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The aim of this study was to look into the approach of swedish journalists towards 

Twitter and how they apply the media ethics when using Twitter.  

The method for this research was a survey answered by 371 Swedish journalists, from 

workplaces of various contents and geographical spread, of which 271 were users of 

Twitter. Our results are based on the survey and theories such as the social 

responsibility theory, the code of ethics for the Swedish press, radio and television, 

gatekeeping, normalizing twitter and the private sphere of Habermas.  

Our results showed that swedish journalists aim to apply the media etics in most aspects 

such as objectivity and gatekeeping. Also the guidelines of using twitter as a journalist, 

according to the respondents, mainly comes from the workplace and not the code of 

ethics. It also showed that the majority of the journalists were pleased with the current 

guidelines, or the absence of guidelines. 
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Ordlista 

 
Twitter: Ett socialt nätverk där användarna microbloggar, det vill säga publicerar korta 

meddelanden på högst 140 tecken. 

 

Tweet: Det meddelande på högst 140 tecken som användaren skriver och delar med sig 

av till sina följare. 

 

Omnämnande: När en annan användare nämner en i en tweet, eller skriver till en.  

 

Retweet: När en användare vidarebefordrar andras meddelanden till sina egna följare på 

Twitter.  

 

Sociala medier: Samlingsnamn på kommunikationskanaler där användare kan 

kommunicera med varandra på internet via text, bild och ljud. 

 

Medieetik: Samlingsnamn för de etiska riktlinjer som finns för journalister i Spelregler 

för press, radio och tv, alltså publicistreglerna, de yrkesetiska reglerna samt riktlinjer 

mot textreklam. 
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1 Inledning 

Journalistens viktiga roll är i förändring. Avståndet blir allt kortare till publiken som i 

dag har allt större möjlighet att själva jämföra olika mediers rapportering kring samma 

händelse, ta fram information på egen hand eller gå direkt till källorna. Detta är exempel 

på faktorer som enligt forskare utmanar den traditionella journalistiska yrkesrollen 

(Andersson, 2009). Ett annat exempel på detta är de plattformar för publicering som blir 

allt fler i och med internets framväxt. Häger (2010) menar att internet erbjuder snabbare 

tillgång till fakta, men också ökad risk för plagiat. Dagens journalister behöver göra mer 

och snabbare arbete för att internet erbjuder en ständig deadline, vilket i sin tur leder till 

att källor blir sämre kontrollerade och kravet på sanning reduceras till att citera källor på 

ett trovärdigt sätt (Häger, 2010). 

 

Allt fler svenskar spenderar allt mer tid på sociala medier (Jönsson, 2014). De nya 

medierna är inte längre bara förströelse, utan fyller också en funktion som nyhetskanal 

samt forum för debatt och opinionsbildning. Twitter är ett av alla nya medier där 

kändisar, journalister, politiker och allmänheten samsas om utrymmet och blir 

lättillgängliga för varandra. Många mediehus har snappat upp denna yta och använder 

den i sitt dagliga redaktionella arbete. Vissa journalister twittrar enbart i tjänsten men 

många twittrar även i egenskap av privatperson, på samma twitterkonto 

(Utbildningsradion, 2014). 

 

1.1 Alla poliser är svin 

I Sverige finns relativt liberala lagar när det gäller tryckfriheten. För att skydda den 

enskilda individen, och för att hindra att staten inför snävare lagstiftning, har 

journalistkåren infört egna, självreglerade, etiska regler (Häger, 2010; Wiik 2010).  I 

skriften Spelregler för press, radio och tv finns de yrkesetiska- och publicistiska 

reglerna samlade och dessa ska sitta i varje journalists ryggrad när texter eller inslag 

produceras. Men vad gäller på de nya, sociala medierna? 

 

“Kämpa Stockholm, idag och för alltid. Ta hand om varandra och glöm ej; 

acab. De skyddar nassarna inte oss”.  

(Englund, 2014) 
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Så skrev en medarbetare på Sveriges Radio från sitt personliga twitterkonto i samband 

med Svenskarnas partis torgmöte i Stockholm, i september 2014. Det var början på en 

mediestorm där det diskuterades häftigt om hur en public service-medarbetare får 

uttrycka sig privat. På bara några minuter och med hjälp av några få knapptryck 

lyckades personen röra upp känslor hos det svenska folket. Medarbetaren på Sveriges 

Radio hade alltså skrivit ‘All cops are bastards’ (acab, alla poliser är svin) på sitt privata 

användarkonto på det sociala nätverket Twitter. Hen tog tydligt ställning mot 

poliskåren, vilket många ansåg inte var förenligt med dennes uppdrag på public service 

(Englund, 2014). Det här är bara ett av många exempel på problematiken när 

journalister blir så privata på öppna forum att deras trovärdighet ifrågasätts. 

 

Med nya medier följer nya ansvar. Speciellt om ditt yrke är journalist, vars yrkeskår av 

många anses vara den tredje statsmakten, efter regeringen och riksdagen (Häger, 2010). 

Ett förtroende för journalistiken är grundläggande i ett demokratiskt samhälle, vi undrar 

vad som händer med det när gränserna mellan journalist och privatperson blir suddiga? 

Hänger medietiken med till de nya medierna och framförallt: finns det utrymme för 

journalister att bli privata mot sin publik, eller är det så att en journalist är en journalist i 

alla lägen?  

 

1.2 Journalistiskt verktyg, etisk fälla?  

Twitter startades 2006 och är en tjänst för microbloggande, alltså små textmeddelanden, 

tweets, på maximalt 140 tecken. Dessa tweets kan handla om allt ifrån vardagliga 

betraktelser till politiska inlägg. Twitter går ut på att man prenumererar, följer, de 

twittrare man tycker är intressanta och får då ett flöde av dessa i sin profil 

(Nationalencyklopedin, Twitter). I dag finns det 284 miljoner människor runt om i 

världen som åtminstonde twittrar några gånger i månaden (Twitter), av dessa är cirka 

475 000 twittrare svenskspråkiga (Twittercensus). På de sociala nätverken samlas en 

brokig skara människor, alltifrån journalister som sprider sina alster till politiker som 

försöker locka väljare, men även gemene man, kändisar och organisationer är aktiva 

twittrare. 

 

För journalister är sociala medier, framförallt Twitter, en bra plattform att använda sig 

av i arbetet. Enligt en undersökning gjord av bland annat Cision (2013) uppger 96% av 

de svarande svenska journalisterna att de på daglig basis använder sociala nätverk i sitt 
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arbete. Så många som 47 % av de svarande menade att utan sociala medier skulle deras 

arbetet inte gå att genomföra och 37 % svarar att de använder sociala medier minst två 

gånger om dagen (Cision, Canterbury Christ Church University, 2013).  

 

Det nya arbetssättet som bland annat Twitter för med sig har väckt kritik. Det höjs 

röster om att journalister är för snabba med att retweeta  utan att förstå hur deras aktiva 

handling kan påverka deras förtroende. Vi har märkt att det riktas kritik mot att 

twittrande journalister “glömmer bort” de pressetiska reglerna när de befinner sig på 

sociala medier, framförallt anses det att många slarvar med källkritiken.  

 

Torbjön von Krogh (2013) tar upp ett exempel på när sociala medier påverkar den 

journalistiska trovärdigheten. En journalist anställd på bland annat TV4 vidarebefodrade 

på ett okritiskt sätt följande tweet till sina tusentals följare (Lars Larsson heter 

egentligen något annat): 

 

“En rasist bland oss “@klavertramp: Fräscht RT @Lars Larsson: (...) 

hoppas svartingen dör” #twittboll” 

(von Krogh, 2013)  

 

Tweeten handlade om den brittiske fotbollsspelaren Fabrice Muamba som låg på 

sjukhus med hjärtsvikt. Privatpersonen ”Lars Larsson” som låg bakom tweeten hade få 

följare på Twitter, var inte känd av allmänheten och hade inte tidigare vädrat rasistiska 

åsikter. Trots detta retweetades meddelandet utan bakgrundskoll av hundratals 

twitteranvändare, bland annat av journalisten nämnd ovan, och personen utpekades som 

rasist. När det visade sig att orginaltweeten var en kapning av kontot, och alltså skrivet 

“på skoj” av någon annan, väcktes frågan om källkritik på sociala medier, bland annat 

av frilansjournalisten Kjell Häglund. I en krönika i magasinet Journalisten menar 

Häglund att journalister i dag är allt för dåliga på källkritik på sociala medier, vilket i 

förlängningen skulle kunna leda till bristande trovärdighet. När Häglund frågade den 

tidigare nämnda journalisten om hur denne resonerade vid spridningstillfället svarade 

hen “Jag har inte tid att kolla alla som skriver saker” (Häglund, 2012). 
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2 Teori och tidigare forskning  

Twitter kan fortfarande ses som ett ungt forskningsområde, dock finns studier gjorda på 

utländska och svenska journalisters twittrande och användande av sociala medier. I den 

här delen kommer vi att presentera tidigare forskning och teorier med anknytning till 

journalistik, etik och sociala medier.  

2.1 Vad är etik? 

Enligt Nationalencyklopedin är etik följande:  

 

“Etik och moral uppfattas ibland som synonymer, men här avses med moral 

människors praktiska handlande och därmed förbundna, inte alltid klart uttryckta 

värderingar. En persons eller grupps moral visar sig i vad den gör eller underlåter 

att göra. Med etik avses den teoretiska reflexionen över moralen och dess grund.” 

(Nationalencyklopedin, Etik) 

 

När vi applicerar etik på medierna och framförallt de som arbetar med publicering inom 

medierna får vi det som vi fortsättningsvis kommer kalla medieetik. Medieetik är både 

ett sätt att resonera om och ta ansvar för publicistiskt innehåll i medier (Pressens 

Samarbetsnämnd, 2010; Djerf-Pierre & Wiik, 2013).  

 

2.2 Den sociala ansvarsteorin 

Enligt den sociala ansvarsteorin har medierna ett stort ansvar eftersom de också är 

priviligierade med stor frihet. Ansvaret ligger i oskrivna förhållningssätt mot samhället 

och medborgarna. McQuail (2005) sammanfattar den sociala ansvarsteorin i följande 

punkter: 

 

 Medierna har skyldigheter gentemot samhället vilket innebär ett förtroende. 

 Nyhetsmedier ska sträva efter sanning, noggrannhet, rättvisa, objektivitet och 

vara relevanta. 

 Medierna ska vara fria men självreglerade. 

 Medierna ska följa överenskomna normer om yrkesetik. 

 Under vissa omständigheter bör staten ingripa för att skydda det allmänna 

intresset. 
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Wigorts Yngvesson menar att den sociala ansvarsteorin strävar efter rättvisa och 

rättigheter. Hon resonerar i sin avhandling Den moraliska journalisten (2006) om den 

sociala ansvarsteorin och menar att den kan delas upp i tre punkter: 

 

 Visa hänsyn- avstå från att publicera om det vållar stor skada. 

 Publicera det som bidrar till ett bättre och mer rättvist samhälle. 

 Ta ansvar även för oförutsedda publicistiska konsekvenser. 

