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Our digital society encompasses nowadays different channels, which includes 
social media where many users consider it as a platform where they can fetch 
news or exchange news and information. This leads to a large spread of news 
exchange in a very fast speed, which involves the global users within social 
media to be a part of this social interaction.  
 
This study is focused on how Twitter affects the usage of the user’s news 
consumption. By reaching out to our specific target audience, which includes 
Twitter users in Sweden, we made a web based survey with a content of 
relevant questions. The study has been conducted through a quantitative 
survey with qualitative elements. We have used theories of mass 
communication and Uses and Gratifications to describe the development in 
the area of Twitter usage and their news consumption. The results show that 
the users’ news consumption has increased since their registration on Twitter 
and that their total daily news input comes of a large part from this platform. 
 
 
 
Keywords: Twitter, Online news, Social media, Web 2.0, Sharing, 
Communication, Tool, Users 
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1. Inledning 
Sociala medier har blivit en vanlig plats för nyhetsspridning där användarna kan dela 

information och följa vem eller vad som helst. Detta gör att information sprids oerhört 

fort över de sociala medierna. En undersökning avslöjar att varje re-tweetad tweet på 

Twitter i genomsnitt når tusen användare oavsett antalet följare den ursprungliga 

twittraren har (Kwak, et al. 2010:591). 

Olika nyhetshändelser delas och diskuteras av människor runt om i världen via 

sociala medier. När det kommer till kriser i Mellanöstern eller naturkatastrofer som 

exempelvis tsunamin i Japan, anses Twitter och Facebook rent globalmässigt vara det 

ultimata verktyget för spridning av tusentals berättelser samt fotografier och videor 

världen över (Lee., & Ma, 2011:331). Men det är även samma inom nöjesvärlden. Bara 

under årets Super Bowl sändes det över 24,1 miljoner tweets, vilket var ett nytt rekord 

(Twitter. 2013). Under större nyheter och krissituationer, såsom Usamas avrättning, 

Newtown-skjutningen och bombningarna under Boston Marathon blir vårt intresse för 

nyhetsrapporteringen större. Twitter betraktas av oss personligen som ett verktyg som 

sprider informationen snabbare än på andra nyhetsmedier, detta är också en av flera 

anledningar till varför vi söker oss till just Twitter.  

 

Alla användare har olika åsikter och intressen som påverkar den individuella 

twitteranvändningen. När det kommer till våra personliga erfarenheter så har även vi 

olika twittervanor. Våra intressen och sociala engagemang på Twitter gör att vad eller 

vilka vi väljer att följa är delat, däremot följer vi båda två många olika tidningar och 

nyhetskanaler från olika delar av världen. 

Eftersom vi idag lever i en digitaliserad värld så har åtkomsten av gratis 

nyhetssidor och utbudet av sociala medier lett till att de traditionella tidningarna 

tvingats ge ut online-versioner för att inte tappa läsare (Williamson, et al. 2012:258). 

Människors relation med nyheter har förändrats på grund av lättillgängligheten, och i 

grund och botten handlar det om att vi som twitteranvändare vill komma åt snabba 

nyheter och som idag även är tillgängliga genom smartphones och surfplattor. De 
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traditionella medierna är fortfarande viktiga för konsumenterna, men tekniken har 

förändrat relationen mellan nyhetsproducenterna och människorna som konsumerar dem 

(Purcell, et al. 2010:8). Med Twitter och andra källor är användaren mer delaktig i 

nyhetsskapandet och dess spridning. Mer än hälften av dagens aktiva twitteranvändare 

följer stora företag, nyhetssidor, varumärken och produkter på sin Twitter för att 

ständigt få ny information med uppdateringar och nyheter kring sina intressen samt för 

att bli uppdaterade i vad som händer runtom i världen (Narayanan, et al. 2012:81). 

 

Internet och de sociala mediernas stora uppkomst har gjort att kommunikationen har 

förändrats från muntlig spridning (Word of Mouth) till att vem som helst kan sprida sina 

åsikter och erfarenheter om produkter, tillställningar, företag, nyheter och märken till 

främlingar på elektroniska medier som bloggar, forum, sociala medier och 

microbloggar. Denna nya form av Word of Mouth kallas Electronic Word of Mouth, 

eller eWOM (Cheung., Lee, 2012:218). Microbloggningen har blivit lite av ett 

paradigmskifte för eWOM och den har blivit en ny form av kommunikation där 

användarna kan dra nytta av dess spridningskunskaper och få snabb och gratis fakta 

genom delningen av attityder, kunskaper och berättelser i Twitters korta, intensiva 

format. Nätkommunikationen med snabbmeddelanden i mobiltelefoner och över 

webben gör att spridningen och dess tydliga kommunikationsegenskaper ses som det 

nya formatet och framtiden för nyhetsspridning (Jansen., & Shang. 2009:2169). 

 

1.1 Syfte 
Syftet med vår vetenskapliga studie är att undersöka om Twitter har haft någon inverkan 

på användarnas nyhetskonsumtion sedan starten av deras twitterregistrering. Vi vill ta 

reda på om människor främst använder sig av Twitter som nyhetsplattform och varför 

de i sådana fall väljer nyheter på 140 tecken istället för hela artiklar och nyheter i TV 

och dagspress. 
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1.2 Frågeställning 
- Hur kan twitteranvändarna uppleva om deras nyhetsanvändning har påverkats av 

Twitter? 
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2. Bakgrund 
Under följande del går vi in på utvecklingen av nyheter och Internets och de sociala 

mediernas historia. Vi går även igenom en bakgrund av Dalarnas Tidning och 

Linnéstudenterna eftersom det är dem vi har fått hjälp av i spridningen av vår 

insamling av svarsresultat. 

 

2.1 Begreppsförklaringar 
I studien är det många viktiga begrepp som återkommer, och för att läsaren skall förstå 

innehållet ordentligt så går vi här igenom några av begreppen och dess betydelser, både 

som begrepp i sig men även inom ett nyhets- och kommunikationssyfte. 

 

2.1.1 Twitter 
Twitter är en microblogg och ett informationsnätverk som grundades 2006 i San 

Francisco i Kalifornien. Den ansluter användaren till de senaste uppdateringarna, 

åsikterna och nyheterna i de områden man själv är intresserad av. Genom att följa de 

konton man själv anser mest intressanta så får man ta del av deras uppdateringar i 

realtid (Twitter, 2013).  

Varje inlägg kallas Tweet och består av ett meddelande på högst 140 tecken som 

hamnar direkt på flödet hos alla som följer avsändaren, vilket gör att budskapet kan 

spridas oerhört fort och brett över hela världen. En så kallad “re-tweet” är när man tar 

en tweet som någon annan har skrivit och återskickar den. Detta gör att samma budskap 

hamnar på flödet hos alla som följer personen som re-tweetade inlägget (Twitter, 2013). 

 

2.1.2 Microblogg 
Microbloggar är den del inom sociala medier som växt upp snabbast under kort tid och 

som numera blivit så populära att de slåss om utrymmet tillsammans med de stora 

sociala medierna med Facebook i spetsen. Tumblr, Jaiku, Google+ och Twitter faller 

alla under kategorin microblogg där Twitter har växt fram till att bli den mest populära 



 

  10 (55) 
 

av dem alla. Idén med microbloggar är att dess användare får möjligheten att utbyta 

små, små delar av innehåll med korta meningar, länkar och bilder i minimala utrymmen 

som sedan sprids så att vem som helst kan se (Kaplan., & Haenlein. 2011:106). 

 

2.2 Dalarnas Tidning 
Dalarnas Tidning (DT) är en verksamhet som bedrivs av MittMedia AB och är en 

sammanslagning av Falu Kuriren, Borlänge Tidning, Södra Dalarnas Tidning, Nya 

Ludvika Tidning, Mora Tidning samt gratistidningen Mitt Dalarna. Mora Tidning är en 

opartisk tidning medan de andra är oberoende liberala. Varje vecka har DT.se strax 

under 200 000 läsare och de sex tryckta tidningarna har sammanlagt runt 125 000 läsare 

per nummer (Dalarnas Tidning, 2013).  

 

Dalarnas Tidning har 1177 följare på deras Twitter och är väldigt aktiva på sidan genom 

att de twittrar över 20 gånger per dygn. De lägger främst upp nyheter med länkar till sin 

egen hemsida så att de som läser tweeten enkelt kan klicka sig vidare om de vill läsa 

mer ingående om nyheten. De följer 1190 konton, och det är allt från svenska band, 

journalister, tv-personligheter och lokala företag och organisationer (Twitter, 2013). 

 

2.3 Linnéstudenterna 
Linnéstudenterna är Linnéuniversitetets egna studentkår och de har över 7500 

medlemmar i Växjö och Kalmar. De arbetar med att ge stöd åt studenterna och 

samarbetar med olika företag och organisationer för att främja studenternas intressen 

och studiesituation samt se till att studenternas röster blir hörda. Studentinflytandet på 

Linnéuniversitetet säkras med hjälp av att Linnéstudenterna har studentrepresentanter 

som sitter i styrelsen (Linnestudenterna, 2013). 

 

Linnéstudenterna har 267 följare på sin Twitter och de följer 28 konton varav de flesta 

är tidningar, företag och organisationer i Kalmar och Växjö. De är relativt aktiva på sin 

Twitter och twittrar ungefär 2-3 gånger om dagen. Deras tweets består mest av 
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uppdateringar och nyheter kring studentkåren och Linnéuniversitetet (Twitter, 2013). 

 

2.4 Massmedier 
Massmedier är den samlade beteckningen som i lös bemärkelse omfattar företag eller 

organisationer vars huvudmål är att förmedla information till medborgare, även om 

denna information inte alltid behöver vara informativ. Massmedier förmedlar allt från 

nyheter och underhållning till skvaller och estetiska upplevelser. Men massmedierna 

kan självklart inte existera eller förstås utan dess publik, vilket gör att man skulle kunna 

kalla massmedierna för nätverk som växt fram på olika sätt och under olika tider 

(Björnson., & Luthersson, 1997:65-66). 

Under 1800-talet fick dagstidningen sitt ursprung i Sverige på grund av den politiska 

och ekonomiska omvälvningen i samhället. Urbaniseringen, demokratiseringen och 

moderniseringen gjorde att det krävdes ett nytt forum för personer att debattera. 

Tidningarna var billiga i och med annonsmarknaden, och den tekniska utvecklingen 

gjorde det möjligt för snabba spridningar. (Falkheimer, 2001:124-127). 

Under 1920-talet etablerades radion i Sverige och den hamnade i finrummet på en gång. 

Radion blev en viktig del i den svenska kulturen och uppbyggnaden av det moderna 

svenska folkhemmet och var helt ensam som etermedium fram till TV:ns intåg på 1950- 

talet. Under 1980- och 90-talet skedde stora förändringar då Sveriges Radio fick 

konkurrens av bland annat närradion som bestod av fristående organisationer, näringsliv 

och kyrkor. När närradiolagen antogs 1982 blev monopolet uppbrutet och bland annat 

växte musikradion fram. 

