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Abstrakt 
 

TITEL  Makten över samhällsdebatten 

En fallstudie av relationen traditionella nyhetsmedier och 

sociala medier 

 

 

FRÅGESTÄLLNING Hur ser relationen mellan traditionella nyhetsmedier och 

sociala medier ut? 

 Vilka teman av nyhetsrapporteringen fokuserar de respektive 

medierna på? 

 Vilka typer av aktörer är det som ges utrymme i de 

respektive medierna? 

 

 

BAKGRUND 1968 upptäckte Maxwell McComb m.fl att nyhetsmedierna 

utövade ett slags makt över publiken. Detta då de fann att de 

sakfrågor som allmänheten ansåg vara viktigast stämde 

överens med nyhetsfokus de senast föregående fem 

veckorna. Sedan dess har stora teknologiska framsteg gjorts 

vilket förändrat det journalistiska arbetet. Bland annat har 

det uppstått nya sociala medier. 

 

 

SYFTE Det övergripande syftet är att bidra med en förståelse för hur 

traditionella nyhetsmedier interagerar med sociala medier, 

och vice versa. Därtill vill jag även undersöka ifall det går att 

urskilja skillnader i de teman som det båda medieformerna 

fokuserar på, samt vilka aktörer som förekommer. 

 

 

METOD Empirin består av samtliga artiklar kring ämnet 

”saudiavtalet” som publicerats av fyra tidningar, under en 

vecka, samt de tweets som publicerats inom hashtaggen 

”#saudiavtalet” inom samma tidsperiod. Statistiken samt 

innehållsanalys har hämtats ur ett totalurval. 

 

 

SLUTSATS Relationen mellan de traditionella nyhetsmedierna och de 

sociala medierna är obalanserad. Åtminstone i det avseende 

att nyhetsmedierna i avsevärt lägre utsträckning inkluderar 

de sociala medierna i sin nyhetsbevakning än vad de sociala 

medierna hänvisar till nyhetsmedia. Vidare förekommer det 

inte några ”vanliga människor” i nyhetsartiklarna 

överhuvudtaget medan dessa på sociala medier utgör den 

största gruppen aktörer. Trots detta är båda medieformerna 

starkt dominerade av eliten. 
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1 Inledning 
 

I samband med valet 1968 i USA genomförde Maxwell McCombs och D.L Shaw en undersökning i 

staden Chapel Hill i North Carolina, USA. Där fick väljare som ännu inte bestämt sig för hur de 

skulle rösta rangordna de sakfrågor de tyckte var viktigast. Det McCombs m.fl. fann var att de 

osäkra väljarnas rangordning var i det närmaste identisk med mediernas rangordning av dessa 

frågor under det närmast föregående 25 dagarna. Således fann de fog för att påstå att medierna 

bidrar till att sätta dagordningen för allmänheten även om de också menar att det är svårt att urskilja 

att ”agenda-setting” faktiskt existerar. Detta ledde till att McCombs och Shaw i slutet av 60-talet 

utvecklade vad som kom att kallas för ”dagordningsteorin”. Dagordningsteorin går, något förenklat, 

ut på att medierna bestämmer genom sin nyhetsbevakning vilka sakfrågor som skall vara viktiga i 

samhällsdebatten1. 

 

Det är således relevant att fråga sig hur denna teori står sig idag, när vi står inför en helt annan 

teknologisk verklighet än vad McCombs och hans kollegor gjorde då. Den teknologiska 

utvecklingen har möjliggjort för många människor att på egen hand söka efter information och 

själva välja de källor varifrån man hämtar denna information. 

Vidare har även den teknologiska utvecklingen medfört ytterligare en medieform, nämligen sociala 

medier, som komplement, eller kanske konkurrent, till de traditionella nyhetsmedierna. Detta i sin 

tur lyfter ytterligare en fråga. Hur förhåller dessa medieformer sig till varandra? 

I denna undersökning kommer jag att försöka besvara dessa frågor genom att utföra en fallstudie.  

Jag kommer att granska nyhetsbevakningen av den Svenska regeringens uppsägande av det militära 

samarbetsavtalet med Saudiarabien, det så kallade ”Saudiavtalet”, samt reaktionen detta fått på 

sociala medier. Anledningen till att jag valde just detta fall var att det uppmärksammats i stor 

utsträckning, såväl i nyhetsmedia som på sociala medier. Således lämpar det sig väl för den typ av 

undersökning jag vill göra för att kunna besvara mina frågeställningar. 

 

1.1 Disposition 
Denna uppsats består av sju kapitel. I det första kommer jag att beskriva syftet med min studie och 

vilka frågor jag ämnar att besvara. Det andra kapitlet kretsar till den tidigare forskning som 

bedrivits kring journalistik och sociala medier. I det tredje presenterar jag de teorier som kommer 

att vara till min hjälp för att besvara mina frågeställningar. Kapitel fyra innehåller en presentation 

av den metod jag använt för ta fram mitt resultat, det vill säga kvantitativ innehållsanalys. Detta 

resultat kommer jag sedan att presentera i det femte kapitlet. I kapitel sex analyserar jag resultatet 

                                                 
1 McCombs & Wadensjö (2006): s. 26 
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utifrån mina frågeställningar och den teori jag använt. Kapitel sju består av en diskussion av det jag 

kommer fram till i min analys 

 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på om, och i så fall hur, traditionella nyhetsmedier som 

exempelvis kvällstidningar, och sociala medier, som exempelvis Twitter, interagerar med varandra. 

Jag intresserar mig för det första för om det går att urskilja några skillnader mellan de båda 

medieformerna vad gäller vilken aspekt av en fråga som man lägger fokus på. För det andra är jag 

även intresserad av att undersöka i fall det finns olikheter medieformerna emellan gällande vilken 

typ av aktör som får sin röst hörd. 

Ett möjligt resultat av denna studie, utifrån dagordningsteorin, skulle vara att aspekterna som 

nyhetsmedierna tar upp i Saudiavtalet kommer att återspeglas i de aspekter som också användarna 

av sociala medier väljer att fokusera på.  

 

 

1.3 Frågeställningar 
 

För att uppnå syftet med denna undersökning kommer jag att arbeta utifrån en övergripande 

frågeställning samt två underfrågor. 

 

Den övergripande frågeställningen är: 

Hur ser relationen mellan traditionella nyhetsmedier och sociala medier ut? 

 

För att hjälpa mig besvara min huvudsakliga frågeställning kommer jag att ta hjälp utav två 

underliggande frågor. 

 

Vilka teman av fallet ”Saudiavtalet” fokuserar de respektive medierna på? 

 

Vilken typ av aktörer är det som ges utrymme i de respektive medierna? 

 

 

Vad gäller min övergripande frågeställning så ska uttrycket relation i detta fall förstås som på vilket 

sätt, och i vilken utsträckning, de båda medieformerna interagerar med varandra, till exempel hur 

ofta de hänvisar till varandra. I mina underliggande frågor ska  teman förstås som de aspekter eller 
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vinklar som lyfts fram i såväl traditionella nyhetsmedier som sociala medier. Till exempel att man 

fokuserar på mänskliga rättigheter. 

Vad gäller vilka aktörer som ges utrymme skall detta förstås som vem som i nyhetsartiklarna  får 

komma till tals i texten, till exempel att statsminister Stefan Löfvén intervjuas. På sociala medier 

handlar det istället om vilken typ av aktör twittraren själv utgör, exempelvis en privatperson. 
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2 Tidigare forskning 
 

2.1 De sociala mediernas agenda 
 

I sin masteruppsats ”Virala nyheter: Hur de sprids och bemöts i sociala medier” beskriver Peter M. 

Dahlgren att forskningen kring sociala medier tidigare har baserats på först och främst kvantitativa 

studier2. Ett påstående som styrks av magisteruppsatsen ”Bloggar och Dagordningsteorin” av 

Susanna Göransdotter, där hon granskat hur ofta nyhetsmedierna refererade till bloggar i sin 

bevakning, vid två olika tidpunkter, 2006 och 2010. Hon fann att antalet gånger som 

nyhetsmedierna refererade till bloggar ökade från 22 vid den första undersökningsperioden till 93 

vid den andra3. Detta är intressant eftersom det visar på att det blivit en ökad medvetenhet bland de 

traditionella medier som kanske inte längre kunde bortse från de sociala mediernas betydelse. 

Däremot pekar denna studie snarare att de tycker det är viktigt med sociala medierna, men besvarar 

inte varför det är viktigt.  

Att använda sig av material från sociala medier ger ytterligare en dimension till nyhetsbevakningen 

på ett liknande sätt som användargenererat innehåll gör. Användargenererat innehåll medför flera 

fördelar vilka beskrivs i Ulrika Hedmans rapport4. Där beskrivs den redaktionella synen på nyttan 

av användargenererat innehåll som tvådelad då man utifrån en aspekt menar att inkluderandet av 

detta innehåll skall göra de redan existerande läsarna mer lojala samtidigt som man även hoppas att 

det skall bidra till att locka nya läsare. Lägg där till att det användargenererade innehållet erbjuder 

tidningen i fråga en exklusivitet i form av bilder eller kommentarer från människor som var på plats 

vid en eventuell händelse som var intressant nog att rapportera om.  

Den andra aspekten är mer ekonomiskt orienterad och menar att det ger tidningen i fråga större 

intäkter tack vare en ökad attraktionsförmåga samt ett stärkt varumärke. 

Jag kommer som jag nämnt tidigare att fokusera på sociala medier. Därför anser jag det också vara 

lämpligt att förklara vad jag menar med termen sociala medier, eftersom den innehåller flera olika 

betydelser. I sin artikel5, erbjuder Andreas M. Kaplan och Michael Haenlein en kategorisering av 

diverse sociala medier. De är: ”collaborative projects, blogs, content communities, social 

networking sites, virtual game worlds, och virtual social worlds.” Av dessa är det just social 

networking sites, det vill säga sociala nätverkssajter, som jag kommer att låta symbolisera sociala 

medier. 

 

                                                 
2 Dahlgren P.M (2014) 
3 Göransdotter S (2010) 
4 Hedman U. (2009) 
5 Kaplan A.M & Haenlein M (2009) 
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I och med de sociala mediernas framfart kan man med fog påstå att denna maktrelation skiftat något 

då många politiska bloggare idag har läskretsar stora nog att kunna sägas konkurrera med en del 

traditionella medier6. Därför har forskning visat på att relationen mellan traditionella medier och 

sociala medier är ömsesidig då bloggar och hemsidor kan bidra till att sätta dagordningen för 

tidningar och vice versa7. 

 

 

 

2.2  Delaktighet i journalistik 

 

I min studie intresserar jag mig inte enbart för hur traditionella medier använder sig av sociala 

medier i sin nyhetsbevakning utan även för hur de sociala medierna påverkar nämnda 

nyhetsbevakning. Därför blir det lämpligt att var införstådd i tidigare forskning kring publikens 

delaktighet. 

Den forskning som bedrivits på området pekar på ett antal tendenser. För det första visar den, i 

enlighet med Göransdotters redovisning av antalet tillfällen bloggar nämns i nyhetsmedier, att 

användarnas, eller publikens delaktighet inom nyhetsjournalistiken har ökat på senare tid. Inte nog 

med det, den ökade delaktigheten har nu även medfört att användare nu, i förvisso liten skala, börjat 

utföra sådant arbete som tidigare varit helt och hållet reserverat för journalister.8 

Med det sagt är denna delaktighet något som är lika tillgängligt för var och en. I sin studie ”Battling 

mainstream media, commentators and organized debaters” beskriver Sofia Larsson en verklighet 

som inte är fullt lika utopisk som användardelaktighet i nyhetsarbetet kan låta. Istället menar hon att 

det finns flera restriktiva faktorer som hindrar allmänhetens delaktighet. Detta kan exempelvis röra 

sig om chefer som ser allt för öppen kritik av rådande omständigheter, i de fall nyhetsarbetet kretsar 

kring politik, som illojalt. Andra dylika faktorer kan vara etablerade personligheter i den allmänna 

debatten som tar fokus och på så sätt kväver många ”gräsrotsskribenter” genom att sno åt sig 

uppmärksamheten. Larsson menar att detta leder till att den allmänna debatten ”smalnar av” och blir 

svårare att vara delaktig i.9 

Även om jag fokuserar på hur den faktiska interaktionen mellan de traditionella och de sociala 

medierna ser ut, är det alltjämt viktigt att ha synpunkter likt Larssons i åtanke. Möjligheten att vara 

delaktig i den allmänna debatten, vare sig på sociala medier eller på andra platser, är rent teoretiskt 

lika stor för var och en. I praktiken är det dock en helt annan sak och det är lätt hänt att den 

”allmänna” opinionen i själva verket styrs av en avsevärt mindre elit.  

