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Den här studien fokuserar på att undersöka i vilken utsträckning tidningsartiklar som baseras 

på källor hämtade från sociala medier uppfyller kriterierna för nyhetsurval samt vilka 

källkritiska principer som källorna uppfyller. Det undersöks även hur berättartekniker 

påverkar utformningen av artiklarna. Syftet är att utveckla en förståelse för vad som ligger till 

grund för skapandet av artiklarna samt bringa klarhet i huruvida skapandet av artiklarna 

legitimeras av de tre journalistiska teorierna nyhetsurval, källkritik och medielogik. Det 

empiriska materialet som studeras innefattar tre artiklar från Aftonbladet och en från 

Expressen. För att undersöka detta används en kvalitativ innehållsanalys och tematisering som 

metod.  

 

Studiens valda teorier och deras kriterier utgör grunden till de analytiska teman som används 

för att analysera det empiriska materialet. Resultatet av analysen visar att tidningsartiklarna 

uppfyller en eller flera kriterier som en händelse bör uppfylla för att legitimera skapandet av 

nyheten. Vidare visar studiens resultat att källorna som var hämtade från sociala medier inte 

uppfyller de källkritiska principerna samt att berättartekniker som tillspetsning, förenkling och 

intensifiering var de som påverkade utformningen av artiklarna mest.  
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The focus of this study is to investigate the extent to which newspaper articles based on 

sources gathered from social media fulfils the criteria for news selection and which source-

critical principles that the sources fulfils. It also examines how narration affect the design of 

the articles. The purpose of this study is to develop an understanding of what the basis for 

creating the articles is and to clarify whether the creation of the articles is legitimized by three 

journalistic theories which are news selection, source criticism and media logic. The empirical 

material studies is comprises three articles from Aftonbladet and one from Expressen. To 

investigate this a qualitative content analysis and thematization is used as method.  

 

The chosen theories and their criterias form the basis of the analytical themes used to analyse 

the empirical material. The result of the analysis shows that the newspaper articles meet one 

or more criteria that an event should fulfil in order to legitimize the creation of the news. 

Furthermore the study results shows that the sources obtained from social media did not 

measure the source-critical principles and that narrative techniques such as accentuation, 

simplification and intensification were those that affected the design of the articles most. 
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1. Inledning 

I en artikel på Aftonbladet lyder rubriken: “Lindelöf sågas: “Skakig - var hans fel vid målet””. 

Rubriken är tydlig, den svenska fotbollsspelaren sågas för sin insats i en fotbollsmatch i 

Premier league, den brittiska högstaligan. I artikeln redovisas betygsättning från flera 

engelska tidningar där Lindelöf får godkända betyg, följt av en motivering där journalisterna 

individuellt motiverar betygsättningen. Samtliga tidningar ger Lindelöf godkända betyg, men 

enligt rubriken till artikeln sågas han. I artikeln återges även två kommentarer på Twitter om 

svenskens insats. En bedömning av en insats är alltid subjektiv, det en person tycker är bra 

kan en annan tycka är mindre bra. En redogörelse av engelska journalisters och enskilda 

personers subjektiva åsikter görs, men sågades verkligen Lindelöf? Ger artikeln en rättvisande 

bild av verkligheten eller är den vinklad efter subjektiva åsikter för att skapa uppmärksamhet? 

 

Rubriken på en av Expressens artiklar lyder: “Veganernas kritik - mot “Bä, bä, vita lamm””. 

Enligt rubriken och större delar av artikeln har veganerna tröttnat på barnvisan “bä, bä, vita 

lamm” och vill ha sången ändrad. Men är det en spegling av verkligheten? Artikeln refererar 

till en person på sociala medier som lyfte frågan. I Expressens utformning av artikeln har 

personen blivit representant för en större rörelse och blivit talesperson för deras åsikter. I den 

här studien kommer flera liknande exempel, där journalister använder sig av enskilda 

personers åsikter som underlag för nyheter att undersökas. Detta för att ta reda på de 

bakomliggande faktorerna från nyhetsurvalet till utformandet av artiklarna.  

 

Journalisternas arbetsrutiner har ändrats de senaste åren. Internet och sociala medier har 

kommit att bli en informationsbank som journalister numera regelbundet använder i 

researcharbetet. Källor har som funktion att ge kunskap om verkligheten, i takt med att sociala 

medier på internet har introducerats som ett arbetsverktyg inom journalistiken har även 

användningen av digitala källor hämtade från internet ökat i en större utsträckning. Studier 

som har gjorts inom området visar att sociala medier, främst Twitter, allt mer regelbundet 

förekommer som källa i nyhetsmedierna. (Broersma & Graham, 2013; Paulussen & Harder, 

2014)   

 

Genom att genomföra den här studien kommer vi att kunna utveckla en förståelse för vad som 
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ligger till grund för artiklar med källor hämtade från sociala medier samt hur nyheterna 

legitimeras utifrån de tre journalistiska teorierna nyhetsurval, källkritik och medielogik.  