Mycket av radion sänds numer ut över Internet genom nya tekniker, och 

innehållsmässigt kan man se att musikradion har ökat kraftigt och bildat en blandning 

av en radio av nyheter och musik (Falkheimer, 2001:128-129). 

Vid mitten av 1950-talet slog TV:n igenom i Sverige och övriga västvärlden. I Sverige 

var det dock inte en självklarhet att den skulle introduceras. Det fördes debatter 
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huruvida svenskarna verkligen hade ett behov av det nya mediet, då politiker ansåg att 

det bara var en fluga från USA och att det räckte med radion som medium. 1961 hade 

över hälften av svenskarna skaffat sig en TV och i mitten av 60-talet låg siffran på över 

90%. 1969 kom färg-TV:n och samma år gick Neil Armstrong på månen och fick hela 

världen att bänka sig framför sina TV-apparater och följa det historiska ögonblicket live 

(Falkheimer, 2001:130-132). 

I slutet av 1900-talet skapades en ny samhällsstruktur i form av ett nätverk som uppkom 

genom en kombination av att ekonomin var i behov av en mer flexibel ledning med en 

globalisering av handeln och produktionen, samhällets krav på en mer öppen 

kommunikation och en individuell frihet, samt de stora framstegen som hade skett inom 

datortekniken och telekommunikationen som växt fram som en revolution av 

mikroelektronik (Castells., 2002:22).  

Internet har gjort att vi för första gången möjliggör kommunikation från många till 

många i en global skala och på utvald tid. Men Internet har sitt riktiga ursprung i ett 

datanätverk som USA:s försvarsdepartement startade för att mobilisera 

forskningsresurser och för att hamna i ett militärtekniskt övertag gentemot 

Sovjetunionen efter att de blivit först med att lyckas skjuta upp en satellit i rymden med 

Sputnik 1957. 

I början av 90-talet exploderade Internet i popularitet, men det som tillslut fick hela 

världen att omfattas av Internet var utvecklingen av webben som den engelske 

programmeraren Tim Berners-Lee utvecklade på 90-talet då han bland annat införde 

HTTP, HTML, URI (senare kallad URL) och World Wide Web (WWW) (Castells., 

2002:27). Precis som uppgraderade mjukvaror blev Internet uppdaterat till att vara ännu 

mer användbart och produktivt än tidigare (Allen, 2009:6). Konceptet "Web 2.0" är 

främst kopplat till den onlinebundna deltagandekulturen med uppkomsten av foto och 

video delning, bloggar, musikdelning och sociala medier i början av 2000-talet 

(Meikle., & Young, 2012:65). Detta betyder också att kontrollen av innehållet hamnat i 

händerna på vanliga användare och inte bara de som äger sidorna (Funk., 2009:XV). 
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2.5 Mediekonvergens 
Gränserna mellan de traditionella medierna har alltmer brutits ned, smälts samman och 

arbetar numer tillsammans (Falkheimer, 2001:132). Ordet konvergens har börjat 

användas mer och mer den senaste tiden och inom det tekniska området har det handlat 

om utvecklingen av nya tekniker som gjort det möjligt att sammanställa de traditionella 

tjänsterna och systemen. Företag och organisationer har haft en stor roll genom att de 

varit snabba med att ta an den nya tekniken, vilket lett till minskade kostnader och 

utvecklande av nya typer av tjänster som gjort det möjligt att bredda sina marknader, 

och i många fall nå icke-traditionella marknader (Jones, 2007:69).  

 

2.5.1 Applikationer 
Under de senaste åren har försäljningen av smartphones och surfplattor skjutits i höjden. 

Bara under det andra kvartalet av 2012 hade Apple sålt 35,1 miljoner iPhones och 11,8 

miljoner iPads, vilket är en ökning på 88% och 151% om man jämför med vad siffrorna 

låg på året därinnan. Den enorma ökningen med de senaste mobilteknikstrenderna har 

de senaste åren påverkat hur vi lever våra liv. Idag är inte en mobiltelefon bara något du 

ringer med, den har blivit betydligt smartare än så. Idag har de flesta en så kallad 

smartphone som de tar med sig överallt och en av dessa telefonernas viktigare 

funktioner är möjligheten till att ladda ner appar, som är mjukvaruprogram som körs 

genom smartphones och olika typer av surfplattor som bland annat. distribueras med 

tjänster som iTunes Store eller Google Play (Velsen., Beaujean., Gemert-Pijnen, 

2013:1). Apples App Store har över 800 000 appar som har laddats ner över 40 

miljarder gånger. Där kan användarna välja mellan 23 kategorier med appar där bland 

annat tidningar, radio, spel, hälsa, sport, resor och sociala medier finns tillgängligt för 

att göra människors liv enklare och roligare (Apple, 2013). Detta har alltså gjort att 

mobiltelefonernas enorma utveckling har smält samman telefonens gamla egenskaper 

med tidningar, radio, spel, musik och andra ting som idag känns som en självklarhet i 
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mobiltelefonerna. 

 

2.5.2 Nättidningar 
Ända sedan slutet av 1990-talet har vi fått bevittna en förändring i hur de digitala 

medierna har börjat ta fart. Under det senaste decenniet har det gått så långt att många 

tidningsföretag har tvingats sluta med sina tryckta tidningar och istället endast satsa på 

online-distribution för att deras konkurrenter lanserar nya, moderna produkter och 

tjänster.  

Tryckta tidningar ifrågasätts allt mer och övergången till den digitala eran har 

gjort det viktigt för tidningarna att följa med för att överleva. De nya användarkraven 

med tillgången av Internet i mobiltelefoner har gjort att tidningarna måste finnas med 

för att inte glömmas bort i det ständigt växande mediesamhället (Westlund., & Färdigh, 

2011:178).  

 

2.5.3 Sociala medier 
Mediakonvergensen har inte bara smält samman Internet och de typiska massmedierna, 

men också dragit ihop interaktionen mellan människor över Internet till enorma nätverk. 

Sociala medier refererar till webbaserade nätverk med användarbaserat innehåll, vilket 

gör att det är användarna själva som bildar innehållet med hjälp av att användarna 

integrerar med varandra. Populära nätverkssajter drar till sig miljontals användare som 

kan ladda upp bilder, videor, skriva meddelanden och dela med sig av sin personliga 

information och länkar mellan varandra (Trottier., & Lyon, 2012:89).  

 

År 2002 tog sociala medier ett ordentligt kliv i och med lanseringen av Friendster. 

Sajten främjade en idé om att bra online communities bara kan existera mellan 

människor med gemensamma intressen, och bara ett år efter lanseringen hade Friendster 

tre miljoner användare. Året efter introducerades MySpace som växte till att bli en av de 

allra största sajterna, men som idag inte alls finns på tronen av sociala medier. Högst 

upp finns nämligen Facebook som grundades 2004 av universitetsstudenter vid Harvard. 
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Det startade som en sajt endast för studenterna vid Harvards campus, men växte i en 

oerhörd hastighet och nådde 1 miljard användare i oktober 2012. Under den senaste 

tiden har Facebook däremot fått konkurrens. Twitter och Instagram har blivit oerhört 

populära och i dagsläget har Instagram nått över 100 miljoner användare (Facebook, 

2013) och Twitter över 200 miljoner (Twitter, 2013). Med nya tekniker kommer det 

ständigt nya sätt att integrera med människor över Internet, och idén om att dela med sig 

av sig själv till resten av världen och skapa sig ett nätverk med vänner och bekanta 

verkar bara bli större och större (Trottier., & Lyon, 2012:89). 

 

2.6 Nyheternas förändring med teknikens utveckling 
Under 1990-talet skedde en stor förändring i vårt samhälle med ökningen av 

nyhetsflödet. Svenska folket blev allt mer intresserade och nyfikna av nyheter och de 

nöjde sig inte längre med att bara läsa dagstidningar, utan lyssnade även på 

ekonyheterna och tittade på Aktuellt som extra mediekanaler. Människor blev allt mer 

engagerade av omvärlden och sökte sig till nyheter för att hitta meningar och mönster i 

vardagen (Björnson., & Luthersson, 1997:166-167). 

 

Dagstidningar har sedan slutet av 1990-talet fått förändrade affärsförhållanden i och 

med utvecklingen av medierna och de nya mediernas introduktion. De var inte längre 

ensamma på marknaden för nyhetsläsning utan fick slåss med online nyheterna. De 

tryckta tidningarna användes främst på morgnarna, mestadels för läsning av allmänna 

nyheter och sport vid köksbordet, medan online nyheter kom in som extra läsning 

främst på jobbet. Behovet växte allt större och i och med Web 2.0 har de flesta 

människorna idag tillgång till Internet med hjälp av smartphones, och den lätta 

tillgången ledde en stor ökning av nyhetsbehovet (Westlund., & Färdigh, 2011:178). 

Eftersom Internet inte längre bara finns i stationära datorer utan i de bärbara samt i 

smartphones så har det skett en ökning i användandet av dem. Mobiltelefoner är den 

mest snabbväxande elektroniska prylen någonsin (Funk., 2009:43). Över en miljard 

telefoner säljs varje år, och idag finns det runt 3 miljarder aktiva telefoner världen över. 
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Att gå över från hemtelefoner till trådlösa mobiltelefoner blir allt vanligare, och i USA 

har 12.5% av hushållen gått över till att endast använda mobiltelefoner. Tidigare var det 

mycket prat om att PC:n skulle kunna ta över TV:n som primär underhållningsapparat, 

men nu verkar det snarare handla om ifall de internetanslutna mobiltelefonerna kommer 

att ta över. Dagens mobiltelefoner har en kombination av allt en dator har, men med ett 

ännu mer portabelt format. Efter att Apple släppte sin första iPhone har ökningen av 

internetsurfande i mobiltelefoner ökat. Troligtvis på grund av att de var de första 

mobiltelefonerna där skärmens storlek och mobilens funktionalitet för första gången 

gjort det tolerabelt att surfa i telefoner (Funk., 2009:44-45). 

 

I och med övergången till den digitala eran så har även papperstidningarna fått det svårt. 

Nyhetsmedierna har därför undersökt huruvida online nyheter kan ge tillräckligt med 

intäkter. Med hjälp av medieexperter och forskare har undersökningar gjorts som visat 

att moderna medieorganisationer överlever om de verkligen lyssnar på det förändrade 

användarkravet genom nya tekniska aspekter, som att digitalisera sig och hamna på 

sociala medier (Westlund., & Färdigh. 2001:178). Det handlar inte bara om att 

människor börjat interagera med varandra genom Internet, utan människor har sett till 

att kraven på sajterna förändrats i och med att de själva förändrar webbsidorna med 

interaktionen och möjligheten att kunna lämna kommentarer och åsikter, samt vara en 

del av webbsidorna genom delningar av foton, videor, streaming och andra samarbeten. 