                                                 
6 Meraz (2009): s. 682 
7 Gautami Fernando, Sughanti & Sivakumaran (2014) 
8 Karlsson M.(2011) 
9 Larsson S. (2014) 
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Andra undersökningar, exempelvis den som utfördes av Kaufhold, Valenzuela och de Zúñiga, pekar 

på relationen mellan förtroendet för professionellt producerade nyheter respektive 

användargenererade nyheter, och upplevelsen av delaktighet. 

De fann att tilltron till den användargenererade journalistiken var lägre än för den professionellt 

producerade journalistiken, vad gällde kunskap om exempelvis politiker, men däremot att den 

användargenererade journalistiken gav en betydligt större känsla av delaktighet, både på och utanför 

internet10. 

 

 

2.3 Digital Journalistik 
 

Sociala medier i allmänhet, och Twitter i synnerhet, har på senare tid blivit ett allt viktigare verktyg 

i journalisternas verktygslåda. Detta eftersom det sociala mediet, likt bloggarna tidigare, utvecklats 

från att enbart vara ett redskap för att dela med sig av sina livserfarenheter, till att både erbjuda 

möjligheter för dels nyhetsrapportering i första hand och att kommentera samt diskutera om 

nyheter. Detta samtidigt som det sociala mediet nu kommit att i vissa aspekter efterlikna den 

traditionella journalistiken11.  

Axel Bruns och Jean Burgess menar att påståenden som att ”Twitter skulle vara ’överskattat’” eller 

till och med ha en negativ effekt på journalistiken, i egenskap av sig själva, vittnar om att det trots 

allt finns en stor medvetenhet om det sociala mediet och dess möjligheter för journalister12. 

 

Bruns och Burgess pekar på tre användningsområden för Twitter i relation till nyhetshändelser. Den 

första är möjligheten till direktrapportering i real-tid, vilket tillhandahålls av det sociala mediets 

okomplicerade format och lättillgänglighet. Detta påstående bekräftas av Kim m.fl.13 som i sin 

studie, bland annat redogör för hur en flygkrasch vid San Franciscos flygplats. Olyckan kom först 

att rapporteras genom ett tweet från en privatperson, Krista Seiden, som var i färd med att gå 

ombord på ett annat flygplan vid tiden för händelsen. Seidens tweet hade sedan inom en dag 

kommit att citeras av tusentals nyhetsartiklar runt om i världen.  

För det andra har Bruns och Burgess funnit att Twitter kan användas för en vidare diskussion, och 

utvärdering av nyhetsvärdiga händelser, något som har sin grund i traditionella medier och av Bruns 

kallas för ”gatewatching”14, vilket innebär att uppmärksamma, sprida och utvärdera material som 

                                                 
10 Kaufhol, Valenzuela & de Zúñiga(2010): s. 515 
11 Bruns & Burgess(2012): s. 801 
12 Bruns & Burgess(2012): s. 801 
13 Kim (m.fl)(2015): s.443 
14 Bruns & Burgess(2012): s. 802 
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spridits av andra källor. Denna nyhetsdiskussion kan sedan användas av nyhetsmedierna själva som 

ett sätt att visa vad allmänheten ”tycker” i frågan. 

Det tredje perspektivet som Bruns och Burgess identifierat är snarlikt det andra då även det handlar 

om diskussionen av nyheterna, men i ett bredare perspektiv, då Twitteranvändarna kan bidra med 

sina egna perspektiv och åsikter och därmed erbjuda nya vinklar på den ursprungliga nyheten15. 

 

Detta samarbete till att hitta nya vinklar tas upp av Papacharissi som i sin studie finner att en ny typ 

av nyheter uppkommit till följd av en hybrid av användargenererat innehåll och klassisk journalistik 

som bidrar till vad hon kallar för affektiva nyhetsflöden. Dessa nyhetsflöden är, enligt Papacharissis 

studie, konstruerade genom ett samarbete mellan publiken och journalisten och baseras bland annat 

på deras subjektiva upplevelser, åsikter och känslor. Papacharissi har funnit att denna typ av 

nyhetsflöden dels erbjuder en arena för annars marginaliserade åsikter, men dels även ett sätt för 

publiken att känna sig delaktiga i utvecklingen av en nyhet16.  

  

                                                 
15 Bruns & Burgess(2012): s 802 
16 Papacharissi(2015): s, 27 
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3 Teori 
 

3.1 Dagordningsteorin 
 

Min initiala teoretiska infallsvinkel är att använda mig av Maxwell McCombs dagordningsteori. 

Detta eftersom jag är intresserad av vilka aktörer som sätter dagordningen på sociala medier, även 

om jag kommer sträva efter att fördjupa mig ytterligare i detta och undersöka varför de lyckas med 

detta.  

 

Dagordningsteorin går, något förenklat, ut på att medierna bestämmer genom sin nyhetsbevakning 

vilka sakfrågor som skall vara viktiga i samhällsdebatten17. Denna teori har sin grund i en 

undersökning, utförd av McCombs och Shaw som gjordes i staden Chapel Hill i North Carolina, 

USA, i samband med valet år 1968. Där fick väljare som ännu inte bestämt sig för hur de skulle 

rösta rangordna de sakfrågor de tyckte var viktigast. Det McComb m.fl. fann var att de obestämda 

väljarnas rangordning var i det närmaste identisk med mediernas rangordning av dessa frågor under 

det närmast föregående 25 dagarna. Således kom de fram till sin slutsats att medierna bidrar till att 

sätta dagordningen för allmänheten. Men som de själva uttrycker det finns det inga direkta bevis för 

att ”agenda-setting” existerar. Med det sagt fann de dock goda skäl för att anta att så är fallet18. 

 

Frågan man då kan ställa sig är hur aktuell denna teori är idag, 47 år senare. Inte minst med tanke på 

att samhällsdebatten har fått en ny, eller snarare flera nya, betydelsefulla kanaler. Bland annat 

sociala medier, som dagligen utgör en arena för människor att tycka, tänka och tala om diverse 

saker och företeelser i samhället, både lokalt och globalt. Ett videoklipp, en bild eller en artikel kan 

idag nå ut till miljontals människor på ett ögonblick. Dessa ger inte sällan upphov till diskussioner 

och debatter som sträcker sig långt utanför de sociala mediernas ramar. 

Det finns därför fog för att påstå att de olika sociala medierna utgör en viktig aktör i 

samhällsdebatten och verkar, antingen i konkurrens eller i samarbete, med de traditionella medierna 

i ”sättandet av dagordningen”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 McCombs & Wadensjö (2006): s. 26 
18 McCombs & Shaw (1972): s. 185 
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3.2 Nyhetsvärdering 
 

Ser man på löpsedlarna på de nationella tidningarna, i princip vilken dag på året som helst, kommer 

man att kunna urskilja i grova drag ungefär samma typ av nyhetsfokus i samtliga av dem, såväl som 

samma hierarkiska rangordning av nyheterna19. 

 

Ida Schultz urskiljer  i sin artikel ”The Journalistic Gutfeeling” två typer av nyhetsvärdering. Den 

första typen den doxiska, vilket innebär de tysta, outtalade och allmänt accepterade värdena. Den 

andra typen är den Ortodoxa/heterodoxa nyhetsvärderingen som är mer explicit och där 

värderingarna diskuteras inom ramarna för journalistiskt omdöme20. Schultz menar att den så 

kallade ”journalistiska magkänslan” för nyhetsvärdering består av en kombination av dessa två 

typer. 

 

Stuart Allan menar att alla journalister, redaktörer samt andra som är involverade i nyhetsarbetet 

arbetar med att operationalisera dessa så kallade nyhetsvärden, var och en efter sina förutsättningar. 

I boken ”News Culture” redogör Allan för tolv stycken av vad man skulle kunna kalla tumregler 

kriterier för att nyhetsvärdering. 

Dessa är Konflikt, Relevans, Timing, Förenkling, Personifiering, Plötslighet, Kontinuitet, Upplägg, 

Hänvisning till Elitnation, Hänvisning till Elitpersoner, Kulturellt specifikt samt Negativitet21. 

 

Baserat på dessa kan man således konstatera att en artikel ofta innehåller någon form av konflikt, 

där det alltså finns två sidor i nyheten mellan vilka det har uppstått någon slags dispyt. Vidare skall 

nyheten kännas nära, för att få stor spridning, alltså att nyhetspubliken känner att det är något som 

ligger nära dem själva. 

 

Vidare, menar Allan, är nyheter som hänt inom de senaste 24 timmarna att föredra samt att de skall 

var så enkla som möjligt, det vill säga att tolkningsutrymmet för nyheten är begränsad.  

Nyheten ska gärna också ha en mänsklig aktör, eftersom detta gör den enklare att relatera till än 

”ansiktslösa” abstrakta strukturer eller institutioner. Företeelser som sticker ut lite från det vanliga 

eller vardagliga har större sannolikhet att komma med i nyhetsrapporteringen. 

För att bli en nyhet måste även en händelse vara möjlig att bilda sig en uppfattning om var den 

passar in i nyhetsrapporteringen. Både i den avsikt att den passar in med vad en journalist anser var 

                                                 
19 Allan(2000): s. 61  
20 Schultz(2007): s. 204 
21 Allan(2000): s. 62 
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en nyhet men också att den går att klassificera i exempelvis regionala, nationella eller 

internationella nyheter, likt det som sker i de flesta tidningar. 

Det är mer sannolikt att de handlingar som utförs av aktörer som till exempel politiker, kändisar 

eller till och med vissa nationer22, framträder i nyheterna i större utsträckning än vad ”vanliga 

människor” eller andra nationer gör. Det finns således en hierarkisk ordning i nyhetsvärdet, både 

vad gäller mellan individer i ett givet samhälle samt mellan länder.  

 

De händelser som ryms inom samma ramar för vad både journalisten och publiken kan ge mening 

till, det vill säga ett slags etnocentrism, har större chans att inkluderas i nyheterna än händelser som 

äger rum utanför dessa ramar. 

 

Slutligen har vad som anses vara ”dåliga”nyheter större chans att inkluderas i nyhetsarbetet än vad 

”goda” nyheter har, eftersom de dåliga nyheterna oftast inkluderar ovan nämnda faktorer23. 

 

 

 

3.3 Delaktighet 
 

När man diskuterar delaktighet faller det sig naturligt att man även diskuterar demokrati. Detta 

eftersom demokratin strävar efter att inkludera folk i det politiska beslutsfattandet och blir på så vis 

en grundpelare i delaktighetsteorin24. 

Carpentier skiljer på två dimensioner av delaktighet, den minimalistiska och den maximalistiska 

dimensionen. 

Den minimalistiska dimensionen kan närmast liknas vid representativ demokrati då den 

kännetecknas just av representation och maktdelegering. Möjligheten att vara delaktig är i denna 

dimension begränsad till en liten utvald elitgrupp. I denna dimension finns det ett väldigt smalt 

utrymme för vilken politik, eller andra frågor för den delen, som kan diskuteras. 