 

1.1. Problemdiskussion 

När Aftonbladet och Expressen använder kommentarer från användare på sociala medier som 

källor till en nyhetsartikel refererar de till personernas subjektiva åsikter. När en persons 

subjektiva åsikt blir till underlag för en artikel får denne agera talesperson för en större rörelse 

där olika perspektiv finns, detta går att problematisera eftersom majoriteten av tidningarnas 

läsare tenderar att endast läsa rubriker och ingresser (Dor, 2003). Att inte hela artiklar blir 

lästa gör att läsarna sällan får ta del av vem som framför kritiken, utan rubriksättningen och 

ingressen blir en sanning framförd av en eller ett par individer. Användandet av en enskilda 

kommentarer som grund för artiklar bidrar till ett generaliserande då läsarna tenderar att tolka 

rubriker efter egen kontext, vilket kan medföra konsekvenser då det ger en förenklad bild av 

kritiken som framförs. (Dor, 2003) Samtidigt ser vi hur begrepp som klickjournalistik blir allt 

mer vedertaget i det moderna medielandskapet. I kombination med tillspetsade och förenklade 

rubriker går utvecklingen även mot att innehållet i artiklarna blir allt mer påverkat av 

marknaden. Med dagens avancerade analysverktyg går det att enkelt följa upp vilket typ av 

innehåll som genererar mest klick och därmed annonspengar. I ett redant ansträngt läge hos 

mediebolagen medför detta att nyheter med klickvänligt innehåll får ta en allt större plats i 

tidningarnas nätupplagor när annonspengar har kommit att bli en viktig inkomstkälla. 

(Clerwall & Karlsson, 2013; MacGregor, 2007) 

 

Att använda citat från personer på sociala medier som källa går även att ifrågasätta utifrån de 

etiska normerna som finns inom journalistiken, då journalisten tenderar att distansera och 

avskärma sig från källor på internet. Att distansera och avskärma sig från källan ökar risken 

till missförstånd och därmed vinklade citat. (Broersma & Graham, 2013) Att distansera och 

avskärma sig från källorna kan också orsaka problem för journalisterna då de inte kan vara 

helt säkra på att individerna är tendensoberoende, det vill säga att källorna är fria från egen 

vinning genom att uttrycka sig på det sättet och inte har något egenintresse i att uttrycka sig på 

ett visst sätt (Reich, 2011). Att inte kunna försäkra sig om den enskilda individens, som i detta 

fall blir källan till artikeln, oberoende eller kunna undersöka dess avsikter går att ifrågasätta 

när det okritiskt går från att vara ett citat till att bli en nyhetsartikel.  
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Sociala mediers framväxt har förändrat medielandskapet. Nyheter kan idag publiceras på 

webben oavsett tid och plats, en utveckling som har lett till att journalisternas arbetsrutiner har 

förändrats. Pressen på journalister som jobbar mot webben är högre än pressen på de 

journalister som jobbar med nyheter i traditionellt papperstidningformat. Tidspressen har 

intensifierats genom att nyheter ska publiceras så fort som möjligt, vilket också kan ses som 

en av orsakerna till att källkritiken minimeras för webb-journalister. Även om synen på 

källkritik inte har förändrats från de traditionella medierna är faktum att det begås fler fel när 

det gäller hanteringen av källor inom webbaserad journalistik än vad det gör inom traditionell 

journalistik. (Hvitfelt & Nygren, 2008) Med vetskapen om att fler fel gällande hantering av 

källor förekommer kan det få konsekvenser för läsarna då den felaktiga informationen kan nå 

ut till många personer till antalet genom sociala medier. Att felaktig information förekommer 

mer frekvent i media idag än tidigare har främjat skapande av begrepp som “Fake news”. 

Fake news är ett begrepp som har använts för att beskriva innehållet i konventionella nyheter 

som är avsett att avsiktligt desinformera medborgarna. Begreppet refererar till fabricerad 

information som efterliknar nyheter med mål att påverka medborgarnas uppfattning. 

(Waisbord, 2018)  
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2. Bakgrund 

Nedan presenteras bakgrunden till de sociala plattformar samt organisationer som studiens 

urval grundar sig på.  

 

2.1. Twitter, Instagram och Facebook 

Twitter är en mikroblogg och fungerar som ett informationsnätverk i realtid. Plattformen 

grundades 2006 i USA av Jack Dorsey och lanserades samma år som en gratistjänst. Twitter 

går att komma åt via de flesta plattformar som mobiltelefon, surfplatta och dator, allt som 

krävs är en internetanslutning. (About Twitter, 2014) Det interaktiva klimatet där inläggen, 

även kallat tweets, inte får överskrida 140 tecken blev snabbt populärt. Sedan starten har 140 

tecken ökat till 280 och antalet aktiva användare har gått från tusentals till miljontals. Twitter 

har idag 336 miljoner aktiva användare enligt Statistia (2018), vilka skriver ungefär 500 

miljoner tweets sammanlagt per dag (Twitter, 2014).  

 

Instagram är ett socialt medium i applikationsform som ger användaren möjlighet att dela 

foton och videoklipp. Det material användaren delar kan sedan andra användare interagera 

med genom att gilla, kommentera eller dela. (Facebook, 2018a) Idag använder 60 procent av 

alla Sveriges internetanvändare instagram (IIS, 2018).  

 

Ett annat socialt medium som nämns i studien är Facebook. Facebook är ett community som 

innehåller en mängd olika funktioner och tjänster, det är det största sociala mediet i Sverige 

(IIS, 2018). Den huvudsakliga funktionen är nyhetsflödet. Där visas bland annat 

statusuppdateringar, annonser, foton, videoklipp och länkar till andra hemsidor som 

användare delat. Varje nyhetsflöde är individuellt och baseras på varje användares aktivitet, 

Facebook optimerar sedan flödet efter vad de anser är mest aktuellt för användaren. 