 

Teorin syftar alltså till att journalister ska ta ett övergripande moraliskt ansvar för 

journalistiken. Att vara journalist innebär en maktposition i det att ha möjligheten att 

tolka verkligheten och påverka massornas föreställningar. Det som skrivs och publiceras 

ger således konsekvenser oavsett intentionen hos journalisten och därför bör journalister 

enligt den sociala ansvarsteorin ta ett ansvar (Wigorts Yngvesson, 2006). Teorin pekar 

på journalisten och yrkets viktiga roll och ansvar i samhället. Vi tror att målet med den 

sociala ansvarsteorin ska genomsyra en journalists alla plattformar och val. Därför anser 

vi att det är intressant att se om journalisterna tar det ansvar som teorin kräver även på 

de nyare medierna.  

 

2.3 Spelreglerna 

Journalistikens främsta uppdrag är att granska, vara forum för debatt samt förse 

medborgarna med information för att kunna ta demokratiska beslut. Public service TV- 

och radio som verkar i samhällets tjänst har förutom ovan nämnda uppdrag dessutom 

fler uppgifter. Bland annat att programverksamheten ska bedrivas med oberoende och 

integritet samt kännetecknas av mångfald och kvalitét (Hadenius, Weibull, Wadbring, 

2011; Lindfelt, Eriksson-Sjöberg, 2006). Journalistikens roll som en demokratisk 

stöttepelare vilar på sin egen trovärdighet och på publikens förtroende. Därför kan 

journalistik sägas vara ett förtroendeuppdrag och utan förtroendet kan journalistiken 

också mista sin legitimitet. För att säkerställa kvalitet, trovärdighet och i längden 

förtroendet finns det inom journalistiken en rad självreglerande regler för att kontrollera 

yrkesetiken (Wiik, 2010; von Krogh, 2009). 

 

De etiska reglerna för publicering, arbetsmetod och textreklam finns idag samlade i 

häftet Spelregler för press, radio och tv. Spelreglerna delas in i tre avsnitt. 

Publicistreglerna, som fungerar som underlag till de anmälningar från privatpersoner 
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mot journalister som Pressombudsmannen (PO) och Pressens opinionsnämnds (PON) 

hanterar. Yrkesreglerna berör arbetsmetoder och hanteras av Journalistförbundets 

yrkesetiska nämnd (YEN). Utöver dessa två finns Regler mot textreklam vilket berör 

reklam i tryckt press (von Krogh 2013). 

 

Vi tycker oss ana att vissa nya plattformar för medier faller mellan de i dag befintliga 

etik-stolarna och reglerna kring etiken hinner inte med den tekniska utvecklingens takt. 

De nya förutsättningarna för publicering på flera plattformar och internets framväxt har 

lett till diskussioner om att ompröva de befintliga etiska regelsystemen. Ett exempel på 

när detta vädrats är under Mediedagarna i mars 2014 där frågan om etik på sociala 

medier lyftes i ett seminarium. Rubriken för seminariet var Vem tar ansvar för etiken i 

sociala medier? och sätter fingret på problematiken med medieetiken i dag. 

Ordföranden i YEN, Ulrika Widsell, yttrade följande om YEN:s regelverk. 

                                                              

”Vi har inga regler för vad man får skriva på sin privata Facebook. Vi poängterar 

att man måste tänka på sin yrkesroll ännu mer nu, den som läser kanske inte 

uppfattar vad som är privat och vad som är yrkesrollen som journalist” 

(Utbildningsradion, 2014) 

 

Både PO och YEN erkände vid detta tillfälle, och flera andra tillfällen, brister i 

riktlinjerna i det att ingen regel täcker på allvar in journalisters beteende på sociala 

medier. Ingen regel är heller tydlig kring vad som gäller kring yrkesrollen kontra det 

privata. PO, Ola Sigvardsson, nämner vidare i sin årsberättelse 2011 att en viktig fråga 

är vem som bär ansvaret för vad som skrivs på sociala medier, är det skribenten eller 

tidningens utgivare. Han anser att det är viktigt att skilja på juridik och etik, där 

skribenten står för det juridiska ansvaret, men det etiska ansvaret kan enligt 

presstraditionen bara tas av utgivare. 

 

“Att utgivaren har svårt att övervaka vad en medarbetare gör på sitt privata konto 

är ett argument som lyfts fram i debatten. Det är, enligt min mening, en undanflykt. 

Som arbetsledare kan man ställa krav på att material som tas fram i tjänsten inte 

används privat av medarbetare så att det bryter mot det pressetiska regelsystemet” 

(Allmänhetens Pressombudsman och Pressens Opinionsnämnd, 2011, s.6)  
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Sigvardsson talar om situationer där en journalist är aktiv på sociala medier med 

anknytning till ett medieföretag där hen är anställd. Det finns en otydlighet i 

medieetiken, där till och med PO och YEN själva antyder att det är en svår fråga. Det är 

märkbart att det finns en gråzon mellan privat och yrkespersonen journalisten.  

 

I december 2013 beslutade Pressens samarbetsnämnd att de etiska granskningar som 

görs av PO och PON även gäller konton på sociala medier som är knutna till en tidning 

med ansvarig utgivare (Allmänhetens Pressombudsman och Pressens Opinionsnämnd, 

2013). Vad som dock inte kan prövas i dagsläget är journalisters privata konton. I de 

lägena är det den aktuella journalisten som är ansvarig utgivare för det egna kontot, men 

kan inte granskas av något yrkesetisk nämnd. I oktober 2014 uppdaterades även 

yrkesreglerna med en ny punkt om att journalister ska vara försiktiga med att återge 

uttalanden och annat material som icke-offentliga personer har publicerat i sociala 

medier (Svenska journalistförbundet, 2014). Med utgångspunkt i att instanserna för 

yrkesetiken själva är under revidering undrar vi hur journalisterna ser på saken, vet de 

vad som gäller på de nya plattformarna, och är de nöjda som det är? Kan man någonsin 

“klä av sig sitt kall” som Kjell Häglund uttryckte det (2012) och fortfarande behålla sin 

journalistiska trovärdighet? 

 

2.4 Nytt medieformat, nya normer? 

I den vetenskapliga artikeln Normalizing twitter. Journalism practice in an emerging 

communication space av författarna Dominic L. Larsorsa, Seth C. Lewis och Avery E. 

Holton (2012) framkommer det att journalister som microbloggar är mer benägna att 

vädra åsikter än journalister som inte bloggar. Detta står i konflikt med de journalistiska 

normerna och principerna om opartiskhet och objektivitet.  

 

Larsorsa m.fl. (2012) bygger sin studie på Jane B. Singers (2005) innehållsanalys på så 

kallade “J-bloggers”, alltså bloggande journalister. I sitt resultat menar Singer att 

journalister, trots det nya formatet och nya möjligheter, normaliserar bloggen som ett 

journalistiskt verktyg då de behåller sin professionella roll som innehållsleverantör och 

gatekeeper även i bloggen. De journalistiska bloggarna anpassade sig efter de normer 

och praxis som fanns för att hålla fast vid den traditionella journalistiken. Samtidigt 

uttryckte närmare 61 % av bloggposterna som undersöktes någon form av personlig 

åsikt. Detta förklaras dock med att de flesta av dessa var krönikörer eller hade andra 
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liknande roller där man redan var van med att delge åsikter i det skrivna ordet. Singer 

(2005) menar också att bloggen är en envägskommunikation, från journalisten till 

mottagaren och är alltså inte ett samtal mellan de båda.  

 

Larsorsa m.fl. (2012) har undersökt hur microbloggande journalister klarar av att följa 

de yrkesnormer och praxis som finns i ett nytt medieformat som samtidigt utmanar 

dessa normer. 22 248 tweets kodades från 430 av USA:s  mest följda journalister på 

Twitter. Författarna undersökte hur ofta journalisterna twittrade något med en personlig 

åsikt och hur de delar med sig av rollen som gatekeeper genom att se till antalet 

retweets. Även transparens mättes genom att se till hur ofta twittraren länkade till 

externa webbsiter och artiklar samt hur ofta twittraren delade med sig av tankar kring 

sitt arbete för att ge en bättre inblick i organisationen hen jobbade på (Lasorsa m.fl., 

2012). Författarna kommer bland annat fram till att närmare hälften av tweetsen 

innehöll inslag av värderingar eller yttringar. Över 20 % handlade enbart om 

journalistens privata liv, närmare 16 % av tweetsen innehöll huvudsakligen personliga 

åsikter och 42 % innehöll externa länkar vilket indikerar transparens (Lasorsa m.fl., 

2012). 

 

Bloggen som Singer (2005) undersökte har nu utvecklats till microbloggandet och har 

ändrat förutsättningarna för journalisten och publiken att interagera med varandra och 

har i viss utsträckning gjort avståndet mindre mellan de två. Publiken kan idag 

interagera med journalisterna på ett nytt sätt och tillåts i större utsträckning att delta i 

den journalistiska processen (Lasorsa m.fl. 2012). 

 

Lasorsa m.fl. (2012) menar att journalister i stor utsträckning uttrycker personliga 

åsikter och tankar på Twitter vilket bryter de traditionella konventionerna kring 

journalistiken. De menar också att journalister normaliserar Twitter för att anpassas till 

de rådande normerna i journalistiken. Samtidigt verkar journalisterna anpassa dessa 

normer för att passa in i de förutsättningar och möjligheter som Twitter har och 

erbjuder. Exempelvis menar Lasorsa m.fl. (2012) att microbloggar uppmuntrar 

åsiktsdelning i sitt korta format som inte tillåter nyansering eller att brodera ut 

resonemang, utan twittraren måste hålla sig kort och koncis. Studien visar att 

journalister verkar anpassa sig till de rådande normerna på Twitter och alltså avviker 

från de rådande journalistiska normerna i följande aspekter:  
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 Journalister ger uttryck för egna åsikter på Twitter, vilket avviker från målet om 

objektivitet. 

 Man delar, eller retweetar, andras tweets och material och inkluderar därmed 

andra människor i rollen som gatekeeper. 

 

Ulrika Hedman (2014) undersöker ämnet vidare med avstamp i ovan nämnda studier, 

men här står de twittrande journalisterna i fokus- vilka är de? Skiljer de sig från andra 

journalister och i så fall i vilka avseenden? Artikeln J-tweeters. Pointing towards a new 

set of professional practices and norms in journalism bygger på data från 

journalistundersökningen (2011) där 1412 svenska journalister har svarat på en survey i 

syfte att belysa hur svenska journalister ser på sig själva och samhället, sin yrkesroll och 

medieutvecklingen. Utifrån frågorna om Twitter har Hedman (2014) delat upp 

respondenterna i tre grupper, journalister som använder Twitter varje dag, de som 

använder det någon gång i veckan eller i månaden samt de som aldrig är aktiva på 

Twitter. På frågan hur viktigt sociala medier är för yrket är de journalister som är aktiva 

mycket mer övertygade än sina kollegor om användbarheten i sociala medier. Nio av tio 

aktiva anser att sociala medier är ett hjälpfullt verktyg i att följa aktuella debatter. För 

dessa personer är Twitter även användbart för att hitta idéer och vinklar, plocka upp 

rådande trender och researcha, vilket kan klassas som klassiska journalistgöra. Bara fyra 

av tio icke-aktiva anser att Twitter kan vara användbart. Hedman (2014) påpekar dock 

att det är omöjligt att veta utifrån studien om journalister blir aktiva på Twitter för att de 

tror att det kan vara användbart i tjänsten, eller om de finner Twitter användbart när de 

redan blivit vana användare. Hon understryker också att vi bör ha i åtanke att antalet 

aktiva twittrare med största trolighet har ökat sedan studien genomfördes år 2011, och 

att skillnaden i attityd därigenom också har minskat.  