Den maximalistiska dimensionen å andra sidan söker en  balans mellan representation och 

delaktighet. Detta innebär att alla som önskar vara delaktiga har möjlighet att vara det. Således 

innebär det att den, i motsats till den minimalistiska dimensionen, möjliggör att flera olika röster 

kan höras. Detta betyder att den maximalistiska dimensionen går att likna vid direkt demokrati. På 

grund av detta blir den allmänna ”viljan”, eller uppfattningen om en given fråga, mer heterogen än 

den minimalistiska dimensionen som strävar efter en mer homogen och enad ”vilja”25. 

 

                                                 
22 Allan menar att i-länder anses ha ett större nyhetsvärde rent generellt, än vad de flesta länder i tredje världen. s.63 
23 Allan(2000): s. 63 
24 Carpentier (2011): s. 15 
25 Carpentier(2011): s. 17 



  
 

13 

Överför man sedan dessa dimensioner på delaktighet i media ser man att den minimalistiska 

dimensionen fokuserar på att delaktigheten kontrolleras av en liten grupp professionella. Den 

maximalistiska strävar å sin sida efter att samtliga delaktiga skall kunna utöva samma mängd 

kontroll. 

Vidare kan man även se skillnader i hur man utifrån de två dimensionerna ser på politiken. Den 

minimalistiska dimensionen ser media som något icke-politiskt i förhållande till den maximalistiska 

dimensionen som istället ser media som en bredare dimension av det sociala, och därmed av 

politiken. 

Således kommer det slutligen inte som en överraskning att den minimalistiska dimensionen strävar 

efter att ha en homogen publik med vilken det bara skall bedrivas enkelriktad kommunikation och 

att även delaktigheten skall ha denna begränsning. 

Den maximalistiska dimensionen tar ställning för mångfalden och uppmuntrar till delaktighet och 

kommunikation i flera riktningar vilket vidare också främjar en heterogen publik26.  

 

Därför är det rimligt att dra paralleller till min egen studie där den minimalistiska dimensionen, 

hypotetiskt, skulle kunna representeras av de traditionella nyhetsmedierna medan den 

maximalistiska dimensionen i teorin skulle kunna representeras av de sociala medierna. Det skulle 

betyda att det på sociala medier finns en lika stor möjlighet för alla att vara delaktig. 

 

 

3.4 Medierna, Journalisterna och Teknologin 
 

Den kanadensiske forskaren Harold Innis baserade sin forskning om teknologins följder för 

kommunikationen på två utgångspunkter. Den första är att man inte kan förstå ett samhälle om man 

inte först studerat dess kommunikativa infrastruktur. Med detta menas att man måste förstå på vilka 

villkor som kommunikationen inom det givna samhället bedrivs. Den andra utgångspunkten i Innis 

teori går ut på att den medieform eller sätt att kommunicera som dominerar i ett samhälle påverkar 

maktfördelningen och maktutövningen inom detta samhälle. Detta betyder således att ett samhälle 

som baseras på muntlig kommunikation skiljer sig avsevärt från ett som baseras på skriftlig 

kommunikation. Enligt Innis skulle därför makten i det första samhället tillfalla den som var en god 

talare, medan den i det andra skulle tillfalla en god skribent, eller kanske rättare sagt så skulle den 

eller de personer som hade makten i dessa samhällen besitta respektive egenskap.27 

 

                                                 
26 Carpentier(2011): s. 69 
27   Nord & Strömbäck(2012): s. 94 
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Man kan finna aktuella exempel på hur tilltron till den kommunikationsteknologiska utvecklingen 

väntas omforma samhället när man betraktar de sociala medierna. 

På pappret möjliggör denna relativt unga medieform för var och en att ta plats och kommunicera på 

den offentliga arenan. Enligt Innis kommer detta leda till att samhället revolutioneras då var och en 

har lika stor möjlighet att få sin röst hörd28.  

Kritiken mot detta synsätt har bestått i att Innis och hans anhängare anklagats för att vara 

teknologiska determinister. Detta innebär att man enbart fokuserar på hur teknologin fungerar och 

sedan utgår ifrån att samhället med tiden kommer att anpassa sig. Vad man bortser från, menar 

kritikerna, är dels de rådande samhällsstrukturerna, exempelvis politiska eller ekonomiska, som 

man ska implementera teknologin i. Dessutom kan även såväl medieorganisationer som 

privatpersoner ha helt olika förutsättningar för att implementera teknologin vilket leder till 

ytterligare komplikationer29. 

 

De förändringar som nu den moderna kommunikationen står inför och förvisso redan gjort de 

senaste åren är digitaliseringen av medierna. En av anledningarna till att detta medför stora 

förändringar är att det analoga mediesystemet varit begränsat av antingen tid eller rum. Detta 

innebär kortfattat att exempelvis ett radioprogram kan förmedla sitt budskap väldigt snabbt men att 

det efter att det framförts gick förlorat eftersom det inte gick att bevara. På motsvarande sätt kunde 

man bevara nerskrivna texter men de var svårare att sprida över en stor yta.30 

Det digitaliseringen har medfört är dels att man på bara ett par sekunder nu kan söka upp en flera år 

gammal nyhet på en tidnings hemsida, och lika snabbt hämta liknande nyheter från alla världens 

hörn.31 

Således har de ramar för kommunikationen som är tid och rum suddats ut, tack vare 

digitaliseringen. Detta medför många konsekvenser för olika grupper, inte minst för den 

traditionella. Något som uppmärksammats av den holländske forskaren Mark Deuze. 

Deuze ställer sig frågan om inte detta nya medielandskap dock utan tvekan medför en tydlig 

konsekvens, nämligen slutet för den traditionella journalisten. Han menar att journalistiken som den 

ser ut idag är på väg mot sitt slut. Detta på grund av att gränserna mellan vad som är journalistik 

och annan typ av offentlig kommunikation börjar att suddas ut tack vare, bland annat, uppkomsten 

av nya typer av sociala medier som exempelvis bloggar, podcasts eller liknande. Detta gör, som 

                                                 
28 Nord & Strömbäck(2012): s. 97 
29 Nord & Strömbäck(2012): s. 97 
30 Nord & Bäckström(2012): s. 95 
31 Nord & Bäckström(2012): s. 101 
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Deuze uttrycker det, att internet gör alla övriga fomer av nyhetsmedia överflödiga, först och främst 

för unga32. 

Med det sagt menar han dock inte att journalistiken är dödsdömd, utan snarare att det för 

journalisterna och nyhetsmedierna handlar om att anpassa sig själva och sitt arbete till den 

teknologiska utvecklingen.33 

 

Frågan man då kan ställa sig är om framtiden för journalisterna verkligen är så dyster som Deuze 

antyder. I och med deras historiska betydelse i samhället som förmedlare av kommunikation kan det 

tänkas vara osannolikt att deras ställning nu skulle vara såpass hotad att de riskerar att bli totalt 

överflödiga. Det kan således vara mer relevant att tala om en förändrad typ av journalist vilket 

Deuze också gör. 

  

                                                 
32 Deuze(2007): s.141 
33 Deuze(2007): s. 141 
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4 Metod 
 

4.1 Avgränsningar 
 

De initiala avgränsningarna för min studie är tämligen okomplicerade men likväl viktiga att beröra. 

För det första kommer jag enbart att ägna mig åt ett fall, då det skulle ta allt för lång tid att granska 

flera fall och kräva mer arbete än vad som skulle vara realistiskt att genomföra inom tidsramen. För 

det andra kommer jag enbart att fokusera på Twitter när jag granskar de sociala mediernas roll i 

nyhetsbevakningen. Detta eftersom dess format, det vill säga begränsningen på 140 tecken per 

inlägg, lämpar sig att utföra innehållsanalyser av ett större antal inlägg på.   

 

Eftersom Twitter inte fanns då Saudiavtalet urspungligen tecknades, 2005, finner jag det 

meningslöst att undersöka hur reaktionen på avtalet såg ut på sociala medier då.  

Därför kommer jag att använda den 9:e mars 2015 som startdatum, eftersom det var datumet som 

Margot Wallström blev stoppad från att hålla sitt tal inför arabförbundet, vilket sedermera 

resulterade i att den Svenska regeringen tillkännagav att det så kallade ”Saudiavtalet” inte skulle 

förlängas. Därefter kommer jag att följa nyhetsflöden samt twitterflödet, en vecka framåt i tiden, det 

vill säga till och med den 15:e Mars 2015. Detta gör det möjligt att fånga de allra första 

reaktionerna i såväl nyhetsmedierna som på sociala medier.  

 

De nyhetsflöden jag kommer att granska kretsar kring fyra tidningar, två dagstidningar och två 

kvällstidningar. Detta för att få en balans i nyhetsbevakning vad gäller typ av tidning. 

Min empiri kommer jag att begränsa till att bara undersöka de tweets som använt sig av hashtaggen 

”#saudiavtalet”. Vidare kommer jag enbart att ta med de tweets som går att göra en textbaserad 

innehållsanalys på. Detta leder till att jag kommer att exkludera de tweets som enbart består av ovan 

nämnda ”hashtagg” och sedan en bild, samt de som enbart använder ”hashtaggen” för att få 

publicitet men i övrigt inte behandlar ämnet. Vidare kommer jag även att bara använda mig av de så 

kallade ”Top-tweets”, vilket innebär de tweets som många människor interagerat med, genom 

exempelvis att ha delat, retweetat, favoritmarkerat och så vidare34. Anledningen till denna 

avgränsning är att jag på Twitter intresserar mig för vilka aktörer som är framstående, det vill säga 

vilka som syns, och vilka teman av rapporteringen kring Saudiavtalet de fokuserar på. Därför 

lämpar det sig att enbart använda sig av Top-tweets eftersom detta per automatik visar de vanligast 

förekommande aktörerna inom den hashtagg jag valt att följa. 

                                                 
34 https://support.twitter.com/articles/131209-faqs-about-top-search-results 
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Slutligen ämnar jag enbart att undersöka den rent kvantitativa förekomsten av en viss typ av aktör 

eller ett tema, i såväl nyhetsartiklar som tweets. Detta beyder att jag bara kommer att kartlägga 

vilken typ av aktör som förekommer och hur ofta, samt vilken typ av tema som berörs, och hur ofta. 

 

 

 

4.2 Metodologisk ansats 
 

För att kunna uppfylla studiens syfte kommer jag att göra en fallstudie där jag å ena sidan fokuserar 

på nyhetsbevakningen av regeringens beslut att bryta det militära samarbetsavtalet med 

Saudiarabien, och å andra sidan på hur detta mottagits på det sociala mediet ”Twitter”. 

Vidare kommer jag att göra en kvantitativ innehållsanalys av dels de nyhetsartiklar som skrevs, 

inom min avsökningsperiod, men också på de inlägg på Twitter, så kallade ”Tweets”, som jag 

finner under samma period. Detta för att kunna urskilja skillnader och/eller likheter i vilka teman av 

fallet de båda medieformerna väljer att fokusera på. 

Utöver detta kommer jag även att kartlägga vilka typer av aktörer som förekommer i empirin för att 

kunna avgöra om det råder några skillnader mellan nyhetsartiklarna och Twitter. Dessutom kommer 

jag undersöka om någon typ av aktör är mer vanligt förekommande än någon annan och, återigen, 

ifall detta är något som är gemensamt för de båda medieformerna eller om det går att urskilja några 

skillnader. 

Slutligen kommer jag att undersöka den direkta interaktionen medieformerna emellan. Detta 

kommer jag att ta reda på genom att undersöka om, och i så fall i vilken utsträckning, som det 

hänvisas öppet från den ena medieformen till den andra. 

Exempel på sådan interaktion kan vara att det i en artikel återfinns ett citat som är hämtat från 

Twitter eller om en Twitteranvändare bifogar en länk till en nyhetsartikel i sitt tweet. 

 

För att kunna genomföra dessa analyser kommer jag därför att göra en utförlig efterforskning efter 

material som kan tänkas vara till min hjälp. Detta eftersom jag vill kunna ha en möjlighet att 

generalisera empirin för att kunna urskilja eventuella tendenser, vilka de än må vara. 