(Facebook, 2018b) 

 

2.2. Aftonbladet och Expressen 

Aftonbladet, som år 1830 grundades av Lars Johan Hierta, är idag Sveriges största 

kvällstidning (Ocast, 2018). Att granska samhället och makten samtidigt som man vill roa den 
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breda läsarkretsen har varit tidningens ledord från starten fram till idag. 1956 köpte LO 

(Landsorganisationen i Sverige) upp Aftonbladet och stod som ensam ägare fram till 1996 då 

Schibsted-koncernen köpte hälften av aktierna. Idag står Schibsted som ägare av 91 procent 

av aktierna medans LO äger 9 procent (Aftonbladet, 2018c). Tidningen når varje dag ut till 

nästan 3,5 miljoner människor, vilket gör den till ett av Sveriges mäktigaste mediehus (Ocast, 

2018). 

 

Den yngre konkurrenten till Aftonbladet, Expressen, är Sveriges näst största kvällstidning. 

Tidningen grundades 1944 och ägs av Bonnier-gruppen. Expressen levererar idag en klassisk 

kvällstidningsjournalistik med bevakning av nyheter, sport och nöje. Man vill precis som 

Aftonbladet granska och starta debatt samtidigt som man enligt egen utsago ska ha en 

utpräglad kampställning gentemot nationalsocialism och besläktade våldsläror. (Expressen, 

2018a,2018b) Expressen når via sina kanaler ut till 2,8 miljoner människor varje dag (Ocast, 

2018). Både Aftonbladet och Expressen finns idag som papperstidning, tv-kanal och 

nyhetssajt. 
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3. Problemformulering, syfte och frågeställningar 

I det här kapitlet presenteras studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. Utifrån 

de här delarna kommer studiens teoretiska ramverk samt metod att väljas, för att sedan 

besvaras i analyskapitlet samt i slutdiskussionen.   

 

3.1. Problemformulering 

Tidigare studier visar att källor hämtade från sociala medier förekommer i allt högre 

utsträckning inom journalistiken idag. Att journalister använder sociala medier som en 

plattform för att hämta information om händelser och att hitta potentiella källor är inget 

problematiskt i sig, utan det går i linje med det förändrade medielandskapet där allt numera 

går i ett högre tempo. Det som däremot är problematiskt med att journalister hämtar källor 

från sociala medier är att de distanserar sig från källorna vilket försvårar arbetet med att kunna 

säkerhetsställa deras äkthet samt deras tendensoberoende. I tider då kampen om 

uppmärksamhet har accelererat bland nyhetsmedierna för att ha möjlighet att bryta igenom 

mediebruset och locka läsarnas uppmärksamhet, så tenderar berättartekniker att påverka 

utformandet av artiklarna snarare än verkligheten i sig. Detta kan kan göra det svårt för 

läsarna att kunna sätta nyheten i sin rätta kontext. Samtidigt visar studier att även erfarna 

läsare tenderar att endast läsa rubriker på grund av överskottet av information de utsätts för 

varje dag, vilket gör att utformandet av artiklar och framförallt rubriker blir allt mer vitalt för 

huruvida en nyhet kan komma att tolkas. Därför är det viktigt att studera på vilka grunder 

händelser plockas upp och blir till nyheter, vilka av de källkritiska principerna som källorna 

hämtade från sociala medier uppfyller samt vilken roll medielogiken har i utformandet av 

artiklarna.   

 

3.2. Syfte 

Studiens syfte är att utveckla en förståelse för vad som ligger till grund för skapandet av 

artiklar som bygger på källor hämtade från sociala medier samt bringa klarhet i huruvida 

skapandet av artiklarna legitimeras av de tre journalistiska teorierna nyhetsurval, källkritik 

och medielogik.  
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3.3. Frågeställningar 

• I vilken utsträckning uppfyller den här studiens valda artiklar kriterierna för 

nyhetsurval? 

• På vilket sätt är de källkritiska principerna applicerbara på den här studiens valda 

artiklar och deras källor som är hämtade från sociala medier?  

• Hur används berättartekniker i utformningen av studiens valda artiklar enligt teorin om 

medielogik?  
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4. Tidigare forskning 

I det här kapitlet redovisas tidigare forskning som har gjorts inom valda områden och är 

relevant för studien.  

 

4.1. Nyhetsurval och nyhetsvärdering 

Den mest framstående studien rörande nyhetsurval och nyhetsvärdering har skrivits av två 

norska forskare vid namn Johan Galtung och Mari Holmboe Ruges (Strömbäck, 2015). I deras 

artikel från 1965 presenteras tolv faktorer som har betydelse när en redaktion väljer ut vad 

som ska bli en nyhet. Nyheter som handlar om kända personer, nyheter i geografisk närhet 

och nyheter som passar mediernas format är några exempel. Galtung och Ruges kommer fram 

till att faktorerna inte är oberoende av varandra och grundhypotesen i studien är att desto fler 

faktorer som uppfylls desto större chans är att händelsen registreras som en nyhet. Galtung 

och Holmboe Ruges har dock fått kritik för deras faktorer, forskarna Harcup och O’Neill 

(2001) testade teorin på brittisk press och ansåg att stödet för faktorerna i flera fall var vagt. 

De fann att faktorerna var svåra att definiera på ett sätt som gjorde det omöjligt att undersöka 

förekomsten av dem. 2017 publicerade Harcup och O’Neill en ny studie där de med 

utgångspunkt från sin förra studie återigen testade nyhetsfaktorerna mot dagens 

medielandskap. Studien föreslår att nya nyhetsfaktorer återigen ska tas fram, men att en lista 

av den här typen aldrig kommer kunna förklara processen fullt ut om varför vissa nyheter är 

viktigare än andra. 