Det är just den typen av personifiering som med hjälp av sociala medier har växt och 

fått oss att bli mer öppna och villiga att dela med oss med vår omgivning (Funk., 

2009:2). 

 

2.7 Betydelsen av Twitter som nyhetsmedium 
Twitter har de senaste åren vuxit fram som ett nytt medium för informationsdelning. 

Till skillnad från andra sociala nätverk som till exempel Facebook, är Twitter en sajt där 

de man följer och de som följer en inte behöver vara samma sak. En användare kan 

alltså följa en annan användare utan att denne behöver följa tillbaka. Med tanke på att 
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re-tweetade tweets når alla följare av användaren som re-tweetade, så sprids 

informationen otroligt snabbt och brett, till skillnad från andra sociala medier som 

Facebook där informationen som sprids endast studsar runt bland användarens "vänner" 

(Kwak, et al, 2010:591).  

Twitter spårar regelbundet ord, fraser och hashtags för att ta reda på vad det 

snackas mest om i världen för stunden. Dessa läggs som länkar under "Worldwide 

Trends" i vänsterspalten och genom att klicka på dessa så får man ta del av alla tweets 

på Twitter där det står något i just det ämnet (Kwak, et al, 2010:592). På grund av detta 

har Twitter även blivit en plats för nyhetsorganisationer att få uppdateringar av 

lokalbefolkningen under demonstrationer och krissituationer, då 85% av det som skrivs 

på Twitter är relaterat till nyheter. Men det finns även en ökning i aktiviteten på Twitter 

under kris- och nödsituationer. Många loggar in på Twitter för att ta reda på de senaste 

uppdateringarna kring en specifik händelse, men även för att dela information och bilder 

till andra. Det ger ett oövervakat och ostrukturerat innehåll, men med snabba 

uppdateringar och informationsrika berättelser eftersom informationen skickas ut i 

realtid av användarna där många av dem är direkt eller indirekt på nyhetsplatsen och 

kan på så sätt ge bra kunskaper om själva situationen (Gupta., & Joshi. 2012:23). 
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3. Metod 
För att undersöka hur twitteranvändare konsumerar nyheter valde vi att göra en 

kvalitativ undersökning med vissa kvantitativ inslag. Studien gjordes i form av en 

enkätundersökning (se bilaga) över Internet med frågor som var öppna så att 

svarspersonerna kunde motivera och diskutera sina svar, medan vissa frågor hade 

färdiga svar för ikryssning. 

 

Vi ansåg att denna typ av undersökning var lämpligast eftersom vi hoppades att 

innehållet skulle ge oss mer utförliga och personliga svar än om vi till exempel hade 

valt att bara ställa frågor där svaren var kryssbara. Vi valde den metoden för att vi ville 

få djupare insikter med mer personliga svar med reflektioner. 

 

3.1 Enkätundersökning 
För att samla information från individer kan enkätundersökningar användas. Med hjälp 

av dessa kan man få fram individernas personliga åsikter och attityder. 

Enkätundersökningar kan även fyllas i medan intervjupersonen inte är närvarande, 

vilket gör svarsperioden effektivare. Eftersom enkäter oftast skickas över Internet blir 

även räckvidden av svarsresultaten bredare (Dimbleby., & Burton. 1999:248-249). 

Det är även viktigt att frågorna är skrivna på ett enkelt och kortfattat sätt så att de 

är enkla för svarspersonerna att förstå och fylla i. De måste även vara objektiva och de 

får inte skrivas i negativ form. Innan man startar sin undersökning bör man även sätta 

ihop en testgrupp för att ta reda på om enkäten verkligen är hållbar. Det är först då man 

får reda på om enkäten är så enkel, kortfattad och objektiv som möjligt. Utifrån svaren 

och svarspersonernas gensvar kan man sedan förbättra enkäten ytterligare innan den är 

helt klar till att användas till undersökningen (Dimbleby., & Burton. 1999:250-251).  
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3.2 Tillvägagångssätt 
Vi skapade en enkät med frågor som vi ansåg kunde vara till hjälp för att få svar på vår 

frågeställning. Vi satte ihop en testgrupp och resultatet visade att våra frågor var enkla 

och relevanta att förstå.  

 

Enkäten spreds ut på Twitter med hjälp av Dalarnas Tidning och studentkåren 

Linnéstudenterna. Som grund till vår undersökning ansåg vi att tidningen var ett 

potentiellt hjälpmedel till vår undersökningsgrupp, dels ur ett nyhetsperspektiv som 

grundligen berör vår undersökning och dels gällande våra enkätfrågor som nådde direkt 

till vår tänkta målgrupp, med andra ord twitteranvändare som hämtar nyheter av olika 

slag. Vårt andra val av undersökningsgruppen var studentkåren Linnéstudenterna. Vi 

ville även nå ut till studenter som har Twitter för att möjligtvis ge oss samt vårt 

undersökningsresultat perspektiv på användarnas beteende gällande deras 

nyhetsinhämtning på Twitter. Genom att Dalarnas Tidning och Studentkåren 

Linnéstudenterna re-tweetade vårt inlägg på Twitter med länken till enkäten, resulterade 

detta i att vi direkt nådde ut till personer med twitterkonton. Vi gjorde sedan diagram av 

resultaten vi fick in och jämförde samt analyserade dessa med tidigare forskning samt 

placerade studien i vår teoretiska referensram.   

 

3.2.1 Undersökningsgrupp 
Undersökningsgruppen var de 1500 personer som hade möjlighet att få länken till 

enkäten eftersom det var sammanlagt så många personer som följer Dalarnas Tidning, 

Linnéstudenterna samt våra twitterkonton. Personerna som deltog i undersökningen var 

män och kvinnor i Sverige med twitterkonton. Det var sammanlagt 51 personer som 

svarade på enkäten, där 28 var kvinnor och 23 var män. Det spelade ingen roll hur länge 

de hade haft sina konton eller antalet konton de följer, dess följare eller tweets. Vår 

enkät spreds ut med hjälp av Dalarnas Tidning och Linnéstudenterna, vilket gjorde att 

de som följde dessa på Twitter fick enkäten primärt. Men eftersom vem som helst med 

twitterkonto kan läsa deras tweets, och själva kan re-tweeta inläggen så nådde studien 
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även personer som inte följde dem. Det fanns därför inget krav på att de som svarade 

faktiskt följde någon av dessa twitterkonton. 

 

Personerna som svarade på frågorna var helt anonyma för att de skulle känna sig trygga 

med att dela med sig av sina personliga svar. De enda frågorna som beskrev personerna 

som svarade var ålder, kön och ort. Detta fylldes i för att vi skulle kunna granska om det 

fanns några svarsmönster i förhållande till var de bor i landet samt deras kön och ålder 

 

3.2.2 Avgränsningar 
För att ta reda på hur Twitter har haft någon inverkan på användarnas nyhetskonsumtion 

valde vi att göra en enkätundersökning där vi ställde frågor till twitteranvändare. Vi 

valde att avgränsa oss till Twitter, som till skillnad från andra sociala nätverk inte har 

något krav på vänförfrågningar eller liknande, utan vem som helst kan välja att följa och 

integrera med vem man vill. Därför undersökte vi inte hur nyhetskonsumtionen ser ut på 

andra sociala medier eller nyhetsplattformar. Till vår hjälp hade vi Dalarnas Tidning 

och Linnéuniversitetet som skickade ut vår enkätstudie till deras följare på Twitter. 

 

3.3 Forskningsetik 
Forskningsetik är en viktig del i forskningsprocessen, då den på lång sikt kan ha en 

påverkan på samhället. Den handlar om hur forskarens relation till forskningsprocessen 

ser ut och hur forskningen tar hänsyn till de personer som är med i undersökningen eller 

på ett eller annat sätt berörs av den. En undersökning måste skydda sina deltagare och 

ge dem en trygghet för att de skall vilja svara helt ärligt och utförligt (Vetenskapsrådet, 

2012).  

Forskarna måste även alltid vara ärliga med resultaten och får aldrig förvränga 

eller förfalska det. Fusk kan leda till stora konsekvenser i samhället med risker för både 

människor och djur. Fusk leder också till att förtroende för forskning allmänhet 

försämras. För att forskningen skall betraktas som vetenskapligt godtagen är det viktigt 

att resultatet av den redovisas helt öppet så att vem som helst kan kontrollera svaren och 
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själva upprepa undersökningen (Vetenskapsrådet, 2012).  

 

Vi har varit noga med att informera i början av enkäten att de som svarar på den är helt 

anonyma och kommer inte att kunna identifieras. Svaren presenteras öppet under 

resultatdelen och vi går igenom noggrant hur vi gått tillväga så att vem som helst skall 

kunna utföra en likadan undersökning. De data vi har samlat in används endast som 

underlag för resultat i den här uppsatsen och kommer inte heller att användas till något 

annat ändamål. 

 

3.4 Bortfall 
Webbenkäter kan tyvärr få ett relativt högt bortfall (Ekström., & Larsson. 2010:94), och 

vi hade svårigheter att få tag i tillräckligt många personer som ville svara. Eftersom vi 

skickade ut enkäten på Twitter så är det även oklart hur många personer som fått 

enkäten, då en del personer har re-tweetat och man inte vet hur många av twitterföljarna 

som verkligen är aktiva på Twitter. Detta har gjort att vi inte vet hur många som har sett 

vårt inlägg och därför kan vi inte räkna ut hur hög svarsfrekvensen var. Det vi vet är att 

Linnéstudenterna, Dalarnas Tidning och vi själva har sammanlagt runt 1500 följare på 

Twitter, vilket betyder att maxantalet av mottagare skulle vara 1500. Att vi fick svar av 

51 personer skulle i sådana fall vara en låg svarsfrekvens. Däremot visade 

svarsresultaten på likartade svar vilket pekar på att undersökningen ändå gav oss ett 

resultat att arbeta med. 

 

3.5 Metodkritik 
Vår metod var att göra en kvalitativ enkätundersökning med kvantitativa inslag. Den 

kvantitativa forskningen är begränsad efter frågor som går att verifiera, vilket gör att 

många viktiga delar av innehållet kan gå förlorade. Många kritiker tycker också att 

kvantitativa metoder kan leda till övermätningar (Ekström., & Larsson. 2010:87). 

Därför valde vi att även lägga in vissa kvalitativa frågor så att vi kunde komma in på 

djupet och få tydligare förklaringar till svaren. 
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När det kommer till utformningen av enkäten så skulle vi troligtvis fått in fler svar om 

undersökningen endast hade varit kvantitativ. När det kommer till motiveringsfrågor 

fick vi känslan av att många människor väljer att inte svara för att de anser att det tar för 

lång tid eller för att de inte orkar fundera och diskutera kring hur de verkligen känner. 

Vi ansåg ändå att vi hade ett lagom antal frågor, men troligtvis ledde 

motiveringsfrågorna till att många valde att avstå från att svara.  