 

Vad gäller min innehållsanalys är det viktigt för mig att förhålla mig neutral och objektiv. Detta 

eftersom den klassiska definitionen av en innehållsanalys lyder: 
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”En teknik avsedd att ge en objektiv, systematisk och kvantitativ beskrivning av det manifesta 

innehållet i ett meddelande.” 35 

 

Vad gäller objektiv och systematisk är detta i sig inget problem i sig, eftersom det självklart är så att 

man måste vara objektiv och inte låta egna värderingar påverka analysen. 

 Det skall kort sagt vara möjligt för vem som helst att med samma teoretiska ramverk och 

begreppsapparat, utföra analysen och nå samma resultat. Att analysen skall vara systematisk är inte 

heller ett direkt problem eftersom det i viss mån säger sig själv att varken urvalet av analyserat 

innehåll eller analyskategorierna får vara godtyckliga. 

 

Således kan det tyckas vara uppenbart att man måste arbeta från sin problemformulering och sitt 

teoretiska ramverk när man genomför sin analys. Fördelen med att rikta sig mot Twitter är, bortsett 

från de gånger som det hänvisas till nyhetsartiklar eller liknande, att varje inlägg har en begränsning 

till 140 tecken. Det gör att mängden material att hantera blir omfattande, då inläggens begränsade 

men okomplicerade format gör att jag kan inkludera fler tweets än vad jag hade kunnat inkludera 

exempelvis blogginlägg. Detta eftersom dessa kan vara längre än vissa tidningsartiklar, vilket gör 

dem mer tidskrävande att utföra innehållsanalyser på. 

 

Min empiri vad gäller nyhetsartiklar har bestått av 64 artiklar fördelade över fyra tidningar. Av 

dessa tidningar har två varit dagstidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, vilket resulterat 

i 40 artiklar. Därtill har jag granskat sammanlagt 24 artiklar från två kvällstidningar, Aftonbladet 

och Expressen. En avgränsning har gjorts i vilken sorts artiklar som inkluderats, då de inte 

inkluderar några debattartiklar. Detta för att debattartiklar är skrivna utifrån författarens egna 

åsikter, vilket inte är relevant för denna studie.  

Empirin från Twitter består av sammanlagt 734 tweets från totalt 367 Twitteranvändare. 

 

4.3 Validitet 

Denna studie syftar som tidigare nämnt till att undersöka relationen mellan traditionella 

nyhetsmedier och sociala medier, med hjälp av bland annat dagordningsteorin. Ett lämpligt sätt att 

göra detta är att genomföra en kvantitativ innehållsanalys, eftersom detta ger mig möjlighet att göra 

kvalificerade generaliseringar i ett stort urval av empiri.  Inom detta urval kommer jag att urskilja 

en mängd teman i mitt urval, inom såväl nyhetsartiklar som twitterinlägg, och sedan jämföra 

förekomsten av dessa teman. Detta bidrar således till att skapa en bild av hur de respektive 

                                                 
35 Rosengren & Arvidson (2002) s.360 
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medieformernas dagordning ser ut. Därmed ger detta även validitet till studien eftersom den då kan 

sägas mäta det den är avsedd att mäta.36 

 

 

4.4 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om att kunna uttala sig om tillförlitligheten av en metod i förhållande till att 

uppnå syftet.37 För att uppnå en hög reliabilitet har jag i de olika momenten, såsom val av metod 

och vid kategorisering av teman, varit noggrann med att beskriva tillvägagångssättet. Vidare har jag 

i resultatdelen varit noggrann med att underbygga mina påståenden och argument med citat från 

materialet, i detta fall twitter.   

 

4.5 Tillvägagångssätt vid kategorisering 
I nästa avsnitt kommer jag att redogöra för de teman och kategorier som kommer ligga till grund för 

resultatdelen. Eftersom syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan de traditionella 

nyhetsmedierna och sociala medierna har kategoriseringen av teman och aktörer baserats på 

innehållet i nyhetsartiklarna samt de tweets som ingår i mitt urval. Detta för att vidare kunna se om 

samma teman och kategorier är förekommande inom båda medieformerna. Kategorierna av både 

teman och aktörer som inkluderats har framkommit genom att det under behandlingen av mitt 

empiriska material varit möjligt att urskilja mönster i vad som diskuteras. Vid tillvägagångssättet 

inledde jag med att noggrant läsa igenom 10 nyhetsartiklar av mitt urval för att se vilka teman som 

diskuterades. Vidare fortsatte jag att gå igenom resterande artiklar för att se om dessa teman var 

återkommande och efter det hur ofta. Sedan genomfördes det en likadan innehållsanalys på min 

twitterempiri på Twitter, men helt oberoende av tematiseringen från nyhetsartiklarna. Vidare 

genomfördes detta också för att urskilja aktörerna i de båda medieformerna. 

Således innebär detta att de teman och aktörer som förekommer i min studie har kunnat urskiljas i 

empirin, istället för tvärtom, för att således kunna identifiera de gemensamma och olika ämnen som 

diskuterats inom nyhetstidningarna och på twitter. 

 

 

  

                                                 
36   Bergström & Boréus (2005) 
37   Bergström & Boréus (2005) 
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4.6 Tematisering 
 

Vad gäller tematiseringen av de artiklar jag granskat bör det nämnas att dessa enbart består av 

nyhetsartiklar och inte debattartiklar. Detta innebär att den kritik, det stöd eller andra typer av 

åsikter som uttrycks i texterna, och då i sin tur ligger till grund för min tematisering, inte kommer 

från skribenten själv utan någon form av aktör. Vad gäller de tweets jag granskat använder jag såväl 

kritik som kommer från twittrararen själv, liksom den som förekommer i en eventuella text som 

denne länkar till. Denna text kan dock vara både en nyhets-, en debattartikel eller någon annan sorts 

text, exempelvis en blogg.  Nedan kommer jag att redogöra för de tio olika teman jag lyckats 

urskilja i nyhetsrapporteringen. Värt att uppmärksamma vidare är att majoriteten av artiklarna 

innehåller fler än ett tema. 

 

Kritik mot person 

Denna kategori innefattar kritik som riktats mot en aktör av en annan aktör. Exempelvis att 

Saudiarabien kritiserar Margot Wallström för hennes uttalanden. 

 

Kritik mot sak(avtalet) 

Denna kategori består som namnet antyder att det är en viss sak eller ett föremål som får utstå 

kritik. I denna fallstudie är det enbart det militära avtalet mellan Sverige och Saudiarabien som får 

utstå kritik. Denna kritik kan dock komma från olika håll och då specifikt den kritik som kommer 

inifrån regeringen, först och främst ifrån Miljöpartiet. Exempel på detta kan vara att Folkpartiets Jan 

Björklund uttalat sig om att avtalet bör brytas.  

 

Kritik mot nation/regering 

I denna kategori handlar det om den kritik som uttrycks mot antingen en nation eller nationens 

regering. Detta inkluderar därför både den kritik som riktas mot Saudiarabiens regering samt den 

som riktas mot Sveriges regering. 

 

Stöd för person 

Denna kategori består av de artiklar som beskriver ett stöd för en person från en annan person eller 

grupp. Exempel på detta är att Amnesty stöttar Margot Wallström för hennes uttalanden om 

Saudiarabien. 
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Stöd för sak(avtalet)  

Inkluderingen av denna kategori är enbart av akademiskt intresse gällande nyhetsartiklarna, då 

ingen av de artiklar som ingår i min empiri redogör för ett stöd för det så kallade ”Saudiavtalet”. I 

det fall som artikeln handlat om att en aktör sett negativt på att avtalet brutits har det istället handlat 

om de konsekvenser  som det brutna avtalet kan komma att få för svenskt näringsliv. 

 

Stöd för nation/regering 

Denna kategori fungerar som motsatsen till kategorin som inkluderar kritik mot en nation eller en 

regering. Här finner man de artiklar där det uttrycks ett stöd för en nation eller en regering. 

 

Konsekvenser för det Svenska näringslivet 

Denna kategori består av de artiklar som helt eller delvis fokuserar på de konsekvenser som det 

brutna avtalet får för svenskt näringsliv. Här finns även inkluderat två notiser som handlar om att ett 

svenskt företag planerar att starta en skola i Saudiarabien, samt de artiklar som tar upp svensk 

vapenexport. 

 

Internationella relationer 

I denna kategori återfinns de artiklar som handlar om Sveriges relationer med omvärlden. Exempel 

på sådana artiklar är dels de som handlar om att Saudiarabien samt de Förenade Arabemiraten kallat 

hem sina respektive ambassadörer, och dels de artiklar som handlar om huruvida Sveriges 

eventuella planer på att få en plats i FN:s säkerhetsråd skadats av den försvårade relationen med 

Saudiarabien och de Förenade Arabemiraten. 

 

Mänskliga rättigheter 

I denna kategori ligger artiklarnas fokus på de brott mot mänskliga rättigheter som begås i 

Saudiarabien. Exempel på detta är att en saudisk bloggare dömts till tusen piskrapp efter att ha 

ansetts smäda islam på sin blogg. En dom som kritiserats av flera aktörer som till exempel 

utrikesminister Margot Wallström och människorättsorganisationen Amnesty International. 

 

Intern konflikt i regeringen 

I denna sista kategori återfinns artiklar som handlar om de interna konflikter som förekommit inom 

regeringen. Detta påstås i artiklarna bero på att Socialdemokraterna inledningsvis ville omförhandla 

avtalet med Saudiarabien medan Miljöpartiet ville säga upp det helt och hållet. 
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4.7  Kategorisering av aktörer 
 

 

För att kunna besvara min tredje frågeställning behöver jag ta reda på vilken typ av aktör som ges 

störst utrymme i såväl nyhetsartiklarna som på Twitter. För att lyckas med detta kommer jag 

använda mig av en liknande metod som den jag använde mig av när jag tematiserade innehållet i 

nyhetsartiklarna. 

Därför har jag tagit fram åtta stycken kategorier som jag lyckats urskilja baserat på de typer av 

aktörer jag funnit i min empiri från Twitter. Dessa kommer jag nu att redogöra för. 

 

Politiker eller representant för politiker 

Denna typ av aktör är antingen aktiv politiker själv eller representant för en sådan. Exempel på en 

sådan aktör kan antingen vara utrikesminister Margot Wallström som får agera exempel på 

politiker, eller hennes pressekreterare Erik Boman, som får agera exempel på en representant för en 

politiker. 

 

Journalist, Skribent eller Nyhetsorganisation 

I denna kategori återfinns de aktörer som antingen arbetar som journalister vilket därmed per 

automatik gör dem till en viktig aktör i min studie. Vidare inkluderar jag även frilansskribenter och 

bloggare, som även om de inte arbetar vid någon tidning ändå kan nå ut till många människor med 

sina texter. Slutligen inkluderar jag även nyhetsorganisationer i denna kategori, exempelvis SVT 

Nyheter. 

 

Expert 

Vad gäller kategorin expert anser jag det nödvändigt med att vara tydlig med vad min definition i 

denna studie är, detta eftersom det är ett begrepp som lätt kan betyda olika saker för olika 

människor. De aktörer jag kommer att kategorisera som experter i min studie är, helt enkelt, de 

personer som besitter stor kunskap i ett område som är direkt relaterat till min studie. Detta kan 

exempelvis vara en professor i statsvetenskap. 

 

Organisation eller företag 

Denna kategori består av de företag eller organisationer som framträder i min empiri. Det kan 

exempevis röra sig om Svenskt Näringsliv eller människorättsorganisationen Amnesty. 
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Representant för Organisation eller Företag 

Denna kategori består av aktörer som antingen uttalar sig å en organisation eller ett företags vägnar, 

alternativt är såpass starkt anknuten till organisationen eller företaget att detta påverkar dennes 

status eller följarkrets, även om den uttalar sig eller twittrar privat. Exempel på detta är om 

individen i fråga är ordförande för en organisation eller VD för ett företag. 

 

Kändis 

Denna kategori består av aktörer som inte nödvändigtvis är direkt anknutna till fallet i sig, men 

däremot besitter en såpass hög social status att bara det faktum att de uttalar sig i frågan gör att de 

blir en viktig aktör. 

