriva det hen anser är rätt utan 
redaktionell eller annan påverkan (Deuze, 2005:448). 
    Omedelbarhet länkas till arbetet med nyheter. Vi nämnde tidigare ett exempel där nyheter 
beskrevs som en produkt eller som information där intressevärdet är mindre dagen efter 
(Häger, 2009:78). Information blir mindre värd ju längre tiden går och därför finns det en 
känsla för tempo inom journalistik (Deuze, 2005:449). Sist har vi etik och här menar Deuze 
(2005:449) att alla journalister har relativt liknande pressetiska regler som de följer. 
Variationer av dessa är små och överlag anser journalister att de är etiska i sitt yrke. 

Dessa kategorier, den självbild journalister har och strävar efter, är fundamentala grundpelare 
inom journalistik. Det är de beleifs characteristics som är journalistisk ideologi. Ideologin 
formar sedan individuella journalisters identitet eftersom man arbetar efter detta ramverk 
(Deuze, 2005).  

Denna teori kommer att användas i jakten på att försöka rama in svensk journalistik. För att 
kunna diskutera journalistikens relation till Twitter måste man först förstå journalistik och vad 
en journalist är. Deuze (2005) menar att de ovan nämnda fem kategorier beskriver 
journalistisk identitet. Studien kommer att, utifrån respondenternas svar, se om Twitter 
påverkar eller kan påverka dessa kategorier och regler.  

3.2 Profession 
”It is clear that the claim to be a profession is essential, since only by the claim can a group 
enter the competition in the first place. However, once a group enters the competition, what 
matters for us is not what it claims to be, but what it actually is.” (Abbot, 1988:82)  

Andrew Abbot, professor inom sociologi, menar att professioner styr världen. De kan 
definieras som yrken med ett specifikt kunskapsområde och som bygger på abstraktion. Med 
abstraktion menas att; för oss utomstående så finns det en bild av vad en speciell profession 
sysslar med medan vi utomstående saknar inblick i exempelvis de dagliga processerna, 
strukturerna och den kunskap som professionen bygger på (Abbot; 1988: 9). 
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3.2.1 Professionalisering 

Professionalisering är vad som kan ses som det naturliga steget efter Deuze teori kring 
identitet och ideologi. Jenny Wiik (2009:354) menar att professionella ideal, beleifs 
characteristics, är viktiga byggstenar som utgör vad ett yrke faktiskt är – likt Deuze (2005). 
Hon menar att idealen formar hur man uppfattar sig själv och sin yrkesroll. Wiik (2014:663) 
anser att journalistiska ideal som exempelvis public service, den form av journalistik som 
granskar de med makt i samhället, är vitala för att ett land ska vara demokratiskt.  
De fem kategorierna som existerar inom journalistisk ideologi finns på plats och bidrar till 
professionalitet, bidrar till stolthet över den journalistiska yrkeskåren, en känsla av tillhörighet 
och det är något som styr hur journalister bör genomföra sitt dagliga arbete. Det är 
journalistikens röda tråd. Wiik skriver: 

“Professional ideals are important blocks of this identity construction, giving occupational 
members a sense of belonging and pride, as well as directing their decisions and behaviour in 
daily work. As such they have been of great interest to research ever since the 
professionalization process of journalism became an obvious fact. This research has most 
often originated from traditional professional theory, where different ideals and attributes 
become criteria of professional status.” (Wiik, 2009:354) 

Likt Deuze (2005) håller Wiik (2009:361) med om att vissa ideal existerar och att de flesta 
journalister, mer eller mindre, arbetar utifrån dessa. Det är något som är utgångspunkten och 
grunden av det journalistiska yrket. 

Syftet med denna teori, hur den skiljer sig från Deuze teori och vad Jenny Wiik menar är; vi 
måste först se på de ideal som journalister följer för att sedan kunna diskutera 
professionalisering. I citatet ovan skriver Wiik (2009:354) att professionaliseringen av 
journalistik är ett obvious fact, något som uppenbarligen existerar. Wiik (2009:361) diskuterar 
att den teknologiska och informationsteknologiska utvecklingen bidrar till allt högre tryck, 
kortare tidsfönster för att faktiskt publicera och skriva samt att kommersialisering idag 
existerar inom journalistiks. Med kommersialisering menar hon att reklam är idag de facto en 
stor del av många tidningar och hon skriver:  

“Increasing commercial demands imply bureaucratization and standardization of previously 
free occupations.” (Wiik, 2009:352)  

Journalistiken befinner sig i en konstant förhandling med bland annat digitalisering och 
kommersialisering och idealen gör detsamma. Wiik (2009) menar dock att journalistiken inte 
blir mindre professionell, utan att vad vi ser är metamorfosen av en bransch. Hon menar att 
det ideologiska ramverket inom journalistik, och då även journalism som profession, blir allt 
mer starkare av denna utveckling. Det finns en flexibilitet inom det professionella 
yrkesidealet och enligt Wiik (2010:17) så står den professionella identiteten inom 
journalistiken stark under en tid av förändring. Det finns fundamentala idéer inom journalism 
som är orubbliga och därför är det professionalisering under förändring, inte de-
professionalisering (Wiik, 2009:362). En del av denna förändring är exempelvis 
kommersialiseringen. Wiik menar här att;  
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“Ett av mina huvudresultat är att det svenska journalistiska fältet är på väg mot ökad 
liberalisering av angloamerikansk modell. Detta innebär ökat fokus på försäljning och 
publikens behov, samtidigt som professionen har en viktig roll i ett sådant mediesystem. Utan 
journalistikens legitimitet går den nämligen inte att sälja, och legitimiteten är helt beroende 
av journalisternas professionalism“ (Wiik, 2010:209) 

Det är inte en fragmentering som sker, det är enligt Wiik (2010:198) evolution. En evolution 
som leder till ett förändrat men minst lika professionellt yrke. Att det idag krävs mer av en 
journalist, exempelvis i rollen som multireporter (beskrivs under 3.2.2), visar endast på hur 
adaptiv och flexibel journalistiken är (Wiik, 2010:195). Den utvecklingen som hotar 
journalistiken och tvingar den att förändras stärker samtidigt teorier kring att journalistik 
genomgår en professionalisering. Det är en process där journalistiken hela tiden återskapar 
och utvecklar sig själv.   

“This means that Swedish journalism is in fact not de-professionalizing, but consolidating 
some central values and reforming around others” (Wiik, 2010:196) 

 

3.2.2 De-professionalisering 

Gunnar Nygren (2008:13) menar, likt Deuze (2005) och Wiik (2010), att profession definieras 
av bland annat autonomi. Dock ifrågasätter han autonomin eftersom den minskas när ny 
teknologi, likt Twitter, introduceras. Ny teknologi gör processer smidigare och yrket mer 
automatiserat vilket kräver mindre bemanning och leder till mindre autonomi (Nygren, 2008: 
151,161). Detta resulterar i ökad arbetslöshet inom branschen, något som tyder på de-
professionalisering (Nygren, 2008:15). Teknologi bidrar alltså till att strukturer bryts upp och 
identiteter förändras eftersom exempelvis autonomi ifrågasätts. Multireporter är här en 
negativ reaktion till denna förändring, motsatsen till vad Wiik (2010) menar. Det är en 
yrkesroll som är relativt ny och innebär fler arbetsprocesser för den individuella journalisten 
(Nygren, 2008:32). Informationsteknologi, som Twitter, bidrar till kravet på mer produktion 
för mindre kostnad och därför behöver tidningarna inte ha lika många anställda. Så de 
teknologiska faktorerna påverkar även det ekonomiska. Detta resulterar i en devalvering av 
journalisternas yrke där en teknikgenererad produktion blir slutresultatet. Det kan ses som en 
ny form av journalistik, production journalism. Man byter kreativitet mot en formaterad 
produktionsmodell, något som vi inte såg spår av i traditionell journalistik (Nygren, 2008: 
32,34 - 35). 

Nygren (2008) ifrågasätter vidare journalismen i den mån att en yrkesroll och då även en 
identitet, är en redaktionell betingelse. Det finns inga regler som säger att “detta är en 
journalist”. Denna persona formas av medarbetare och miljö. Journalister får den identitet 
som hela medieföretaget har. Aftonbladet formar exempelvis en viss journalistisk identitet 
utifrån deras normer och ideal. Men journalistik i sig formar inte dessa individer och detta 
påverkar då hur identiteten formas (Nygren, 2008:22).  

Bilden inom forskning har de senaste femtio åren vart att journalistik genomgår en 
professionalisering, men Nygren (2008:25) anser här att under det senaste decenniet så kan 
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man se spår av det motsatta på grund av de ovan nämnda anledningarna. När linjer mellan 
yrkesområden suddas ut så kan det leda till att etiska regler och normer försvagas – åter igen 
något som påverkar identiteten och professionen och då även autonomin inom yrket. Man 
likna identitetskategorierna vid ett korthus, det är svårt att hålla det stående om ett kort tas 
bort. Autonomi, objektivitet, etik – allt detta måste ifrågasättas under tider av förändring som 
exempelvis när ny teknologi introduceras inom branschen. (Nygren, 2008:25, 157). 

Monopol över kunskapsområdet är vitalt för en profession men när det esoteriska fältet inte är 
stängt så är det de-professionalisering som sker då andra yrkesgrupper kan verka inom 
branschen (Nygren, 2008:14)(Singer, 2003:141). När det händer ökar spänningarna inom 
yrket och den professionella identiteten differentieras inom yrkesgruppen. Jane Singer 
(2003:142) menar att journalistik inte bör ses som ett yrke där de-professionalisering pågår, 
men bara för att en profession är just ett låst rum dit inte alla har tillträde – något som inte 
beskriver journalistiken. 

Nygren (2008:31) menar inte att ny teknologi är dåligt men det förändrar arbetsprocesser och 
även yrkesstrukturer. Ett resultat av detta är att vissa saker uppvärderas och andra nervärderas 
– vissa saker kan skötas av lågavlönade eller praktikanter. Med detta kommer en förändring 
av identiteten som tidigare kopplades till yrket och vi är vid det ovan nämnda, icke låsta 
rummet. Allt detta är bra indikationer på att journalismen genomgår en de-professionalisering 
Nygren, 2008:31). 

Dessa två teorier som vi kallas professionalisering samt de-professionalisering kommer att, 
likt Deuzes teori, ställas emot våra respondenters svar. Båda teorierna nämner den 
informationsteknologiska utvecklingen och det är därför vi valt att använda oss utan av dem – 
för att kunna koppla detta till Twitter. Vad vi söker i denna studie är journalisternas egen syn 
på profession, om det påverkas av Twitter och hur journalistik idag kan beskrivas – 
genomgående en de-professionalisering eller inte. Utifrån respondenternas svar kommer 
studien sedan att diskutera vilken av de ovan nämnda teorierna som avspeglas i det svenska 
journalistiska landskapet.   