 

3.6 Reliabilitet och validitet 
Inom vetenskapen ställer man höga krav på att underbygga slutsatser och påståenden för 

att ge tillräckligt goda skäl för att påstå att något är sant. Det handlar om tillförlitlighet 

och giltighet, eller reliabilitet och validitet. Ett ämne har reliabilitet om de uppgifter som 

anges är riktiga, och validitet handlar om att argumenten måste ha med saken att göra. 

Det är alltså viktigt att man studerar det som verkligen har avsetts och angivits att 

undersökas, och materialet måste säkerställas och bearbetas på rätt sätt. Man måste 

alltså ha genomtänkta urval och relevanta frågeställningar för att undersökningen skall 

anses vara hållbar, vilket i grund och botten bygger på valet av undersökningsmetod 

(Ekström., & Larsson. 2010:14, 76-77).  

    

I vår undersökning skrev vi frågor utefter vår frågeställning för att försöka försäkra oss 

om att vi skulle få den besvarad. Genom att vi inte har lämnat ut enkäten för hand, utan 

att det är en webbenkät så är det svårt att veta vilka det är som har besvarat den, men 

eftersom den har spridits genom Twitter så vet vi att vi har nått vår målgrupp, det vill 

säga privatpersoner med twitterkonton. 
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4. Teoretisk referensram och tidigare forskning 
I följande kapitel omfattas både den teoretiska referensramen samt tidigare forskning 

för denna studie. Här beskrivs de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för 

vår undersökning. Vi har valt att introducera användarteorin och även andra teorier 

som berör kommunikationsprocessen mellan sändare och mottagare. Vi redogör även 

för tidigare forskning inom Twitter och dess nyhetsspridning.  

 

4.1 Kommunikation och medier 
Dimbleby & Burton (1999:10) hävdar att formerna är tydliga och åtskilda när det 

kommer till olika kommunikationsmedel. Människan kommunicerar för att överleva 

och vi är alla bundna till kommunikation för att kunna samarbeta med andra individer, 

det vill säga den fatiska funktionen som vi mer eller mindre är beroende av (Falheimer, 

2001:142).  

När vi utbyter information med andra individer, kommunicerar vi också för att ge 

och ta emot. Detta kan ske oavbrutet genom konversationer mellan sändare och 

mottagare, eller genom olika mediekanaler som sociala medier, radio, TV eller 

telefonkommunikation (Dimbleby,. & Burton 1999:19-22). Budskapet ska på ett eller 

annat sätt komma fram till mottagaren och det är det som Harold Laswells teorimodell 

“Vem säger Vad i vilken Kanal till Vem och med vilket Resultat” visar. Det 

huvudsakliga fokuset ligger alltså på kommunikationen mellan mottagare och sändare 

och dess ändamålsenliga budskap (Dimbleby,. & Burton 1999:28). 

 

När ett meddelande ska nå en bredare publik från 10 till miljontals individer med 

gemensamma intressen, övergås kommunikationsformen till ett system som kallas för 

masskaraktär, eller masskommunikation (Dimbleby,. & Burton 1999:169). 

Masskommunikationen pågår med andra ord i en större skala som omfattar en rad olika 

mediekanaler såsom Tv-program, radio, tryckta medier eller Internet. Dessa kanaler är 

tillgängliga och de flesta budskapen är styrda och har en inträngningseffekt, det vill 

säga att individen inte riktigt kan styra något av dessa system, om de inte väljer att avstå 
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från det förstås (Dimbleby,. & Burton 1999:170). Alla dessa grunder berör 

nödvändigtvis inte hela vår studie, men vi anser att masskommunikationens bakgrund 

går att anknyta till vårt innehåll med tanke på att den kommunikativa delen hela tiden 

figurerar inom vår ram, det vill säga det språkliga utbytet av informationen. 

Informationsbytet inom vissa kanaler går i dagsläget i en mycket snabb hastighet tack 

vare masskommunikationens verktyg (Dimbleby,. & Burton 1999:171) och inom 

informationsnätverk som Twitter sker framförallt nyhetsspridning snabbt genom att 

användarna delar med sig av inläggen eller att de kan vara med och starta en 

nyhetsspridning. Nyheter sänds inte längre enbart av medieföretag till publiken utan det 

är snarare målgrupperna själva som fördelar nyheter samt sprider och länkar vidare 

(Meikle,. & Young 2012:53).  

 

Meikle & Young (2012:54) påstår också att konvergensen av medier gör allt detta 

möjligt för användarna att kunna använda sig av verktygen på en helt ny nivå, speciellt 

inom den sociala plattformen, Twitter. Som tidigare nämnt i kapitlet kan användarna 

utnyttja det utrymme de får till att; sprida, dela med sig av nyheter; samt sortera och 

anpassa flöden av all kommunikation som innefattar användarnas vardagliga och privata 

eller offentliga inlägg, men också prenumerera på andra användares uppdateringar.     

Nyheterspridning i sociala medier har på senaste tiden blivit ett fenomen där 

användarna betraktar denna plattform som ett betydelsefullt verktyg. Individen kan 

involvera sig i det kommunikativa flödet vilket innebär att nyhetshändelser i politiska, 

ekonomiska eller sociala sammanhang uppdateras i realtid på Twitter (Lee., & Ma, 

2011:331).  

 

4.1.1 Masskommunikationens betydelse 
McQuail (2005:52) nämner att under det tidiga 1900-talet kunde både politiska och 

sociala reformatorer se en positiv potential i medier. Medierna betraktades som en 

helhet och skulle därför också kunna vara en stark kraft för den offentliga upplysningen. 

Mediet tolkades som en hållbar kanal där nyhetsspridningar gynnade både medierna 
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själva och läsarna samtidigt som journalister i andra länder blev professionella på 

skrivandet genom att de anammade de etiska koderna. Masskommunikationen ansågs 

enligt McQuail vara en pedagogisk undervisare för mottagarna.  

 

Inom Europa under 1920-1930-talet fick radioinstitutionerna offentligt kulturella samt 

pedagogiska uppdrag som innebar att främja och upplysa den nationella identiteten och 

enigheten. Kommunikationsteknikens potential gynnade alltså alla mediekanaler på ett 

eller annat sätt med tanke på hur den informativa marknadsföringen gick igenom så 

framgångsrikt (McQuail, 2005:53). Benämningen masskommunikation började komma 

till användning i slutet av 1930-talet, och än idag ser den likadan ut (McQuail, 2005:54-

55). Dess huvudsakliga egenskap har alltid varit och är till för att nå ut till en form av 

masspublik, en masspublik som mer eller mindre består av mottagare och konsumenter 

inom alla mediekanaler. 

I vårt digitala dagsläge kommunicerar sändare och mottagare genom sociala 

medier där olika kommunikationssätt förekommer inom mediekanalerna. Smith 

(2009:559) förklarar hur masskommunikationens och massmediernas roller är ombytta 

med användarna. Det han menar är att i dåvarande samhällets masskommunikation och 

massmedier hade konsumenterna eller användarna inga större möjligheter till att uppnå 

interaktion med varandra eller med organisationerna genom massmedierna. Han syftar 

på att den digitala eran möjliggör för användarna att kunna interagera med varandra 

genom olika verktyg inom sociala medier såsom debattforum, diskussioner eller 

exempelvis via kommentarsinlägg. 

Det Smith (2009:560) hävdar i sin artikel är att Web 2.0 och dess tillhörande 

mediekanaler tillåter användarna att kunna anta roller som exempelvis kommentatorer, 

utgivare eller recensenter vilket innebär att de i sin tur kan påverka främst nyheter i det 

här fallet men också inom andra kategorier som till exempel produkter eller tjänster där 

marknadsföringskommunikation kan förekomma. 

Smith (2009:560) nämner även att sociala medier betraktas som en bekväm miljö 

där åsikter kan spridas vilket är givande för alla. Han talar mycket om hur viktigt sociala 

medier är och hur en mediekanal som denna kan gynna globala samhällen genom att 



 

  26 (55) 
 

användarna brukar den. Att dela samt sprida innehåll utifrån sociala plattformar leder 

enligt Smith (2009:560) till en bredare gemenskap och kännedom kring frågor och 

problem som mer eller mindre berör alla individer. 

 

4.1.2 Masskommunikationens rollsystem 
Vi kommer att introducera Harold Laswells följande funktioner som berör 

masskommunikationens olika rollsystem i våra komplexa samhällen; övervakning (eng. 

surveillance), korrelation (eng. correlation), överföring (eng. transmission) samt 

underhållning (eng. entertainment). Dock har vi valt att fördjupa oss på övervakning där 

vi beskriver hur den funktionerar sig online. Vi anser att Laswells funktionsteori är 

relevant för denna studie eftersom den har sin grund inom masskommunikationen med 

tanke på att all informationsbyte är baserad på kommunikation, samtidigt som 

funktionerna förklarar hur dess system är strukturerat. 

 

Teoretikerna Harold Laswell och Charles Wright har sett över vilka typer av funktioner 

det finns inom masskommunikationen och vilka roller som de innehar (Severin., & 

Tankard, 2010:321). Samhället kan ses som ett fortlöpande system som har tillhörande 

subsystem där varje del bidrar till att hålla en fortsatt stabilitet. Det finns alltså 

funktionsteorier som är viktiga för samhället som förklarar hur olika subsystem och 

dess roller fungerar. Mediet kan betraktas som ett subsystem av hela systemet och inom 

denna kanal sträcker sig en rad olika funktioner (McQuail, 2005:97). Enligt Laswell 

finns det tre funktioner; övervakning, korrelation och överföring, samtidigt som Wright 

hävdade att det fanns en fjärde funktion; underhållning. Laswell påstod att samhället 

växer med tiden och fortsätter än idag till att bli allt mer komplext, han påstod därefter 

att det fanns en funktion som efterliknade en övervakningsroll inom 

massmediesamhällena. Denna funktion är betydelsefull för ett komplext samhälle med 

dess syfte att uppnå en säkrare miljö genom att upplysa samhället (Perse, 2001:54). 
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Funktionen övervakning, innebär att spridningen av nyhetsinnehållet är upplysande för 

samhället samtidigt som den är tillgänglig för alla individer (Severin., & Tankard, 

2010:323). Med tanke på att komplexa samhällen genom alla tider har varit och än idag 

är beroende av nyhetsreportage genom massmedier så anses denna typ av funktion 

fungera som en stabil grund för samhället trots att det finns en baksida av den, det vill 

säga rubbningar inom systemet som kallas för dysfunktioner. Dysfunktioner är något 

som alla tidigare nämnda funktioner mer eller mindre har (Perse, 2001:54-55). Men de 

dysfunktionerna kommer vi inte att fördjupa oss i eftersom vi anser att endast dessa 

ovannämnda funktioner är väsentliga att placeras inom vår studieram. 