 

Hedman (2014) menar att de 22 % av Sveriges journalister som använder Twitter på en 

daglig basis anpassar Twitter för att passa journalistikens normer och värderingar, precis 

som Singer (2005) menade. Men på samma gång anpassar de sig själva för att passa in i 

de normer och praxis som förekommer på sociala medier, som aktiv publikinteraktionen 

precis som Lasorsa m.fl. (2012) föreslog. De mindre aktiva journalister som bara 

använder Twitter i viss mån, skiljer sig från sina kollegor i den aspekten att de inte 

anpassar journalistiken för att passa Twitter utan tvärtom (Hedman, 2014). 
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Med bakgrund i detta anser vi att det är intressant att undersöka hur resonemangen går, 

bakom siffrorna. Om närmare hälften av journalisterna i undersökningen från 2012 

uttrycker personliga åsikter i någon mån, reflekterar journalisterna själva över detta och 

hur tänker de i så fall kring valen de gör på Twitter och det kliv bort som det innebär, 

från de etiska normerna som finns i form av objektivitet och gatekeeping. 

2.5 Den offentliga och privata sfären  

Studier likt Lasorsa m.fl. (2012) pekar på att Twitter utmanar de traditionella 

journalistiska normerna. Således är det intressant att titta på hur den privata sfären 

kontra den professionella sfären samspelar på Twitter. Jürgen Habermas redogör i 

Borgerlig Offentlighet (2003) hur offentligheten har sett ut under olika samhällssystem. 

Teorin handlar om hur människor i den offentliga sfären diskuterar och för kritiska 

resonemang om gemensamma samhällsproblem, exempelvis i medierna. Habermas 

menar följaktligen att det är i dessa offentliga sfärer som den allmänna opinionen bildas, 

då det genom diskussion “i offentligheten” kan leda till vad som är allmänhetens bästa. 

Ytterligare anser Habermas att massmediernas framväxt under 1900-talet har bidragit 

till att den borgerliga offentligheten ändrats i sig självt. Habermas doktorsavhandling 

om den borgerliga offentligheten publicerades 1962. I dag, över 50 år senare, har privata 

och offentliga gränser suddats ut allt mer, mycket på grund av teknikens utveckling och 

de sociala mediernas intåg i människors liv. Det intressanta är att se huruvida 

journalisters utsuddade gränser bidrar till en bättre opinionsbildning, eller om deras 

trovärdighet skadas.  

Mark Coeckelbergh (2011) menar i sin vetenskapliga artikel What are we doing?: 

Microblogging, the ordinary private, and the primacy of the present att Twitter som 

microblogg har tydliga utmärkande egenskaper. Den främjar aktivitet, opinion och nuet 

samtidigt som gränserna mellan närhet och distans, och privat och offentlig suddas ut. 

Coeckelbergh (2011) utgår från Hanna Arendts (1998) teorier om utsuddade gränser 

mellan offentligt och privat. Arendt ställer vårt moderna samhälle i konstrast till 

antikens Grekland där det enligt henne var en distinkt skillnad mellan det privata 

hushållet och offentligheten som var till för fria män att diskutera politik. Idag är och 

blir gränserna mellan de två sfärerna allt luddigare. Coeckelbergh (2011) menar att det 

går att dra en tydlig linje mellan detta resonemang till det som händer idag. Genom 

mediernas utökade plattformar möts online och offline-media och den publika sfären 

slås ihop med den privata. Detta är inte för att det privata värderas som mindre viktigt 
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idag och att man därför utan problem fläker ut sig på internet, det är lika mycket det nya 

mediet som har ändrat budskapet. Formatet microblogg gör det lätt att exponera det 

privata i den offentliga sfären. I förlängningen skapas en stor global sfär av privat 

skvaller, chattar och tweets- vilket i förlängningen kan få oss att värdera vårt privatliv 

som mindre heligt. För oss är det här intressant då det förklarar hur lätt det är att ta 

klivet från det offentliga till det privata, även på Twitter. 

2.6 Gatekeeperns förändrade roll  

Twitter och övriga sociala medier används alltså flitigt av de svenska journalisterna, 

men kan journalisters beteenden på sociala medier påverka förtroendet som allmänheten 

har för dem, och framför allt; efterlevs den utstakade journalistiska pressetiken på 

sociala medier? Den nya tekniken och internets utveckling i samhället medför att 

mediernas och journalistikens roll förändrats. Framförallt bedrivs inte journalistik 

enbart på redaktioner eller mediehus längre, då internet har öppnat upp möjligheter för 

alla medborgare att ha en egen plattform för publicering (Wiik, 2010).  

 

De tidigare teorierna om gatekeeping, bland annat presenterade av David Manning 

White (Shoemaker, Vos, Reese, 2009), menade att gatekeepers var enskilda individer, 

exempelvis nyhetsredaktören, som sållade ut vilka nyheter som skulle bli presenterade 

för publiken. I dag är forskningen och teorin kring gatekeepern mer intresserad av vilka 

mekanismer och arbetsrutiner som påverkar människor som jobbar med 

nyhetsproduktion. Således menas att gatekeeping kan vara allt ifrån policys och 

arbetsmiljön på redaktioner, till koder och algoritmer i program som sållar ut vilka 

nyheter som ska visas. I och med detta skulle det inte spela någon roll vem eller vilka 

som sitter vid nyhetssållet vilken dag, då gatekeeping enligt teorin sitter mer i väggarna 

på redaktionen än hos enskilda individer (Shoemaker, Vos, Reese, 2009). Denna teori 

appliceras främst på de traditionella medierna, där nyheter produceras och sedan 

presenteras för publiken. I dag, tack vare den nya teknologin, kan vi få information 

presenterad för oss på nya sätt. Den nya teknologin, som bland annat har skapat nya 

sociala medier, har förändrat hur samhällsmedborgarna interagerar med 

nyhetsförmedlingen. Tidigare har nyhetsredaktionerna haft kontroll över den 

information som förs vidare ut till publiken, i dag kan nyhetspubliken själva välja vad 

som ska visas i deras flöden. Detta leder också till konsekvenser för journalisterna som 

har rollen som gatekeeper (Barzilai-Nahon, 2008).  
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Twitter har medfört att varje twittrande journalist nu blir sin egen gatekeeper över sitt 

egna flöde. Den traditionella gatekeeperrollen förändras också genom att publiken nu 

tillåts att kommentera, skriva egna meddelanden och kommunicera direkt med 

gatekeepern (von Krogh, 2013).  Detta, menar studier, skulle kunna leda till att 

kontakten mellan publik och gatekeeper övergår till en relation mellan parterna. I 

förlängningen skulle det kunna leda till att publiken får mer inflytande över nyhets- och 

informationsflödet, vilket således innebär att maktdynamiken mellan de två parterna 

skulle förändras (Barzilai-Nahon, 2008).  

 

Vi är intresserade av att titta på huruvida journalisterna själva är medvetna om deras 

gatekeepingroll på Twitter, om de reflekterar över vad de släpper igenom till sina följare 

eller inte. Vi anser det också intressant att undersöka om svenska journalister tillåter 

andra, framförallt privatpersoner, att ta över rollen som gatekeepers. 

 

3 Syfte och frågeställning 

Enligt våra efterforskningar ska en journalist förhålla sig i enhet med de press- och 

yrkesetiska reglerna. Journalisten ska ta ansvar för sin maktposition och för det 

förtroende yrkeskåren kräver, vara objektiv och ha en klar distinktion mellan 

yrkesrollen och den privata sfären. Samtidigt flyter gränserna ihop allt mer och den 

nämnda gränsdragningen luckras upp, bland annat på grund av sociala medier. Detta blir 

ett problem när publiken inte längre vet om det är en yrkesperson eller privatperson de 

möter på internet. Då kan den journalistiska trovärdigheten hotas. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska journalister ser på den rådande 

yrkesetiken på det sociala mediet Twitter. För att besvara detta blir således vår 

huvudfrågeställning: 

 

 Hur förhåller sig svenska journalister till medieetik vid användandet av Twitter?  

 

Vi tar hjälp av ett antal underfrågor med utgångspunkt i våra teorier för att besvara vår 

frågeställning. 

 

Utifrån den sociala ansvarsteorin, spelreglerna och normalizing Twitter ska vi besvara 

följande fråga: 
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 Hur förhåller sig svenska journalister till objektivitet på Twitter?  

 

Utifrån teorin om gatekeeping, spelreglerna och normalizing Twitter ska vi besvara 

följande fråga: 

 Hur förhåller sig svenska journalister till källkritik och gatekeeping på Twitter? 

 

Utifrån teorin om privat och offentlig, normalizing Twitter och den sociala 

ansvarsteorin ska vi besvara följande fråga:  

 Hur förhåller sig svenska journalisterna till att vara privata på Twitter? 

 

Utifrån den sociala ansvarsteorin och spelreglerna ska vi besvara följande fråga: 

 Hur ser svenska journalister på riktlinjerna för yrkesetik på Twitter? 

 

4 Metod och forskningsetik  

Eftersom vi vill kunna undersöka hur utbredda vissa attityder och tendenser är i 

journalistkåren har vi valt att använda oss av en kvantitativ metodansats för att besvara 

vårt forskningsproblem. Den kvantitativa metoden tillåter att generalisera och uttala sig 

om stora grupper, även om det bara finns resurser och möjlighet att undersöka en 

mindre grupp människor (Bryman, 2008). 

 

I en tvärsnittsdesign, som är den metod vi kommer att använda oss av, samlar man in 

data från flera fall vid en viss tidpunkt med syfte att samla in mätbar data för att kunna 

hitta mönster och dra slutsatser kring olika samband (Bryman, 2008). Vi är intresserade 

av att se mönster i journalistkåren och ju fler vi tillfrågar desto större variation kommer 

vi sannolikt att hitta och vice versa - det finns troligtvis mindre skillnad mellan två 

personer än mellan 500 personer. Genom att samla in mätbar data kan vi studera 

samband mellan de olika variablerna och hitta nyanser kring uppfattningar i 

journalistkåren. 