 

En annan viktig studie i ämnet publicerade forskaren Herbert J. Gans. Gans (1979) 

spenderade ett årtionde på fyra etablerade nyhetsmedier och undersökte redaktionernas 

värderingar, yrkesstandard och vad som formade deras bedömningar. Gans argumenterar för 

att medier i USA inte porträtterar en korrekt bild av landet utan fokuserar på att skriva nyheter 

anpassade för en liten grupp människor som tillhör medelklassen, när landet till 70 procent 

består av arbetarklass och människor som lever i fattigdom. Han är också orolig för hur det 

här kan påverka demokratin. (Gans, 2004) Trots ett förändrat medielandskap och att studien 

har många år på nacken anses den fortfarande vara aktuell ur ett nyhetsvärderingsperspektiv 

(Strömbäck, 2015). 
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I Sverige finns det främst två viktiga rapporter om nyhetsurval och nyhetsvärdering. Bengt 

Johansson gjorde under 2007 deltagande observationer och intervjuer på Svenska Dagbladet, 

Dagens Eko och Rapport.  

 

Studien kommer bland annat fram till att nyanställda tidigt formas av redaktionernas kultur 

och att processen om hur nyheter väljs är väl inarbetad och styrd av ansvariga på redaktionen. 

För att undvika konflikter på redaktionerna gäller det att rätta in sig i ledet. (Johansson, 2008) 

 

Medieforskaren Jesper Strömbäck har publicerat en rapport om vilka nyhetsfaktorer som 

påverkar nyhetsurvalet, med extra fokus på hur framträdande nyheter om hot och risk är. 7000 

artiklar och inslag undersöktes, publicerade av flera av Sveriges största mediehus. En viktig 

fråga i studien var om de tidigare och etablerade teoretiska modellerna kring nyhetsurval även 

kan tillämpas på det svenska nyhetsutbudet. Strömbäck kom fram till att teorimodellerna om 

nyhetsurval inte kan användas på en generell nivå utan är beroende på vilken medietyp man 

undersöker. (Strömbäck, 2008) 

 

4.2. Deprofessionalisering inom journalistiken 

Oberoende journalistik har inte alltid varit en självklarhet. Under 1800-talet gjorde 

journalister ingen skillnad på fakta och åsikter, tidningarna var knutna till politiska rörelser 

och fungerade som språkrör för partierna. Ur ett medborgarperspektiv hade yrket låg status 

och öknamn på journalister var vanligt förekommande.Den objektivitet och opartiskhet vi 

förknippar med dagens journalistyrke växte under 1940-talet i Sverige. Under de kommande 

årtiondena skulle journalistyrkets anseende förbättras avsevärt i form av bättre arbetsvillkor, 

högre löner och ett oberoende från makthavare. Forskare pratar om att yrket genomgick en 

professionalisering. Under 2000-talet har vi fått se ett nytt medielandskap växa fram. När 

vinstdrivna intressen blir allt mer uppenbara på redaktionerna blir journalistikens 

huvudsakliga uppgift, det vill säga att stå samhället och allmänheten i tjänst, allt svårare att 

utföra. Forskare pratar om att en deprofessionalisering av yrket pågår. (Nygren, 2015) 

 

Forskning kring deprofessionalisering kommer fram till olika utmaningar som journalistyrket 

står inför. I takt med med att dagens plattformar möjliggör det för vem som helst att publicera 

nyheter ökar konkurrensen på mediemarknaden. Bloggar, Facebook och Twitter är exempel 

på plattformar där vanliga medborgare kan publicera innehåll som kan få stor spridning och 
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då slåss om samma utrymme som etablerad media tidigare hade för sig själva. Den ökade 

konkurrensen är en av orsakerna till att redaktionerna tvingats skära ner på personal. (Nygren, 

2015) Forskning visar att en konsekvens av nedskärningarna är att redaktionerna har blivit allt 

mer beroende av material som potentiella källor själva producerar på exempelvis Twitter 

(Örnebring, 2010; Lasorsa, 2012). 

 

James T. Hamilton (2006) skriver att en konsekvens av den ökade konkurrensen är att 

innehållet i tidningarna blir allt mer populariserat, det vill säga fylls med mer lättsamt innehåll 

som förmodas underhålla läsaren. Samtidigt som vinstkraven ökar på mediehusen förflyttas 

makten över det redaktionella innehållet från redaktionerna till marknadsavdelningarna. 

(Picard, 2008; Rolland, 2006) Även forskaren John H. McManus (2009) har i studier visat att 

journalistikens grundläggande uppdrag att tjäna ”det allmänna” får en mindre roll i en 

medievärld som allt mer tvingas rikta in sig på kortsiktiga ekonomiska intressen. 

 

4.3. Källkritik inom journalistiken 

Forskning som har gjorts handlar i stor utsträckning om källor från internet, studier som 

undersöker kopplingen mellan källkritik på källor som är hämtade från just sociala medier har 

inte kunnat hittas. Däremot har det tagits fram kriterier för hur en källa kan bedömas som 

trovärdig eller inte. Enligt Torsten Thurén (2013) finns det fyra olika traditionella källkritiska 

principer; äkthet, tid, beroende och tendens. Principen om källans äkthet grundar sig i vikten 

av att kunna kontrollera att källan är den som den utger sig för att vara. Tiden mellan det att 

en händelse har ägt rum till det att den återberättas av källan påverkar trovärdigheten, desto 

längre tid som har gått desto mer kritisk bör man vara. Källan ska även vara oberoende, vilket 

betyder att källan inte ska ha fått informationen från en annan källa eller ha blivit utsatt för 

någon form av påverkan. Den sista principen är tendensfrihet, vilket betyder att källan inte ska 

tjäna något på att förvränga bilden av verkligheten på grund av egna politiska, ekonomiska 

eller andra intressen. (Thurén, 2013)  

 

Förhållandet mellan journalisterna och deras källor har beskrivits som hjärtat i journalistyrket. 