 
 

3.3 Agenda-settingteori 
Maxwell McCombs och Donald Shaw (1972) menade att medierna kunde kontrollera vad som 
skulle uppmärksammas i den politiska debatten. Detta kallades agenda-settingteori och är 
idag även relevant inom journalistik och media. Att sätta agendan och ha inflytande i vad som 
pratas om är en del av det journalistiska yrket. De ska förmedla och ge samhället den 
information som anses vara relevant. Journalister är dock ett fåtal människor och att ett fåtal 
människor kan bestämma vad läsarna ska diskutera är intressant att reflektera kring. Samtidigt 
är det inte ovanligt att journalister idag, tack vare Twitter, vänder sig till sin publik för 
nyheter. Detta kan ses som att massorna själva kan avgöra vad som är viktigt att 
uppmärksamma (Berglez & Nohrstedt, 2009:26). 
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Agenda-settingteorin har sina rötter i hypodermic-needle theory, som bygger på samma 
principer med några undantag. Den största skillnaden är att hypodermic-needle theory ser sin 
publik som ett passivt objekt där, likt en injektion av en nål, man tvingas ta in allt medierna 
och tidningarna säger. McQuail (2010:512) menar att agenda-settingteori, likt den politiska 
versionen, bygger på att medierna kan få människor att tänka kring vad som berättas för dem, 
men inte vad de ska tänka kring ämnet. Eugene Shaw beskriver det som: 

“The agenda-setting theory says that because of newspapers, television, and other news 
media, people are aware or not aware, pay attention to or neglect, play up or downgrade 
specific features of the public scene. People tend to include or exclude from their cognitions 
what the media include or exclude from their content” (Eugene Shaw, 1979: 96) 
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4. METOD 
 

I detta kapitel presenterar vi metod och det metodologiska tillvägagångssätt vi tillämpat för att 
få vårt empiriska material. Inom forskning finns både kvalitativa samt kvantitativa 
forskningsmetoder (Ahrne & Svensson, 2011:11,13). Valet av metod är alltid styrt utav vad 
man vill få ut för information (Ahrne & Svensson, 2011:23) Denna studie bygger på 
kvalitativa intervjuer med journalister och målet är att nå ett djup där deras egna tankar och 
reflektioner resulterar i det empiriska materialet (Ahrne & Svensson, 2011).  Under följer vårt 
argument för val av studiens intervjumetod och hur frågeguiden utformats, urvalet, 
intervjumetodik, tematisering, transkribering och metodanalys.  

 

4.1 Intervjumetod 
Den semistrukturerade intervjumetoden kan beskrivas som ett ramverk av relativt öppen 
frågeformulering. Den är öppen då frågorna saknar ja eller nej-svar. Dock bör den 
semistrukturerade guiden ha ett visst antal tydligt angivna och satta frågor som vi, som 
intervjuare, har tänkt kring och fastställt innan intervjuerna påbörjas (Aspers, 2011:138). Den 
tematiskt öppna intervjumetoden baseras på att intervjuaren hela tiden uppmuntrar och 
försöker utveckla samtalet med intervjuobjektet (Aspers, 2011:139). Metoden kan beskrivas 
som ett samtal med vardagsspråk. Intervjuaren för en konversation med respondenten kring 
vissa teman och använder sig av sitt eget språk, har en ”vanlig” konversation, ochd den 
förkunskap hen besitter innan mötet äger rum. Studien utgår ifrån båda dessa intervjumetoder 
då vi hade teman – Twitter, identitet, makt, profession – som skulle diskuteras kring. 
Samtidigt fanns det en rad frågor som var konstant låsta i frågeguiden för att hålla intervjun 
på relevant kurs. Att diskutera fritt kring teman tillhör alltså den tematiskt öppna 
intervjumetoden. Att ha öppna frågor, låsta i frågeguiden, tillhör den semistrukturerade 
(Aspers, 2011: 138). Göran Ahrne och Peter Svensson (2011:40) menar i sin bok Handbok i 
kvalitativa metoder att försöka dra gränser eller hålla sig till precis en intervjumetod är varken 
möjligt eller önskvärt. Denna kombination ger intervjuaren frihet att diskutera ämnen fritt och 
låta intervjupersonerna själva reflektera för att nå ett djup samtidigt som intervjun existerar 
inom ett fast ramverk då man lånar från den semistrukturerade modellen (Aspers, 2011: 138-
139, 143). Improvisatoriska frågor välkomnas även och vi som forskare kan på sett finna nya 
och intressanta spår inom våra teman som kan vara relevanta i vår studie. Exempel på fasta 
frågor under teman är: 

x Vad är dina tankar kring Twitter? 

x Hur använder du Twitter i ditt dagliga arbete? 

x Vad är de negativa aspekterna av Twitter?  

x Journalistik identitet - vad är det för något?  

x Om vi har två grupper där den ena påstår att journalistik genomgår negativa 
förändringar och den andra säger det motsatta: 
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x    - vilka ställer du dig med? 

x    - vad är ditt argument? 

x    - vad tror du den motsatta gruppen har för argument?   

Det handlar om att försöka täcka så mycket man kan genom att kombinera en öppen 
diskussion med en rad fasta frågor som absolut kräver svar och som förankrar diskussionen i 
satta teman (Aspers, 2011: 140). Detta bidrar till att svar kan variera mellan olika intervjuer 
men att de fortfarande går att kategorisera och jämföra när man senare ska koppla teori till det 
empiriska material som intervjuerna genererar. Det är vad Larsåke Larsson (2010:66) kallar 
för logisk ordning i frågeguiden. Man går från det generella, studiens teman, till det mer 
specifika, våra fasta frågor, och undviker samtidigt att hamna i sidospår som inte är relevanta. 
Om intervjuaren hamnar utanför sina teman blir allt som diskuteras irrelevant och man ödslar 
sin och respondenternas tid (Larsson, 2010: 67) (Aspers, 2011:141)  

Alla människor är olika och eftersom många inledande frågor är öppna, som de givna 
exemplen ovan, så kan det täcka mycket kring ett specifikt tema. Att då ställa en låst 
följdfråga som man har men som redan blivit täckt i föregående svar blir redundant. Åter igen 
fungerar det här att kombinera sina intervjumodeller för att anpassa intervjun efter personen 
man intervjuar (Larsson, 2010:66). Det skänker flexibilitet till intervjuguiden, något som är 
vitalt eftersom alla intervjupersoner kan bemöta frågor på olika sätt. Slutligen kan man, om 
man inte bestämmer sig för en viss modell, avsluta med frågor som exempelvis “har du något 
att tillägga”. Detta ger intervjuarna möjlighet att diskutera intervjun i efterhand och låta 
respondenten komma med tankar som inte berörts under intervjun. Detta kan resultera i 
ytterligare relevant information som intervjuguiden kan ha missat att täcka (Wibeck, 
2010:74–75). Allt för att tömma intervjuobjekten på så mycket empiri som möjligt.  

I intervjuer är det viktigt att ta avstånd från rollen som forskare. Detta eftersom man kan 
påverka intervjusituationen och den man intervjuar. Det kallas för bias och termen innebär att 
forskarens närvaro påverkar hur den intervjuade svarar på frågorna. Man ska till sin bästa 
förmåga vara avspänd, vara engagerad och intresserad och visa att man faktiskt lyssnar på vad 
intervjuobjektet säger då detta kan neutralisera situationen och påminner mer om ett samtal 
(Aspers, 2011:138–139). Vi är inte forskare, utan studenter, även om det vi gör är 
forskningsrelaterat. Som studenter, vilket explicit innebär att man inte är fullt utbildad inom 
sitt fält, påverkar vi inte en journalist – experten i intervjusituationen – som länge arbetat och 
befunnit sig i intervjusituationer (Kvale & Brinkmann, 2014:187). Det våra intervjuer strävat 
efter är istället det ideella samtalet. Med detta menas att konversationen sker på lika villkor 
och utan maktutövning. Det existerar tre fenomen som kan uppstå under en intervju. Det 
första är maktobalans, att den som intervjuar sätter sig över den som intervjuas eller kanske 
skapar en otrevlig stämning. Det andra är att intervjuaren styr samtalet och därför bara får 
höra en beskärd del av vad den som intervjuas har att säga. Det tredje är att tolkningen och 
förståelse av vad som sägs sker utifrån vad vi som forskare i denna kontext har för förkunskap 
om ämnet (Aspers, 2011: 135).  

När det gäller maktobalans så är vi som sagt studenter som kommer för att få svar av en 
expert på ett område. Här har vi inte känt oss underlägena journalisterna och de har inte känt 
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att vi sätter dem på plats eller ställer känsliga frågor. Ingen respondent har duckat eller tagit 
illa vid under diskussionerna. Vad det gäller att styra konversationen så har vi redan klarlagt 
att vår blandning av metod ger den vi intervjuar relativt fria händer med att uttala sig och 
tänka fritt. Under intervjun talade vi för att hjälpa respondenten på vägen – med exempelvis 
påståenden, argumenterade inte emot reflektioner och förblev lyhörda och uppmanade till 
vidare reflektion via följdfrågor. Detta är riktlinjer som understryker en väl genomförd 
intervju (Ahrne & Svensson, 2011:39) Vi söker tankar mer än svar kring något som den 
intervjuade arbetar med och kan mycket om. Förkunskapen är där denna uppsats kan 
diskuteras, vi är inte utbildade journalister. Vi kan dock argumentera för att vi likvärdig 
samma kunskap kring Twitter som de vi intervjuat då vi båda är flitiga användare. Samtidigt 
läser vi Medie- och kommunikationsvetenskap så journalistik är inte helt främmande för oss 
då programmet har haft inslag från och även diskuterar journalistik. Slutligen innehar vi 
teoretisk kunskap som behandlar och diskuterar journalistik, journalistisk identitet, agenda-
setting och profession.  

4.2 Urval 

Vårt mål med studien var att intervjua sex journalister. Det optimala hade vart att lyckats nå 
och fått intervjuat åtta journalister i olika åldrar, på olika tidningar, med olika mycket 
erfarenhet för att få så brett empiriska material som möjligt. Detta baseraras på det faktum att 
två eller tre intervjupersoner inte räcker för att täcka hela det området man forskar om eller 
uppnå teoretisk mättnad. Teoretisk mättnad är när svar och det empiriska materialet allt mer 
börjar likna tidigare samlat material – när det inte finns mer att säga kring ett ämne. Om man 
har sex till åtta intervjupersoner ökar säkerheten att man får en bredare utsträckning och 
överblick av det område man forskar om samt att man når teoretisk mättnad (Ahrne & 
Svensson, 2011:44–45). 

Något som alltid spelar in i urvalsprocessen är resurser och tid är den resurs som påverkat 
denna studie mest (Ahrne & Svensson, 2011:33). Vi har tio veckor på oss och ska då gå ifrån 
idé till klar produkt. Efter åtta veckor ska 90 % av vår uppsats vara klar och detta gör att 
framförallt intervjuperioden måste äga rum under beloppet av cirka sex veckor. Att finna 
intervjupersoner är inget man kan tillägna obestämt mycket tid till. Det är bättre att vara en 
tidspessimist under uppsatsskrivande (Ahrne & Svensson, 2011:33) Vi har funnit, under 
uppsatsen och även i tidigare arbeten, att journalister inte är särskilt intresserade av att bli 
intervjuade. Tjugofem e-mail till Göteborgs Tidning och Norra Halland samt e-mail- och 
telefonkontakt med Göteborgs Posten, Aftonbladet, Expressen och DN resulterade i fem 
intervjuer. Journalisterna menade att det inte har tid att lägga på att bli intervjuade. Detta har 
vart ett stort problem för studien och oss, men man måste vid något tillfälle gå vidare med 
arbetet. 