 

Individ eller Privatperson 

Denna kategori består av aktörer som inte går att beskriva som annat än gemene man. De är 

måhända kunniga inom internationella relationer, intresserade av ett politik eller duktiga på att 

skriva, men ingen av dessa egenskaper är tillräckligt utmärkande för att det skall göra dem till 

starkare aktörer än vad en annan privatperson är. Bara för att någon eventuellt skulle vilja bli en 

viktig aktör innebär inte detta att de automatiskt blir det, och därför finner man dem under denna 

kategori. 

 

Anonym eller Satir 

I denna kategori återfinner man de aktörer som förblir anonyma, eller de som är uppenbart satiriska, 

som till exempel twitterkontot @Romsons_skuta. 
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5 Resultat 
 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för de fynd jag gjort i min undersökning. Dels kommer jag 

att redogöra för vilka aspekter av fallet ”Saudiavtalet” man valt att fokusera på i tidningsartiklarna 

och dels vilka man valt att fokusera på på Twitter. Därtill kommer jag även att redogöra för vilken 

typ av aktör som framträder, både i artiklarna och på sociala medier. Detta kommer sedan att vara 

till min hjälp när jag skall besvara mina frågeställningar. Sammanlagt under min avsökningsperiod 

producerades det 64 artiklar från de fyra tidningar jag inkluderat i min undersökning. Dessa 64 

artiklar består av 11 st från Aftonbladet, 13 st från Expressen, 19 från Svenska Dagbladet samt 21 

från Dagens Nyheter. Vad gäller Twitter har min empiri bestått av  sammanlagt 734 tweets från 367 

twittrare. 

 

 

5.1  Jämförelse av teman 
 

 

För att direkt svara på en av mina frågeställningar kan jag konstatera att nyhetsmedierna och sociala 

medier val av teman att fokusera på är väldigt lika, vilket jag kommer presentera i tabellerna nedan. 

 

Som Tabell 1 & 2 tydligt visar så har en klar majoritet av såväl artiklarna som de tweets berört 

temat ”internationella relationer” varefter det är relativt jämnt fördelat mellan de övriga teman. 

Detta bör dock inte vara särskilt förvånande eftersom fallet i grunden handlar om Sveriges relation 

till Saudiarabien. Detta känneteckas exempelvis av artiklar likt den Dagens Nyheter publicerade den 

11:e Mars som handlade om hur  Saudiarabien kallade hem sin ambassadör från Sverige38, efter att 

ha anklagat Sverige för att ha blandat sig i landets angelägenheter. Således är detta ett exempel på 

hur relationen försämrats. 

På Twitter kan reaktionen på denna händelse resultera i tweets likt detta: 

 

”Lysande, ambassadören kallas hem. Kan man kalla relationen frostig, geografin till trots? #svpol 

#saudiavtalet #säkpol” 

@patbjo: 11/3/15 

 

                                                 
38 

 

 

 
 http://www.dn.se/nyheter/saudiarabiens-ambassador-kallas-hem/ 
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Här refereras uttryckligen till relationen med ett annat land vilket gör att detta tweet därför faller 

under kategorin ”internationella relationer”.  I andra fall är det inte lika bokstavligt utan kan till 

exempel handla om att Sveriges chanser att få en plats i FN:s säkerhetsråd anses ha försämrats när 

nu relationen till arabvärlden fått sig en törn. Dessutom ser man även ett exempel på ett tweet som 

tar upp fler än ett tema, nämligen ”mänskliga rättigheter”. Exempel på ett sådant tweet kan se ut 

såhär. 

 

”Kampen för mänskliga rättigheter får aldrig stå tillbaka för Sveriges strävan efter positioner, t ex 

i Säkerhetsrådet #saudiavtalet” 

Anne Ramberg @anneramberg: 9/3/15 

 

Dock upptäcker man skillnader när man  undersöker vilka övriga teman som de två medierna 

fokuserar på. Det näst vanligaste temat för båda har handlat om kritik, dock har tidningarna 

fokuserat på ”kritik mot person”, snarare än ”kritik mot nation/regering/grupp”, vilket 

Twitteranvändarna har gjort. 

Den ”kritik mot person” som uttrycks  i nyhetsartiklarna riktar sig huvudsakligen mot två personer, 

utrikesminister Margot Wallström och statsminister Stefan Löfvén. Däremot är det något större 

variation på vem som uttrycker kritiken. Exempelvis rapporterade Dagens Nyheter den 10:e Mars 

att Arabförbundet fördömde Wallström för hennes uttalanden om Saudiarabien39. Detta kan 

betraktas som att de riktade ”skarp kritik mot person”, i detta fall Margot Wallström. 

Även statsminister Löfvén fick som sagt utstå kritik i nyhetsmedia. Något som summeras väl i en 

artikel som publicerades i Expressen, även den, den 10:e Mars där Expressens politiske 

kommentator, K-G Bergström intervjuas. Han uttrycker sig kritiskt mot Löfvéns agerande då denne 

sagt att han tyckte det var ”tråkigt” att talet Margot Wallström skulle hållit inför arabförbundet, 

stoppades av Saudiarabien. Bergström menade att Löfvén skulle varit tydligare i sitt fördömande av 

Saudiarabiens agerande.40 

 

                                                 
39 http://www.dn.se/nyheter/varlden/arabforbundet-fordomer-wallstrom/ 
40 http://www.expressen.se/nyheter/k-g-bergstrom-kritisk-till-lofvens-agerande/ 
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Tabell 1: De fem vanligaste teman i nyhetsartiklarna. Staplarna representerar hur stor andel av alla artiklar som inkluderade ett 

visst tema. (N=64 artiklar)  

 

 

Tabell 2. De fem vanligaste teman på Twitter. Staplarna representerar hur stor andel av alla tweets som innehöll ett visst tema. 

(N=734 tweets) 

 

 

Vad gäller Twitteranvändarnas ”kritik mot regering/nation/grupp” har denna först och främst bestått 

i kritik mot den svenska regeringen som inte anses ha skött frågan väl. Denna kritik kommer oftast 

från andra  politiker, men även från privatpersoner. Kritiken består främst i att man anser att 

regeringens hanterande av situationen inte varit bra. 

Exempel på tweets som uttrycker kritik mot regeringen kan se ut såhär: 

 

 

"Inverterad diplomati" - tydligen en ny innovation från sammanbrottsregeringen. #svpol 

#saudiavtalet 

@jonasjacobsson: 11/3/15 
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Med tanke på förekomsten av sådan kritik kan det först tyckas något paradoxalt att det därför 

förekommer tweets och artiklar som uttrycker – både – kritik mot, och stöd för, regeringen. Dessa 

handlar främst om att man å ena sidan tycker att hanteringen av situationen varit dålig, men att 

beslutet samtidigt varit det rätta. 

 

”Så begått premiär, i @SVTDebatt fr Göteborg ikväll. Kritiserat regeringens taffliga hantering av 

#saudiavtalet. Sjabbel igen. Rätt beslut.” 

@KerstinLundgren 13/3/15 

 

 

"Rätt beslut, men vinglig färd" @CarolineSzyber Kristdemokraterna delvis kritisk mot regeringen. 

Kl 7.25 #saudiavtalet #p1morgon 

@SR_P1morgon: 10/3/15 

 

Denna kategori har dock inte enbart innehållit kritik mot den svenska regeringen utan det har även 

uttryckts kritik mot Saudiarabien såväl som Svenskt Näringsliv, varav det senare inte förekom i 

nyhetsartiklarna. Vad gäller svenskt näringsliv är det främst de 31 direktörer, som tillsammans, den 

6:e mars 2015, skrev en debattartikel där de menade att avtalet inte borde sägas upp, eftersom detta 

skulle få allvarliga konsekvenser för det svenska näringslivet. 

Denna kritik uttrycktes först och främst av privatpersoner men även kändisar som till exempel 

komikern Özz Nûjen 

 

”Där dog till slut o äntligen #saudiavtalet #svpol Glöm sen aldrig de 31 direktörerna o deras 

diktaturkramande o kvinnohat. #vapenexport” 

@ozznujen: 9/3/15 

 

 

Ser man till de övriga teman så skiljer sig även fokus åt på dessa punkter då tidningarna prioriterat 

fokus på ”mänskliga rättigheter” över ”näringsliv”, medan det motsatt förhållandet gäller för 

Twitter. Med det sagt så är dock skillnaden dessa kategorier sinsemellan väldigt liten, nämligen 

bara en procentenhet, vilket gör att man trots allt kan betrakta de båda medieformernas fokus på 

dessa teman som likvärdiga. 
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Vad gäller nyhetsartiklarna så är det ingen av dem som helt och hållet handlar om mänskliga 

rättigheter utan det tas upp som ett av flera teman, exempel på detta är Svenska Dagbladets artikel 

från den 11:e Mars.41 Artikeln i fråga går förvisso under rubriken ”Löfvén: Saudierna kränker 

”Mänskliga rättigheter”, men den tar även upp sådant som faller under temat ”Internationella 

relationer” samt ”Konsekvenser för näringslivet”. Liknande exempel på artiklar som innehåller flera 

teman finner vi i Expressens artikel från den 10:e Mars.42 Där det både uttrycks kritik mot 

regeringen för hur de hanterat situationen men även också stöd för regeringens beslut. 

Twitteranvändarnas fokus på mänskliga rättigheter är på så sätt något mer exklusivt då det 

förekommer flera tweets som kan sägas enbart tillhöra temat ”mänskliga rättigheter”. Detta 

exemplifieras genom följande tweets. 

 

Sverige står upp för mänskliga rättigheter. #Saudiavtalet avslutas. @carlbildt goes bananas. 

#saudivapen https://carlbildt.wordpress.com/  

 @rolflindahl 10/3/15 

  

 

Pressmeddelande om #saudiavtalet: En seger för kampen för mänskliga rättigheter och demokrati! 

http://us3.campaign-archive1.com/?u=47943f4fc2f0e78e6f57456b6&id=5e51acd2a8 … 

@svenskafreds 10/3/15  

 

 

Vad gäller nyhetsartiklarnas fokus på det uppsagda avtalets konsekvenser för näringslivet finner 

man dock flera artiklar som i större utsträckning fokuserar på enbart detta tema. En sådan artikel 

publicerades av Svenska Dagbladet den 12:e Mars, och handlar om att företag säger sig redan har 

börjat märka av effekterna av det uppsagda avtalet.43 

Andra liknande exempel finner man i en annan av Svenska Dagbladets artiklar, som publicerades 

dagen innan, det vill säga den 11:e Mars.44 Där uttalar sig Mellanösternexperten Per Jönsson om att 

det var sannolikt att det uppsagda kunde få följder för det svenska näringslivet, något som också 

visade sig stämma. 

 

                                                 
41 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/wallstrom-omojligt-att-behalla-avtalet_4400391.svd 
42 http://www.expressen.se/nyheter/blandade-reaktioner-pa-att-avtalet-skrotas/ 
43 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/foretag-marker-redan-saudi-effekter_4404431.svd 
44 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/avbrutet-avtal-kan-fa-handelsfoljder_4398421.svd 
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På Twitter talar man inte alls i samma utsträckning om de potentiella konsekvenserna för svenskt 

näringsliv som ett uppsagt avtal skulle medföra. I den begränsade mån det sker kan det se ut på 

följande sätt. 

 

Tankeväckande läsning om #saudiavtalet “@ledarsidorna_se: "”Konsekvenserna för näringslivet 

återstår”" http://www.svt.se/opinion/article2746813.svt …” @Utrikesdep 

@MartinMoberg 11/3/15  

 

I övrigt ser Twitteranvändarna snarare de eventuella negativa konsekvenserna för svenskt näringsliv 

som ett nödvändigt ont. Därför är det flera tweets som riktar kritik mot näringslivet som inte anses 

vara tillräckligt altruistiska utan anklagas för att sätta egna intressen först. Exempel på sådan kritik 

kan se ut såhär. 