 

4.1 Urvalet 

Vår population är svenska journalister och för att kunna generalisera kring dem 

eftersträvade vi ett så stort urval som möjligt. Något vi dock fann problematiskt var att 

det inte finns något register över svenska journalister och att det heller inte finns en bra 

definition över vem som är journalist idag. För att kunna göra ett representativt urval av 
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respondenter krävs en fullständig ram över dessa men varken något av facken vi vände 

oss till eller de enskilda redaktionerna vi kontaktade för att få tillgång till register eller 

listor över anställda eller medlemmar kunde hjälpa oss. Det som återstod var då att på 

egen hand skapa ett register över svenska journalister och deras mailadresser. För att 

förenkla den massiva uppgiften något valde vi därför att göra ett gruppurval för att få 

fram några redaktioner att lista adresser ifrån, istället för samtliga nyhetsredaktioner i 

Sverige. Enligt Dahmström (2011) finns det tre anledningar till varför man väljer att 

göra gruppurval, nämligen ramproblem, geografisk spridning och kostnader. Vi valde 

att inte ta med tidskrifter, frilansjournalister eller gratistidningar, helt enkelt av 

avgränsningsskäl vi var tvungna att ta beslut om efter tidspress. Vi delade upp vår 

urvalsram i tre grupper: public service, lokal dagspress och kvällspress/rikstäckande 

press. I den första kategorin listade vi samtliga lokala P4-kanaler samt Ekot och P3 

Nyheter, alla regionala nyhetsredaktioner på SVT och rikstäckande redaktioner som 

jobbar med nyheter. Listan över dagspress tog vi från Tidningsstatistiks hemsida. Vi 

valde också att separera de stora rikstäckande morgontidningarna och kvällstidningarna 

i en egen grupp för att få med några av dem. Sedan gjorde vi ett slumpmässigt urval ur 

var och en av grupperna för att få fram ett antal redaktioner, från vilka vi sedan letade 

på kontaktuppgifter till på internet. Se tabell 1 för de 39 redaktioner som hamnade 

slumpmässigt i vårt urval. 

 

Lokal dagspress 

Avesta tidning 

Barometern med Oskarshamns-Tidningen 

Dagen 

ETC Göteborg 

Göteborgs-Posten 

Hallands Nyheter 

Haparandabladet 

Internationalen 

Kungsbackaposten 

Mariestadstidningen 

Motala och Vadstena tidning 

Sala Allehanda Östra Länstidningen 

Public Service 

P4 Blekinge 

P4 Kalmar 

P4 Malmö Hus 

P4 Norrbotten 

P4 Dalarna 

P4 Sjuhärad 

P4 Uppland 

P4 Värmland 

P4 Örebro 

P4 Värmland 

P4 Östergötland 

P3 Nyheter 
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Sundsvalls tidning 

Värmlands Folkblad 

TTELA 

 

Kvällspress och Rikstäckande 

Tidningarnas Telegrambyrå (TT)  

Dagens Nyheter (DN) 

Svenska Dagbladet (SvD) 

Göteborgs Tidningen (GT) 

SVT ABC 

SVT Blekingenytt 

SVT Gävledala 

SVT Jönköpingsnytt 

SVT Västnytt 

SVT Västerbottennytt 

SVT Östnytt 

Agenda 

Tabell 1 visar redaktionerna i vårt urval. 

 

Vi bestämde oss för att de vi ville få svar ifrån var vår definition av journalister vilket är 

de som jobbar redaktionellt med nyheter. I vår enkät får man svara på vilken typ av 

arbetsuppgifter man har, detta för att sålla bort administratörer och andra som inte enligt 

vår definition är journalister. En annan anledning till att vi valde att göra ett gruppurval 

av redaktioner var för att vi trodde att vi skulle finna möjliga intressanta skillnader 

mellan public service och andra redaktioner i form av riktlinjer och yrkesetiska 

diskussioner. Enkäten skickades ut till 1061 personer varav 535 public service-anställda 

och 526 anställda på någon av tidningsredaktionerna.  

 

4.2 Material 

Enkäter är ett huvudsakligt verktyg för insamling av kvantifierbar data. Vi har använt 

oss av webbenkät av ekonomiska, tidsmässiga och praktiska skäl. Vi skulle varken haft 

tid eller möjlighet att distribuera alla enkäter per post, det går snabbare, smidigare och 

är billigare med e-post. Webbenkäter har blivit allt vanligare i takt med den ökade 

användningen av internet och det finns både för och nackdelar med dem. De största 

fördelarna är som ovan nämnt, det är enkelt och går snabbt. Dessutom kan man slippa 

en omständig fas i dataregistreringen eftersom svaren redan är lagrade elektroniskt 

(Dahmström 2011). 

 

En förutsättning för att respondenter ska kunna delta är givetvis att de ska ha tillgång till 

en mailadress, vilket vi inte ansåg vara något problem då vi begränsar vår urvalsram till 

journalister anställda på företag med mailadresser kopplade till sig. Dock stötte vi på 



  
 

16 

andra problem med urvalet vilket vi snart återkommer till. Andra problem kan enligt 

Dahmström (2011) vara ett stort svarsbortfall eftersom mängden mail ofta är stora i 

människors inkorgar.  

 

4.3 Procedur 

Vi började med att operationalisera vår frågeställning Hur förhåller sig svenska 

journalister till medieetiken vid användandet av Twitter? Med hjälp av von Krogh 

(2009) definierade vi vad medieetik är. Vi bröt sedan ner det i termer av objektivitet, 

förtroende och källkritik. Eftersom Twitter är ett medium som främjar snabb 

informationsspridning var vi även intresserade av att inkludera gatekeeping i 

undersökningen. Detta eftersom vi ville se hur journalisterna tänker kring vad de väljer 

att släppa igenom sina grindar. Utifrån det utformade vi frågor som vi försökte hålla så 

enkla som möjligt för att respondenterna skulle hänga med och inte kunna misstolka 

(Dahmström 2011; Bryman 2008).  

 

Vi utformade enkäten med grundläggande frågor om personen först, som fungerar som 

bakgrundsvariabler, så som ålder och arbetsplats. Enligt Bryman (2008) bör man ha 

dessa frågor i slutet av enkäten, vi valde dock att ha dem i början eftersom vi ville att 

respondenterna skulle svara på enkäten fram till fråga sex, “Har du ett personligt 

twitterkonto?”. De som svarade nej på den frågan behövde inte fortsätta men vi ville 

ändå ha deras bakgrundsfakta med i den inskickade enkäten eftersom vi ansåg att det 

skulle vara intressant i vår kartläggning. Vi hade i vårt första utkast med variabeln kön i 

enkäten men valde i slutändan bort det då vi inte tyckte att den aspekten skulle vara 

intressant för just vår undersökning. För de som hade ett personligt twitterkonto 

fortsatte sedan enkäten med frågor om användandet av kontot, vanor för delning, 

länkning och interaktion. Sist kom en del om respondentens syn på de riktlinjer och 

regler som finns idag samt om de diffusa gränserna mellan privat och professionell. 

 

Det var svårt att utforma enkätfrågor som inte var för rätt på sak men samtidigt inte för 

luddiga eller komplicerat formulerade. Efter att ha gjort en pilotstudie med två personer 

insåg vi att vi behövde definiera vissa begrepp och vara tydligare i frågorna, som 

frågorna om att diskutera på Twitter- vad innebär det att diskutera? När vi korrigerade 

och gjorde mer utförliga frågor lät vi ytterligare två personer göra enkäten. De tyckte då 
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att vi hade gjort det allt för komplicerat. Det visade sig alltså vara en svår balansgång att 

inte vara för komplicerad men heller inte för simpel.  

 

Vi fann också problem med svarsalternativen i hur vi till exempel skulle definiera 

frekvens på frågor om hur ofta man har ett visst beteende. Först hade vi svar som 

“ibland” men ändrade senare till mer definierade tidsspann, exempelvis “några gånger i 

veckan” och att respondenten i frågan fick utgå från en genomsnittlig vecka för denne 

själv. Detta för att det skulle bli lättare för respondenten att få en överblick av sina egna 

vanor samt hitta ett lämpligt svarsalternativ. Vi valde också att inte ha några öppna 

frågor där respondenten fick fylla i egna svarsalternativ, då detta kan leda till större 

bortfall (Bryman, 2008).  

 

Vi använde oss av Google Forms för utformning och distribuering av vår enkät eftersom 

det är ett program som är enkelt, gratis och lättillgängligt. Vår enkät finns bifogad som 

bilaga 1. 

 

Bryman (2008) och Dahmström (2011) anser att det även bör skickas ut en eller två 

påminnelser till de som inte svarat, vilket vi gjorde. Vi skickade ut enkäten för första 

gången måndag 8 december och sedan två påminnelser, första påminnelsen torsdag den 

11 december och den andra påminnelsen måndagen den 15 december, se mailutskicken 

i bilaga 2. Vi stängde enkäten tisdagen den 16 december klockan 12:00.  

 

4.4 Bortfall 

Dahmström (2011) påpekar att ett av problemen med webbenkäter är att det kan 

innebära ett stort bortfall. Det har vi fått erfara. Av de 1061 personer som fick enkäten 

svarade 371 stycken det vill säga 35 % (34,8). Av dessa hade 100 personer inte Twitter 

vilket innebär att de vi kommer att dra våra slutsatser om användning kring är de 271 

personer som hade Twitter, det vill säga 25,5%. Bryman (2008) tar upp ett antal 

återgärder för att minska bortfall vid enkäter. Han nämner bland annat att ett bra 

utformat introduktionsbrev som förklarar syftet med undersökningen. Detta är något vi 

tog fasta på och valde att inleda vårt introduktionsbrev med: Vi har läst att journalister 

är den yrkesgrupp som är minst benägna att svara på enkäter, vi hoppas att du ska 

bevisa motsatsen! 
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Efter det inledande stycket förklarade vi syftet med vår enkät och varför vi ansåg att 

undersökningen är viktig för journalistkåren. Vi övervägde också noga vilka frågor som 

var relevanta för vår undersökning, då vi inte ville att enkätlängden skulle bli för lång då 

även detta kan leda till bortfall (Bryman, 2008). Precis som vi nämnde i avsnitt 4.3 

Procedur så valde vi dessutom att skicka ut två påminnelser till respondenterna innan vi 

avslutade enkäten, detta för att öka svarsfrekvensen. Under första påminnelseutskicket 

fick vi in cirka 100 stycken fler svar. Vid andra påminnelseutskicket svarade cirka 60 

till respondenter på vår enkät. 

 

4.5 Databehandling  

När svarstiden för respondenterna tagit slut kopierade vi in alla svarsalternativ i 

Microsoft Excel. Det var i det programmet som vi sedan använde för att analysera vårt 

insamlade material. Vi valde att använda oss av Excel för att vi hade god kännedom om 

programmet och vi ville vara tidseffektiva. Genom att ställa två staplar med svar mot 

varandra kunde vi då korsa variablerna. Exempelvis tog vi ut svaren om respondentens 

ålder, utbildning och om de hade Twitter. 

 

4.6 Forskningsetisk diskussion 
 

“I forskning handlar det om att på ett rimligt sätt väga mot varandra flera typer av 

intressen”. 

(Vetenskapsrådet, 2011, s. 66) 

 

När man forskar måste man föra en ständig etisk diskussion med sig själv. Vilket 

intresse är mest värt att bejaka när flera hamnar i konflikt med varandra? Är vårt eget 

intresse för forskningen viktigare än respondenterna och deras integritet, och så vidare. 

Vi har i våra instruktioner för enkäten påpekat att svaren lämnas anonymt, detta för att 

vi tror att de svarar mer sanningsenligt då etik kan vara en känslig fråga för en journalist 

som enligt sina kollegor “borde” ha ett eller annat sätt att se på saken. För att försäkra 

oss om att svaren blir just anonyma har vi valt att inte koppla webbenkäten till 

respondenten med hjälp av inloggning eller någon annan typ av verifiering som kan röja 

källan. Enkäten kommer man bara åt genom tillgången till en länk. En fara är självklart 

att länken sprids till fel personer men det är en risk vi är villiga att ta för att kunna 

försäkra anonymiteten. Vi har kvar urvalet med allas mailadresser, men vi kan inte 

koppla svaren till en enskild mailadress eller person. Även Dahmström (2011) och 
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Bryman (2008) påpekar att det är viktigt att säkerheten och integriteten kan garanteras 

när man gör webbenkäter.  