Tid som dyrbar resurs och vetskapen kring svårtillgängligheten av villiga journalister 
balanserades med det som kallas för bekvämlighetsteknik. Denna form av urval baseras på 
medvetenheten kring att man inte har tid eller råd att åka runt i landet i jakt på intervjuer. 
Därför söker man intervjuobjekt i sin närhet. Detta har vi sedan kombinerat med 
snöbollsurval, där vi via e-mail fick tag i vår första respondent Josefine Juhlén på Norra 
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Halland, som tipsade om Andreas Ekström på Sydsvenskan. Snöbollsurval bygger på att man 
går via en person till nästa, de kan exempelvis ge tips eller den information som krävs för att 
komma i kontakt med en till som kan tänkas vara intresserad av en intervju (Ahrne & 
Svensson, 2011:43). Slutligen stärks studiens tillförlitlighet då vi genomfört expertintervjuer. 
Detta kan ses som en variant av personintervju där man för samtal med experter på ett visst 
område. Dem klassa som experter då de har en stark position inom sina fält – journalistik – 
och dessutom har fått reflektera och diskutera detta ämne. Med andra ord så är dem individer 
vi intervjuat kunniga och har erfarenhet inom forskningsområdet och detta genererar då svar 
bygger på kunskap (Ahrne & Svensson, 2011:46–47)(Kvale & Brinkmann, 2014:187).  
 

4.3 Intervjumetodik och våra journalister 

Respondent 1: 

Namn: Josefine Juhlén 
Ålder: 31  
Yrkesroll: Journalist och webbredaktör på Norra Halland 
Yrkeserfarenhet: “tog examen 2002, fick jobb direkt efteråt på en mindre tidning i Göteborg. 
Under 2008 fick jag jobb på Norra Halland”  
Intervju: Intervju via e-mail och telefon  

Respondent 2: 

Namn: Andreas Ekström 
Ålder: 39 
Yrkesroll: Journalist, Sydsvenskan 
Yrkeserfarenheter: “Journalist sedan jag var tjugotvå år gammal och twittrat sedan 2009” 
Intervju: via Skype 

Respondent 3: 

Namn: Joakim Magnå 
Ålder: 35 
Yrkesroll: Nyhetsreporter, GT 
Yrkeserfarenheter: “… 8 år i branschen” 
Intervju: via Skype 

 

 

Respondent 4: 

Namn: Frida Boisen 
Ålder: 40 
Yrkesroll: Chefredaktör, GT 
Yrkeserfarenhet: “ Jag gick journalisthögskolan 1996 och 1997 började jag jobba på 
Göteborgsposten. Jag har jobbat i 17 år som chefredaktör på flera olika tidningar och tidigare 
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så jobbade jag som nyhetsreporter... redaktör för GTs fredagsbilaga, krönikör, samt jobbat på 
SvT och TV4...Bonniers och lite andra magasin med…” 
Intervju: Personintervju 

Respondent 5: 

Namn: Fredrik Wikingsson 
Ålder: 41  
Yrkesroll: Medieprofil, programledare, journalist 
Yrkeserfarenhet: “Arbetade på Aftonbladet efter min studie, tog examen 1996. Vart 
chefredaktör på tidningen Café och haft en rad andra journalistiska jobb. Idag, utöver TV så 
är det inte ovanligt att jag skriver för Aftonbladet, Expressen eller Café”  
Intervju: E-mail och Skype 

Detta är de fem journalisterna som ställde upp på att bli intervjuade. Med den nya teknologin 
som under senare år dykt upp; från e-mail till Skype, så har även intervjumöjligheterna 
förändrats. Enligt Ahrne & Svensson (2011:41) är det dock viktigt att man diskuterar 
eventuella problem med att genomför intervjuer via, som i detta fall, Skype och e-mail.  
    Eftersom få journalsiter var villiga att träffa oss för en intervju anpassade vi oss och andra 
verktyg tillämpades för att föra studien framåt. Skype är då en bra lösning. Med Skype skapas 
det ett avstånd. Det är en miljö där man, i den mån att man kan förbli i sitt hem eller i ett 
avstängt rum, är själv med sin dator. Intervjuer handlar om att skapa en lugn miljö och 
hemmet är då en passande miljö eftersom många känner sig lugna i den (Ahrne & Svensson, 
2011:45). Arbetsmiljön kan påverka svar i den mån att intervjupersonen kanske inte vill svara 
fullt ärligt kring känsliga ämnen (Ahrne & Svensson, 2011:32). Frågeguiden innehåller inte 
känsliga frågor, men under exempelvis temat profession berörs potentiella områden där ett 
svar kan påverka en arbetsrelation. I exemplet med Frida Boisen, chefredaktör på GT, är det 
självklart inte optimalt att hon i sin roll erkänner att de-professionalisering faktiskt är något 
som pågår i journalistiken – detta kan självklart påverka svar. 

Detta är ett bra argument till varför Skype är ett ansenligt intervjuverktyg - det kan 
genomföras utifrån den miljö respondenten själv väljer och utanför arbetsplatsen som kan 
uppfattas som stressig och påverka hur respondenten svarar. Slutligen bidrar Skype till att den 
man intervjuar är mindre medveten om inspelningsinstrumentet, något som kan påverka på tal 
och beteende. 

Vi har, som tidigare nämnt, sökt ett flertal journalister för att backa de fem intervjuer och de 
empiriska fakta som ligger i grund för studien. Detta för att bidra till teoretisk mättnad. Men 
det är svårt att få kontakt med journalisterna, som vi tidigare påpekat. Under redovisar vi ett 
exempel på hur svaren vi fått har sett ut. 
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FIGUR 1 - SVAR FRÅN EN JOURNALIST VI KONTAKTADE  

 

4.4 Inspelningen och transkription 

Vi valde att spela in våra intervjuer med hjälp av våra telefoner. Två stycken användes så att 
det alltid fanns en dubbletter. I rollen som studenter måste vi anpassa oss efter den teknik vi 
har till hands. Ska man bara genomföra ett mindre antal intervjuer är mobiltelefoner ett bra 
alternativ (Ahrne & Svensson, 2011:53). Vi ser inga problem i att använda en telefon 
gentemot exempelvis en diktafon. En telefon smälter in i intervjun, det är något alla har och 
att se en telefon ligga på ett bord är ingen ovanlig syn. 
 
Inspelningen är och bör endast ses som en reproduktion av interaktionen mellan intervjuare 
och intervjuobjekt. Det kan aldrig få med sig allt som sker i en interaktion utan det fångar 
endast talsituationen. Det viktigaste är att alla som medverkar är medvetna om att de blir 
inspelade, något vi alltid fastställt innan vi spelat in de journalister vi intervjuat. Extra 
uppmärksamma har vi vart under Skype-intervjuer då de intervjuade inte kan se 
inspelningsverktyget. Efter att man uppmärksammat att intervjun kommer att spelas in via 
Skype, är positivt att respondenten inte ser inspelningsinstrumentet. Det skapas enkelt en 
medvetenhet när en inspelning sätter igång och det kan i sin tur påverka språk och beteende 
hos den man intervjuar (Moberg, 2010:199).  
 
Transkription är aldrig fullt detaljerad och slutgiltig (Moberg, 2011:200). Moberg (2011) 
menar att vi själva har en tendens att fylla i och inverka på transkriptionen utifrån 
förväntningar och grundkunskaper. Hon menar vidare att man inte ens på ord nivå kan se 
transkription som en mekanisk procedur - det finns alltid något man missat. 
    Regeln vi följt under transkriptionen har vart att transkribera texten så att det blir en 
löpande text där intervjuarens samt respondentens alla ord är med. Med detta menas att 
mindre pauser, upprepningar och oklara meningar skrivs ut. Dock beskrivs inte hur långa 
pauser vart, något som är ett alternativ om man vill ha en mer detaljerad transkribering. Det 
viktiga är att hela konversationen skrivs ut (Ahrne & Svensson, 2011:55) Det är viktigt att 
samtalssekvensen ska kunna följas och att den som läser förstår vad som pratas om, vem som 
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pratar och vad som sägs (Moberg, 2010:200). Vad som är viktigt är att respondenternas 
fundamentala tankar kring våra teman och frågor följt med eftersom det är det empiriska 
material vi ska bygga vår analys kring. Man måste hela tiden väga tid gentemot resultat och 
eftersom vi inte gör fältobservationer, där intryck och känslor är viktiga att dokumentera, så 
har fokusen legat på att få ut intervjuobjektens exakta ord så effektivt som möjligt och utan 
egna tolkningar eller tillägg. (Alvesson & Sköldberg, 2008: 360) (Ahrne & Svensson, 2011)  

4.5 Tematisering 

Studien krävde intervjuer för att vi ska få en bra bild av vad journalisterna har för egna 
synpunkter kring de valda teman som diskuteras. Först av allt måste vi fråga oss vad studien 
ska undersöka och hur vi går tillväga för att genom detta finna hur frågorna ska tematiseras 
och diskuteras med respondenterna. Syftet med studien måste föras in i tematiseringen då det 
är byggstenarna till de fasta frågorna. Utan teman kan man alltså inte formulera frågor 
eftersom man inte vet vad man söker. Syftet med studien styr hur vi går till väga och vad vi 
söker (Larsson, 2010: 59).  Syftet är studiens varför, men vad är då studiens vad och hur? 
När det berör vårt vad, ser vi till studiens syfte och finner att de faktorer som spelar in är, som 
ovan nämnt: 

x Twitter 
x Identitet 
x Makt 
x Profession 

Vårt hur är viktigt eftersom det bestämmer vilken metod vi använder i jakten på det empiriska 
materialet (Larsson, 2010:59). En intervju definieras som “en samtalsrelation där forskaren 
försöker förstå den eller dem som hon samtalar med” (Aspers, 2010:133). Det handlar om att 
vara nära det fält man studerar och genom detta skapa det empiriska underlaget som krävs för 
just vår studie. Att följa med en journalist under en dag och att försöka förstå alla uppgifter, 
tolka alla situationer och försöka skaffa sig en bra bild av yrket kan vara svårt om man aldrig 
arbetat med det. Man kan enkelt hamna kontextuellt utanför och misstolka mycket av det 
empiriska material som man samlar på sig. Samtidigt så kan observationer missa mycket av 
det vi söker svar på. Hur en journalist arbetar med sitt Twitterkonto är svårt att förstå genom 
att endast se på när dem gör det. Intervjuer handlar om att försöka förstå sig på det ämne man 
studerar och därigenom göra sina tolkningar och dra slutsatser (Aspers, 2010:133). På detta 
sätt definierar intervjuer studiens hur.  