 

Pierre Schori: ”Inte första gången näringslivet vill styra politiken” 

http://www.dn.se/debatt/repliker/inte-forsta-gangen-naringslivet-vill-styra-politiken/ … #svpol 

#saudiavtalet 

@HansCJohansson 12/3/15 

 

Slutligen kommer vi till punkten som skiljer de båda åt. Detta eftersom det femte vanligaste temat i 

nyhetsartiklarna var ”kritik mot nation/regering/grupp”, vilket redan figurerat som det andra 

vanligaste tema hos Twitteranvändarna. Även detta tema var i tidningarna något mångfacetterat dels 

då det i en artikel framförs kritik mot Saudiarabien45. I andra artiklar är det Margot Wallström som 

kritiserar Svenskt Näringsliv, exempelvis den som publicerades av Expressen den 12:e Mars.46 

 

 

 

Det femte vanligaste temat bland Twitteranvändarna var istället ”Stöd för nation/regering/grupp, 

vilket inte förekom bland de fem vanligaste teman i nyhetsartiklarna. På twitter vad det vanligast att 

detta stöd riktades mot Margot Wallström då man stöttade henne och hennes uttalanden om 

situationen för de mänskliga rättigheterna i Saudiarabien. Detta stöd kunde se ut på följande sätt. 

 

                                                 
45 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20440444.ab 
46 http://www.expressen.se/nyheter/wallstrom-till-attack--mot-naringslivet/ 
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Skillnaden mellan Carl Bildt och Margot Wallström. Wallström har en ryggrad. #svpol 

#saudiavtalet 

@Markus_Mattila 13/3/15 

Således kan man sammanfatta detta avsnitt med att nyhetsmedierna och de sociala medierna 

fokuserar på i stort sett samma teman. Skillnaden är dock sättet på vilket man gör detta samt i 

vilken utsträckning det sker. 

 

 

5.2 Jämförelse av aktörer 
 

Nu när det blivit fastställt vad som diskuteras är det dags att undersöka vem som gör det. Dock bör 

jag innan jag går allt för långt i min redogörelse förklara att eftersom flera av nyhetsartiklarna varit 

förhållandevis långa och även innehållit flera olika aktörer har jag således valt att anteckna både 

vilken typ av aktör det är och hur ofta den förekommer. Således innebär det att samma aktör kan 

återkomma i flera artiklar. 

 

Sammanlagt rör det sig om 117 fall då aktörer fått uttala sig i nyhetsartiklar. Dock är det som man 

tydligt kan se i Tabell 3 och 4 en avsevärt mer begränsad variation av aktörer i nyhetsartiklarna än 

vad som är fallet på Twitter, vilket redovisas i Tabell 4. I nyhetsartiklarna förekommer det tre typer 

av aktörer där ”politiker” är det överlägset största kategorin. Dessa politiker är oftast de som tillhör 

toppen i sina respektive partier, eller är framträdande på andra sätt. Exempelvis framträder, föga 

förvånande, Margot Wallström vid ett flertal tillfällen, men även hennes pressekreterare Erik 

Boman är en återkommande aktör.  

Exempel på en expert som framträder i artiklarna är Mellanösternexperten Per Jönsson, 

Utrikespolitiska institutet47. Som jag tidigare nämnt i metodavsnittet definierar jag i denna studie 

experter som individer som besitter stor kunskap i ett eller flera ämnen som är relaterade till fallet. 

De typer av representanter för organisationer eller företag som förekommer varierar något. När det 

gäller organisationer handlar det dels om människorättsorganisationer där Sevag Kechichian från 

Amnesty och Adam Coogle från Human Rights Watch är två exempel men även Carola Lemne, VD 

för Svenskt Näringsliv, intervjuas. 

Företagssidan av denna kategori representeras vid ett flertal tillfällen av Petter Bäckgren som driver 

diagnostikföretaget Kibion. 

                                                 
47 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/avbrutet-avtal-kan-fa-handelsfoljder_4398421.svd 
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Vad som är gemensamt för alla tre kategorier är att de tillhör vad som skulle kunna ses som en slags 

elit. Det vill säga att de antingen besitter en kunskap eller en position i samhället som gör att deras 

åsikt blir mer intressant än gemene mans.  

  

Tabell 3:Aktörer i nyhetsartiklarna. Staplarna anger hur stor andel av alla aktörer som tillhör en viss kategori. (N=117 aktörer) 

 

 

Tabell 4: Typer av aktörer på Twitter (N=367 aktörer) 

Betraktar man Tabell 4 i relation till Tabell 3 så kan man som tidigare nämnt finna en vida större 

variation av aktörer. Största kategori här är ”Privatperson” något som överhuvudtaget inte 

förekommer i nyhetsartiklarna. Med det sagt kan man trots allt finna vissa likheter mellan de båda 

medieformerna även här och vilka aktörer som återfinns. Detta eftersom ”Privatperson” enbart 

utgör en tredjedel av alla aktörer på Twitter som jag fann i min undersökning. 
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Övriga 60 procent, då också exkluderat kategorin ”Anonym/Satir”, kan betraktas som medlemmar 

av samma slags elit som jag nämnde tidigare. 

 

Vad gäller de typer av aktörer som förekommer så öppnar Twitter upp möjligheter för de som, av 

tidiningarna, inte anses intressanta nog för att intervjuas. Exempel på detta är politikern Anders 

Åkesson(@andersaakesson) som stod för sex tweets i mitt urval, vilket var tre gånger större än 

genomsnittliga två tweets per twittrare. Åkesson är riksdagsledamot för Centerpartiet från Kalmar 

län. Även om han förvisso sitter som ledamot i riksdagens trafikutskott så har han bevisligen inte 

bedömts intressant att intervjuas om sin åsikt om Saudiavtalet. 

På Twitter kan han dock få sin röst hörd och i egenskap av politiker är han därför del av den 

”elitgrupp” jag tagit upp tidigare. 

 

Denna elitgrupp är som man kan se av Tabell 3 & 4 avsevärt utökad på Twitter jämfört med i 

artiklarna. Detta beror mångt och mycket på att journalisterna själva nu utgör aktörer och är 

framträdande i empirin. Daniel Öhman(@ohmandaniel) är ett väldigt bra exempel på detta då han 

stod för 15 av alla tweets i mitt urval. Dock är det inte uteslutande journalister som förekommer i 

urvalet utan även olika typer av skribenter som till exempel bloggaren Mattias 

Lindbäck(@ekonomism) som stod för 8 tweets, eller nyhetsorganisationer som Sveriges Radio, där 

kontot @SREkot bidrog med 10 tweets. 

 

Att organisationer och företag träder fram som en del av elitgruppen beror på ungefär samma sak 

som att journalisterna gjort det. Eftersom journalisterna varit de som producerat artiklarna har de 

inte agerat som aktör i dem. På liknande sätt har organisationerna och företagen i artiklarna fått 

förlita sig på sina representanter och talespersoner för att göra sig hörda. På Twitter kan de nu 

istället använda sig av sina officiella Twitterkonton och på så sätt föra sin egen talan. Ett tydligt 

exempel på en organisation som tagit klivet in i elitgruppen med hjälp av sociala medier är Svenska 

Freds som stod för 14 av alla tweets i mitt urval. 

Även gruppen representanter för organisationer och företag har utökats något och då har 

representanter för just Svenska Freds tillhört de absolut vanligast förekommande i mitt urval där 

Linda Åkerström(@lakerstrom) och Anna Ek (@ekenanna] stått för 11 respektive 12 tweets 

vardera. 
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5.3 Relationen mellan medieformerna 
 

Slutligen är det lämpligt att redogöra för i vilken utsträckning de båda medierna interagerar med 

varandra. Likt variationen av aktörer är det dock även här en klart märkbar obalans medieformerna 

emellan. 

Vad gäller Twitter så har man i 324, det vill säga 44 procent, av de totalt 734 tweets som granskats, 

bifogat en länk till en annan medieform.  

Av dessa  324 tweets har 143 tweets, 44 procent, varit länkar till en nyhetsartikel, varav flera dock 

varit till andra tidningar eller former av nyhetsmedier, än de tidningar jag hämtat artiklar ifrån. 

Vidare innehöll 146 av alla tweets, det vill säga 45 procent, länkar till någon form av åsiktsbaserad 

artikel, det vill säga en debattartikel, ledarsida eller liknande. Slutligen innehöll 35 av de tweets jag 

inkluderat i mitt urval, det vill säga 11 procent, länkar till andra typer av sociala medier, som 

exempelvis bloggar vilka var vanligt förekommande, eller vanliga hemsidor. 

I nyhetsartiklarna å andra sidan, hänvisar man inte alls i samma utsträckning till sociala medier som  

man på sociala medier hänvisar till nyheter.  

I enbart tre av de 64 artiklar som granskats hänvisas det öppet till sociala medier. I det ena fallet 

handlar det om citat hämtade från förre utrikesministern Carl Bildts blogg i vilken han uttryckte oro 

över den rådande relationen med Saudiarabien. 

I den andra artikeln hänvisade man till två twitter-konton, det ena tillhörande Grön Ungdoms Lorent 

Tovatt, och det andra Sveriges Radios korrespondent Cecilia Uddén. Tovatt uttryckte skarp kritik 

mot avtalet och ansåg att det borde brytas medan Uddén var den som först fick uppgifter om att 

utrikesminister Margot Wallström stoppats från att hålla sitt tal inför Arabförbundet.  

I den sista artikeln refereras det till Advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg 

twitterkonto.Värt att notera är dock att bara det sista av dessa tweets kom fram bland topp-resultaten 

av de tweets som inkluderats i denna undersökning. Detta skrevs av Anne Ramberg, vilket jag 

också angivit som exempel på Twitteranvändarnas fokus på såväl ”internationella relationer” som 

”mänskliga rättigheter”. 
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6 Analys 
 

6.1 Ryktet om journalistikens död är vida överdrivet 
 

Det grundläggande syftet med denna undersökning var att studera relationen mellan nyhetsmedia 

och sociala medier. Baserat på interaktionen mellan de båda medieformerna som förekommer i min 

empiri är det rimligt att påstå att denna relation är tämligen obalanserad. Detta eftersom 324 av 764 

tweets i min empiri innehöll hänvisningar till nyhetsmedia, medan antalet nyhetsartiklar som 

innehöll hänvisningar till sociala medier bara var tre stycken. 

Detta vittnar om ett maktförhållande där nyhetsmedierna är betydligt mer dominerande än vad de 

sociala medierna är, vilket enigt Innis förklarar varför det i större utsträckning hänvisas till 

nyhetsmedia än vad det hänvisas till sociala medier. 

Innis teori menar att det är det dominerande kommunikationssättet som styr maktfördelningen och 

baserat på antalet gånger som sociala medier hänvisar till nyhetsmedia och vice versa tyder det på 

att det allt jämt är nyhetsmedierna som är det dominerande kommunikationssättet. 

 

Anledningen till detta hittas dock hos Deuze. Han menade att den traditionella journalistiken inte 

bara riskerade att förlora sin ställning som dominerande källa till nyheter men också sakta men 

säkert var på väg mot sin död om den inte anpassade sig till den digitala utvecklingen.48 

Det är dock inte bara interaktionen som vittnar om hur maktförhållandet ser ut, utan även de typer 

av aktörer som förekommer i de båda medierna. På Twitter utgjorde journalister och 

nyhetsorganisationer den näst största gruppen av aktörer (28%) efter privatpersoner(32%), medan 

de sistnämnda inte förekom överhuvudtaget i nyhetsartiklarna. Detta vittnar inte bara om 

nyhetsmedierna sitter i en maktposition som dominerande kommunikationssätt, enligt Innis49. De 

har även anpassat sig till den nya teknologin, vilket Deuze förutspådde att de skulle vara tvungna att 

göra. Istället har de förstärkt sin postion genom att vara aktiva på sociala medier och placera sig 

själva i twitteranvändarnas flöden med, bland annat, hänvisningar till sina artiklar i nyhetsmedia.   