 

Alla deltagare i studien har från början fått veta vilka vi är, att vi skriver en 

kandidatuppsats, vad studien ska bidra till för samhällsrelevant diskussion och varför 

deras deltagande är av största vikt.  

 

4.7 Metodkritik   

Dahmström (2011) nämner bland annat tekniska problem som en negativ aspekt när det 

gäller webbenkäter. När vi skickat ut vår enkät fick vi genast gensvar i form av mail av 

våra respondenter som vi svarat löpande på. De flesta mailen kom med konstruktiv 

kritik eller positiv feedback. Dock var det några få som hörde av sig med tekniska 

frågor då de stött på problem när de försökt svara på enkäten. De som hörde av sig till 

oss hade rent konkret inte förstått hur man svarade på den elektroniska enkäten och det 

kunde vi, genom mailkontakt, hjälpa dem med utan problem. Däremot kan vi inte 

utesluta att det var ytterligare respondenter som stötte på tekniska problem med enkäten, 

men inte hörde av sig och därmed valde att inte genomföra studien.  

 

4.7.1 Flera svarstillfällen och social önskvärdhet 

Ytterligare kritik vi anser är rimlig att diskutera är huruvida respondenterna svarar flera 

gånger på enkäten. Då vi, via mail, har skickat ut en enkät bifogades också en extern 

länk till enkäten. Samma enkät fanns alltså bifogad direkt i mailet samt som en extern 

länk för de som inte lyckades svara i mailet. Detta, menar vi, skulle kunna leda till att en 

respondent använder sin länk flera gånger för att svara eller att respondenten för länken 

vidare till personer som inte tillhör urvalet. Däremot anser vi att det skulle vara högst 

osannolikt att så många respondenter väljer att svara flera gånger eller vidarebefordra 

länken att det skulle skada undersökningens validitet. 

 

En annan aspekt att ha i åtanke är den om social önskvärdhet. Vissa respondenter kan ha 

svarat i enhet med vad de tror är önskvärt i sin roll som journalist (Bryman, 2008). 

Riskerna för detta har vi dock minimerat eftersom enkäten är helt anonym, dock går det 

självklart inte att utesluta förekomesten av detta helt och fullt.  
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4.7.2 Problematiska enkätfrågor 

Ganska snabbt insåg vi att det var en av våra frågor som inte fungerade som vi önskat 

då vi fick mail från respondenterna. Det visade sig att ett givet svarsalternativ saknades 

på fråga 26: 

 

26. Anser du att det finns tydliga riktlinjer för hur du som journalist bör agera på 

Twitter? (Detta gäller både hur du ska agera i tjänsten och privat på Twitter) 

 Ja, men bara i tjänsten 

 Ja, men bara privat 

 Nej, inte alls 

 Vet ej 

 

Vi insåg att vi glömt bort att erbjuda svarsalternativet “Ja, det finns tydliga riktlinjer 

både för hur jag bör agera på Twitter privat och i tjänsten”. Detta ledde givetvis till att 

svarsfrekvensen på den frågan blev skev, då många respondenter inte funnit ett 

svarsalternativ som passar dem. För oss ledde det till att vi inte valde att lägga någon 

större vikt vid denna fråga när vi analyserade resultatet av enkäten. 

 

Vidare upptäckte vi vid analysen att vårt försök att sålla bort icke önskvärda 

respondenter (tekniker/administratörer) i fråga 3 gick i stöpet då alla respondenter som 

fyllt i dessa alternativ även fyllt i journalistiska arbetsuppgifter. Detta ledde till att vi 

inte kunde sålla bort dem. 

 

När vi började analysera resultatet av undersökningen insåg vi att materialet var för 

omfattande för vår tidsplan. Detta ledde till att vi fick prioritera bort delar som vi först 

tänkt analysera, exempelvis begreppet transparens. Vi inser också att vi inte hann göra 

någon analys av de respondenter som inte hade Twitter, vilket hade varit önskvärt. Vi 

kan tycka att det blev onödigt stor datahantering.  

 

5 Resultat och analys 

I det här avsnittet kommer vi att presentera resultatet av vår insamlade data genom 

löpande text, siffror och diagram. Vi kommer att använda tidigare nämnda teorier som 

analysverktyg för att besvara våra fyra underfrågor. Vår huvudfrågeställning besvarar vi 

i nästa del.  
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Av det totala urvalet på 1061 svenska journalister som fick vår enkät svarade 371 

personer. Av dessa 371 respondenter hade 271 ett personligt twitterkonto. Det är dessa 

svar som vi kommer lägga vikt vid i följande avsnitt. I alla frågor har vi bett att 

respondenten utgår ifrån sitt personliga twitterkonto, alltså inte ett konto som är direkt 

kopplat till den aktuella personens arbetsplats. Av de svarande 271 personerna arbetade 

man på olika arbetsplatser enligt diagram 1. I kategori “annan” ingår frilans, studerande 

och de som fyllde i svarsalternativet “annat”. Diagrammet visar att enkäten nått ut till 

olika sorters journalistiska arbetsplatser.  

 

Diagram 1. Arbetsplatsfördelning hos respondenterna.  

 

5.1 Objektivitet 

Kravet om objektivitet för journalister nämns bland annat i publicistreglerna i 

Spelregler för press, tv och radio under stycket “Hör båda sidor” (2010, s. 8). I det här 

avsnittet kopplas delar av enkätens svar till frågeställningen “Hur förhåller sig svenska 

journalister till objektivitet på Twitter?”.  

 

På frågan om hur ofta under en genomsnittlig vecka respondenten avstår att diskutera 

vissa ämnen på Twitter på grund av att ämnet inte är förenligt med yrkesrollen svarade 

14 % att de avstår dagligen. 68 % uppger däremot att de ytterst sällan (mindre än en 

gång i veckan) eller aldrig avstår från att diskutera ämnen på sin privata Twitter, trots att 

ämnet inte är förenligt med yrkesrollen, se diagram 2 på nästa sida. 
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Diagram 2. Visar hur respondenterna svarat på frågan “Hur ofta under en 

genomsnittlig vecka avstår du från att diskutera vissa ämnen, från ditt personliga konto, 

med andra användare på Twitter för att diskussionsämnet inte är förenligt med din 

yrkesroll”. 

 

Däremot svarar närmare 70 % av respondenterna att de aldrig twittrar personliga åsikter 

om samhällsproblem, se diagram 3. 

 

Diagram 3 visar hur ofta journalisterna twittrar personliga åsikter om 

samhällsproblem.  

 

Diagram 3 visar att endast 1 % av respondenterna dagligen twittrar om privata åsikter 

kring samhällsproblem. Den största andelen respondenter menar att de väldigt sällan, 

eller aldrig, adderar sina egna åsikter i tweets som rör samhällsproblem.  
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Vidare visar datainsamlingen att endast 1 % av de svarande journalisterna dagligen 

twittrar åsikter som belyser andra sidan av ett problem, trots att dessa inte är förenliga 

med deras privata åsikter. Se diagram 4. 

 

Diagram 4. Visar hur ofta journalisterna enligt dem själva twittrar åsikter som belyser 

andra sidan av ett problem trots att dessa inte är förenliga med deras egna åsikter.  

 

Detta innebär således att 92 % av respondenterna svarat att de ytterst sällan (mindre än 

en gång i veckan) eller aldrig twittrar åsikter som inte är förenliga med deras egna 

åsikter, men som däremot belyser andra sidan av ett problem, en händelse eller 

ståndpunkt. 

 

5.1.1 Objektivitet och normanpassning 

Dessa tre frågor säger något om hur de svenska journalisterna förhåller sig till 

objektivitet på det sociala mediet Twitter. Att endast 8 % av de svarande dagligen eller 

några gånger i veckan twittrar åsikter som belyser andra sidan av ett problem skulle 

kunna innebära att många journalister, på sin Twitter, inte arbetar enligt de publicistiska 

reglerna. Detta då de publicistiska reglerna anser att det ska strävas efter att återge alla 

parters ståndpunkter (Pressens Samarbetsnämnd, 2010). Något att ha i åtanke är att 

microbloggen Twitter som format inte alltid främjar nyansering (Larsosa m.fl, 2012).  

 

Även den sociala ansvarsteorin tar upp att medierna, som har privilegier och stor frihet, 

alltid måste sträva efter objektivitet (McQuail, 2005). Däremot visar den insamlade 

empirin att 96 % av respondenterna sällan (mindre än en gång i veckan) eller aldrig 

twittrar privata åsikter om samhällsproblem. Detta går då i led med de publicistiska 
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reglerna om objektiviteten samt den sociala ansvarsteorin. Innan studien genomfördes 

trodde vi att det främst skulle vara anställda inom public service som skulle svara att de 

ytterst sällan skriver privata åsikter på sin Twitter. Detta på grund av de särskilda 

bestämmelserna i radio- och TV-lagen samt de särskilda avtal mellan public service-

bolagen och staten där det slås fast att public service bland annat ska utövas opartisk 

och sakligt (Lindfelt, Eriksson-Sjöberg, 2006). Detta, menade vi, borde innebära att de 

anställda inom public service har högre krav och hårdare regler från arbetsgivaren om 

vad som bör och inte bör skrivas på Twitter. Efter studiens genomförande kan vi se att 

vår hypotes inte stämmer. Av de respondenter som svarat att de ytterst sällan eller aldrig 

skriver privata åsikter om ett samhällsproblem var 52 % anställda inom public service. 

Detta pekar på att journalister, oavsett arbetsplats, har med sig de publicistiska reglerna 

om objektivitet när de befinner sig på Twitter.  

 

I Normalizing twitter. Journalism practice in an emergin communication space (Lasorsa 

m.fl., 2012) påvisar innehållsanalysen av journalisters tweets att över hälften av alla 

tweets innehöll värderingar och yttringar. Författarna menar således att microbloggandet 

fört med sig att journalisterna avviker från målet om objektivitet. Vår undersökning 

påvisar dock att nästan alla svarande journalister själva anser att de sällan eller aldrig 

uttrycker personliga åsikter kring samhällsproblem. Vidare är det dock intressant att 

nästan 7 av 10 journalister sällan eller aldrig avstår från att diskutera ett ämne på sin 

privata Twitter, trots att ämnet inte är förenligt med yrkesrollen. Detta går i samma 

riktlinjer som Hedman (2014) presenterar, att journalisterna anpassar Twitter till de 

journalistiska normerna, samtidigt som journalisterna själva anpassar sig för de normer 

som finns på sociala medier, som att ge uttryck för egna åsikter.  

 

5.2 Källkritik och gatekeeping 

Att journalister ska vara källkritiska är av största vikt. Detta gäller både vad 

journalisterna själva skriver och vad de för vidare av andra författare. I det här avsnittet 

kopplas delar av enkätens svar till frågeställningen “Hur förhåller sig svenska 

journalister till källkritik och gatekeeping på Twitter?”. 