4.6 Metodanalys 

Efter att läst igenom det transkriberade materialet samt det insamlade materialet från e-
mailintervjuerna, har vi sorterat kommentarer och citat efter vår frågeställning. De tre 
underfrågorna som hör till studiens syfte har vart studiens kodning av empiri. Detta för att 
kunna se mönster som visar sig i texten och utifrån dessa mönster behandla analys och teori. 
Sortering ger oss mönster i våra transkriberade texter och på så sett kan vi se vissa 
sannolikheter som lägger grunden för rimliga slutsatser (Larsson, 2010:71). Utifrån de fem 
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intervjuerna har vi sedan, under kapitel 5 – Analys, analyserat empirin genom abduktion. 
Abduktion är en analysmetod som bygger på ett samspel mellan empiri, våra respondenters 
svar, och teori. Genom att ställa empiri och teori mot varandra växer en förståelse succesivt 
fram och forskaren kan bygga sina argument och dra slutsatser kring ämnet (Alvesson & 
Sköldberg, 2008: 56). Under Analys förstärks även argument med respondenters svar. Här 
används hakparanteser för att lyfta fram det som är väsentligt för studien utan att bli för långt. 
Detta görs eftersom citat kan vara långa och ha mycket överflödig fakta (Svenska skrivregler, 
2008:57)  
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5. ANALYS OCH RESULTAT 
 

 
I den här studien har vi intervjuat journalister i kvälls-, dags- och lokaltidningar för att se hur 
journalister ser på agendasetting, identitet och profession i relation till Twitter för att kunna 
besvara studiens överskådliga fråga: hur påverkar Twitter svensk journalistik. I detta kapitel 
redovisas först hur respondenterna ser på Twitter som ett arbetsverktyg. Sedan diskuteras 
Twitter i relation till den frågeställning som studien bygger på. Detta för att först kunna förstå 
journalisternas bild av just Twitter och sedan för att kunna svara på den överskådliga frågan; 
hur påverkar Twitter svensk journalistik. 

5.1 Hur journalister använder sig av Twitter 

Att Twitter är en del av det journalistiska arbetet är ett faktum – det som är av större relevans 
är hur pass stor påverkan Twitter har på våra respondenter och den svenska journalistiken. 
För att kunna tala om Twitter i relation till journalistik, måste vi först definiera Twitter utifrån 
våra respondenters svar – få deras bild av vad Twitter är. Utifrån de fem journalisterna finner 
vi två kategorier som kan beskriva vad Twitter faktiskt är och hur man kan se på det som ett 
ting. Twitter är för journalisterna en kommunikativ interaktionskanal där dessa två kategorier 
kan kallas för intag och spridning. 
 

5.1.1 Intag 

Twitter fungerar som en yta där alla kan ta in händelser och uttalanden, se videos och bilder 
samt läsa de artiklar man själv anser är relevanta. Fritt från gatekeepers kan man röra sig i ett 
rum med likasinnade och lyssna på dem förslag, citat eller texter man anser är intressanta. 
Med ”fritt från gatekeepers” så syftar vi på det faktum att på Twitter finns det ingen som står 
över dig. Det är du som avgör vad du själv vill dela med dig av. Intag saknar begränsningar 
eftersom du når de du följer och vad andra som följer samma individer väljer att dela med sig 
av eller retweetar.  
 
“Jag har förstås en oerhörd hjälp av Twitter när det gäller research och annat” (Fredrik 
Wikingsson, Intervju - 10.12.2014) 

“Vi förhåller oss till Twitter varje dag [...] där vi letar nyheter och kontaktar folk, så det är 
klart att de påverkar. Det är en del av media idag eller hur journalister arbetar “(Joakim 
Magnå, Intervju - 26.11.2014) 

“[...] det också är en fantastisk nyhetskälla [...] Twitter som nyhetskälla är ju jätte viktigt, jag 
vet faktiskt inte hur många gånger jag kollar Twitter på en dag [...] vad kan de vara? Kanske 
hundra, det är hela tiden” (Frida Boisen, Intervju - 28.11.2014) 
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Respondenterna menar att, för journalistiken, är just intaget av information det som lockar 
många till Twitter. Allt som är relevant att ta del av för exempelvis en artikel är endast ett 
klick bort. Ett problem med Twitter kan anses vara att andra åsikter, förutom de du själv anser 
är korrekta, marginaliseras eftersom du skapar ditt eget flöde utifrån de du följer. Om du bara 
följer likasinnade kommer du få ta del av liknande åsikter. Dock menar respondenterna att 
detta inte är sant, inte när du använder Twitter som en journalist. Joakim Magnå menar att en 
artikel tjänar på just att föra in debatt, två motpoler. Därför tjänar man på att ha variation i sitt 
Twitterflöde. 

(Angående debatt på Twitter) “ [...] det känns som att alla vill liksom vara smartast på 
Twitter, allting man skriver syftar till att bräcka någon annan […] debatten sker ju där. Klart 
att journalister har användning av det” (Joakim Magnå, Intervju - 26.11.2014)  

Privatpersoner kan följa allt från kändisar till sina egna vänner – det som intresserar just en 
viss individ. Intag handlar om det följare vill läsa och se. En journalist, som följare, följer det 
som är praktiskt för yrket och relevant för just vissa artiklar. Dock vet man aldrig när debatt 
kan uppstå, så man tjänar på att följa en bred grupp av individer.  

“[...] framför allt så är Twitter väldigt bra på att hitta ställen där diskussionerna förs, jag 
skulle behöva ett annat in-take system om Twitter stängdes imorgon” (Andreas Ekström, 
Intervju - 24.11.2014)  

“[...] journalister anser att det är oumbärligt. Allt från tips, debatter till avslöjande.” ( 
Josefin Juhlen, Intervju - 19.11.2014)  

En debatt kräver självklart kontrast och uppstår inte om vi alla har samma sak att säga om ett 
fenomen. Konflikt skapar debatt och Twitter är en bra arena för att följa debatter. Därför är 
det inte är ovanligt att man som journalist följer individer man inte alltid håller med. Ett 
exempel kan vara Markus Birro, en person som är känd för att ibland twittra om känsligt 
religiösa ämnen (http://www.resume.se/nyheter/media/2014/11/10/birro-virtanen-har-piskat-
upp-hatet-och-han-alskar-det/). Som journalist, vare sig du håller med honom eller ej, följer 
man honom eftersom en eventuell konflikt kan leda till en artikel som ger tidningen klick. Det 
är en del av yrket, som Andreas Ekström nämner ovan.  
 
“Twitter kan användas mera som ett professionellt redskap [...] det är väldigt snabbt och 
tillgängligt, alla kan följa alla och alla kan läsa allas liksom, och de gör att Twitter förkortar 
vägarna till människor, alltså kändisar och makt-personer och journalister” (Joakim Magnå, 
Intervju - 26.11.2014) 

Intag bygger på Twitter som en källa, inte bara för nyheter och händelser, utan även för 
diskussion kring ämnen. Det är en arena där även själva debatten fungerar som en källa för 
journalister, det är ett redskap som låter journalisterna slå sig ner och följa konflikter när de 
väl uppstår.  
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5.1.2 Spridning 

Den andra kategorin är spridning. För respondenterna fungerar Twitter som en kanal utöver 
webbsidor och andra sociala medier där de kan sprida det material dem anser är relevant. 
Sedan måste vi, i vår studie, självklart vara öppna med att vad GT skriver är även relevant för 
Frida Boisen och Joakim Magnå eftersom de båda arbetar på tidningen. Men samma gäller 
här för alla användare – är något intressant så kan man dela med sig av det. 
    Frida Boisen och Andreas Ekström menar att tidningarna uppskattar att journalisterna 
själva sprider materialet. Detta skapar enligt dem en mer personlig kontakt med läsarna och 
det är dessutom inte ovanligt att en individuell journalist, de lite större namnen inom 
branschen, har fler följare som själva tidningen har. Andreas menar att just den personliga 
kopplingen är något han ser mer av. 

“[...]för de första använder jag det för att sprida min journalistik [...]jag ser ganska många 
journalister som ger uttryck för personliga saker eller bilder” (Andreas Ekström, Intervju – 
24.11.2014)  

“GT har ett eget konto; GT-nyheter. Men det är ju bara en del [...] mer effekt får den om jag 
publicerar den på mitt eget konto eftersom det är så mycket större än GTs [...] om jag såg det 
i mitt Twitterflöde, skulle jag hellre klicka på länken om det är en person jag känner 
förtroende för, hellre än om det är ett tidnings-konto som jag inte har en personlig kontakt 
med på samma sätt. De är jätte värdefullt för oss när alla våra medarbetare Twittrar…” 
(Frida Boisen, Intervju - 28.11.2014) 

Den personliga kontakten kan bidra till större fokus på en artikel då de som antingen håller 
med, inte håller med eller bara vill uttala sig kring ämnet generellt har chansen att föra in en 
person i diskussionen, inte ett helt företag. Slutligen så kan en tidning ha många olika 
krönikörer och skribenter som skriver om olika ämnen. Om vi som läsare eller följare gillar en 
viss krönika, är det just krönikören vi är nyfikna på men inte tidningen. Dock har krönikören 
här ett utrymme att dela med sig av artiklar som är relevanta för sin tidning. Twitter ger 
journalisterna, men även läsarna, en kortare och mer personlig väg till varandra. 

”[…] både mellan läsare och läsare men även mellan läsare och journalister, alltså man 
deltar i samtalet på ett annat sätt” (Joakim Magnå, Intervju- 24.11.2014)  

Fredrik Wikingsson menar, även om just detta exempel är utanför journalistiken, att han satt 
på ett tåg, utan laddare och twittrade ut till sina följer i hopp om att någon på samma tåg 
kunde hjälpa.  

“Två minuter senare hade jag kräm i telefonen [...] på samma sätt kan jag ju ställa frågor 
och närma mig ett ämne utrustad med en massa medhjälpare” (Fredrik Wikingsson, Intervju 
- 10.12.2014)  

Det finns, enligt honom, en lojalitet bland de som följer individer på Twitter. Att som 
journalist ha den arenan anser han idag vara vitalt. Twitter är den ytan där många likasinnade 
själva finner dig vilket gör det optimalt för artiklar eller åsikter. 
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5.2 Hur påverkar Twitter journalistisk identitet? 

För Frida Boisen handlar den journalistiska identiteten om att vara de som granskar 
maktfigurerna i samhället. Denna identitet är en del av ideologin som vidare menar att man 
ska alltid vara på “den lilla mannen/kvinnans sida”, public service (Deuze, 2005:447). Man 
ska värna om landet, och i GTs fall – Göteborg och dess invånare. Därför granskar 
journalistiken exempelvis sjukvården och politiken, man vill att invånare ska må bra för då 
mår landet bra. Det handlar, för Boisen, om att hylla staden och landet när vi i det gör något 
bra, men man måste även syna och kritiskt granska de problem som existerar.  

”Om jag ska prata om GT och expressen […] vi värnar väldigt mycket om Göteborg och vår 
publicistiska idé […] en grund som vi står på är ju att vi ska granska makten […] vi vill vara 
trovärdiga och etisk och det är förstås ett centralt begrepp för oss. Det är det absolut 
viktigaste förutom att vi skall vara nyhetsledande, underhållande, affärsmässiga […] Och att 
vara oberoende och stå på egna ben.” (Frida Boisen, Intervju – 28.11.2014)  

För Joakim Magnå handlar det om liknande ideologiska ståndpunkter. För journalister är det 
viktigt att ha ett kritiskt tänkande i ryggraden, man ifrågasätter saker och tar inget förgivet. 
Magnå menar även att det är viktigt att man har ett balanserat synsätt, med andra ord menar 
han att man skall försöka koppla bort sig själv ifrån sina egna personliga åsikter och känslor, 
man försöker helt enkelt se problemens olika sidor. 

” […] just identitet, det tycker jag är att man har någon form av kritiskt tänkande i ryggraden 
och att man ifrågasätter saker och inte tar dem för givet […] att man kanske har ett ganska 
balanserat synsätt, alltså en saklighet, att man kopplar bort sig själv ifrån ämnet […] alltså 
sin egen personlighet och känslor, man försöker se olika” (Joakim Magnå, Intervju - 
26.11.2014) 

Även för Andreas Ekström är det viktigt att man som journalist alltid ställer sig frågan “vem 
är det jag gör detta för?”. Likt Boisen och Magnå, menar han att ett kritiskt tänkande ska 
agera i en försvarsroll för de invånare man skriver till och för.  