 

Korrelation är en funktion som genom massmedier tolkar och förtydligar information 

(McQuail, 2005:98). Ett tydligt exempel som Perse (2001:56) nämner är 

väderprognoser som sänds i TV och radio. Han antyder att genom övervakning kan till 

exempel svåra meteorologiska termer samt mindre kunskap kring klimatologi leda till 

brus hos mottagaren. Vi får inte glömma att övervakning ofta levererar komplexa 

nyhetsinnehåll genom massmedier. Därför har korrelation en informationsförtydligande 

roll. Genom meteorologens pedagogiska prognosguidning underlättar det alltså för 

tittarna eller lyssnarna att tolka och förstå väderprognosen på ett effektivt sätt. Denna 

funktion gör sig påmind inom sociala medier, i detta fall Twitter, där användaren endast 

kan uttrycka sig på max 140 tecken. Men för att exempelvis utveckla ett längre inlägg 

som kräver mer än 140 tecken, förekommer oftast tillhörande länkar som leder vidare 

till andra källor som i sin tur tillåter läsaren att få en tydligare uppsikt över nyheten. 

 

Överföring är den funktion som genom masskommunikation ökar den sociala 

sammanhållningen i samhället. Med hjälp av socialisering av olika slag, som 

exempelvis skolundervisning, leder detta till att normer, erfarenheter samt värderingar 

förmedlas till exempel till barn och ungdomar. Denna typ av socialisation resulterar i 

samhällelig integration, det vill säga som olika kulturella bakgrunder och normer 

sammansmälts och gynnar alla som leder till enighet inom samhället (Perse, 2001:56). 

Wright hävdade som tidigare nämnt, att det finns en fjärde funktion; underhållning, som 
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finns i nästan alla mediekanaler. Denna funktion inom medier innebär att den tillåter 

samhället att ta avstånd från verkligheten en stund och fyller istället vardagen med 

nöjesnyheter (Severin., & Tankard, 2010:323). 

 

Perse (2001:54) förtydligar funktionalismens strukturella system genom att påpeka hur 

viktigt det är med övervakning och hur den funktionen kan kognitionsmässigt öka 

samhällets kännedom kring olika samhällsfrågor som berör alla individer. Teoretiker 

betraktar masskommunikationen mer eller mindre som ett förvarningssystem för att 

varna samhället när tider av kris och fara närvarar sig. 

 

Det finns en annan variant av övervakning som kallas för övervakningsdeltagande (eng. 

participatory surveillance). Albrechtslund (2012:190) påstår att detta begrepp 

möjligtvis inte går att tillämpa på alla övervakningsplattformer, men däremot är den 

relevant att förklaras och placeras inom sociala medier eftersom det är där sociala 

interaktioner förekommer samtidigt som nyhetsspridning och delning sker online mellan 

medieanvändarna, påstår han. Övervakning är oundviklig på Web 2.0 utifrån 

användarnas perspektiv, enligt Albrechtslund (2012:190), han nämner därför två 

liknande metoder som heter Panopticon och Orwellian där dess metodsprocesser 

påminner om hur denna form av övervakning ser ut. Panopticon är namnet på 

fängelsebyggnaderna som designades av Bentham, och inuti den cirkulära byggnaden 

står ett övervakningstorn som är centralt placerat. Vakterna hade i sin tur kontroll på 

samtliga fångar i sina celler samtidigt. 

 

Den andra metoden som Albrechtslund valde att introducera var Orwells teori om ett 

samhälle som är under konstant övervakning både av regeringen och allmänheten. 

Därav den övervakande benämningen; “Big Brother” (Albrechtslund, 2012:191). Dessa 

två ovannämnda begrepp betraktas mer som resultatsprocesser av tankekontroll och han 

använder dessa främst för att förklara att synlighet inom övervakningssammanhang inte 

är någonting som är associerat med sårbarhet eller mobbning, utan det är snarare en 

betydelsefull egenskap som behövs. När det kommer till begreppen; Panopticon och 
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Orwellion, så existerar inget frivilligt engagemang hos deltagarna, vilket kommer att 

förklaras längre ned. Albrechtslund (2012:191) nämner tydligt hur fängelsevakternas 

slagkraftiga blickar höll fångarna disciplinerade på Panopticon medan blickarna som var 

riktade mot individerna i Big Brother var mer destruktiva vilket också förvandlade dem 

till offer. Albrechtslund (2012:191) menar att individen nödvändigtvis inte behöver 

betraktas som sårbar eller som offer varje gång den utsätts för denna typ av 

övervakning. I dessa ovannämnda sammanhang påstår Albrechtslund (2012:191) att 

individernas deltagande är ofrivilliga och är istället en form av pseudo-delaktighet vilket 

innebär att maktrelationen mellan deltagarna och övervakarna inom 

övervakningsdeltagandet har en markant gränslinje där deltagarna har tillhörighet inom 

sitt eget samhälle, men har inte rätt till att framföra sina åsikter. 

 

Dessa strukturer liknar mycket av det som vi kan uppleva inom sociala medier. Som 

medieanvändare är man inte långt ifrån övervakningsdeltagandet, det vill säga själva 

delaktigheten inom sociala medier medför att användaren per automatik övervakar 

andra samt att den själv blir övervakad. Inom kontexten av sociala medier är användaren 

enligt Albrechtslund (2012:191) frivilligt engagerad. Det vill säga till exempel att jag 

som twitteranvändare kan när som helst välja att vara aktiv genom att inhämta nyheter 

eller sprida dem vidare. Därmed väljer jag som användare att också övervaka andra 

nyheter samt andra användare eller vice versa. För att konkretisera sammanhanget vill 

vi ge ett exempel på en revolutionerande period som ägde rum för två år sedan i 

Nordafrika, den arabiska våren. Den Egyptiska revolutionen var ett av de länder som 

startade sitt uppror år 2011, som också tog sin plats inom digitala medier. Revolutionens 

avsikt grundades på att få presidenten Hosni Mubarak att avgå vilket i början följdes av 

massiva demonstrationer och protester som uppmärksammades av sociala medier. 

Samhället gjorde sitt uppror delvis genom sociala medier som bidrog till att samhället 

gång på gång förvarnades och upplystes av information alltifrån debatter till kommande 

demonstrationer. Den sociala övervakningen inom sociala medier ledde till att 

människor gjorde uppror, vilket också pekar på att övervakningsdeltagandets funktion 

figurerar på ett eller annat sätt inom sociala medier. 
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Tidigare forskning visar att det skickades över 800 000 tweets som var relaterade till 

revolutionen (Choudhary, et al, 2012:75). Undersökningen valde även ut sex olika, 

relaterade ämnen eller WorldWide Trends till Egyptiska revolutionen för att analysera 

twitterinläggens textinnehåll. Ämnena var bland annat; “Cairo”, “Egypt”, 

“Hosni_Mubarak” och “Tahrir” (Choudhary, et al, 2012:77). 

Dock hävdar analytiker än idag att varken Twitter eller Facebook satte igång 

revolutionen, samtidigt som många anser att egyptiska aktivister startade hela kampen 

genom protestering på Twitter och andra sociala medier (Choudhary, et al, 2012:74). 

De Egyptiska myndigheterna utförde extra bevakning till slut av all massmedierad 

kommunikation och begränsade än mer all sändning som löpte nationellt, men det tog 

inte lång tid tills myndigheterna stängde ned Internet totalt (Meikle,. & Young 

2012:172). 

 

4.2 Uses and Gratifications  
Användarteorin (eng. uses and gratifications), är en teori som handlar om att förstå hur 

och varför människor väljer att aktivt söka efter specifika medier för att tillfredsställa 

sina behov (Severin., & Tankard, 2010:293). Denna teori syftar på att publiken är minst 

lika aktiv som sändaren (Fiske, 2009:199). 

 

Vi anser att denna teori är relevant för vår studie med den anledningen att 

användarteorin innefattar informationssökning, det vill säga från användarens sida, 

vilket är en huvudsaklig drivkraft som utförs via internetanvändning genom olika 

sociala medier. Användarteorin vänder på frågan om “vad gör medierna med publiken” 

till “vad gör publiken med medierna” (Gripsrud, 2002:66). Gripsrud (2002:66) påstår att 

man inom denna teori betraktar individerna som en publik eller medieanvändare, där 

dess beaktande och agerande rör sig på en fristående nivå. Det vill säga att individerna 

använder sig av medier för att endast tillfredsställa sina behov. Enligt användarteorin 

väljer och styr medieanvändaren själv sin grad av mottaglighet. Detta påvisar bara hur 
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individen kan vara passiv eller aktiv beroende på hur och när den vill bli tillfredsställd, 

alltså utifrån dess egna behov (Severin., & Tankard, 2010:301). 

 

Utifrån Maslows behovshierarki kan vi peka ut de grundläggande behoven som går att 

placera inom vår studieram. Behovshierarkin består av fem olika grundläggande behov 

till människan som behöver tillfredsställas, som till exempel fysiska behov, 

trygghetsbehov, kärlek och gemenskap och slutligen behovet av social tillhörighet samt 

självbekräftelsebehov (Gripsrud, 2002:76). 

Gripsrud (2002:66) nämner om en tidigare forskning som gjordes där 

självbekräftelsebehovet och behovet av den sociala tillhörigheten samt 

informationsbehovet var några av grundskälen till individernas val av media och dess 

innehåll. Ett av flera konkreta exempel som nämns av Severin & Tankard är att 

massmedier delvis existerar för den aktiva publiken som känner sig ensamma, det vill 

säga individer som upplever största delen av tillvaron i ensamhet. Det som påstås är att 

massmedier lindrar medieanvändarnas tråkiga tillvaro genom olika kategorier, som till 

exempel underhållning. Severin & Tankard nämner att det finns olika typer av 

medieanvändare. Medieanvändarna utgår mestadels ifrån sina behov när de selekterar 

sina budskap inom processen. Denna utsträckning pekar på att publikens användning av 

masskommunikation är så mycket mer kontrollerad av dem själva än vad massmedierna 

egentligen tror. Den digitala sfären ger användarna ännu mer valmöjligheter när det 

kommer till tillfredsställelse (Severin., & Tankard, 2010:302). 

 

Nyhetsinnehållet inom sociala medier sprider sig snabbt genom att användaren 

regelbundet ansluter sig till kanalen för att sedan dela med sig av den aktuella 

nyhetshändelsen vid behov, och i dagsläget sker nyhetskonsumtionen genom mobila 

applikationer som exempelvis Twitter, Tumblr och andra nyhetsappar. Det hävdas 

också från tidigare studier att med hjälp av mobila applikationer har användaren 

ytterligare möjligheter till att hastigt koppla upp sig till sin önskade mediekanal, vilket i 

sin tur leder till att användarna håller varandra uppdaterade genom 

informationsspridning (Lee., & Ma, 2011:331-332). 
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Visserligen grundas Severin & Tankards ovannämnda användarteori på kanaler såsom 

TV, Radio och dagspress, men i detta fall är teorin en grundpelare inom vårt 

studieområde som vi anser vara viktig. Den är viktig att appliceras eftersom den 

underlättar förståelsen kring användarteorins bakgrund inom sociala medier. 