 

På frågan “Hur ofta retweetar du tweets av andra journalister från ditt personliga 

konto?” svarar majoriteten, 67 %, att de sällan eller aldrig retweetar andra journalister. 
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Enbart 5 % svarar att de dagligen gör det och 28 % menar att de retweetar några gånger 

i veckan. 

 

När respondenterna sedan fick välja vad de oftast retweetar var det jämt bland 

svarsalternativen. Det som tydligast sticker ut är nyhetstexter/inslag som 35 % av 

respondenterna valde. Se diagram 5. 

 

Diagram 5 visar vad journalister retweetar av andra journalister. På denna fråga fick 

respondenterna välja flera svarsalternativ. 

 

Vi frågade givetvis hur mycket journalisterna reflekterar över trovärdigheten i det de 

retweetar av andra journalister. I denna fråga menade vi både det som andra journalister 

skrivit själva, samt det som andra journalister retweetat. 37 % säger att de gör en 

bakgrundskoll av innehållet innan de retweetar det, medan 36 % menar att de litar på att 

innehållet i journalistens tweet eller retweet stämmer. 23 % av respondenterna svarade 

att de aldrig retweetar andra journalister, och 4 % reflekterar inte alls, eller ser det som 

många andra redan retweetat som en okej-stämpel och retweetar själva innehållet.  

 

En klar majoritet svarar att de aldrig retweetar okända privatpersoner, cirka en tredjedel 

av respondenterna menar att det händer, men det är ytterst sällan. Inte en enda journalist 

svarar att de dagligen retweetar okända, se diagram 6. 
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Diagram 6. Visar hur ofta respondenterna retweetar okända privatpersoner. Inte en 

enda respondent har svarat “dagligen” på denna fråga och endast 3 % har svarat 

“några gånger i veckan”.  

 

Vi frågade dessutom hur mycket journalisterna reflekterar över trovärdigheten i det de 

retweetar av okända. Det med bakgrund av det exempel som Torbjörn von Krogh 

(2013) tar upp om en anställd på TV4 som utan reflektion retweetat en okänd 

privatperson (mer ingående går att läsa i avsnitt 1.2 Journalistisk verktyg, etisk fälla?). 

Av 271 respondenter svarar 157 stycken att de aldrig retweetar okända privatpersoner, 

vilket går i linje med de uppdaterade yrkesreglerna om att journalister ska vara 

försiktiga med att återge material som icke-offentliga personer har publicerat i sociala 

medier (Svenska journalistförbundet, 2014). Se diagram 7 på nästa sida för att se 

procentfördelningen av svarsalternativen.  
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Diagram 7. Visar hur mycket journalisterna reflekterar över trovärdigheten i det de 

retweetar av okända privatpersoner.  

 

I digramet ser vi också att 23 % av respondenterna gör en snabb kontroll av 

privatpersonens twitterkonto innan de beslutar att retweeta privatpersonen. Endast 1 % 

menar att de retweetar sådant som många andra redan retweetat och ser det som en okej-

stämpel. 

 

En följdfråga på detta var även “en genomsnittlig vecka, hur ofta händer det att du 

retweetar en tweet fast du misstänker att innehållet har låg trovärdighet”. Där svarade 93 

% att det aldrig händer och de resterande 7 % ansåg att det händer mindre än en gång 

under en genomsnittlig vecka.  

 

5.2.1 Journalister vid grindarna 

Gatekeeping i dag tros sitta mer i de redaktionella väggarna, än i varje enskild person. 

Detta skulle innebära att dagens redaktioner fostras till hur gatekeeping bör gå till via 

policys och arbetsmiljö (Shoemaker, Vos, Reese, 2009). Vår insamlade data visar att 

många twittrande svenska journalister med stor sannolikhet tar med sig gatekeeper-

rollen till sin egen Twitter. Detta anser vi höra ihop med den journalistiska källkritiken, 

eftersom det är viktigt att det som släpps igenom inte innehåller några felaktigheter. Den 

sociala ansvarsteorin (McQuail, 2005) pekar på att nyhetsmedier ska sträva efter 

sanning, noggrannhet och rättvisa. Av vår undersökning att döma är man inte alltid 

källkritisk till det som man för vidare. Detta påvisas av att bland annat 37 % av 
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respondenterna gör en bakgrundskoll av det som retwetas av andra journalister innan de 

själva för det vidare till sina egna följare. Däremot kan vi också se att nästan lika 

många, 36 %, av journalisterna litar på att det som deras kollegor i branschen retweetat 

stämmer. Det innebär att journalister litar på att andra journalister, vilket går emot det 

som Publicistreglerna säger:  

 

“Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som 

omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge 

läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och 

kommentarer.”  

(Spelreglerna för press, tv och radio, 2010, s. 7) 

 

Att det då och då går snett, att falska nyheter eller okontrollerade uppgifter sprids i 

sociala medier är därmed inte så konstigt, men det händer även i de traditionella 

medierna. Se bara hur många gånger Storbritanniens före detta premiärministern 

Margret Thatcher dödförklarats i medier under tiden hon faktiskt fortfarande levde 

(Sveriges Radio, 2012; Werner, 2013). Den stora skillnaden mellan gatekeeping på de 

sociala medierna och de traditionella medierna torde vara att allting går mycket 

snabbare på de sociala medierna. Journalisterna måste ständigt vara gatekeepers på sina 

egna konton för att se vad som förs vidare till sina följare (Barzilai-Nahon, 2008). Detta 

går i linje med vår insamlade empiri, där journalisterna svarat att de själva är försiktiga 

med vad de retweetar, både när det gäller andra journalister och privatpersoner. 

Majoriteten uppger att de oftast retweetar material som rör journalistik (nyhetstexter, 

åsiktstexter samt kommentarer som rör det journalistiska arbetet). Den allra största 

delen av vad journalisterna själva menar att de vidarebefordrar till sina följare är 

nyhetsinslag/texter. Detta anser vi speglar att journalisterna för med sig tanken om 

gatekeeping på sociala medier, då endast 15 % retweetar kommentarer som inte har 

någon koppling alls till det journalistiska yrket. Vi tror att det finns en tanke kring den 

journalistiska trovärdigheten på Twitter bland de svenska journalisterna när vi enbart 

kollar på begreppet gatekeeping. Däremot att 19 % vidarebefordrar tweets som rör 

åsiktstexter och inslag kan vara oförenligt med den journalistiska objektiviteten, dock 

svarade den största delen, 35 %, att de retweetar nyhetstexter och inslag, vilket är desto 

mer förenligt med den journalistiska rollen. 
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Att så hög summa som 93 % av respondenterna menar att de aldrig vidarebefordrar en 

tweet till sina egna följare om de misstänker att innehållet har låg trovärdighet anser vi 

pekar på en moralisk inre kompass hos journalisterna. Precis som Lasorsa m.fl. (2012) 

menar så har Twitter fört med sig att journalisterna nu tillåter andra att vara gatekeepers, 

genom att retweeta in andra journalister och privatpersoner i sina flöden, samtidigt har 

de journalistiska normerna om källkritik följt med till det sociala mediet. 

 

5.3 Privat och offentlig 

Att vara journalist innebär en maktposition och ett ansvar för att bevara förtroendet för 

yrkeskåren hos publiken (Wigorts Yngvesson 2006; Wiik 2010). Vi har i tidigare 

forskning sett att journalister uttrycker privata åsikter på Twitter (Lasorsa m.fl. 2012) 

och att mediet hjälper till att sudda ut gränserna mellan det privata och offentliga 

(Coeckelbergh, 2011; Habermas, 2003).  I detta avsnitt besvarar vi frågeställningen 

“Hur förhåller sig svenska journalister till att vara privata på Twitter?” genom att koppla 

frågor från vår enkät som passar in på temat.  

 

På frågan om i vilken egenskap journalisten använder sitt twitterkonto blir det tydligt att 

majoriteten av respondenterna använder sitt konto både i privat syfte och i yrkesrollen, 

se Diagram 8. Bara 15 % twittrar endast privat och 25 % använder sitt personliga konto 

enbart i sin roll som journalist. 60 % använder sitt personliga twitterkonto både som 

journalist och privatperson vilket indikerar att de två rollerna blir allt mer 

sammanhängande och gränserna allt otydligare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 8. Visar statistik från fråga 8 “I vilken egenskap använder du ditt personliga 

twitterkonto?” 
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Vidare uppger 60 % av respondenterna att det inte är svårt alls att hålla isär det privata 

och det professionella användandet. 17 % tycker att det är svårt att hålla isär det privata 

och professionella användandet av Twitter.  

 

Resultatet visade vidare att på frågan “Hur ofta twittrar du om ditt privatliv/fritid” 

svarade sammanlagt 13 % att de gör det dagligen eller några gånger i veckan. 44 % 

skriver om sitt privatliv mindre än en gång i veckan och 43 % av de svarande gör det 

aldrig, se diagram 9.  

 

Diagram 9. Visar hur ofta journalisterna twittrar om sitt privatliv/fritid.  

 

81 % av de som enbart twittrar som privatperson twittrar aldrig eller mindre än en gång 

i veckan om privata tankar eller fritid. 19 % gör det några gånger i veckan och 0 % 

twittrar dagligen om privata tankar/ fritid trots att man enbart använder sitt konto som 

just privatperson vilket kan anses något märkligt, men 74 % av alla de som enbart 

twittrar som privatperson twittrar aldrig eller mindre än en gång i veckan. Övriga 26 % 

twittrar några gånger i veckan. De som använder Twitter enbart privat twittrar alltså i 

väldigt liten mån över huvud taget.  

 

100 % av de som enbart twittrar i sin roll som journalist twittrar aldrig eller mindre än 

en gång i veckan om privata tankar. Av de som använder sitt twitterkonto både privat 

och professionellt twittrar 84 % aldrig eller mindre än en gång i veckan om sitt 

privatliv. 14 % några gånger i veckan och 2 % gör det dagligen. 
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5.3.1 Same, same different name 

Av de ovan nämnda aspekterna kan vi dra slutsatsen att det privata och yrkesrollen 

glider ihop, eller till och med har glidit samman. 60 % av de tillfrågade svarade alltså 

att de twittrar både som privatpersoner och i sin yrkesroll. Som vi har sett tidigare 

främjar Twitter som medium aktivitet, opinion och suddar ut gränserna mellan privat 

och offentlig (Coeckelbergh, 2011). Microbloggar som format främjar exponering av 

det privata i den offentliga sfären och 13 % twittrar alltså om sitt privatliv eller sin fritid 

dagligen eller några gånger i veckan. Det är en extra intressant siffra när man ser till att 

15 % hävdar sig twittra som privatpersoner. 13 % tweets om privata tankar upplever vi 

dessutom är relativt lite sett till att hela 60 % hävdar att de twittrar både privat och 

professionellt. Det torde rimligtvis tyda på att de flesta twittrar om något annat än det 

privata i stor mån, kanske arbetet och yrkesrollen, trots att respondenterna hävdar att de 

är privata. Precis som Lasorsa m.fl. (2012) kom fram till visar även våra siffror att 

journalister i viss mån uttrycker personliga åsikter och tankar på Twitter vilket bryter de 

traditionella konventionerna kring journalistiken: det eftersträvansvärda måste vara så 

lite personligt som möjligt.  