“Det är läsarna som är uppdragsgivarna här, kan man säga” - Andreas Ekström, Intervju, 
24.11.2014 

Fredrik Wikingsson och Josefine Juhlén ger kortare svar kring ämnet men menar att 
objektiviteten, som Joakim Magnå talar om, samt journalistiken som granskningsverktyg är 
de centrala delarna. Det handlar om att granska annonsörer, politiker och makthavare och inte 
skriva för dem. Att vara journalist kan med andra ord sägas vara den blick in i maktens 
korridorer för oss som gett vissa individer förtroende att ta hand om landet. Journalistiken är 
ett granskningsverktyg som altruistisk ska vaka över landet. På våra intervjupersoner verkar 
det finnas en enlig tanke kring just denna aspekt men även kring andra. Objektivitet och 
känslan för public service är starka grundtankar som styr deras arbete. Även etik, att stå på 
egna ben och ett kritiskt tänkande diskuteras. Deuze (2005:447) fem kategorier är, i 
någorlunda liknande form, grundströmmarna i våra respondenters yrkesidentitet. Det finns 
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mindre individuella variationer, men att journalisterna över lag hade en liknande blick på sitt 
yrke. Men om vi tar en mer precis blick på dessa kategorier, vad säger då våra journalister. 
“För samhället bästa” är public service (Deuze, 2005: 444,447). Boisen, Ekström, Wikingsson 
och Magnå menar dessutom att Twitter slänger in läsarna i debatten och gör branschen mer 
transparant. 

”Nu för tiden har diskussionen flyttats till twitter” (Andreas Ekström, Intervju - 24.11.2014) 

”Avstånden (mellan journalistik och publik) har såklart minskat […] Twitter har ju blivit 
tratten där allt samlas” (Fredrik Wikingsson, Intervju - 10.12.2014) 

” […] man kan bli en del utav samtalet kring något både artikeln i säg eller ämnet i sig, man 
kan säga att kommunikationsvägarna har blivit kortare helt enkelt”(Joakim Magnå, Intervju - 
26.11.2014) 

Boisen menar att det inte bara är ”tratten där allt samlas” utan även ett verktyg som ger läsare 
chansen att syna och vara kritiska mot tidningarna. Något hon ser som positivt. 

”Ja, publikens roll är ju idag mer interaktiv och vi jobbar jättemycket med 
användaregenererat material […]om de nu blir fel så är ju fördelen nu jämfört med tiden 
innan Twitter att nu har vi hjälp utav våra läsare att rätta till dem.” (Frida Boisen, Intervju – 
28.11.2014) 
 
Publikens roll är idag större, det är respondenterna ense om. Läsaregenererat innehåll är 
vanligare och Twitter, som informationskanal, är ett smidigt verktyg för att dela med sig av 
material.  
     Omedelbarheten inom journalistik baseras på att nyheter är en färskvara. Detta leder till att 
journalister har en fokus på just tempo (Deuze, 2005: 449). Med Twitter är det dessutom så att 
spridningen av en händelse eller nyhet sker fort. Samtidigt så fungerar Twitter som en väldigt 
bra arena för information inom journalistiken, intag och spridning som vi tidigare diskuterat. 
På webben ska man vara snabb. Faran med tempo är dock de snedsteg som kan uppstå. Frida, 
berättar för oss att det slarvas på alla tidningar. 

”[…]det kan bli fel och det är alltid lika hemskt och tråkigt, vi gör allt för att det inte ska ske 
[…]det är klart, vi har ju oerhört mycket fler publiceringar idag så, klart antalsmässigt 
kanske det är fler (hänvisar till fel).” (Frida Boisen, Intervju - 28.11.2014)  

 GT har varje dag en rättelsespalt där man rättar de misstag som skett. Detta är en del av 
journalistikens självsanering. Tidningarna ser själva över de fel man gjort och utifrån det som 
man själv utsatt som etiska ramar rättar man det som uppfattas som inkorrekt. Det kan även 
ses som självsanering då reglerna från början sattes av Publicistklubben, alltså av journalister 
(Nygren, 2008: 17). Nygren (2008) menar att det inte är idealen kring etiska regler som kan 
ifrågasättas utan det faktum att de finns brister i journalistikens arbete med att uppfylla dessa 
ideal. Det högre tempot bidrar till fler fel, och tempot dras upp av informationsteknologi som 
Twitter. När detta sker måste man ifrågasätta hur omedelbarheten inom journalistik påverkar 
yrket (Nygren, 2008: 142). Boisen menar det samma, pressen är högre och det görs fler 
publiceringar på alla tidningar. Här är Twitter inte den enda boven, men absolut med och 
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bidrar då det är ett viktigt verktyg för journalisterna. Om ökad omedelbarhet leder till fel 
måste man även diskutera etik.  

Den 12:e april 2011 gick Thomas Mattsson och Expressen ut med en artikel där de namngav 
Ola Lindholm med bild samt namn relaterat till misstanke om narkotikabrott. Detta gjordes 
utan någon egentlig fast fakta kring ärendet och byggdes på misstankar 
(http://www.po.se/faellningar/faellda-aerenden/506-ola-lindholm-namngavs-innan-det-fanns-
belaegg-foer-hans-skuld, hämtad 17.12.2014) 
(http://www.aftonbladet.se/ipadoriginal/article12990688.ab, 17.12.2014). Målet gick till PO, 
Pressombudsmannen, och beslutet blev slutligen att “Expressen bör klandras”. Det vi kan se i 
detta är det Nygren (2008) talar om när han diskuterar självsaneringen kring de etiska 
frågorna. Att de själva har satt en gräns för när man måste be om ursäkt och att straffen oftast 
är mildra (Nygren, 2008:17). Twitter bidrar till ett ökat tempo, det visar våra intervjuer. 
Samtidigt finns det en skillnad i hur journalister talar om och faktiskt arbetar efter etiska 
regler (Deuze, 2005: 457-458). Så brister i omedelbarhet kan även påverka hur noga 
journalister följer etiska regler. 

Med Twitter så automatiseras även många processer i journalisternas arbete (Nygren, 
2008:31). Detta eftersom Twitter inte bara påverkar journalisterna, det är det nya 
granskningsverktyget som även ger publiken viss makt och ökar kravet på snabbare 
information (Singer, 2005:143). Fler tidningar gör sig av med journalister (se 5.2.1) eftersom 
fler idag ska kunna mer och ha en bredare arbetskompetens. Twitters roll i detta är att 
informationsverktyget gör det enklare att researcha och nå sin publik. Samtidigt kan man 
bidra med bilder och information till tidningen via Twitter – läsaregenererat innehåll som 
Boisen sa. Detta automatiserar arbetet och automatisering problematiserar autonomin inom 
journalistik. Det blir just production journalism, något som fokuserar på att omformatera 
nyheter mer än att skapa (Nygren, 2008: 34 - 35). 

Här ser vi att autonomi, etik och omedelbarhet hör ihop och definitivt kan påverka varandra. 
När dessa belief characteristics påverkas så påverkas även journalistiken i sig och då 
journalisters identitet (Deuze, 2005). 

 

5.3 Hur påverkar Twitter journalistiken som profession? 

Under detta stycka diskuteras om journalistik idag ska klassa som en profession utifrån hur 
Twitter påverkar den svenska journalistiken. 

5.3.1 De-professionalisering eller professionalisering 

Andreas Ekström menar att de-professionalisering är något man ser som det stora problemet, 
inte bara i journalistik, utan i många kulturutövande branscher. Ekström menar att fotograf, 
som yrket, genomgått det som kan kallas de-professionaliseringsprocessen i den mån att yrket 
saknar idag ett professionellt ramverk. Ekström menar med detta att alla idag kan ta kort, 
många kan redigera och redigera väl samt att tidningarna gärna tar emot inskickade bilder via 
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Twitter – utrymmet för en heltidsfotograf är väldigt litet. Många vill utöva men inte lika 
många vill betala för det, menar Ekström. 
 
“De-professionalisering existerar [...] jag brukar säga till journaliststudenter att; om ni har 
en plan B så gör den till plan A, därför att det ser förfärligt ut för journalistiken på alla 
nivåer och det är just av-professionaliseringen som är den stora boven i det hela” (Andreas 
Ekström, Intervju - 24.11.2014) 

Ekström säger att, även om de-professionaliseringen av själva branschen existerar, så finns 
det fortfarande ”proffs”. Med andra ord menar han att man kan vara bra på det man gör även 
om det man idag arbetar med kanske ses som mindre seriöst eller mindre professionellt.  

“ [...] jag brukar alltid säga ett proffs är ett proffs och de som är proffs på de dem gör alltså 
riktig jävla bra och inte slarvar med detaljer” (Andreas Ekström, Intervju – 24.11.2014) 

Joakim Magnå tänker i liknande banor och menar att journalistiken har blivit mindre 
professionell men att journalisterna nödvändigtvis inte blivit det. 

“Spontant tänker jag att; ja, journalistiken blir mindre professionell men jag vet inte om 
journalisterna blir det” (Joakim Magnå, Intervju - 26.11.2014)  

Även om journalisten idag skriver om andra saker, fokusen är större på det mer 
populärkulturella eller det som ger klick, så arbetar fortfarande journalister på ett 
professionellt sätt. Artiklar och sättet man genomför arbetet är enligt Magnå fortfarande 
professionellt, även om innehållet varierar. Fredrik Wikingsson menar att folk alltid pekat på 
de-professionalisering inom journalistiken – under de senaste hundra åren. Han menar att 
självklart är det annorlunda, etiska regler och kommersiella inflytanden kombineras med ny 
teknologi och det faktum att alla kan skriva.  

”Detta påverkar självklart journalistiken[…] Vi kan väl travestera Churchill här: Aldrig har 
så många tänkt så lite på så mycket” (Fredrik Wikingsson, Intervju - 10.12.2014) 

Josefine Juhlén från Norra Halland menar att det är ett högre tempo på även den lokala nivån, 
läsarna ställer högre krav på snabba uppdateringar.  Men det finns även redskap, som Twitter, 
som hjälper journalisterna.  