 

 

6.2 Liknande dagordning men på olika sätt 
Den andra frågeställningen med vilken jag tog mig an mitt material var vilka teman i 

nyhetsrapporteringen kring Saudiavtalet som de båda medieformerna valde att fokusera på. Detta 

                                                 
48 Deuze(2007): s. 141 
49 Nord & Strömbäck(2012): s. 94 
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skulle syfta till att undersöka om McCombs dagordningsteori50 fortfarande höll 2015, 47 år efter att 

den togs fram.  

Som jag redan presenterat i resultatkapitlet så visade min undersökning att man fokuserade på i stort 

sett samma teman om än med några skilllnader.  

Således skulle det innebära att dagordningsteorin än idag är aktuell, men bara till viss del. Enligt 

dagordningsteorin skulle de vanligaste teman i nyhetsmedia och på twitter vara samma.  

Så var dock inte fallet, åtminstone inte i den utsträckning som hade varit nödvändigt för att helt 

bekräfta dagordningsteorin aktualitet. Detta eftersom de teman man fokuserade på dels inte var de 

samma, då Twitteranvändarna valde att fokusera på temat ”Stöd för nation/regering/grupp” snarare 

än ”Kritik mot person”. Dels var inte heller den inbördes ordningen för vilka teman som var 

vanligast, bland de övriga fyra teman de delade densamma, vilket den hade behövt vara för att helt 

bekräfta dagordningsteorin. Däremot är de båda medieformernas fokus tillräckligt lika för att det 

inte skall gå att helt avfärda teorin. 

 

Således går det att betrakta detta förhållande på två sätt. Antingen varför de två medieformernas 

fokus är såpass lika som de är? Eller, varför de är så olika? 

En potentiell förklaring till varför de är så lika kan vara att en stor del av aktörerna på Twitter 

utgjordes av journalister eller nyhetsorganisationer(28%) vilket leder till att nyhetsmediernas fokus 

per automatik förs över till Twitter genom dessa aktörer. 

Den andra potentiella förklaringen är att många aktörer på Twitter inte är tillräckligt resursstarka att 

ta fram sina egna nyheter. Det är till exempel inte alla som har tillgång till en representant för 

Arabförbundet eller liknande. Således blir de beroende av nyhetsmedia för att få sina nyheter och 

information vilket leder till att det som man diskuterar på Twitter blir detsamma som 

nyhetsmedierna fokuserar på, eftersom det inte finns någon annan information att tillgå. 

 

Väljer man att ställa sig frågan varför de två medieformernas fokus är så olika kan man även här 

finna två förklaringar. Den första är på sätt och vis den samma som den första förklaringen till 

varför deras fokus var så likt. 

Å ena sidan utgörs 28% av aktörerna på Twitter av journalister och nyhetsorganisationer. Å andra 

sidan är 72% av aktörerna i min empiri – inte – journalister eller nyhetsorganisationer. Den största 

gruppen aktörer på Twitter var till och med privatpersoner, en grupp som inte alls kom till tals i 

nyhetsmedia. 

 

                                                 
50 McCombs & Wadensjö(2006): s. 26 
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Därför är det inte orimligt att anta att den stora mängd privatpersoner som nu plötsligt kommer till 

tals, bidrar till att skifta Twitters fokus, till andra teman än de som nyhetsmedia fokuserar på. 

Den andra potentiella förklaringen till varför fokus är så olikt är att den ursprungliga 

dagordningsteorin baserades nyhetsmedias rapportering fem veckor bakåt i tiden innan 

undersökningen gjordes. Min undersökning har i förhållande till McCombs skett i relativ realtid, 

åtminstone i den aspekt att jag hämtat min empiri från både nyhetsmedia och Twitter från samma 

tidsperiod. Detta betyder att jag i min empiri får med Twitteranvändarnas direkta reaktioner på 

nyhetsrapportering, snarare än deras undermedvetna fokus på vissa sakfrågor, eller teman i mitt fall. 

För att summera går det inte att helt bekräfta dagordningsteorin med hjälp av i min undersökning 

eftersom skillnaderna är för stora. Däremot är likheterna dock tillräckligt stora för att man inte skall 

kunna avfärda den. 

 

 

 

6.3 Eliten som syns 
 

Den tredje och sista av mina frågeställningar jag har arbetat utifrån var att undersöka vilka aktörer 

som komma till tals och synas i de respektive medieformerna. Likt min övergripande frågeställning 

fann jag att även denna relation var obalanserad då det i nyhetsartiklarna enbart förekom aktörer 

från tre av mina åtta kategorier. På Twitter å andra sidan förekom samtliga, om än i väldigt 

varierande utsträckning. Som det framgår av mitt resultat så var politiker den dominerande 

kategorin aktörer i nyhetsartiklarna, vilket förvisso kanske inte är så förvånande eftersom fallet 

handlar om svensk utrikespolitik. Hur som helst betyder det att ingen av de aktörer som ges 

utrymme i nyhetsmedia, enligt min definition, är en privatperson. Vilket leder till slutsatsen att det 

är eliten som agerar en slags ”gate-keeper” i nyhetsmedia. 

 

Anledningen till denna dominans från eliten kan förklaras med hjälp av det ramverk för 

journalisternas nyhetsvärdering som Stuart Allan redogör för51. Här framgår att de händelser som 

inkluderar någon form av elitperson har en större chans att bli en nyhet än om det handlar om en 

”vanlig person”. Således kan detta förklara frånvaron av kategorin ”Privatperson” i 

nyhetsartiklarna. 

 

På Twitter är det dock privatpersonerna som utgör den största kategorin aktörer med sina 32%. 

Trots det så är de fortfarande inte tillräckligt många för att kunna betraktas vara den dominerande 

gruppen. Även om man skulle räkna kategorin ”Anonym/Satir” till privatpersoner, eftersom de lika 

                                                 
51 Allan(2000): s. 62 
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gärna kan vara det som något annat, så skulle fortfarande 60% av de Twitteranvändare som 

framkommit i min empiri att utgöras av det jag valt att kalla för eliten. 

Det faktum att ingen av dessa grupper i sig själva är större än vad privatpersonerna och de anonyma 

är, spelar inte någon roll. Faktum kvarstår att tre femtedelar av twitteranvändarna inte är 

privatpersoner utan medlemmar av en slags elit. Detta betyder att även Twitter styrs av elitens ”gate 

keepers”, oavsett om de är politiker, journalister eller kändisar. 

 

 

Sätter man sedan dessa fynd i relation till Carpentiers två dimensioner av delaktighet52 finner man 

att nyhetsmedia tillhör den minimalistiska dimensionen då den av naturliga skäl styrs av en liten 

grupp bestående av en professionell elit, i form av journalisterna. I enlighet med Carpentiers 

dimensioner är det denna grupp professionella, det vill säga journalisterna, som styr vilka ämnen 

som diskuteras, genom sin nyhetsvärdering. 

 

På pappret erbjuder Twitter, på grund av sina egenskaper, lika stora möjligheter att delta i, och att 

påverka, debatten, vilket är kännetecknande för den maximalistiska dimensionen. 

Därför framstår det kanske som mer förvånande att även Twitter bör betraktas som en del av den 

minimalistiska dimensionen.  

Även om privatpersonerna utgör den enskilt största kategorin, så blir det inte det intressanta i 

sammanhanget. Det intressanta är istället att 60% av Twitteranvändarna – inte – är privatpersoner. 

De som syns, och som där med kontrollerar vilka som är de dominerande teman, är även här den 

professionella eliten. Det är journalisterna, politikerna, representanterna för olika organisationer och 

kändisarna som, i egenskap av att vara dem de är eller jobbar med det de gör, når ut till fler 

människor än vad de flesta privatpersoner kan. 

Det är genom interaktionen med denna elit som privatpersonerna har sin chans att synas, vilket 

leder till att denna elit, oavsiktligt eller ej, även på Twitter får den ”gate-keeperroll” som 

journalisterna har i nyhetsmedia. 

 

  

                                                 
52 Carpentier(2011): s. 17 
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7 Slutdiskussion 
 

Min undersökning har syftat till att skapa en förståelse för hur nyhetsmedia interagerar med sociala 

medier och hur relationen mellan dessa båda medieformer ser ut. 

Tidigare forskning kring ämnet visade att de sociala medierna kan utgöra ett viktigt verktyg för 

journalisterna i sitt dagliga arbete, vilket speciellt Bruns och Burgess pekade på när de redogjorde 

för de tre användningsområden för Twitter som de fann i sin undersökning. Detta stämmer även 

överens med vad jag fann då det fanns en stor närvaro av journalister och länkar till nyheter i min 

empiri vilket vittnar om att journalisterna anammat denna nya teknologi och utnyttjar de 

möjligheter som det erbjuder dem. 

En punkt där min studie inte stämde överens med tidigare forskning var dock när det gällde hur 

journalisterna och publiken samarbetar och skapar vad Papacharissi kallade för affektiva 

nyhetsflöden53, det vill säga de som styrdes av känslor och åsikter. I min undersökning förekom 

ytterst sparsamma bevis på att journalisterna inkluderade de sociala medierna i sina artiklar, vilket 

också gör det möjligt att fortfarande tala om journalistiken som den dominerande aktören även inom 

sociala medier.  

Detta betyder dock inte nödvändigtvis att dessa typer av affektiva nyhetsflöden inte förekommer i 

Sverige eller de tidningar jag undersökt, utan kan snarare bero på mitt val att avgränsa min 

empiriinsamling. Däremot kan resultatet i min studie säga något om hur svenska journalister ser på 

och använder sociala medier.  

Jag valde att enbart fokusera på rena nyhetsartiklar där journalistens personliga åsikt och tyckande 

inte utgör en lika stor faktor som den gör i debattartiklar och ledare, även om den mänskliga faktorn  

såklart gör det svårare att förbli helt neutral i sitt skrivande. Hade jag dock istället valt att inkludera 

debattartiklar och ledare är det möjligt att jag hade funnit större bevis på en interaktion med 

publiken, i detta fall sociala medier. Vidare forskning bör således göras för att ytterligare kunna 

bekräfta denna tes. 

 

Oavsett vilket så tyder mitt resultat på att den interaktion som förekommer mellan nyhetsmedia och 

sociala medier är avsevärt obalanserad.  

Inledningsvis var syftet också att ta reda på om Maxwell McCombs dagordningsteori54 från 1972 

fortfarande var aktuell idag. Resultatet var dock inte helt entydigt på denna punkt eftersom det både 

fanns tecken som tydde på att den fortfarande var aktuell, men även tecken som tydde på att den 

inte var det. Detta eftersom sociala medier och nyhetsartiklarna fokuserade till stor del på samma 

                                                 
53 Papacharissi (2015): s. 27 
54 McCombs & Wadensjö(2006): s. 26 
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teman, men ändå fanns det skillnader då man på twitter såg allt fler personer som visade stöd för 

Margot Wallström än vad som framkom i nyhetsartiklarna.  

En anledning till detta kan vara den teknologiska utvecklingens framsteg de senaste åren då det nu 

finns möjligheter för privatpersoner att snabbt och på egen hand ta reda på den information de vill 

ha. De har således möjlighet att bilda sig en egen åsikt utan att behöva förlita sig på, de lokala eller 

för den delen nationella, nyhetsmedierna.   

Därför är det möjligt att jag fått ett annat resultat om jag frågat folk på gatan  om vad de ansåg om 

händelseförloppet kring Saudiavtalet, snarare än att använda mig av Twitter som källa för min 

empiri. Detta eftersom Twitteranvändarna redan anammat den ännu relativt nya teknologi som är 

sociala medier och därför sannolikt även är vana att hantera ett större utbud av nyhetskällor. Genom 

att kunna orientera sig på internet ges dem större möjligheter att se fler perspektiv på Saudiavtalet 

än de som förmedlas i exempelvis de nyhetsartiklar som ingått i denna undersökning. Samtidigt 

som deras kunskap om den nya teknologin möjliggör att man också kan välja bort de perspektiv 

som man inte anser önskvärda, vilket gör att nyhetsartiklarna erbjuder ett mer, åtminstone rent 

teoretiskt sett, neutralt perspektiv. Hade jag frågat folk på gatan är det möjligt att en del av dem 

utgjorts av människor som inte regelbundet använder sig av, eller ens har tillgång till internet 

exempelvis många äldre, kanske istället förlitar sig i större utsträckning på nyhetsmediernas 

rapporteringar för att få information. 