I McQuail (2005) kunde vi, som vi tidigare berättat, läsa att medierna har skyldigheter 

gentemot samhället vilket innebär ett förtroende. Även Wigorts Yngvesson (2006) 

påpekar vikten i det att vara journalist innebär en maktposition i det att ha möjligheten 

att tolka verkligheten och påverka massornas föreställningar. Detta gäller dels i 

journalistiska publikationer, men förtroendet kan även påverkas i det som en journalist 

gör som privatperson. Därför är det korrekt i enlighet med det önskvärda, att de i vår 

undersökning som enbart twittrar som journalister till 100 % avstår från att twittra 

privata tankar. Däremot är det troligt att det skapas en förvirring eller ett tappat 

förtroende hos publiken på grund av de 15 % som twittrar både som journalister och 

privatpersoner och som dagligen eller några gånger i veckan twittrar privata tankar. 

Ansvaret för att hålla isär dessa två måste enligt oss, i enlighet med den sociala 

ansvarsteorin, ligga hos journalisten och inte hos publiken. Att 17 % tycker att det är 

svårt att hålla isär det privata och professionella användandet av Twitter, kan tyckas 

avspegla sig i det faktum att det förekommer en blandning av både professionellt och 

personligt twittrande och en förklaring till det kan ligga i att det finns en uppfattning om 

otydlighet kring riktlinjer för sociala medier och journalister vilket vi tar upp i nästa 

avsnitt, 5.5. 
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5.4 Riktlinjer 

Från flera håll kommer etiska riktlinjer och förväntningar om hur man bör bete sig för 

att vara en god journalist. Men etiken har släpat efter när det kommer till de nya 

medierna även om det nu har tillkommit nya aspekter för att passa in i de moderna 

plattformarna (Allmänhetens Pressombudsman och Pressens Opinionsnämnd, 2013; 

Svenska journalistförbundet, 2014). I den här delen av resultatet kopplar vi svar från 

enkäten till vår frågeställning “Hur ser svenska journalister på riktlinjerna för yrkesetik 

på Twitter?”. 

 

På fråga 10 i enkäten “Om du vill twittra om något från ditt personliga konto men väljer 

att avstå, vilken är den vanligaste förekommande anledningen till att du avstår” svarade 

30 % att anledningen är arbetsplatsens förhållningsregler. Det indikerar att det finns 

regler för hur man ska vara på Twitter och att de nämnda 30 % är rädda för att bryta mot 

dessa regler. 23 % avstår för att det tänkta inte är av allmänintresse och 18 % är rädda 

att skada sitt anseende genom att twittra fel saker. 

 

Diagram 10. Den huvudsakliga anledningen till att respondenten avstår från att Twittra 

något de tänkt twittra om.   

 

Vi frågade respondenterna om det enligt dem finns riktlinjer för hur man ska bete sig 

som journalist på Twitter och varifrån dessa då kommer, svaren presenteras i diagram 

11. Över hälften, 53 %, av respondenterna menade att deras arbetsplats har uttalade 

riktlinjer för de anställdas beteende på Twitter. 18 % svarade att riktlinjerna kommer 
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från den press och yrkesetiska reglerna men 22 % hävdade att det inte finns några 

uttalade riktlinjer för beteende på Twitter.  

 

 

Diagram 11. Respondenternas svar på fråga 27. Om det finns riktlinjer, varifrån 

kommer dessa enligt dig?  

 

Vi frågade vidare om huruvida man var nöjd som det är, eller om man önskade en 

förändring av riktlinjerna i någon mån. Största delen är nöjda som det är med de 

nuvarande riktlinjerna, 67 %, men nästan en femtedel önskar tydligare regler och 

förhållningssätt, se diagram 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 12. Respondenternas svar på fråga 28 angående nuvarande riktlinjer för 

beteende på Twitter: Är du nöjd som det är?  
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Av de som menar att arbetsplatsen har uttalade regler är 85 % nöjda. 14 % önskar 

däremot tydligare regler. 

Av de som menar att riktlinjerna kommer från press- och yrkesreglerna är det 16 % som 

önskar tydligare regler. 10 % bryr sig inte och hela 74 % är nöjda som det är. 

Av de som inte tycker att det finns några uttalade regler är 31 % nöjda som det är. 3 % 

önskar att de skulle vara mindre hårda och 37 % önskar tydligare regler. En stor del bryr 

sig inte, 29 %. 

 

 

Diagram 13, 14, 15. Till vänster ovan: Diagram över de som menar att arbetsplatsen 

har uttalade regler och hur de ställer sig till det. Till höger: de som menar att 

riktlinjerna kommer från press- och yrkesreglerna och hur de ställer sig till det. Till 

vänster nedan: Diagram över de som inte tycker att det finns några uttalade regler och 

hur de ställer sig till det. 
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Slutligen frågade vi hur ofta respondenten tänker på att det som någon annan journalist 

delat kan skada den journalistiska trovärdigheten. 14 % tänker på detta dagligen och 27 

% några gånger i veckan. 45 % uppmärksammar detta mindre än en gång i veckan och 

14 % tänker aldrig att något som en journalist delat kan påverka trovärdigheten för 

yrkeskåren.   

 

 

Diagram 16. Hur ofta tänker respondenterna att något som en annan journalist har 

delat på sin Twitter skulle kunna skada den journalistiska trovärdigheten. Med delar 

menar vi allt som den aktuella journalisten skriver, länkar till eller retweetar.  

 

5.4.1 Oklara regler, men skapligt ändå 

53 % av de svarande menar, som vi presenterade ovan, att det finns riktlinjer på 

arbetsplatsen som reglerar vad man får och inte får göra på Twitter. Många arbetsplatser 

verkar ha en tillämpad medieetik i Twitter-frågan så till den grad att den finns uttalad 

och är tydlig hos de anställda. Men bara 18 % menade att riktlinjerna snarare kommer 

från de press- och yrkesetiska reglerna vilket är lågt, men inte förvånande med tanke på 

att spelreglerna faktiskt inte har mer utvecklade regler för sociala medier, med undantag 

från de nya reglerna som kom 2014 (Pressens Samarbetsnämnd 2010; Allmänhetens 

Pressombudsman och Pressens Opinionsnämnd 2013). Vi kan anta att dessa nya regler 

inte hade snappats upp ännu av alla när denna undersökning gjordes eftersom det var en 

ny regel. De nya reglerna är heller inte tillräckliga för att ge riktlinjer för ett generellt 

beteende på sociala medier utan specifika för återgivning av material för icke-offentliga 

personer på sociala medier.  
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Att sammanlagt 41 % av de tillfrågade dagligen eller några gånger i veckan reagerar på 

att en annan journalist skriver något som kan påverka det journalistiska förtroendet 

negativt torde tyda på att det behövs tydligare riktlinjer. Samtidigt uppger 67 % att de är 

nöjda med de nuvarande riktlinjer som finns och inte anser att de behöver vara hårdare. 

Denna motsättning säger oss att journalistiken skulle må bra av en större diskussion 

kring de nya medierna och journalistens rättigheter och möjligheter. För de som inte har 

riktlinjer från arbetsplatsen, är frilansande eller av annan anledning är journalister men 

inte har en fast arbetsplats med uttalade regler är det svårare att veta hur man ska 

förhålla sig. Press- och yrkesetiken vacklar på den här punkten och många av de vi 

tillfrågat anser att det inte finns några riktlinjer från något håll. 

6 Diskussion och sammanfattning 

I förgående avsnitt presenterade vi resultatet av våra underfrågor. I detta avsnitt kommer 

slutsatser dras utifrån ovanstående resultatredovisning för att besvara vår 

huvudfrågeställning: Hur förhåller sig svenska journalister till medieetik vid 

användandet av Twitter?  

Vi kommer diskutera resultaten ur en samhällskontext och utöver det kommer vi 

presentera förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Slutresultat och diskussion 

Av vår undersökning att döma är journalisters förhållningssätt till medieetiken på 

Twitter splittrad. En stor del av de tillfrågade menar att det faktiskt finns riktlinjer att 

följa på Twitter, trots detta kan vi se att det brister på vissa punkter. Att majoriteten 

väljer att retweeta nyhetstexter/inslag och menar att de på något sätt undersöker källan 

innan de för vidare information påvisar att ansvar tas för gatekeeperrollen på det sociala 

mediet. Dessutom är journalisterna, enligt undersökningen, försiktiga vid hantering av 

okända privatpersoner vilket helt går i linje med den uppdaterade yrkesregeln om 

varsamhet om just sådana personer på sociala medier (Journalistförbundet, 2014). Det vi 

däremot kan utläsa av vår insamlade empiri är att en stor del av journalisterna litar på 

sina kollegors källkritik. Konkret innebär det att många väljer att vidarebefordra 

information utan att de själva kontrollerat att den stämmer. De litar helt enkelt på att 

journalisterna före dem har gjort sin research, vilket på sociala medier kan vara riskabelt 
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med tanke på hur snabbt saker får spridning. Detta tror vi, i kombination med att man 

själv gärna vill vara en del av nyhetsflödet och ligga i framkant med att delge ny 

information, kan vara farligt. Vi tror att det kan leda till en ond cirkel där okontrollerad, 

i värsta fall felaktig, information cirkulerar på internet. Lasorsa m.fl. (2012) kom fram 

till att journalister inkluderar andra i rollen som gatekeeper, främst andra journalister. 

Gatekeeperns förändrade roll där man tillåter andra vara med i grindvaktandet kan vi 

med stöd i vår undersökning hålla med om. Enligt oss hålls dock fortfarande dörren 

stängd till privatpersoner i den mån att man inte släpper in dem som informationskällor 

i sina egna flöden. Barzilai-Nahons (2008) resonemang innebär att nyhetsredaktionerna 

tappar kontroll över vad som visas i publikens flöden i takt med sociala mediers 

framfart. Vi har som bekant inte undersökt nyhetsredaktionerna, däremot anser vi att vi 

kan dra slutsatsen att journalisterna själva behåller kontrollen över sina egna 

journalistiska flöden, utanför nyhetsredaktionen, genom att de inte släpper in 

privatpersoner utan låter gatekeeperrollen tillfalla sig själva och andra journalister. 

 

Enligt Lasorsa m.fl. (2012) som genomförde en innehållsanalys på amerikanska 

twittrande journalister, framkom att de i stor mån twittrade privata åsikter, vilket 

Twitter som medium är väl anpassat för med sitt korta format som inte tillåter 

nyansering vilket innebär att man måste hålla sig kort och koncis. Vi kan utläsa av vårt 

resultat att journalister strävar efter att hålla sig objektiva på sin Twitter. De anser att de 

nästan aldrig twittrar privata åsikter om samhällsfrågor och bara en femtedel uppger att 

de huvudsakligen delar åsiktstexter när de länkar. Detta är ett önskvärt förhållningssätt 

till kravet om objektivitet som finns i yrkesetiken (Pressens samarbetsnämnd, 2010). 