 

4.3 Tidigare forskning 
I en studie av Sounman Hong (2012:71) görs en undersökning mellan tidningarnas 

anamning av Twitter och dess online trafik. Undersökningen visar att 84.7% av 

tidningarna som undersökts har ett officiellt twitterkonto. Hong har även undersökt 

tidningarnas totala online trafik genom att dela upp och jämföra söktrafiken, 

nyhetssajtens trafik och trafiken från sociala medier, och fick på så sätt fram belägg för 

att sambandet mellan de båda är positiva och att dess inströmning av användare ökar ju 

fler sajter som tidningen väljer att använda sig utav.  

För att ta reda på om den ökade online trafiken från sociala mediesajter skiljer sig 

från andra typer av medier har man jämfört fördelningen av trafiken från sociala medier, 

sökmotorer och nyhetssajter. Resultatet visade att trafiken från sociala medier var 

mindre koncentrerad än de övriga testade medierna. Detta beror troligtvis på att de 

sociala medierna är mindre känsliga för innehållet till skillnad från sökmotorer och 

nyhetssajter där mycket av innehållet är skyddat (Hong., 2012:73). 

 

I studien undersöktes vilka förmåner som finns av att nyhetssajter är online, genom att 

använda online trafiken som ett resultat för deras anamning av sociala medier. Som mått 

på studien användes antalet unika besökare på nyhetssajten, och den genomsnittliga 

online trafiken i månaden sammanställdes av 337 dagstidningar mellan januari och 

december 2010. Tidningarna som undersöktes var de största tidningarna i USA, bortsett 

från lokaltidningar och de som inte hade någon egen hemsida. Genom att dela upp 

online trafiken efter direkttrafik, söktrafik, sammanställande trafik och trafik från 

sociala medier kunde man jämföra resultaten och få fram vilken trafik som var högst. 
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I studien gjordes också en undersökning av varje tidnings twitterkonto genom en 

granskning av antalet följare, antalet tweets och hur länge tidningarna har haft sina 

konton (Hong., 2012:70-71). 

 

Resultatet från undersökningen visar att tidningar med twitterkonton lockar en större 

onlinepublik till sina webbsidor än de som inte har det. Med hjälp av Twitter sprids 

deras nyheter med en ökning av ca 1% från månad till månad. Resultatet visar även att 

ökningen av online trafik är närmare noll om Twitter inte används, och att sambandet 

mellan tidningens twitterkonto och online trafiken visar sig vara beroende av antalet 

följare. En liknande analys med samma resultat gjordes även på antalet tweets. Man kan 

alltså säga att de tidningar som twittrar oftare får betydligt fler klick till sin hemsida än 

de som twittrar mer sällan. Sambandet mellan de båda resultaten är inte särskilt 

förvånande då man också kommit fram till att tidningar med fler antal följare även 

twittrar oftare än de tidningarna med färre följare (Hong., 2012:73).  

 

En annan undersökning, gjord på Pew Research Center (Kohut, et al, 2010:10), visar att 

57% av amerikaner har Internet som nyhetskälla och får regelbundet nyheter från en 

internetkälla eller digital källa. Studien visar att det har skett en ökning av det dubbla 

för användandet av online teknik, såsom sökmotorer, nyhetsspridning och 

nyhetsapplikationer med hjälp av smartphones och surfplattor, till skillnad från för fyra 

år sedan. Analysen visar att runt en av fem (19%) får nyheter genom sociala medier idag 

och twitteranvändare är mer benägna att följa olika nyhetsorganisationer och enskilda 

journalister än vad användare på andra sociala nätverk är. Studien visar också att 15% 

av privatpersoner på Twitter själva sänder ut nyheter genom Twitter till sina följare 

(Kohut, et al., 2012:14). 

 

4.3.1 Twitteranvändarna 
Twitter är en sajt som är helt gratis att använda och så länge man har tillgång till 

Internet så kan vem som helst utnyttja den. I en undersökning på Pew Research Center 
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(Duggan., & Brenner. 2013:1) har man kartlagt twitteranvändare för att komma fram till 

vilka det egentligen är som använder sig av Twitter. Undersökningen gjordes genom 

telefonintervjuer under perioden november - december 2012. Det visar sig att 16% av 

alla internetanvändare använder sig av Twitter och att det främst är privatpersoner som 

är mest aktiva, men det finns även gott om företag och organisationer (Duggan., & 

Brenner. 2013:2). Privatpersonerna består till 53% av kvinnor, alltså finns det 6% fler 

kvinnor än män bland twitteranvändarna. Undersökningen visar även att 26% av 

afroamerikaner använder Twitter, 14% av vita och 19% av latinamerikanerna. Det är 

alltså något högre antal av afroamerikaner som använder sig av Twitter, men efter det är 

den etniska delningen relativt jämn (Duggan., & Brenner. 2013:3). 

 

När det kommer till utbildning så är det 15% av personer med en utbildning på längre 

än gymnasienivå som har Twitter, av personer med utbildning på högskola eller 

universitet har 17%, och 15% av personer med ännu högre utbildning har ett 

twitterkonto. Man kan med dessa siffror alltså utgå från att twitteranvändandet är 

ungefär detsamma oavsett vilken typ av nivå på utbildning personer har (Duggan., & 

Brenner. 2013:4). 

Undersökningen visar också att åldersskillnaden på personer som har Twitter är 

stor. 27% av personer mellan 18-29 år har Twitter, 16% av de som är mellan 30-49 år, 

10% av de som är mellan 50-64 år och endast 2% av personer över 65 år har ett 

twitterkonto. Den enorma skillnaden i ålder hos användarna visar klart och tydligt att 

det framförallt är de yngre personerna som lockas till Twitter (Duggan., & Brenner. 

2013:4). 
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5. Resultat  
För att förstå twitteranvändarnas inställning till nyhetskonsumtion, skapade vi 

enkätfrågor utifrån vår frågeställning som behandlar användarnas aktivitet på Twitter 

och deras relation till nyheter. Resultatet av enkätfrågorna presenteras i en 

övergripande tabell, samt löpande text och citat från respondenterna. 

5.1 Deltagande 
Enkätfrågorna besvarades av 51 personer, varav 23 var män och 28 var kvinnor.  

Vi fick också se att de som svarade var födda mellan åren 1952 och 1995, och 

medelåldern på svarsdeltagarna var på 28 år.  

 

Kön:
Kvinnor
Män

Ålder:
-29
20-49
50-

Nyhetskonsumtionen på Twitter
Nyhetssajter
TV
Radio
Sociala medier
Papperstidning
Övrigt

Deltagande av debatter
Ja
Nej

Är Twitter en bra nyhetsplattform?
Ja
Nej

28
23

40
9
2

Innan
21
10
5
2
7
6

7
44

36
15

SVARSRESULTAT
Nyhetskonsumtionen innan Twitter:
Nyhetssajter
TV
Radio
Sociala medier
Papperstidning
Övrigt

Dagliga nyhetsintaget sedan Twitter
Ökat
Minskat
Ingen skillnad

Dagliga totala nyhets!öde från Twitter
Ingen
Liten
Mellan
Stor

Vad Twitter används till idag:
Nyheter & uppdateringar
Följa vänner
Läsa roliga saker
Följa kändisar
Övrigt

21
10
5
2
7
6

34
5

12

4
10
15
22

31
5
5
7
3

Idag
18
4
2

25
2
0

Antal personer Antal personer
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5.2 Respondenternas nyhetskonsumtion innan Twitter  

På frågan om var personerna inhämtade nyheter innan Twitter så visar resultatet att 

respondenterna främst inhämtade nyheter online från olika nyhetssajter som 

Aftonbladet.se, Svt.se, DN.se, SR.se, och Expressen.se.  

Twitteranvändarna läste även tidningar i pappersform och hämtade nyheter från 

TV och radio. Några svarade även att de läste bloggar och Facebook, medan vissa fick 

nyheter från sina vänner.  

 

Svar från några av våra respondenter: 

 

”Aftonbladet.se var huvudkällan på svenska nyheter. I övrigt letade jag mycket på 

utländska hemsidor, då mitt yrke kräver att jag söker nyheter.” 

 

”Olika nyhetssajter på nätet och Tv-nyheterna på kvällen” 

 

5.3 Respondenternas nyhetskonsumtion idag  
I dagsläget visar resultatet att många av twitteranvändarna fortfarande hämtar nyheter 

från de tidigare nämnda nyhetskällorna. Men majoriteten av personerna som svarat 

nämner att de främst använder sig av sin Twitter för att få nyhetsuppdateringar.  

Flertalet skrev också att det minimala formatet med 140 tecken är positivt då det 

gör kvalitén högre på inläggen för man måste tänka på vad man skriver för att få plats 

med det, vilket leder till att det blir mer genomtänkt och välformulerat. Nyhetssajter 

online är fortfarande populärt medan Tv, radio och dagstidning har blivit allt ovanligare. 

 

Svar från några av våra respondenter: 

 

”Radio, tv, sociala medier som Facebook och Twitter, tidningar på internet.” 

 

”Twitter. Bloggar. Radio (P1). Tv-nyheter och uppföljande program (SvT)” 
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”Twitter. Efter att ha läst något där brukar jag kolla upp om det stämde på någon 

annan nyhetssida. DN till exempel. Besöker även Aftonbladet ibland, mest för att se 

vilka dumheter de skriver. Tionyheterna är något jag ser flera gånger i veckan.” 

 

Över 30 personer beskrev att de främst använder Twitter för att få nyheter och 

uppdateringar från bland annat politiker, journalister och elitpersoner, som till exempel 

Obama, men även från företag och organisationer. Att följa sina vänner, olika kändisar 

och humorkonton som skriver om trams och andra vardagliga och roliga saker kommer i 

andra hand. Några få skrev också att de använder sin Twitter för att få inspiration och 

motivation i träning, hälsa och kost samt för att själva bidra till nyhetsspridningen.  

 

Svar från några av våra respondenter: 

 

”Till att ta del av en kortfattad beskrivning om vad folk tänker, gör, vill eller vad de nu 

skriver om. Att man har begränsat med ord på Twitter ökar kvalitén på det hela tycker 

jag, det man skriver blir mer välformulerat och genomtänkt. Jag följer personer som 

politiker, vänner, artister, politiska partier, organisationer och andra offentliga 

personer. nyhetsbevakning och bevakning inom jobbrelaterade diskussioner - sådant 

jag förr läste i tidningar och magasin knutet till mitt jobb och vissa intressen” 

 

”Följer musiker, författare och personer jag följer på andra sociala medier, t.ex. 

Youtube. Interagerar ibland, men använder det mest för att se vad andra skriver.” 

 

Resultatet visar även att det är få personer som själva är med och debatterar på Twitter, 

nämligen 7 personer, men att de är intresserade av att följa debatterna och andra 

uppdateringar i realtid. En del av de som svarade beskrev hur de ofta länkar och re-

tweetar inlägg för att sprida dem vidare, men att de inte egentligen är intresserade av att 

gå in djupare i diskussionerna och själva delta utan istället väljer att ta med debatterna 

till vardagslivet och diskutera dem med vänner och bekanta.  