Zvi Reich (2009) menar på att journalisternas samspel med källor och deras förmåga att 

bedöma källornas trovärdighet ligger till grund för skapandet av nyheter och artiklar. Att 

kunna samla information om en nyhet för att kunna förklara samt verifiera nyheten är en 

grundsten inom journalistiken. Tidigare forskning visar att nyheter numera ofta grundar sig i 
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att journalisterna får information från en källa eller får ett tips om en händelse för att sedan 

samla in information, snarare än att journalisterna gräver fram nyheter på egen hand. (Reich, 

2009).  

 

Reich (2011) skriver i en annan studie att journalister har olika sätt att se på källkritik. De 

olika synsätten kan kopplas till två huvudgrupper; ‘visceral’ och ‘discretional’. Visceral avser 

att journalister ska bedöma en källas trovärdighet partiskt och subjektivt. Omdömet ska 

grunda sig i vem källan är och hur informationen presenteras snarare än hur sanningsenlig 

informationen är. Källor med makt och högre civil status tenderar att ses som mer trovärdiga, 

exempelvis uttalade experter inom ett område. De som hör till huvudgruppen dicreational har 

en mer kritisk hållning i sin bedömning av en källas trovärdighet, där värderingen av källan 

ska ske opartiskt och rationellt. Synsättet har fått en del kritik för att vara naivt, men 

anhängarna till huvudgruppen anser att bedömningen bidrar till att skydda journalisterna från 

att publicera felaktig information. (Reich, 2011) 

 

I takt med att medielandskapet har förändrats med tiden har även bedömningen av källors 

trovärdighet förändrats. Förändringarna beror enligt Hvitfelt och Nygren (2008) på den 

förändrade arbetsrytmen. Tiden att kontrollera information reduceras allt mer och 

journalisterna har skapat nya rutiner i det dagliga arbetet där nyheter publiceras med den 

information journalisten besitter för tillfället och kompletteras sedan när de har ny 

information tillhanda. Enligt Zvi Reich (2011) har journalistiken i stor mån anammat 

huvudgruppen dicreational och deras synsätt på källkritik i takt med internets frammarsch, det 

vill säga ett mindre kritiskt förhållningssätt till källorna och är informationen i nyheten 

felaktig så beror det på att källan har gett felaktig information. Med det sagt förtydligar 

Hvitfelt och Nygren (2008) att normen, en noggrann granskning av källorna, gällande 

källkritik är densamma även fast den senaste tidens förändring har skapat en osäkerhet bland 

journalisterna. Information från osäkra källor skall fortfarande inte publiceras, däremot finns 

det en osäkerhet hos journalisterna kring hur bedömningen av källans trovärdighet ska ske.  

 

4.4. Sociala medier inom journalistiken 

Twitter har tillfällen etablerat sig som ett framgångsrikt digitalt omvärldsbevakningsverktyg. 

Vid flera uppmärksammade händelser har användare på Twitter varit först med att bevaka 

större händelser och katastrofer, exempelvis jordbävningen i Kina 2008 eller protesterna efter 
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valet i Iran 2009. Både jordbävningen i Kina och protesterna i Iran är exempel på händelser 

där användare på Twitter har kunnat ge förstahands information och bilder från händelser som 

blivit tidningsrubriker i både nationell- och internationell nyhetsmedia. Twitter har blivit ett 

verktyg i en ny form av medborgarjournalistik. (Arceneaux & Weiss, 2010)  

 

Forskarna Noah Arceneaux och Schmitz Weiss (2010) visar i en studie att journalister har en 

positiv inställning till Twitter som ett användbart omvärldsbevakningsverktyg. I studien 

redogörs flera exempel på nyheter som först publicerats på Twitter av privatpersoner för att 

senare plockas upp av journalister för att bli nyheter i media. Samma syn på Twitter som ett 

omvärldsbevakningsverktyg har även Neil Savage (2011). Han beskriver hur journalister 

ständigt bevakar Twitters flöden för att kunna kartlägga den allmänna opinionen, upptäcka 

händelser och följa olika aktiviteter. Journalisterna studerar då inte enskilda inlägg utan varje 

enskilt inlägg ses som en del av en helhet som tillsammans ger en bild av nuläget i samhället. 

I takt med att sociala medier har etablerat sig som en plattform för informationsinhämtning 

har även journalistiken varit snabba på att anpassa sig och sitt användande av Twitter. Paul 

Farhi (2009) menar att Twitter är ett optimalt verktyg för journalister att använda i sin 

yrkesutövning. Dels gör snabbheten i kombination med teckenbegränsningen att 

journalisterna snabbt kan publicera nyheter till andra användare, dels kan plattformen 

användas kontinuerligt för att snabbt kunna rapportera om vad som händer från event så som 

exempelvis konferenser eller offentliga tal. I artikeln menar Farhi (2009)på att Twitter 

fungerar bäst i situationer då händelser förändras så snabbt att traditionell media inte kan 

samla in all fakta på en gång. En flygplanskrasch, ett upplopp eller ett politiskt event är 

exempel på händelser där tiden är viktig och faktan är utspridd. 

 

Alfred Hermida (2010) beskriver Twitter i en artikel som en plattform vilken journalister 

använder för att uppmärksamma vad som trendar bland allmänheten, detta görs genom att 

följa populära hashtags. Att bevaka vad som trendar på Twitter ger journalisterna möjlighet 

att samla in information om vilka händelser eller incidenter som är aktuella för tidpunkten. 