 

För att summera vittnar min studie om två saker. Den första är att de traditionella nyhetsmedierna 

alltjämt har ett starkt grepp över innehållet i samhällsdebatten. Detta visar sig i de aspekter av 

nyheten ”Saudiavtalet” som man fokuserar på på sociala medier, eftersom dessa liknar de 

traditionella nyhetsmediernas fokus. Även om det förvisso förekommer vissa skillnader mellan de 

teman som de båda medieformerna fokuserar på, finns det dock ett tydligt mönster som vittnar om 

att nyhetsmedierna fortfarande kontrollerar publikens dagordning. 

För det andra visar även min studie att det är eliten som styr, både inom de traditionella 

nyhetsmedierna och inom sociala medier. Detta visar sig inte minst i den totala avsaknaden av 

privatpersoner som får uttala sig i nyhetsartiklarna. Dessutom blir det uppenbart av det faktum att 

privatpersoner, som utgjorde största grupp enskilda aktörer på Twitter, fortfarande var underlägsna i 

antalet jämfört med de aktörer som tillhör ”eliten”. Således visar min studie att trots de sociala 

mediernas teoretiska möjligheter till delaktighet, får ändå inte privatpersonerna lika stort utrymme 

som eliten, det vill säga exempelvis journalister och politiker. 
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7.1 Förslag på vidare forskning 
 

Som jag nämnde tidigare i min diskussion skulle en potentiell ny forskningsvinkel vara att 

genomföra en liknande undersökning som min egen, men istället för att använda sig av enbart 

nyhetsartiklar också inkludera debattartiklar och ledare. Det skulle även vara intressant att enbart 

använda sig av de sistnämnda. En sådan undersökning hade rent potentiellt visat prov på en större 

utsträckning av att sociala medier inkluderas i artiklarna. 

Vidare anser jag att det vore intressant att genomföra en snarlik undersökning som den McCombs 

m.fl gjorde i Chapel Hill, 1968. Det vill säga att man helt enkelt granskade vilka sakfrågor som 

fokuserats på i nyhetsmedia under de fem senast föregående veckorna och sedan göra en enkät där 

folk fick rangordna vilka sakfrågor de ansåg vara viktigast. Detta hade kanske till och med kunnat 

ge än bättre svar än vad min egen undersökning gjort, på frågan om dagordningsteorin fortfarande 

är aktuell i modern tid. 
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@Evahillen, (Privatperson), 1 tweet 

@Bodunfors, (Privatperson), 1 tweet 

@SiEUparlament, (Politiker), 1 tweet 

@R_steffens, (Politiker), 1 tweet 

@cecilialekavar, (Journalist), 2 tweets 

@naturbrukarna, (Organisation), 1 

tweet 

@SR_P1morgon, (Journalist), 3 tweets 

@naslundlars, (Journalist), 2 tweets 

@Erikkullander, (Privatperson), 1 tweet 

@simonleuf, (Privatperson), 1 tweet 

@Acanaani, (Privatperson), 1 tweets 

@rodgronatraden, (Organisation), 3 

tweets 

@andersgamberg, (Privatperson), 6 

tweets 

@animramina, (Politiker), 1 tweets 

@DelvinArsan, (Expert), 1 tweet 

@Hcvnyheterna, (Anonym), 1 tweet 

@Erikgunnars, (Politiker), 1 tweet 

@Jonasharrysson, (Journalist), 1 tweet 

@kallholmen, (Journalist), 1 tweet 

@mattiastykesson, (Politiker), 1 tweet 

@filosofennils, (Politiker), 1 tweet 

@Romsons_skuta, (satir), 1 tweet 

@EbbaLekvall, (representant för org.),  

1 tweet 

@Andersgroenberg, (Politiker), 1 tweet 

@skolow_p, (Privatperson), 1 tweet 

@carlthulin, (Journalist), 2 tweets 

@Erikfromsweden, (Privatperson), 3 

tweets 

@anneramberg, (Representant för org.), 

3 tweets 

@brorholm, (Politiker), 2 tweets 

@flyingpoet, (Privatperson), 2 tweets 

@malteroos, (politiker), 3 tweets 

@Jeppe_persson, (Privatperson), 1 

tweet 

@vanessaberhe, (Repreentant för org.),  

1 tweet 

@rolflindahl, (representant för org.),  



  
 

IV 

3 tweets 

@fenrisonn, (Privatperson), 1 tweet 

@charlesberkow, (Politiker), 1 tweet 

@Jonathanlundell, (Privatperson), 1 

tweet 

@Engdvd, (Privatperson), 1 tweet 

@maritisraelsson, (Journalist), 1 tweet 

@chrchristensen, (Expert), 4 tweets 

@fredrikhardt, (Politiker), 1 tweet 

@mariaalmesaker, (Politiker), 1 tweet 

@CKSthlmsLds, (Politiker), 1 tweet 

@Erik_Apel, (Politiker), 10 tweets   

@CeciliaEklund, (Politiker), 1 tweet 

@magnusnilden, (Journalist), 6 tweets 

@carlschlyter, (Politiker), 2 tweets 

@kerstinlundgren, (Politiker), 1 tweet 

@jonnasima, (Journalist), 1 tweet 

@greiderDD, (Journalist), 2 tweets 

@helleklein, (Journalist), 1 tweet 

@PJvanEggermont, (Representant för 

org.), 2 tweets 

@kurdobaksi, (Journalist), 1 tweet 

@ginnalindberg, (Journalist), 2 tweets 

@HNORELL, (Privatperson), 1 tweet 

@craboljungman, (Privatperson), 1 

tweet 

@r__abra, (Privatperson), 1 tweet 

@svenericliedman, (Expert), 1 tweet 

@solhog, (Anonym/satir), 2 tweets 

@molin_bjorn, (Privatperson), 2 tweets 

@beafihn, (Representant för org. ), 1 

tweet 

@thomashagstrom (journalist), 1 tweet 

@loestman, (Journalist), 2 tweets 

@vanstrastranden, (Skribent), 2 tweets 

@olamattsson, (Representant för org.), 

3 tweets 

@aholmqvist, (Journalist), 1 tweet 

@mikaellindmark, (Privatperson), 1 

tweet 

@Jgothenburg, (Privatperson), 2 tweets 

@anke_sf, (Representant för org.), 1 

tweet 

@ehsanfadakar, (Journalist), 1 tweet 

@dfritzon, (Privatperson), 1 tweet 

@SofiadammKD, (Politiker), 1 tweet 

@martinahenriks1 , (Politiker), 1 tweet 

@paolosilvae, (Politiker), 1 tweet 

@robin_holmberg, (Politiker) 2 tweets 

@mikee_swe, (Privatperson), 1 tweet  

@christina_nordh, (Journalist), 1 tweet 

@linneaengstrom, (Politiker), 1 tweet 

@martinmarmgren, (Skribent), 1 tweet 

@aldebjer, (Privatperson), 3 tweets 

@dagensarena, (Journalist), 4 tweets 

@edvinalam, (Politiker), 1 tweet 

@Jensorback, (Politiker), 1 tweet 

@ToreK, (Privatperson), 1 tweet 

@somahoss, (Privatperson), 1 tweet 

@SR_nyheter, (Journalist), 1 tweet 

@veronicasward, (Politiker), 3 tweets 

@pgm_stenius, (Privatperson), 1 tweet 

@marstra1 , (Privatperson), 1 tweet 

@annazoila, (Journalist), 1 tweet 

@Gupoyraz, (Journalist), 1 tweet 

@konstigagubben, (Privatperson), 1 

tweet 

@emmyrasper, (Journalist), 1 tweet 

@maxelson, (Privatperson), 1 tweet 

@muharremdemirok, (Politiker), 2 

tweets 

@tomasselin, (Representant för org), 1 

tweet 

@jon_brunberg, (Privatperson), 1 tweet 

@solbergmartin, (Politiker), 1 tweet 

@olapet, (Representant för org.), 1 

tweet 

@krickefred, (Representant för org.), 2 

tweets 

@thorcarlsson, (Journalist), 2 tweets 

@lovisape_, (Politiker), 1 tweet 

@ghokmark, (Politiker), 1 tweet 

@gnestaemma, (Representant för org), 

7 tweets 

@PatricioRZ, (Politiker), 1 tweet 

@s_studenter, (Politiker), 1 tweet 

@henrikalsterdal, (Journalist), 1 tweet 

@yonnawaltersson, (Journalist), 1 tweet 

@amandaholmberg, (Privatperson), 1 

tweet 

@lindathulin, (Journalist), 1 tweet 

@retorikkalle, (Politiker), 1 tweet 

@msakerhet, (Journalist), 1 tweet 

@ozznujen, (Kändis), 5 tweets 

@tobiasskold, (Privatperson), 1 tweet 

@hannahansson_, (Privatperson), 1 

tweet 

@LennartOJ, (Privatperson), 1 tweet 

@mattias_neo, (Journalist), 1 tweet 

@nivettedawod, (Journalist), 2 tweets 

@mariaweimer, (Politiker), 5 tweets 



  
 

V 

@buschthor, (Politiker), 1 tweet 

@carolinafarraj, (Skribent), 1 tweet 

@MsLouiseBlues, (Privatperson), 1 

tweet 

@darinaagha, (Politiker), 1 tweet 

@sdrysen, (Journalist), 1 tweet 

@alfredaskeljung, (Politiker), 1 tweet 

@riffcko, (Politiker), 1 tweet 

@P4_Kalmar, (Journalist), 1 tweet 

@1000goodangels, (Privatperson), 1 

tweet 

@rogerhaddadFP, (Politiker), 1 tweet 

@Metro_Sverige, (Journalist), 1 tweet 

@matswidgren, (Privatperson), 1 tweet 

@hannesnelander, (Journalist), 2 tweets 

@kenthlampa, (Privatperson), 1 tweet 

@bergeliza, (Privatperson), 1 tweet 

@tovamaria, (Privatperson), 1 tweet 

@mbjorgell, (Representant för org.), 1 

tweet 

@bronett, (Kändis), 1 tweet 

@boreliusmaria, (Privatperson), 1 tweet 

@annaekelund1, (Journalist), 2 tweets 

@annaspetsz, (Privatperson), 1 tweet 

@EEngelbrektsson, (Privatperson), 1 

tweet 

@vitsland, (Anonym/Satir), 1 tweet 

@majedsafaee, (Privatperson), 2 tweets 

@mattiasgoldmann, (Representant för 

org.), 1 tweet 

@FrkFerrum, (Politiker), 1 tweet 

@KentLundgren, (Privatperson), 1 

tweet 

@thornmagnus, (Privatperson), 1 tweet 

@wolfytweets, (Anonym/satir), 1 tweet 

@tomsjolund, (Privatperson), 1 tweet 

@tankesmedjan_tiden, (Organisation),  

1 tweet 

@atasteofme, (Privatperson), 1 tweet 

@rickardnordin, (Politiker), 1 tweet 

@DarthBawar, (Skribent), 1 tweet 

@hansbrattberg, (Privatperson), 1 tweet 

@nilslindstrom, (Journalist), 1 tweet 

@barbarian_dog, (Anonym/satir), 1 

tweet 

@emiljonzon, (Privatperson), 1 tweet 

@richardherrey, (Kändis), 1 tweet 

@lottaedholm, (Politiker), 1 tweet 

@sannabergenheim, (Representant för 

org.), 1 tweet 

@soundness, (Privatperson), 1 tweet 

@liraman09, (Journalist), 1 tweet 

@limejuniper, (Privatperson), 1 tweet 

@kattishellstrom, (Representant för 

org.), 1 tweet 
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