 



 

  38 (55) 
 

De som svarade Ja på frågan ifall de deltar i debatter på Twitter beskrev att de tycker 

det är viktigt att vara med och påverka och göra sin röst hörd. De menar att Twitter är 

en bra plattform där man verkligen kan vara med i debatterna då det är enkelt att 

integrera med andra människor och att debatterna ger flera infallsvinklar, samt bra 

argument eftersom varje tweet är kort och koncist. Samtidigt som sändarna kan vara 

anonyma.  

 

Svar från några av våra respondenter: 

 

”Njäe, det brukar jag oftast inte vara. Men däremot är jag en hejare på att retweeta 

andras inlägg!” 

 

”Nej. Det är inget som intresserar mig. Jag följer debatter och re-tweetar det jag tycker 

är intressant, men jag är inte själv med i debatterna” 

 

"Ja det är jag. Intressant, lärorikt, får en att tänka igenom saker och ger perspektiv på 

olika händelser. Debatter ger en flera infallsvinklar, även fast många "debattörer" är 

anonyma på Twitter som debatterar med argument som de inte vågar stå för, varken på 

Internet eller i det riktiga samhället. Jag läser debatterna men ger mig sällan in i dem. 

Diskuterar däremot med mina vänner och bekanta om vad de tycker" 

 

När det kommer till förändringen i det dagliga nyhetsintaget visar resultatet att 34 

personer av de som svarat på enkäten skriver att deras dagliga nyhetskonsumtion har 

ökat efter att de skaffade sitt twitterkonto. 12 personer skriver att de inte märker någon 

skillnad sedan tidigare, att de alltså anser att det ser ungefär likadant ut idag som det 

gjorde tidigare, medan 5 personer skriver att de anser att de konsumerar mindre nyheter 

idag än innan starten av sina twitterkonton.  

 

På frågan om hur stor del av deras totala nyhetsflöde som de anser kommer från Twitter 

så blev resultatet störst på “Stor” med 22 personer som svarade just detta. Det var 4 



 

  39 (55) 
 

personer som svarade att de inte alls hämtar nyheter från Twitter, medan det var relativt 

jämt antal på “Liten” och “Mellan” med 10 respektive 15 personer.  

 

5.4 Användarnas syn på Twitter som nyhetsplattform 
Frågan om hur användarna ser på Twitter som nyhetsplattform gav oss tydliga svar som 

visar att 36 personer tycker att Twitter är en bra nyhetsplattform. Twitter betraktas mer 

som en plattform där nyhetstidningar snabbt skall kunna uppdatera och förse 

användarna med korta informativa inlägg. De flesta anger att de gärna ansluter sig till 

Twitter för att vinna tid genom att få en hastig nyhetskoll för dagen. De beskriver att de 

använder Twitter genom sina smartphones när de har tid över till exempel i väntan på 

kollektivtrafiken, i köer eller på raster.  

En del nämner att de ofta klickar sig vidare från Twitter till den ursprungliga 

nyhetskällan, det vill säga till själva nyhetssajten. Dessa nyhetssajter kan variera, det är 

allt ifrån Aftonbladet.se och DN.se till utländska nyhetssajter som BBC.com och 

CNN.com.  

 

De som svarade nej menade att man får alldeles för lite information och att källorna inte 

alltid är särskilt trovärdiga.  

  Hastigheten är däremot något som majoriteten av användarna upplever vara en 

fördel och det mest positiva med Twitter. De som svarat beskriver hur den snabba 

spridningen bidrar till att nyheterna först och främst sprids ut genom Twitter innan de 

hamnar på de större medierna som TV och radio samt de typiska nyhetssajterna som 

CNN.com, Aftonbladet.se etc. vilket är något som användarna ser upp till enormt 

mycket.  

En annan sak som upplevs vara väldigt positivt är den geografiska bredden. 

Svaren vi fick in visade att många väljer Twitter framför Facebook som nyhetsplattform 

för att Twitter är bredare som spridningsmedium genom att twitterflödet är tillgängligt 

för alla användare att både följa samt sprida, till skillnad från Facebook där 

tillgängligheten måste godkännas.   



 

  40 (55) 
 

”Ja. det ger en variation på nyheter och uppdateringarna sker snabbt” 

”Intensivt format samt att man kan vara selektiv i vilka slags nyheter man vill följa” 

 

”Både ja och nej. Det som skrivs och läggs upp av privatpersoner liksom företag inom 

mass media, behöver inte nödvändigtvis vara sant. Men om man pratar om nyheter 

inom design,sport ect så absolut!” 
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6. Analys 
På följande kapitel går vi igenom vårt resultat i jämförelse med de tidigare 

forskningarna och teorierna från kapitel 4. 

 

6.1 Jämförelse med tidigare forskning 
Studien som gjordes på Pew Research Center (Kohut, et al, 2010:14) som visade att 

15% av twitteranvändarna själva sänder ut nyheter genom Twitter stämmer överens med 

vårt resultat. Vi fick fram ett resultat som visade att 7 av 51 personer (14%) är med och 

sprider ut nyheter till sina följare och är med i debatter.  

 

Vidare visade analysen att runt en av fem (19%) internetanvändare får nyheter genom 

sociala medier idag, och twitteranvändare är mer benägna att följa olika 

nyhetsorganisationer och enskilda journalister än vad användare på andra sociala 

nätverk är (Kohut, et al, 2010:14).  

Vårt resultat blev detsamma som den tidigare undersökningen visade när det 

kommer till vad eller vilka personer väljer att följa på Twitter. Det var stor del av 

journalister, nyhetsorganisationer, politiker och andra nyhetsrelaterade konton bland 

twitteranvändarnas intressen för följningar i vår studie. Välkända nyhetsankare, poliser 

och Obama var populära att följa av personer i vår undersökning. 

 

När det kommer till vilka det verkligen är som använder Twitter så visade en annan 

undersökning från Pew Research Center (Duggan., & Brenner. 2013:2) att 16% av 

internetanvändare har ett twitterkonto. Trots många re-tweets och länkningar så var det 

oerhört svårt att få in tillräckligt med svarsresultat. Det är svårt att veta om personerna 

helt enkelt inte ville svara på enkäten eller ifall det är få personer som sett den på grund 

av ett lågt antal twitteranvändare eller deras aktivitet på sajten. 

 

Samma undersökning (Duggan., & Brenner. 2013:4) tog även upp hur åldersskillnaden 

ser ut på Twitter. Den visade att 27% av personer mellan 18-29 år har ett twitterkonto, 
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mellan de som är 30-49 år har 16% ett konto, mellan 50-64 år har 10% ett konto och 

endast 2% av personer över 65 år har ett twitterkonto. I vår undersökning tog vi reda på 

hur gamla de som svarade var, och i förhållande till den tidigare undersökningen så 

visade vårt resultat ett liknande resultat i fördelningen mellan åldrarna. 78% av de som 

svarade är upp till 29 år gamla, 18% är mellan 30-49 år, och endast 4% är över 50 år 

gamla. I jämförelse med den tidigare undersökningen kan man se att Twitter lockar 

yngre människor och det blir allt färre användare ju högre åldersgrupper man tittar på.  

 

Slutsatsen av deras undersökning var alltså att den genomsnittliga twitteranvändaren är 

en man i åldern 18-29 år (Duggan., & Brenner. 2013:4). Om man jämför det med vår 

undersökning så ser man att det var ett relativt delat deltagande av män och kvinnor, 

men ändå med fler kvinnor än män med 28 kvinnor (55%) och 23 män (45%) som 

svarade på enkätfrågorna. Men vi ser också att det också fanns ett tydligt övertag av 

svarsdeltagare i åldern 18-29 år, vilket är samma som på den tidigare undersökningen.   

 

6.2 Jämförelse med tidigare teorier 
I uppsatsens tidigare teoridel redogjorde vi bland annat för kommunikationens betydelse 

för samhället och hur det berörde både sändaren och mottagaren. Vi nämnde tidigare 

under teoridelen, att masskommunikationens huvudegenskap i alla tider har varit till för 

att nå ut till masspubliken eller mindre anonyma mottagare, samma struktur finner vi 

inom sociala medier med Twitter som vår princip. 

 

Tidigare i det teoretiska kapitlet redogjorde vi för vilka de grundläggande funktionerna 

var och vi ansåg att övervakning har haft störst relevans för vår del av studien 

(McQuail, 2005:97). Twitteranvändarnas deltagande inom sociala medier, framförallt på 

Twitter, medför att all information och nyhetsinnehåll sprids. Utan övervakning sprids 

inte heller någon information. Övervakning leder alltså till att kännedom kring till 

exempel olika samhällsfrågor ökar, och det sker i takt med att användare sprider och 

hämtar nyheter. Genom funktionen korrelation, kan vi se att twitteranvändaren har 
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möjligheten till att utnyttja dessa 140 tecken genom att hänvisa andra användare vidare 

till informationens ursprungliga källa, vilket i sin tur utökar användarens förståelse och 

uppfattning kring informationsinnehållet. Korrelation kan vi i detta fall tolka som en 

informationsförtydligande roll inom funktionssystemet vilket innebär att den funktionen 

förenar och tydliggör informationen (McQuail, 2005:98).  

Men för att nämna en annan aspekt av övervakning, redogjorde vi även tidigare i 

den teoretiska referensramen för Albrechtslunds (2012:190) teori om 

övervakningsdeltagande. De två metodsprocesser som han nämner; Panopticon och 

Orwellian, tillstyrker övervakningsdeltagandet ur ett perspektiv där deltagarna är 

inblandade i. Dessa metoder indikerar till hur deltagarna i sociala medier blir 

övervakade samt övervakar andra användare. Den enda skillnaden mellan dessa två 

metoder och vår digitala verklighet är att användarna kan frivilligt delta i 

övervakningsprocessen på Web 2.0, men den grundläggande förklaringen i 

metodsprocesserna omfamnar teorin kring övervakningen som vi också anser vara 

väsentlig nog att applicera här på vårt undersökningsresultat. Den är väsentlig med 

tanke på att användarnas nyhetskonsumtion påverkas av Twitter genom den 

hastighetsspridning och tillgänglighet som förekommer på denna plattform 

(Albrechtslunds, 2012:190). 

 

Vi inledde även den tidigare teoridelen med användarteorin, då vi valde att använda 

denna som vår utgångspunkt för twitteranvändarnas beteende. Användarteorin baseras 

på människors val av mediekanal och oberoende på vilken kanal de använder sig av, 

grundas deras enda syfte på att tillfredsställa sig själva vilket vi också ser i vårt 

undersökningsresultat. Vi beskrev tidigare om de två behoven från Maslows 

behovshierarki; självbekräftelsebehovet och behovet av den sociala tillhörigheten, som 

vi anser ha störst relevans för twitteranvändarnas konsumtion av nyheter (Gripsrud, 

2002:76). 