Broersma och Graham (2013) menar på att journalister huvudsakligen använder Twitter i fyra 

avseenden; att hitta nyheter, att hitta information om och källor till nyheter, att hitta citat om 

händelser samt att kunna verifiera information genom ‘wisdom of crowd’, det vill säga att 

kunna verifiera information från flera samstämmiga källor.  
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Enligt Broersma och Graham (2013) är Twitter en plattform där journalister regelbundet 

hämtar källor från, både formella och informella. Deras studie visar en ökning bland antalet 

använda tweets som källor i artiklar skrivna av journalister över de senaste åren. Lasorsa, 

Lewis och Holton (2012) menar på att journalister har börjat normalisera användandet av 

källor hämtade från sociala medier inom journalistiken. Sociala medier inkluderas allt mer i 

det dagliga arbetet och de journalistiska normerna anpassar sig efter det. Normaliseringen av 

sociala medier som ett verktyg inom journalistiken för att samla information och källor om 

nyheter har skapat meningsskiljaktigheter inom journalistiken (Hermida, 2010). Enligt 

Hermida (2010) finns det en oro över svårigheten att kunna verifiera information som är 

hämtade från sociala medier, vilket kan leda till att journalisterna sprider felaktig information 

eller obekräftade rykten till tidningens läsare. 

 

Urvalet av vilka potentiella nyheter journalister väljer att plocka upp ansågs länge påverkas av 

‘hierarchy of credibility’. Teorin bygger på att personer med högre status i samhället får mer 

trovärdighet än medborgare med inte lika hög status (Becker, 1967). I Paulussens och Harders 

studie från 2014 testade författarna att applicera teorin om hierarchy of credibility på 

journalistiken och undersökte huruvida tweets från medborgare med högre status förekommer 

mer frekvent som källor till artiklar än tweets från övriga medborgare. Studien kunde inte 

hitta några sådana samband, utan källans trovärdighet bedöms från fall till fall och inga 

kopplingar till medborgarens civila status kunde hittas.  

 

4.5. Rubriksättning 

En rubrik ska väcka intresse, peka på det viktigaste i texten, ha saklig täckning och inte bara 

vara en överskrift. Rubriken ska även ha ett aktivt innehåll, vara inriktad på händelser, 

innehålla få ord samt hjälpa läsaren att förstå innehållet direkt (Larsson, 2001). Tidigare 

forskning visar dock att rubriker inte alltid uppfyller dessa kriterier, utan istället förekommer 

det artiklar med en förenklad rubriksättning. Forskaren Elly Ifantidou (2009) skriver bland 

annat att rubriker allt mindre speglar artikelns innehåll och istället fungerar som fristående 

texter. Daniel Dor (2003) visar i en studie att erfarna såväl som oerfarna tidningsläsare väljer 

att hellre scanna av rubriker än att verkligen läsa artikelns innehåll. Dor menar att det överflöd 

av information som läsarna nås av varje dag medför att de varken har tid eller energi till att 

processa det som de har läst. En konsekvens av överflödet av information blir att läsarna 
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tolkar rubriker efter en egen kontext vilket kan medföra en förenklad bild av ett problem eller 

att man bara bekräftar en tidigare åsikt i ämnet. 
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5. Teoretiskt ramverk 

I det här kapitlet redogörs studiens teoretiska ramverk. De valda teorierna är nyhetsurval, 

källkritik samt medielogik. Nedan presenteras en övergripande beskrivning av teorierna samt 

centrala begrepp förklaras. 

 

5.1. Nyhetsurval 

Nyhetsurval och nyhetsvärdering är två begrepp som avser att förklara processen hos 

redaktioner när de väljer vilka nyheter som ska publiceras. Nyhetsvärdering syftar på den 

redaktionella process som ständigt pågår, medan nyhetsurval avser de beslut som tas om vad 

som slutligen blir publicerat. Båda begreppen är dynamiska processer och är beroende av 

varandra (Strömbäck, 2015). Nyhetsvärderingen är en tidig del i arbetsprocessen som ligger 

till grund för de beslut som senare tas angående nyhetsurval (Ghersetti, 2012). Som nämnt 

under tidigare forskning finns det ett flertal olika teorier om hur nyhetsurval uppstår. Därav 

kommer det här kapitlet redogöra för vilken definition av begreppet nyhetsurval som kommer 

användas i uppsatsen.  

 

Varje dag sker det ett oändligt antal händelser runt om i världen. Olyckor sker, politiska beslut 

tas och brott begås. Det är händelser som vi dagligen kan läsa om i tidningarna. Men hur 

väljer redaktionerna vad som ska få plats på agendan och inte?  

 

Vad som publiceras som nyheter i medierna är beroende av en rad omständigheter. Man pratar 

om mediernas kontextuella beroende. Dessa omständigheter är bland annat individuella, 

strukturella, organisatoriska eller situationsberoende (Strömbäck, 2015). Ett centralt begrepp i 

det här sammanhanget är gatekeeper. Enligt Strömbäck (2015) menas gatekeepers med att 

medierna vaktar grinden till offentligheten. Vilket i praktiken innebär att enskilda redaktörer 

har stor makt och inflytande över nyhetsurvalet. Nyare forskning har dock visat att de 

enskilda redaktörerna inte har den makt man först trodde. Forskningen visar snarare att de 

rutiner och normer som råder inom medieorganisationer har en mycket större inverkan på vad 

som blir en nyhet. Det innebär att begreppet idag snarare kallas för gatekeeping, där fokus 

förflyttats från betydelsen av individen till betydelsen av själva processen (Shoemaker & Vos, 

2009). 
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Förutom teorier om mediernas kontextuella beroende finns det forskning som mer exakt 

försöker identifiera vilka faktorer som en nyhet bör innehålla för att bli publicerad. Det finns 

dock många listor på faktorer som publicerats genom åren och forskningen är inte helt 

överens om vilka nyhetsfaktorer som faktiskt är applicerbara.  