“[…]högre tempo möts av snabbare teknologi” (Josefine Juhlén, Intervju - 19.11.2014) 

Fyra av våra respondenter menar att det är ett högre tempo och informationsteknologi som 
Twitter är ett snabbt verktyg för att hålla farten uppe. De försvarar sina positioner och säger 
att även om de-professionalisering är något man märker av, så är journalister fortfarande 
proffs. Frida Boisen talar också om det höga tempo, men hon menar att det är något som 
bidrar till motsatsen; journalistik är idag lika professionellt och eventuellt mer 
professionaliserat än tidigare. Under högre press så fortsätter tidningar att prestera och 
leverera.  
“ (angående anställda på GT)... de är oerhört professionella och jobbar ju i ett mycket högre 
tempo än tidigare [...] Redaktioner har blivit mindre generellt sätt, New York Time sparkade 
precis hundra pers, Aftonbladet sparkade trettio, Expressen håller på att göra sig av med 
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flera tjänster nu, det här är något som alla redaktioner håller på med nu. Så vi blir färre 
journalister på en redaktion som producerar enormt mycket mer och väldigt mycket 
snabbare” (Frida Boisen, Intervju - 28.11.2014) 

Bosein menar att mindre folk producerar mer och att det krävs mer kunskap av journalister 
idag. Något även Nygren (2008:35) menade. Bosen menar vidare att; det är inte en de-
professionalisering utan en professionalisering, som eventuellt inte fanns tidigare, som vi idag 
ser på nyhetsbyråerna. En utveckling där journalistik genomgår en förändring i den mån att 
vad som intresserar människor förändras men där journalistiken anpassar sig och den blir allt 
mer finslipad. Detta liknar det som Wiik (2009:352) beskriver som just förhandlingen inom 
journalistik – något som enligt henne ingår i professionaliseringen. Wiik och Boisen är alltså 
överens om att den ökade pressen leder till bredare kunskap vilket i sin tur leder till mer 
professionaliserade journalistik. En journalist med bredare kunskap och arbetsområde kan 
även kallas för multireporter (se 5.3.2). Multireporter är en yrkesroll som bidrar till oklara 
yrkesgränser inom journalistik och som blir resultatet av att mindre antal anställda behöver 
producera mer. En multireporter stiger över de tidigare existerande yrkesgränserna och är ett 
resultat av bland annat informationsteknologi som Twitter (Singer, 2003:141). När kliv över 
yrkesgränser sker kan man även se att arbetet blir automatiserat för att journalisterna under 
tidspress ska hinna med alla de olika arbetsuppgifterna de idag måste klara av (Nygren, 2008: 
25) 
 
För att se på journalistisk som en profession måste vi, som sagt, först förstå journalistisk 
identitet. Den identitet som pekar på vad som är “riktig journalistik”. Detta, i sin tur, sätter det 
ramverk som vi utgår ifrån när vi ser om exempelvis de-professionalisering sker inom 
branschen (Wiik, 2010) (Deuze, 2005). Wiik (2012:12) menar att vi ser på journalistiken som 
ett demokratiskt verktyg. Sverige är idag klassat som ett demokratiskt land. I en demokrati är 
alla lika värda, alla har rätt att uttrycka sig och alla har en rätt att rösta. Folket ska ha makten 
och riksdagen ska vara våra företrädare (http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-
riksdagen/Demokrati, hämtad 17.12.2014). På samma sätt är journalistik våra företrädare, det 
ska vara demokratiskt och för samhällets nytta. Om vi, som enligt Wiik (2012:12), ser på 
journalistiken som ett demokratiskt verktyg och vidare, enligt Deuze (2005), objektivitet som 
en produkt av detta, så kan man även fråga sig om denna bild faller under opartisk och 
objektiv journalistik (http://www.svd.se/nyheter/valet2014/svep-snackisarna-efter-eu-
valet_3597130.svd?sidan=3 – hämtad 17.12.2014) (Deuze, 2005:448). Bilden visar en 
löpsedel från Aftonbladet med texten ”FI – FAN”. FI står för glädjen över Feministernas 
många röster under valet 2014 och ”FAN” fyller en bild på Jimmie Åkesson som firar.  
Att vara opartisk innebär att man inte tar ställning. Journalisternas yrkesideal, alltså de 
ideologier som journalisterna själva anser existerar och som bär branschen, innefattar bland 
annat deras roll att låta olika åsikter komma till tals och förmedla medborgarna information 
utifrån vilket de själva kan ta ställning (Wiik, 2012: 34-35). Joakim Magnå menar att 
journalister inte borde ta ställning, men att det inte är ovanligt att det idag sker.  

“[...] många journalister tycker att man ska kunna ta ställning och säga vad man tycker och 
driva på sådär, jag kan själv tycka att; nä, det behöver jag inte göra, jag ska vara mer 
neutral” (Joakim Magnå, Intervju - 26.11.2014) 
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Att vara objektiv är att ha distans till ämnen. Journalisten får uttrycka sig med det handlar om 
att vara rättvis och visa professionalitet i det man skriver (Deuze, 2005:448). Objektivitet är 
en viktig grundsten i identiteten (Deuze, 2005). Respondenternas svar tyder på att teknologin 
och Twitter är vitala verktyg för journalister. Ett högre tempo inom journalistik och 
utvecklingen av informationsteknologi som Twitter drivs på av varandra. Twitter ger publiken 
ett verktyg som kan användas för att granska och delta i journalistiken. Detta bidrar samtidigt 
till högre krav från läsarna eftersom utbudet på informationskällor blir fler när teknologi som 
Twitter uppstår (Nygren, 2008:28)(Singer, 2005:143). Twitter gör arbetet effektivare men 
effektivitet bidrar även till automatisering vilket kan leda till minskad autonomi (Hvitfelt & 
Nygren, 2009:156) (Nygren, 2008:35). Smidigheten bidrar dessutom till att mindre 
bemanning krävs, som Frida Boisen påpekade ovan, och helt plötsligt har teknologiskt blivit 
något som berör ekonomiskt. Produktionen av nyheter blir billigare och självklart krävs det 
mindre journalister (Nygren, 2008;35).  

Slutligen öppnar informationsteknologi och allt som de för med sig upp för flera 
publikationskanaler. Människor kan marknadsföra sig genom Twitter och publicera egna 
texter. Detta pekar på att journalistiken inte är ett låst, esoteriskt fält - något som hör till en 
profession (Singer, 2003:143) (Nygren, 2008:159) Konkurrensen ökar gentemot 
journalistiken och när det händer menar Nygren (2008:157–158) att även etiska ramverk kan 
påverkas. Detta eftersom ett mer nyliberalt tänkande - med fokus på läsare och vinst - tar över 
och minskar intresset att skriva för allmänhetens bästa. Konkurrensen drivs på av att man 
snabbt ska få ut nyheter, färskvaran. Omedelbarheten, som ovan nämnt, påverkar etik och 
autonomi påverkas av Twitter. När även teknologin ger oss alla en bidragande roll i 
journalistiken försvinner kunskapsmonopolet som journalistiken haft (Nygren, 2008: 158-
159). Det kan även bli ett steg bakåt från public service-mentaliteten, då man inte arbetar för 
allmänheten utan för en viss publik. När detta händer faller ramverket som journalistisk 
identitet och ideologi bygger på och differentiering sker inom yrkesgruppen - något som är ett 
tecken på de-professionalisering (Nygren, 2008:15).   

 

5.3.2 Multireporter 

Som tidigare redovisat så krävs det idag mer produktion från färre journalister. Frida Boisen 
menar att på Expressen är bemanningen idag högre än på GT, med cirka hundrafemtio 
anställda i Stockholm och endast tjugo i Göteborg. Än så länge finns det alltså mer utrymme 
för Expressen att ha ämnesreportrar och Boisen säger att: 
 
“Vi har på Expressen exempelvis kungliga reportrar, grävande reportrar, reportrar som bara 
jobbar med väldigt långa projekt, vi har en reporter som bara håller på med hälsa, en 
politikreporter… så att har men en så stor redaktion så har man möjlighet till det” (Frida 
Boisen, Intervju, 28.11.2014) 

Samtidigt menar hon att på GT så finns det idag sju journalister som kan ses som 
ämnesreportrar. Då är all sport, politik, kriminologi samt kultur inräknat. Kraven på att man 
ska vara multireporter ökar medan friheten att nischa sig blir allt mindre allt eftersom 
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journalister blir tvungna att lämna sina yrken (Nygren, 2008:164). Fördelen med 
ämnesreportrar är att de arbetar kontinuerligt med ett område och är därigenom generellt mer 
pålästa på området. Är du exempelvis politisk reporter så skänker det mer kredibilitet till en 
artikel om politik, än om du är multireporter och har tvingats läsa på kring området. Frida 
menar att tjugo år som politiskt insatt journalist självklart genererar mer kompetenta frågor till 
exempelvis en minister än om en multireporter haft en dag på sig att träna och lära sig 
frågorna. Dock menar Boisen att ny teknologi som exempelvis Twitter och andra verktyg gör 
det enklare för journalister att sätta sig in i och ta del av debatter kring vissa ämnen.  

“ [...] idag går det snabbare att läsa på om ett ämne men de är klart, har man följt en fråga 
väldigt noga i 20år [...] är man förmodligen en mer kompetent reporter som kan ställa 
relevanta frågor när miljöministern skall komma och berätta om sitt nya fantastiska förslag 
än en reporter som haft en halvtimma på sig att läsa på i frågan” (Frida Boisen, Intervju – 
28.11.2014)  

Andreas Ekström menar att det blir allt svårare att definiera gränserna för vad som är vad 
idag. Han menar att distinktionen mellan multi- och nischreporter håller på att förändras. Att 
skriva om vissa ämnen är något många gör men de kan även få uppdrag där ämnen är helt nya 
för dem. Man kan argumentera för att multireporter och nischreporter idag inte finns. Det 
finns bara journalistik och under detta relativt tunga arbetsområde krävs det inte längre 
spetskompetens, det krävs en allmänbildning och en vilja att skriva en artikel, oberoende av 
ämne. Joakim Magnå säger att det viktigaste är att man finner “en journalistisk ryggrad” i allt 
detta. Faran med multireportrar kan vara att; det finns det risk för mindre seriositet eftersom 
journalisten saknar de förkunskaper som krävs inom ett ämne, vilket leder till mindre 
kredibilitet och i slutänden får det inte handla om att bara jaga klick för att det är enklare. 

“Medierna behöver tänka på att man inte bara kan segla iväg och jaga klick och fokusera för 
mycket på sociala flöden, man kan behöva påminnas att det finns en verklighet som man inte 
får glömma av, även om livet är väldigt digitalt just nu. Det tror jag ändå är en risk att man 
fokuserar för mycket på vad som händer och pratas om på Twitter, men det är också enkelt 
och tillgängligt. Det är svårare att gå ut i verkligheten och lyssna av, så det är väl bara att 
det är många utmaningar med det” (Joakim Magnå, Intervju, 26.11.2014) 

Man kan påstå att den traditionella journalistiska arbetsmodellen är på väg att försvinna och 
det är precis vad Gunnar Nygren (2008) och Jane Singer (2005) gör. Våra journalister talar 
alla om en förändring, från Josefine Juhlén på lokaltidningen som menar att tempot är högre, 
till chefredaktör Frida Boisen som menar att alla tidningar idag gör sig av med anställda. Med 
denna förändring försvinner även mycket av det som ingick i traditionell journalistik. De 
redaktionella processerna måste skötas av en mindre bemanning som samtidigt måste klara av 
fler arbetsuppgifter. Det är svårt att definiera en journalist idag (Nygren, 2008: 158). 
Samtidigt menar Frida Boisen och Josefine Juhlén att det nödvändigtvis inte är något negativt. 
Boisen tankar kring yrket kan kopplas till dem av Wiik (2009,2010). Visst, journalistik är 
idag en mer homogen arbetsgrupp men det är även en arbetsgrupp som är adaptiv. Man måste 
mäta professionalitet utifrån ideologiska ståndpunkter, inte från individuella kriterier (Wiik, 
2009: 36). Fredrik Wikingson, som menar att det är mindre av en profession än vad kanske 
många journalister är villiga att erkänna, menar samtidigt att det har alltid vart så. Det 
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existerar en konstant de-professionalisering.  
    Tidningar producerar tre gånger så mycket material som de gjorde för tjugo år sedan 
(Witschge & Nygren, 2009:38). Det är ett faktum att tidningar låter folk gå. Men samtidigt 
menar Frida Boisen och Jenny Wiik (2009) att det som krävs av en bransch i utveckling, för 
att inte allt ska haverera totalt, är professionella riktlinjer. Samtidigt tyder detta på en 
professionalisering som backas av en viss tankemodell och vissa ideologiskt, fundamentala 
idéer.  