Däremot uppger väldigt få att de belyser andra sidan av en 

samhällsfråga/problem/ståndpunkt som inte är förenlig med deras egen åsikt. Detta går 

emot de yrkesetiska reglerna där man ska eftersträva att alltid belysa båda sidor av ett 

problem (Pressens samarbetsnämnd, 2010). Det kan finnas ett antal förklaringar till 

detta, bland annat det otillåtande format vi nämnde ovan. En annan anledning kan också 

vara att man anser sig vara privat på sin Twitter och inte nödvändigtvis måste agera 

enligt sin yrkesroll som journalist i alla lägen. Dock svarade 60 % i vår undersökning att 

de twittrar både privat och i tjänst från sitt twitterkonto. Twittrar man enbart privat kan 

det anses rimligt att inte behöva belysa båda sidor, även om det också kan diskuteras. 

Twittrar man däremot även i sin yrkesroll, som många alltså har angett i vår 
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undersökning, kan vi tycka att det är anmärkningsvärt att så få också lever upp till 

kravet om att belysa båda sidor.  

 

Frågan vi ställer oss är om man faktiskt är en journalist i alla lägen eller om även en 

journalist måste tillåtas vädra personliga åsikter. Det finns regler för hur journalister ska 

bete sig i tjänsten. Men vi upplever en gränsdragningsproblematik mellan yrket och det 

privata som blir en viktig aspekt när man ser till att journalister förväntas ta ansvar för 

journalistiken i alla lägen för att behålla förtroendet för yrket, samtidigt som det enligt 

vår undersökning finns en otydlighet gällande riktlinjerna kring det. Att många 

arbetsplatser har riktlinjer kring anställdas beteende på sociala medier är självklart bra. 

Dessa regler vet vi inte varifrån de kommer, men en rimlig spekulation är att dessa 

regler tar avstamp i de gemensamma spelreglerna. Samtidigt kan det vara bra att ha fler 

riktlinjer för nya medier och plattformar även i den övergripande yrkesetiken, 

medieetiken. För att alla journalister ska kunna ta samma gemensamma ansvar för 

journalistiken som krävs, oavsett arbetsplats, anställning eller arbetsförhållanden. I viss 

mån spretar vårt resultat lite, men det är heller inte konstigt när man ser till att våra 

respondenter har olika förhållningssätt med sig i sin journalistryggsäck, beroende på 

deras arbetsplats och erfarenheter.  

 

Spelreglerna som alla journalister förväntas följa är traditionellt för press, radio och tv. 

Vi upplever att dessa är önskvärda att följas i alla lägen, även på nya medier. Vi kan se 

denna strävan uttryckas av flera källor, som PO själv, och ordföranden i YEN 

(Utbildningsradion, 2014; von Krogh, 2013). De flesta av våra respondenter är nöjda 

som det är med befintliga riktlinjer. Enligt vårt resultat är det dock bara 18 % som 

upplever att deras förhållningssätt för Twitter påverkas av de pressetiska yrkesreglerna 

och 22 % upplever att det inte finns några regler alls för beteende på sociala medier. 

Den sociala ansvarsteorin tar upp att medierna ska vara fria men självreglerade och ska 

följa överenskomna normer om yrkesetik (McQuail, 2005). Enligt vårt resultat upplever 

alltså 82 % att riktlinjerna kommer från någon annanstans än de gemensamma reglerna, 

eller saknas helt. Att arbetsplatserna har riktlinjer är självklart inte en nackdel, men att 

det inte finns en i yrkeskåren gemensam värdegrund i dessa frågor kan leda till 

förvirring. Egentligen finns det en gemensam värdegrund: spelreglerna, men dessa är 

föråldrade när det kommer till nya medier, som till exempel Twitter.  
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Så för att svara på vår frågeställning “Hur förhåller sig svenska journalister till 

medieetiken på Twitter” anser vi att vår undersökning visar att de journalistiska etiska 

normerna faktiskt har följt med journalisterna till Twitter och syns i deras 

förhållningssätt till sitt twittrande. Däremot förhåller man sig inte till den gemensamma 

yrkesetiken, utan snarare till arbetsplatsens förhållningsregler och den inre moraliska 

kompassen. Journalistik är ett förtroendeuppdrag och dess demokratiska roll förutsätter 

ett förtroende hos publiken. Därför finns, och bör det finnas, gemensamma regler för 

yrkesetik. När dessa inte längre är gemensamma, bristfälliga och framförallt inte 

uttalade blir det helt enkelt svårt att veta vad som är rätt och fel, vad man får göra och 

inte. När publiken ser en journalist göra det ena och en annan journalist göra det andra 

riskerar förtroendet att svikta. Den gråzon som uppstår när en journalist “hoppar” 

mellan sitt privata jag och sitt professionella jag på Twitter kan förvirra publiken och i 

längden leda till ett minskat förtroende.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Twitter är ett relativt ungt medium och det finns fortfarande mycket kvar att utforska 

inom området. Etiken på sociala medier är som vi presenterat i diskussionen bristfällig 

och behöver ses över och det finns många intressanta aspekter att undersöka och lyfta 

fram.  

 

Vår undersökning gjordes kvantitativt och gick ut till många för att kunna generalisera. 

För att nå djupare in i resonemang och tankegångar kring hur journalister resonerar på 

Twitter skulle vi föreslå en kvalitativ samtalsintervju. I en survey likt vår får man inte 

fram nyanser och förklaring till varför respondenterna handlar som de gör vilket vi tror 

skulle tillföra ytterligare en dimension av förståelse till diskussionen. Detta är något vi 

hade önskat för egen del.  

 

Vidare vore det intressant att se en kartläggning över hur de nya reglerna i yrkesetiken 

fungerar i praktiken genom att se till fällningar hos PO som rör material delat i sociala 

medier. Det vore även av värde att samtala med instanserna för den självreglerade 

etiken, som YEN och PO för att se hur de förhåller sig till problematiken. På samma vis 

vore det intressant med samtalsintervjuer med chefer på mediehus om hur de resonerar 

kring riktlinjer och hur de anser att dessa fungerar på sociala medier. Vi anser att det 
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även skulle vara intressant att forska vidare i varifrån arbetsplatsens egna regler kommer 

och hur dessa har utvecklats. Kanske har de flesta liknande regler trots allt.   

 

Slutligen skulle vi gärna se en innehållsanalys av svenska journalisters tweets. Detta för 

att vi tycker att det vore intressant att se hur det faktiskt ser ut. I vår undersökning har 

journalisterna fått svara utifrån sig själva och hur de förhåller sig till och ser på 

medieetiken. Men det är en sak vad man säger och en sak hur man faktiskt gör.  
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Bilaga 2, Mailutskick 

 

Det första mailutskicket, skickades ut 2014-12-08: 

Hej! 

Vi har läst att journalister är den yrkesgrupp som är minst benägna att svara på enkäter, 

vi hoppas att du ska bevisa motsatsen! 

 

Vi är två journaliststudenter vid Linnéuniversitetet som just nu arbetar med en 

kandidatuppsats om journalistens beteende på det sociala mediet Twitter. Du tillhör en 

redaktion som slumpmässigt har blivit utvald till att svara på vår enkät. Enkäten är 

underlaget för vår forskning och vi hoppas verkligen att du vill hjälpa oss att nå fram till 

ett resultat! Vi tror att vår undersökning kommer kunna bidra till en mer givande 

diskussion om medieetiken på de nya plattformarna som finns i dag.  

Det tar knappt fem minuter för dig att svara på vår enkät, du är helt anonym och det 

spelar ingen roll om du är en aktiv användare av (eller ens har) Twitter – vi vill ha dina 

svar ändå! 

 

Sista svarsdag är tisdagen den 16 december, klockan 12:00. 

 

Vi hoppas du förstår betydelsen av din medverkan. Vid frågor eller synpunkter är du 

välkommen att maila oss på mo222if@student.lnu.se eller eh222kt@student.lnu.se 

 

God jul och tack på förhand! 

 

Matilda Otterstam & Emma Hulander  

 

Det andra påminnelsemailet, skickades ut 2014-12-11:    

Hej! 

 

Här kommer en påminnelse. Du har blivit utvald att delta i vår undersökning, men du 

har fortfarande inte svarat. Vi vill än en gång understryka vikten av just ditt deltagande 

och att enkäten inte tar mer än några minuter att genomföra. Tack för att du hjälper oss! 

 



  
 

IX 

Ps. Har du redan fyllt i enkäten tackar vi dig för det och du kan bortse från det här 

mailet. 

-------- 

Vi har läst att journalister är den yrkesgrupp som är minst benägna att svara på enkäter, 

vi hoppas att du ska bevisa motsatsen! 

 

Vi är två journaliststudenter vid Linnéuniversitetet som just nu arbetar med en 

kandidatuppsats om journalistens beteende på det sociala mediet Twitter. Du tillhör en 

redaktion som slumpmässigt har blivit utvald till att svara på vår enkät. Enkäten är 

underlaget för vår forskning och vi hoppas verkligen att du vill hjälpa oss att nå fram till 

ett resultat! Vi tror att vår undersökning kommer kunna bidra till en mer givande 

diskussion om medieetiken på de nya plattformarna som finns i dag. 

Det tar knappt fem minuter för dig att svara på vår enkät, du är helt anonym och det 

spelar ingen roll om du är en aktiv användare av (eller ens har) Twitter – vi vill ha dina 

svar ändå! 

 

Sista svarsdag är tisdagen den 16 december, klockan 12:00. 

 

Vi hoppas du förstår betydelsen av din medverkan. Vid frågor eller synpunkter är du 

välkommen att maila oss på mo222if@student.lnu.se eller eh222kt@student.lnu.se 

 

God jul och tack på förhand! 

 

Matilda Otterstam & Emma Hulander  

 

Det tredje påminnelsemailet, skickades ut 2012-12-15: 

Hej! 

 

Till er som har svarat på vår undersökning vill vi säga: Tack för att ni tog er tid, det har 

varit av stor vikt för oss! 

Till er som inte har svarat än: Här kommer en sista påminnelse, vår svarsfrekvens skulle 

må bra av att höjas ytterligare ett snäpp! Vi hoppas att ni vill lägga några få minuter på 

att delta i vår undersökning. 

-------- 



  
 

X 

Vi har läst att journalister är den yrkesgrupp som är minst benägna att svara på enkäter, 

vi hoppas att du ska bevisa motsatsen! 

 

Vi är två journaliststudenter vid Linnéuniversitetet som just nu arbetar med en 

kandidatuppsats om journalistens beteende på det sociala mediet Twitter. Du tillhör en 

redaktion som slumpmässigt har blivit utvald till att svara på vår enkät. Enkäten är 

underlaget för vår forskning och vi hoppas verkligen att du vill hjälpa oss att nå fram till 

ett resultat! Vi tror att vår undersökning kommer kunna bidra till en mer givande 

diskussion om medieetiken på de nya plattformarna som finns i dag.  

Det tar knappt fem minuter för dig att svara på vår enkät, du är helt anonym och det 

spelar ingen roll om du är en aktiv användare av (eller ens har) Twitter – vi vill ha dina 

svar ändå! 

 

Sista svarsdag är tisdagen den 16 december, klockan 12:00. 

 

Vi hoppas du förstår betydelsen av din medverkan. Vid frågor eller synpunkter är du 

välkommen att maila oss på mo222if@student.lnu.se eller eh222kt@student.lnu.se 

 

God jul och tack på förhand! 

Matilda Otterstam & Emma Hulander 