 

Vi har i denna uppsats valt att använda oss av de sex nyhetsfaktorer som Jesper Strömbäck 

(2015) presenterar. Strömbäck har sammanställt tidigare etablerad forskning på området och 

identifierat sex faktorer som återkommer i de listor han granskat. Strömbäcks nyhetsfaktorer 

lyder: 

 

• Närhet: Nyheter tenderar handla om händelser som geografiskt, tidsmässigt och 

kulturellt ligger nära mediets publik. 

• Elitcentrering och kändisskap: Nyheter tenderar handla om personer eller 

organisationer som har makt eller kändisskap 

• De institutionella agendorna: Nyheter tenderar handla om frågor och processer inom 

politik och myndighetssfären. 

• Avvikelse och sensation: Nyheter tenderar att handla om händelser som bryter mot 

det förväntade. Avvikelser som både kan vara positiva och negativa. 

• Hot och risker: Nyheter tenderar handla om brott och konflikter. Händelser som utgör 

hot mot samhället eller särskilda grupper i samhället. 

• Kontinuitet: Nyheter tenderar handla om händelser och företeelser som redan funnits 

på mediernas dagordningar sen tidigare. En stor mängd av dagens nyheter är 

uppföljning på en tidigare nyhet. 

  

Det förekommer dock kritik mot nyhetsfaktorerna. Största delen av forskningen kring 

nyhetsfaktorer utgår från att nyheterna handlar om händelser som är oberoende av medierna. 

Det är dock inte helt överrensstämmande med verkligheten då många av händelserna 

härstammar från bland annat intervjuer och uttalanden. En del av dessa händelser är dessutom 

arrangerade för att locka mediernas intresse, till exempel pressmeddelanden i PR-syfte. Listan 
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med nyhetsfaktorerna visar enbart vad en händelse bör innehålla, den förklarar inte varför just 

den händelsen är relevant. Faktorerna är snarare beskrivande än förklarande. (Strömbäck, 

2015) 

 

För att ytterligare förstå hur nyhetsvärdering och nyhetsurval fungerar behöver man förklara 

de styrfält som nyhetsmedierna behöver förhålla sig till i den redaktionella processen. 

Samtidigt som medierna fyller en demokratisk funktion i vårt samhälle är de också 

kommersiella företag som ska gå med vinst. Betydelse som styrfält innebär vad medierna tror 

publiken bör känna till och intresse som styrfält vad medierna tror publiken vill känna till och 

är intresserade av. (Johansson, 2004) För att både lyckas värna om sin demokratiska 

legitimitet och samtidigt kunna vara lönsamma krävs det att nyhetsmedierna hittar en balans 

av både betydelse och intresse som styrfält. Historiskt sett har nyhetsurvalet präglats mer av 

betydelse som styrfält, men i takt med digitaliseringen och ökad konkurrens på 

mediemarknaden talar mycket för att kommersiella intressen kommer ta över och därmed 

också intresse som styrfält (Strömbäck, 2015). 

 

5.2. Källkritik 

Teorin om källkritik är en samling metodregler för att kunna avgöra tillförlitligheten i den 

information som journalister möter, där källkritikens uppgift är att värdera källor och 

informationens trovärdighet (Thurén & Strachal, 2011). Det finns tre olika kategorier av 

information. Det är viktigt att kunna identifiera vilken kategori informationen tillhör för att 

kunna göra en rättvis källkritisk bedömning. Den första kategorin är fakta, det vill säga sådan 

information som är möjlig att bevisa. Den andra kategorin är förklaringar, vilka är svårare att 

bevisa. För att kunna bedöma en förklaring behöver man helst vara insatt i sakfrågan eller 

undersöka informationen med någon som är insatt. För journalister är det viktigt att vara 

medveten om att det kan finnas flera tänkbara förklaringar till samma förhållande, då behöver 

man gå vidare med urval, definitioner och perspektiv för att kunna bedöma informationen. 

Den sista kategorin är åsikter. Åsikter är en beskrivning av en annan persons verklighetsbild. I 

sammanhang där informationen baseras på åsikter är det inte faktan som är intressant, utan 

uppriktigheten och representativiteten. Menar personen i frågan det hen säger eller är det ett 

spel för gallerierna? Talar personen för exempelvis ett företag eller är det hens personliga 

uppfattning? Efter att informationen har kategoriserats bör den bedömas utifrån de fyra 
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källkritiska principerna som Thurén och Strachal har tagit fram:  

 

• Äkthet 

• Tid 

• Beroende 

• Tendens  

 

Äkthetskriteriet har som syfte att avslöja eventuella förfalskningar, mer bestämt kunna 

säkerhetsställa informationens äkthet. Tillförlitligheten bygger på att källan är den som den 

utger sig för att vara. Exempel på förfalskningar kan vara förfalskade bilder, falsk 

ursprungsbeteckning eller falska meriter. Tidskriteriet handlar om minne och glömska. Desto 

mer samtida en källa är, desto trovärdigare är den. När detaljerad kunskap efterfrågas är 

tidsaspekten ännu viktigare. Tiden från det att en händelse har ägt rum till att informationen 

återges är avgörande, desto längre tid det går, desto lägre blir källans trovärdighet. Det tredje 

kriteriet är beroende. För att öka informationens tillförlitlighet bör informationen komma från 

minst två olika källor. Till exempel är två, av varandra oberoende, opinionsundersökningar 

som kommer fram till samma resultat mer trovärdigt jämfört med resultatet från en 

opinionsundersökning. Den fjärde källkritiska principen är tendens, eller snarare frihet från 

tendens, vilket innebär att källan ska vara fri från egen vinning i att presentera informationen 

på ett sådant sätt att det passar källans egna intressen. Exempelvis om källan som ger 

informationen själv är part i målet finns det anledning att ifrågasätta källans tendensfrihet. 