 

5.4 Hur påverkar Twitter den agendasättande rollen 

Agenda-settingteori beskriver, som vi vart inne på tidigare, den roll medier haft i valet av vad 
som ska uppmärksammas, vad vi ska diskutera utan att nödvändigtvis bestämma vad vi tycker 
om det (McCombs & Shaw, 1972). Journalistiken står idag inför en förändring där Twitter 
och teknologi är med och bidrar till en förändrad arbetsmiljö samt ett förändrat arbetssätt 
(Nygren, 2010, Nygren: 2008). Att det sker en förändring är våra respondenter enade kring. 
Vi har även diskuterat att det finns ett ökat tempo, hög konkurrens samt att utvecklingen höjer 
krav från publiken. En hjälpreda i denna förändring är just Twitter eftersom det är ett bra 
verktyg för att billigt och effektivt sprida artiklar och försöka dra uppmärksamhet till sin 
tidning (Himelboim & McCreery, 2012). Även detta var våra journalister är enade kring – det 
är bra verktyg för spridning. Man kan säga att det inte handlar om att Twitter är viktigt eller 
inte, utan det som bör diskuteras är hur stor påverkan det har på tidningarna och hur pass stor 
Twitters makt, med andra ord publikens makt, faktiskt är. 
Joakim Magnå och Frida Boisen menar att Twitter, utifrån publikens agendasättande 
perspektiv, är ett bra verktyg för det som vi kan kalla det lite mindre seriösa delarna av 
journalistik.  

“[…] jag tror att publikens agenda sättande gäller just lite lustiga saker som blir virala 
succéer “ (Joakim Magnå, Intervju - 26.11.2014)  

“[…] ja, det är ju inte så att sociala medier styr vår agenda på det viset. Vi har ju en egen 
agenda också” (Frida Boisen, Intervju – 28.11.2014)  

Samtidigt menar Andreas Ekström att det är en bra arena för publiken att debattera, som 
tidigare nämnt, men när vi frågar honom om publikens påverkan över journalistiken säger 
han: 
“Vanligt folk, den där “mannen-på-gatan”-rösten, det vet i sjutton hur mycket det påverkar” 
(Andreas Ekström, Intervju – 24.11.2014)  

Twitter är en bra källa och kan vara med att påverka vad som skrivs om man exempelvis 
söker “snackisar”. Om något trendar på Twitter innebär det att en länk, video, bild eller ett 
uttalande får mycket uppmärksamhet och delas mellan många individer. Joakim lyfter fram 
ett exempel som GT publicerade den 20e november, 2014. 
(http://www.expressen.se/gt/klassen-tar-stallning-mot-sd-maste-ta-tag/, hämtad 04.12.2014). 
En skolklass tog här ställning gentemot Sverigedemokraterna och Twitter reagerade starkt. 
Det blev en viral historia som delades på Twitter av bland annat Frida Boisen själv. Det var en 
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bild som var svår att missa om man har internet. I detta fall var det alltså inte tidningen som 
satte agendan och skrev om ett fenomen innan publiken tagit del, utan publiken och 
människor på Twitter uppmärksammade tidningarna om en historia.  
Något uppmärksammas av publiken, tidningarna ser detta och skriver sedan en artikel om det. 
I detta fall, om vi ser på hur McCombs och Shaw (1972) beskrev agenda-setting, har det rent 
teoretiskt skett ett skifte. Motsatt effekt har vidtagit, journalistiken eldar på fokusen på en 
händelse, men det var inte dem som var “först på bollen”. Skolklassens foto är dock det som 
Magnå vill definiera som just “en snackis”. Det är inte en grävande artikel eller en politisk 
krönika. Frida Boisen menar även att: 

 
“ [...] jag tittar lite på vad vi har på GT idag (Frida tar här upp sin telefon och skrollar med 
sitt finger) vi har bland annat den här historien med en Socialdemokratisk politiker som tagit 
emot pengar för sin röst, det är ju en granskning som vi har sätt och gjort och inte något vi 
hittat på eller hört på sociala medier direkt” (Frida Boisen, Intervju - 28.11.2014) 

 
Twitter, enligt Boisen, ger fler människor chansen att sätta agendan om möjligheten finns. Det 
ger publiken en granskande roll som tidigare inte fanns. GT som tidning och Frida som 
chefredaktör blir dagligen rättade på diverse fel-publiceringar eller uttalanden. Det är inget 
negativt utan det samspelet är idag viktigt för journalistik. Det ger yrket en transparens som 
för exempelvis inte fanns för trettio år sedan.  

“[…] tidigare så hade vi ju mer av massmedier som kommunicerade ut någonting och om vi 
gjorde fel eller skrev fel [...] ja, vad gjorde man då som läsare? Man hörde av sig genom brev 
eller ringde till tidningen och då kanske tidningen sa, ja de är tråkigt [...] det är bara tugga i 
sig och så kör man helt enkelt, vad vet jag. Medan nu så sker den här kommunikationen om 
journalistik öppet, och de är ju bra för då kan vi bli bättre och de är ju en 
maktförflyttning[...]” (Frida Boisen, Intervju, 28.11.2014) 

Liknande menar våra tre andra journalister att transparens är det som är positivt med Twitter. 
De menar att det inte handlar om att Twitter förändrar eller drar ner journalistik – det är en del 
av journalistik och ett verktyg som ger läsarna en makt att höja sin röst. Twitter har chansen 
att radera den del av agenda-setting som bygger på att journalisterna har makt att sålla i vad 
som ska uppmärksammas (McCombs & Shaw, 1972). Twitter ger bevisligen oss alla en 
möjlighet och en kanal att uppmärksamma ett problem som medierna kanske missat eller inte 
valt att skriva om. Skolfotot är bara ett av många exempel. Är det relevant för dig, så har du 
idag medel för att få din röst hörd och detta, menar våra journalister, fanns inte innan. (Shaw, 
1979:96) 
Här kan man dock sticka upp ett motsägelsens finger. Journalisterna, som vi nämnt under 
5.1.1 - Spridning och 5.1.2 - Intag, menar att de sprider det dem anser är relevant för sina 
följare att läsa. När vi på Twitter väljer att följa en individ, går vi in i deras värld och när en 
journalist delar sin egen artikel kommer det en text till följarna som säger att detta är relevant 
– agenda-setting. Twitter, kan man argumentera, är ett verktyg som ger publiken mer makt ur 
ett agendasättande perspektiv. Samtidigt försätter vi oss själva i en situation där de vi följer 
kan ha inflytande i hur vi tolkar och tar in information. Frida menade att de granskande 
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aspekterna och transparens har ökat med Twitter, där av kan man se en maktförflyttning i 
agenda-setting-rollen inom journalistik för vi kan syna faktafel och höja våra röster.  
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 
 
       

 

6.1 Journalistik, Twitter och identitet 

Medan vi sitter och skriver vår slutsats och diskuterar kring frågan; ”hur har Twitter förändrat 
det journalistiska yrket?”, så nås vi, via en vän på just Twitter, av nyheten att Forex i 
Kungsbacka, cirka två hundra meter ifrån vart vi sitter och skriver, har blivit utsatt för 
beväpnat rån. Via Twitter får vi en länk innan klockan 12.00 den 12:e december till en artikel 
som är skriven klockan 11.42 av Norra Halland och 11.32 av GT – ett rån som skett strax 
efter 11.00 samma dag. (http://www.expressen.se/gt/ranforsok-mot-forex--stor-polisjakt-
pagar/ , hämtad 12.12.2014)(http://norrahalland.se/ranforsok-mot-forex/, hämtad 12.12.2014 
). Vad är oddsen? Förmodligen relativt låga eftersom det är så här Twitter har integrerats i 
journalistik. Omedelbarheten inom journalistik i form av publiken och nyheten som en 
färskvara, ställer idag högre krav på ett högt tempo. Omedelbarhet har alltid funnits inom 
journalistiken men vår studie pekar på att det idag tagit en ny form (Deuze, 2005:449). Twitter 
är en del av det som påverkat denna utveckling. Tidspressen och medvetenhet kring att alla 
kan skriva och dessutom dela med sig gör att tidningarna måste följa med i samma tempo. 
Om de inte gör det, så kan det bli svårt att legitimera yrket – journalistiken måste vara flexibel 
(Wiik, 2010: 209–210). Dock så är det ett faktum att det ökade tempot är ett resultat av samt 
återskapas av den teknologiska utvecklingen (Nygren, 2010: 87). 

Objektivitet har vi tidigare lyft, i fallet med Ola Lindholm, och det är en av de ideologiska 
grundpelarna i den journalistiska identiteten (Deuze, 2005:448). Ola Lindholm-fallet var 
endast ett exempel, lyft för just studiens syfte. Men en det högre tempot och den högre 
konkurrensen gör Twitter till ett bra verktyg att fort kommentera kring ett ämne. Att fort 
uttala sig är oftast något som görs innan man tagit in all fakta (Singer, 2005:151) 

Det är inte svårt att finna tweets, kopplade till artiklar, som går att ifrågasätta när det kommer 
till objektivitet och även etik. Efter en snabb sökning, endast för att stödja detta argument, 
fann i på Twitter artiklar kring ett snedsteg Expressen gjort angående Magnus Härenstam och 
hans canceroperation (http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/tidskrifter/article3875573.ece 
- hämtad 15.01.2015). Är objektiviteten helt borta? Nej. Men när verktygen finns och vi 
enkelt kan finna tweets eller artiklar där opartiskhet eller etik kan ifrågasättas ur ett 
journalistiskt perspektiv, så måste man ifrågasätta hur Twitter används av journalister. Man 
vill ge publiken intressant läsningen och man vill vara först. När detta sker så finns risken att 
vi måste ifrågasätta vilka fundamentala och ideologiska regler som faktiskt kvarstår inom 
journalistik. Autonomin verkar, enligt vår studie och Singer (2005:154) ifrågasättas allt 
eftersom de kommersiella krafterna ökar. Public service kan påstås hoppa mellan jakten på 
klick och det som kallas ”för allmänhetens bästa” (Singer, 2005:153). Omedelbarheten tar 
hjälp av Twitter och annan informationsteknologi men kan även bidra till automatisering av 
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arbetet. Slutligen har vi etik och även här spelar objektivitet in. Nygren (2010:25) menar att 
självsaneringen och bristen på autonomi bidrar till fragmentering av normer och även etiska 
regler. Han menar även att de kommersiella inspelen gör att vinstdriven journalistik ibland 
står blind framför vissa etiska regler. Vinstdrift är en produkt av exempelvis Twitter då 
tidningar för att överleva vill locka läsare (Nygren, 2010: 157).  