 

Twitteranvändarnas strävan baserar sig grundligen på att uppdateras av daglig 

information av olika slag, det vill säga olika ämnen, personer eller företag samt att 
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användaren eventuellt själv uppdaterar och sprider information. Utifrån vårt resultat kan 

vi se att många av respondenterna betraktar Twitter som sin primära plattform där de 

ansluter sig till den sociala nätverkstjänsten för att hålla sig uppdaterade om det som 

händer i nyhetsväg, men också för att söka underhållning samt själva uppdatera inlägg 

som de sänder ut. Enligt Severin och Tankard (2010:293) existerar det olika typer av 

medieanvändare, det vill säga användare som utgår ifrån sina behov vilket sedan leder 

till att denna individ selekterar en viss kanal för att tillfredsställa sig själv. I en studie 

som Severin och Tankard (2010:293) tog upp bland olika teorier var att massmedier 

finns till för att lindra medieanvändarnas trista vardagsliv genom olika kategorier som 

till exempel underhållning på TV. Från vårt undersökningsresultat kunde vi se att större 

delen av respondenterna hämtade mer eller mindre nyheter från Twitter.  

Nyhetsinhämtningen stannar dock inte där, utan många klickar sig vidare för att komma 

åt huvudkällan med syftet att få en bredare sikt över nyhetsinnehållet. Olika nyhetsappar 

som används genom smartphones och surfplattor tillåter användaren att fritt välja 

mellan olika plattformar eller sociala medier för att snabbt ansluta sig och söka sig fram 

till information, precis som Severin och Tankard (2010:301) pekar på att användaren 

väljer sin nivå av mottaglighet. Som Gripsrud (2002:66) nämner utifrån denna teori så 

betraktas individerna som en publik där varje användare styr sitt val av 

informationssökning. 
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7. Diskussion och sammanfattning 
I det här kapitlet redogör vi för slutsatserna utifrån vårt resultat, och diskuterar dessa i 

relation till syftet, teorierna och den tidigare forskningen som gjorts i ämnet. Vi tar 

också upp vår frågeställning och tar reda på om vi har fått den besvarad. Till sist 

diskuterar vi vad man kan göra med dessa resultat om man vill forska vidare i ämnet.  

 

Tanken med studien var att ta reda på om det sociala nätverket Twitter har påverkat hur 

människor konsumerar nyheter, och i sådana fall få en utökad kunskap i hur dess 

användare förhåller sig till nätverket som nyhetsmedium.  

 

Vår frågeställning löd:  

Hur kan twitteranvändarna uppleva om deras nyhetsanvändning har påverkats av 

Twitter? 

 

För att ta reda på detta valde vi att göra en enkätundersökning över Internet med en 

blandning av frågor som innefattade färdiga svar för ikyssning och motiveringssvar. Vi 

utförde med andra ord en kvantitativ undersökning med kvalitativa inslag. Vi valde den 

metoden för att vi ville få djupare insikter med mer personliga svar med reflektioner. 

Ekström och Larsson (2010:19) menar att den kvalitativa metoden ger en helhetsbild av 

processer och relationer, medan den kvantitativa metoden ger svar om regelbundenheter 

och samband. 

 

Enkätfrågorna besvarades av 51 personer, varav 23 var män och 28 var kvinnor, och den 

genomsnittliga åldern på svarsdeltagarna var 28 år.  

 

Resultatet visade att de flesta av svarspersonerna inhämtade nyheter online från olika 

nyhetssajter innan de skapade sitt twitterkonto, medan de idag främst tar till Twitter för 

att få nyheter och uppdateringar från bland annat politiker, journalister och elitpersoner, 

men även från företag och organisationer. Det visade sig också att deras 
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nyhetskonsumtion har ökat efter att de registrerade sig på Twitter, samt att deras totala 

dagliga nyhetsintag idag består till stor del av inlägg från Twitter.  

Endast 7 personer av svarspersonerna skriver att de är delaktiga i debatter på 

Twitter, men att de flesta användarna länkar och re-tweetar inlägg för att de vill sprida 

dem vidare. De menar också att hastigheten och den geografiska bredden upplevs vara 

det mest positiva med Twitter.  

 

Vi kan utifrån resultatet dra slutsatsen om att Twitter faktiskt kan påverka 

nyhetskonsumtionen. Resultatet visar hur Twitter har bidragit till en förändring av 

nyhetskonsumtionen hos användarna genom att deras intresse för nyheter har ökat och 

deras delaktighet i nyhetsspridandet är mer utbrett än innan starten av deras 

twitterkonton. Tidigare hämtades nyheterna online från olika nyhetssajter, medan 

Twitter som nyhetsplattform idag är en stor del av användarnas dagliga 

nyhetsinhämtning. Med hjälp av teorier som berör kommunikationsprocessen kan vi 

tydligare se likheter gällande informationsbytet på Twitter, då Dimbleby och Burton 

(1999:171) nämner att hastigheten i dagsläget är mycket snabbare tack vare de verktyg, 

eller i det här fallet sociala medier, som finns. Och likt Smiths (2009:559) resonemang 

om sändarens och mottagarens kommunikation inom sociala medier kan vi bara 

konstatera att vårt digitala samhälle tillåter medieanvändarna att kunna interagera med 

varandra på Twitter som även enligt respondenterna betraktas som en bekväm miljö där 

spridningseffekten av nyheter och information ständigt uppdateras, samt att en bredare 

gemenskap bildas mellan användarna genom denna typ av interaktion.  

 

När det kommer till vår egen syn av det sociala mediet Twitter så liknas den vid vad 

resultatet har visat. Användarna påpekade att det som gör Twitter till ett bra 

nyhetsmedium är dess snabbhet, vilket är något som även vi anser tillhöra en av de 

bättre egenskaperna hos Twitter. Ett exempel på detta var under bombningarna i Boston, 

då vi uppmärksammade att nyheten nådde Twitter långt innan TV eller onlinetidningar 

gav ut informationen. Folk skrev direkt om det och inom kort hamnade det på 

Wordwide Trends och det var först efter det som man kunde läsa om det på bland annat 
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CNN.com och BBC.co.uk. Det som vi anser gör Twitter så intressant är hur nyheter har 

förändrats från att endast skrivas av journalister till att vilken individ som helst som är 

på plats kan förmedla budskapet genom att skriva om vad som händer samt ladda upp 

bilder och videor. På så sätt kan användaren få inblickar från tusentals håll genom 

privatpersonerna som befinner sig på plats. 

 

Att resultatet sedan visade att nyhetskonsumtionen har ökat hos de användarna med 

twitterkonton kändes rimligt. Vi anser båda två att vi personligen är mer intresserade av 

att ständigt vara uppdaterade av nyheter efter att vi har registrerat oss på Twitter, och 

med hjälp av denna kanal får man ständigt dessa uppdateringar i realtid. Teknikens 

utveckling har gjort att användaren alltid har tillgång till Internet eftersom 

mobiltelefonen alltid är med. Detta leder också till att användaren lockas till att ständigt 

hålla sig uppdaterad för att inte missa något. Hashtaggarna gör även att användaren kan 

klicka in sig på specifika områden och få ännu mer information inom det specifika 

ämnet. Att få nyheter matat till sig på det sättet verkar vara något som människor tycker 

om, samt viljan att dela med sig av sig själv och sina åsikter. En baksida av detta kan 

också vara att användaren endast får åtkomst till rubriker och “Breaking news”-liknande 

inlägg och inte någon vidare djupgående information, vilket kan leda till 

missuppfattningar och felbedömningar. Men ibland är det bara kort och koncist 

information som behövs, som “Kontrollanter på röda linjen mot Norsborg” eller 

”Olycka på E4:an, strax söder om Östgötaporten vid Gränna”. Nyttig information som 

ger uppdateringar till allmänheten i realtid, något som inte riktigt fungerar på 

nyhetssajter.  

 

Personligen ser vi mediekonvergenser som något positivt. Att tidningar blir alltmer 

digitaliserade ser vi som fördelar då det ger en bredare spridning för publicering och 

konsumering. Det teknologiska skiftet har gjort att gränserna mellan konsumenter och 

producenter har suddats ut och vem som helst kan producera och konsumera 

information. Användarna blir i sin tur mer delaktiga och involverande i olika debatter 

med kommentarsfält, diskussionsforum eller andra spridningsfunktioner på sajterna och 
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på så vis får användarna vara med och påverka agendan. Tillgängligheten av Internet 

med hjälp av smartphones, laptops och surfplattor har troligtvis gett en ny syn på 

nyheter och hur vi kan förmedla samt ta in dem. Vi tycker ändå att Internet är vårt 

viktigaste medium idag, och det finns där som ett hjälpmedel för bland annat de 

kunskapssökande och de som vill marknadsföra sig själva och sina kunskaper och 

intressen genom att synas och höras på sociala medier och microbloggar i det nya 

medielandskapet.   

 

7.1 Vidare forskning 
Där vår undersökning tar slut finns det rum för vidare undersökning. Det vore intressant 

att undersöka hur papperstidningarna och onlinetidningarna har påverkats i försäljning 

och klick på grund av sociala medier, samt om det finns någon skillnad mellan tidningar 

som har twitterkonton och de som inte har det. Har Twitter bidragit till en ökning eller 

minskning i tidningsförsäljningen?  

Det skulle även vara intressant att undersöka om det är liknande resultat i andra 

sociala medier som kanske inte är lika vanliga att användas som nyhetsmedium. 

Facebook är nutidens största sociala nätverk (Alexa, 2013), men ändå är inte 

nyhetsspridning särskilt vanligt där. Är Facebook och dess användare mindre 

intresserade av nyheter eller får dem tag i nyheter från andra medier?  
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8. Referenser  
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BILAGOR 
 

 

Enkätundersökning  
 
Vänligen svara utförligt på frågorna. 
  
 
1. Var inhämtade du nyheter innan du skapade ditt Twitterkonto? 
 
 
 
 
2. Vad använder du främst din Twitter till idag? 
 
 
 
 
3. Tycker du att Twitter är bra som nyhetsplattform? Varför/varför inte? 
 
 
 
 
4. Är du delaktig i nyhetsdebatter på Twitter? Varför/varför inte? 
 
 
 
 
5. Hur har ditt dagliga nyhetsintag påverkats av Twitter? 
 
☐ Ökat 
☐ Minskat 
☐ Ingen skillnad 
 
 
6. Inom vilka mediekanaler konsumerar du mest nyheter idag?  
 
 
 
7. Kryssa i ungefär hur stor del av ditt totala dagliga nyhetsflöde som du anser är från 
Twitter. 
 
☐ Ingen 
☐ Liten 
☐ Mellan 
☐ Stor 
 
 
8. Fyll i: 
 
Födelseår  ________ 
 
Kön   ☐ Man    ☐ Kvinna 
 
Ort   __________________ 