Vi menar inte att alla dessa ideologiska grundpelare är borta, men de står inte stadigt. Det sker 
en förändring inom journalistik och det känns då självklart att det ideologiska ramverket 
förändras med. Vi vill inte påstå att alla journalister är oetiska eller utbytbara. Dock vill vi 
påstå att en omformatering kan krävas. Det våra journalister var överens om var att de, till 
bästa förmåga, ska arbeta för allmänheten – något vi anser att de strävar efter. Public service-
mentaliteten verkar stark hos respondenterna. Dock känns det även som vissa lite för 
beskyddande och o-cyniska i granskningen av det egna arbetet. I jakten på att bli bäst och 
frodas vill man locka läsare. Tidningen stöds av kommersiella krafter och då, för att locka 
publik, kan Twitter användas som en infasning. Den ökade omedelbarheten som Twitter, men 
även annan ny teknologi, bidrar till att man måste ifrågasätta objektivitet, etik, public service 
och autonomi (Nygren, 2008). 

 

6.2 Journalism, Twitter och profession 

Professioner, yrken som befinner sig i ett professionaliseringstillstånd, bör innehav ett 
esoteriskt kunskapsmonopol (Singer, 2005) (Nygren, 2008)(Abbot, 1988). Utifrån denna 
studie ser vi att det finns en avsaknad av detta inom journalistiken. Alla kan idag skriva, 
informera, ta del av, söka källor och i slutänden kalla sig för journalist. Att Jenny Wiik (2009) 
och Frida Boisen säger att vi bör se det motsatta är ett argument som faller lite på mållinjen. 
Det dem menar, att utvecklingen och flexibiliteten inom journalistik tyder på 
professionalisering är det som Andreas Ekström menar är “proffsigt” men inte ett signum för 
en profession (Wiik, 2009, 2010). Man kan fortfarande vara duktig och gedigen inom sitt 
yrke. Men de argument Gunnar Nygren (2008) och Jane Singer (2005) lägger fram – att det 
exempelvis krävs låsta ramverk, en fast identitet och att Twitter och annan ny teknik bidrar till 
en automatisering som drar ner autonomin är det starkare argumenten. Förutom Frida Boisen 
så var respondenter överens om detta, allt tyder på att de-professionaliseringen är ett faktum 
och att Twitter, som en del av ny informationsteknologi, är en av bovarna i denna process – 
men inte den enda boven. Twitter är med och understödjer samt är en produkt av den 
informationsteknologi som bidrar till ett högre tempo inom journalistiken. Detta ökade tempo 
är vad som påverkar journalism som profession eftersom publiken kräver mer.  

Slutligen blir det blir svårt att hålla med Jenny Wiik om att journalistik är en profession där 
informationsteknologisk utveckligen endast är ett positivt inslag och den något mer liberala 
eller kapitalistiska modellen inte går att sälja utan professionalism (Wiik, 2010: 12, 209). Den 
tryckta tidningen håller på att försvinna medan nättidningar ökar (Nygren, 2010:166).  Fler 
läsare ger fler klick och detta lockar annonsörer (Nygren, 2010:121). Publiken bidrar till en 
mer marknadsdriven form av journalistik. Interaktiviteten drar in läsarna till tidningen och 
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bidrar även till ökningen av läsaregenererat innehåll tack vare Twitter. Slutresultatet blir att 
de-professionalisering sker i den mån att kunskapsmonopolet upphör då alla kan bidra och 
producera. Kraven på multireportrar ökar medan arbetslöshet ökar simultant – vilket påverkar 
autonomi och bidrar till att journalistik som yrkesområde blir svårt att definiera och legitimera 
(Singer, 2005) (Nygren, 2010: 157-158). 

 

 

6.3 Journalistik, Twitter och agenda-setting 

Utifrån denna studie kan vi se att journalister fortfarande har en agendasättande roll – men 
läsarna har även fått mer makt. Publiken spelar en viss roll i hur journalistik förändras på den 
fundamentala nivån, genom det kommersiella trycket. Om en individ på Twitter skriver och 
delar med sig av en artikel - så kan detta liknas vid en tidning som delar med sig av en nyhet. 
Det fyller en liknande funktion. Men, att följa en person ger en mer personlig koppling – som 
våra respondenter menade. Vi är mer benägna att ta till oss en nyhet genom denna koppling 
men därigenom får vi tillgång till just deras tidning och deras agenda. Den personliga 
koppling blir vad som drar in oss till tidningen i slutänden eftersom journalisterna fortfarande 
arbetar, länkar och delar med sig av nyheter från just deras tidning. Twitter ger människor 
makten att dela med sig och söka andra källor men samtidigt så devalverar detta inte 
journalistikens makt i att ”skapa en verklighetsbild”. McQuail menar att masskommunikation, 
som Twitter, har en enorm inverkan på hur vi ser på världen. Hur vi ser på den är även en 
produkt av den bild som målas upp för oss (McQuail, 1994: 327, 331).  

Även om vi idag, som publik, påverkar journalistiken genom de kommersiella – genom att 
vårt val spelar in i vilka tidningar som går bra och vilka som underpresterar – så anser vi att 
journalisterna fortfarande har en stark agendasättande roll. Som våra intervjupersoner 
påpekade så har vi större makt i den mån att vi kan söka fler källor kring en nyhet och detta 
skänker transparens. Vi kan uppmärksamma tidningarna på en händelse, men i slutet är det 
dem som bestämmer vilka ämnen som ska eldas på. Respondenterna menade att det finns 
större chans till debatt idag, tack vare verktyg som Twitter, men en privatperson kommer inte 
granska sjukvården. Här håller vi med – journalister fyller fortfarande en granskande 
funktion. Twitter har inte förändrat hur tidningar sätter agendan, det har dock gett fler 
människor möjligheten att själva diskutera ämnen. Journalistikens agendasättande roll står sig 
stark, det är trots allt var tidningar gör – de uppmärksammar kring händelser. Den transparens 
som Twitter skänker journalistiken är endast ett positivt kliv i rätt riktning. Konkurrensen är 
idag hårdare än innan (Nygren, 2010:15). Journalisterna kommer använda de verktyg som 
finns till hands för att locka läsare. Läsare vill, å andra sidan, inte bara ha tunga, dystra 
nyheter. Ibland är det roligt med det som Tuchman (1973:113) kallar soft news. Här har nu 
människor chansen att genom Twitter påverka journalistiken. Men agendasättande kring hard 
news tillhör fortfarande journalistiken – här kan Twitter idag bidra men inte styra.  
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6.4 Hur påverkas svensk journalistik?  

Twitter påverkar den journalistiska identiteten då det som verktyg påverkar de fem 
kategorierna som Deuze (2005:447) talar om. Främst påverkas omedelbarheten, eftersom 
Twitter är ett smidigt och snabbt verktyg för journalister. Samtidigt automatiseras arbetet och 
påverkar autonomin. De fem kategorierna är sammanlänkade och påverkar varandra (Deuze, 
2005:447)(Nygren, 2008: 142) .   

Termen de-professionalisering har berörts som något ganska negativt i denna uppsats och det 
är förmodligen inte en term som journalister älskar att ta i. Men är det egentligen så farligt? 
Vart ligger faran i att acceptera att journalistik inte är en profession idag? Det kanske är mer 
relevant att se på journalistiken för vad det är; ett yrke som delar vissa ideologiska tankar som 
forskare likt Deuze (2005) menar är viktiga. Grundstenar som Wiik (2009, 2010) menar är 
grunden för professionell journalistik och grundstenar som Nygren (2008) och Singer (2005) 
menar att man ser spår av men som inte följs fullt ut. Vi menar att det är dags att beskriva 
journalistik för vad det är; en semi-profession. Ett yrke där journalister strävar efter 
professionalism och följer vissa ideologiska regler (Nygren, 2008:16). Genom att acceptera 
det och sedan arbeta efter den tanken skänker mer legitimitet till yrket än att försöka vara en 
profession som brister i sömmarna. Samtidigt kan man välkomna ny teknik, likt Twitter, och 
använda sig utav den istället för att den bidrar till de-professionalisering genom exempelvis 
automatisering. Att vara snabb med nyheter blir ett plus och man kan fortfarande följa de 
uppsatt etiska regler som journalistiken arbetar efter (Nygren, 2008: 17).  

Svensk journalistik påverkas, av Twitter, som profession och när det kommer till journalistik 
identitet. Det som kvarstår är agendasetting. Denna makt påverkas inte direkt av Twitter. 
Twitter bidrar till att folket får en närmare relation till journalistiken. Det påverkar hur vi 
debatterar. Det är mer än en tvåvägskommunikation idag än tidigare. Samtidigt påverkar det 
positiva med Twitter, transparens, att publiken kan bidra till yrket. Detta är, för journalistik 
som profession, något negativt då, åter igen; kunskapsmonopolet försvinner.  

  

6.5 Slutord 

Det är inte bara journalisterna som ska behöva stå pall när ny teknologi introduceras, även vi 
som publik har fått ett redskap för att ta in fler källor och höra olika argument kring olika 
ämnen. Kommersialisering och de ekonomiskas faktorer som idag hotar journalistiken har sin 
inverkan. Alla måste inse detta. Läsarna har ett ansvar då våra “klick” spelar in i vilka 
tidningar som går bra. Att många sedan verkar argumentera för att en del av det som 
publiceras är främjande till lägsta nämnare tror vi inte bara är journalistikens fel – det är en 
kultur som vi anser har vuxit fram genom att vi som publik kan dela med oss av lättsam 
humor och populära, virala klipp. Twitter är den röst vi har att göra oss hörda med och hur vi 
sedan använder den är upp till oss. Samtidigt har vi tur, Sverige är ett demokratiskt land och 
krig är något vi ser på nyheterna, inte upplever. Under den Arabiska våren, eller 
Twitterrevolutionen, visade sig Twitter spela en viktig roll, men i Sverige behöver vi inte 



42 
  

Twitter för att ifrågasätta makten i samma utsträckning – något annat måste ta den platsen och 
då tar man det man har. Det som läsarna uppmärksammar och delar är det som ger klick, i den 
mån har vi vår roll att spela i denna dynamik. Konkurrensen är hård och för att vara 
framgångsrik måste man som tidning anpassa sig och sättet ens journalister arbetar. Här anser 
vi att alla medel är tillåtna. Det som ger klick och läsare kan även bidra till att man lockar in 
publiken med något mindre seriöst och sedan visar dem viktigare artiklar.  

Slutligen vill vi argumentera för att profession kanske inte är det optimala för just journalistik. 
Professionalisering strävar efter att låsa ute folk, att vara just esoterisk. I en bransch där 
alturism och rätten att uttrycka sig bör vara två starkt brinnande facklor bör man göra det 
motsatta – välkomna alla. Vi anser att desto mer vi går mot journalistik som ett yrke där 
medborgardeltagande är, inte bara en liten del utan en vital del av journalistik, desto mer kan 
vi börja tala om hur viktigt Twitters funktionalitet är istället för att väga det negativa mot 
positiva. Som vi nämnde innan, så alturistiskt och opartiskt som möjligt bör frågor presenteras 
och sedan lämnas till läsarna för debatt. Att acceptera sin roll som en semiprofession innebär 
med andra ord att journalistik fortsätter att välkomna utveckling, välkomnar alla som kan 
bidra medan de samtidigt kan behålla vakthundsmentaliteten. Då, likt Wiik (2012;12) skrev, 
är journalistiken ett demokratiskt verktyg, då får alla en röst och då blir Twitter inte bara ett 
verktyg för journalisterna och publiken att debattera utan ett verktyg för allmänhetens bästa. 
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