Personen kan då ha en tydlig vinning i att vinkla informationen till dennes fördel, på så sätt 

minskar källans trovärdighet. De källkritiska principerna gäller oavsett om informationen är 

hämtad från internet eller från en fysisk källa. (Thurén & Strachal, 2011) 

 

5.3. Medielogik 

I takt med att mediebruset har ökat har det blivit svårare för medierna att fånga publikens 

uppmärksamhet. Medielogik är en teori om metoder som kan användas för att paketera 

nyheter med mål att bryta igenom bruset och få publikens uppmärksamhet i konkurrens med 

andra medier. (McQuail, 2010)  
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Enligt Jesper Strömbäck (2015) handlar teorin om medielogik i grunden om att mediernas 

innehåll väljs utifrån vad som passar deras format, organisation, yrkesmässiga normer och 

behov av uppmärksamhet. Teorin argumenterar för att det är nyhetsmedierna själva och deras 

behov som styr vad de rapporterar om samt hur de formar rapporteringen, snarare än 

verkligheten i sig. Varje nyhetsmedie formar sina behov utifrån graden av journalistik 

professionalism, graden av marknadsorientering och av de tillämpade medieteknikerna. 

(Esser, 2013; Strömbäck & Esser, 2014)  

 

Enligt Strömbäck (2015) handlar en central del av medielogiken om beroendet av att det egna 

formatet de behöver förhålla sig till samt att hantera det överskott av information och det 

underskott av uppmärksamhet som råder. I kampen om att vara framgångsrik i att vinna 

publikens uppmärksamhet har medierna utvecklat olika berättartekniker. Kampen om 

uppmärksamhet är ett uttryck för medielogiken, vilken har betydelse för nyhetsurvalet samt 

utformningen av nyheterna. Exempel på berättartekniker är tillspetsning, förenkling, 

polarisering, intensifiering, personifiering och stereotypiseringen (Hernes, 1978; Asp, 1986; 

Strömbäck, 2014) Hur medielogiken tar sig i uttryck är beroende av vilket nyhetsmedium det 

tillämpas i samt till vilken publik det riktar sig till.   
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6. Material och metod 

I det här kapitlet förklaras studiens valda metod. Även inhämtningen av studiens empiriska 

material, tillvägagångssätt samt metodtillämpning beskrivs.  

 

6.1. Kvalitativ innehållsanalys 

Den här studien har använt sig av en kvalitativ innehållsanalys, en metod som används för att 

studera olika delar av en medietext för att få förståelse för helheten. En innehållsanalys gör 

skillnad på innehåll och uttryck i en text, en innehållsanalys har därför som syfte att analysera 

textens innehåll snarare än dess uttryck. (Ostbye et al., 2004; Esaiasson et al., 2012) Vi har 

valt att genomföra studien med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys då vi ansåg att den var 

mest lämplig för att genom noggrann läsning kunna urskilja teman i de valda texternas 

innehåll. Hur ofta ett tema förekommer var inte relevant för studien, utan det som var av 

intresse är vad som förekommer.   

 

En kvalitativ analysmetod definierar den process där forskarna systematiskt undersöker och 

arrangerar det empiriska materialet för att komma fram till ett resultat (Bogdan & Biklen, 

2007). I vår studie användes metoden för att aktivt arbeta med den insamlade datan, 

organisera den, bryta ner den, koda den och söka efter mönster i analysdelen. Dels låg 

utmaningen med kvalitativ innehållsanalys som metod i att skapa mening i den insamlade 

datan, dels i att skilja mellan det betydelsefulla och det ointressanta för att kunna identifiera 

betydelsefulla mönster, vilket Fejes och Thornberg (2015) menar är väsentligt för att lyckas 

med tillämpningen av metoden. För att underlätta arbetet med att identifiera betydelsefulla 

mönster valde vi att kategorisera materialet med hjälp av tematisering. 

 

6.1.1. Tematisering 

Den här studien är teoretiskt driven, vilket betyder att vi lät det teoretiska ramverket styra 

analysen. Utifrån studiens teorier valdes ett antal analytiska teman ut, även kallat 

tematisering, till undersökningen av det empiriska materialet. Enligt Tobias Olsson (2008) är 

tematisering en användbar kvalitativ metod för att öka möjligheten att kunna analysera det 

insamlade materialet på en högre nivå. En tematisk analys gav oss möjlighet att ge studiens 

problem och teorier större betydelse i analysdelen, eftersom att ett empiriskt material kan 
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tolkas på många olika sätt. Genom att låta teorierna styra studiens analytiska teman kommer 

vi närmare svaren på de problem som undersöks.  

 

Enligt Kvale (1996) används en kategoriserande, även kallat tematiserande, analysmetod för 

att kunna koda det empiriska materialet i kategorier. Fejes och Thornberg (2016) beskriver 

användningen som “genom att analysera likheter och skillnader reduceras och struktureras 

den stora textmassan som data utgörs av till ett antal kategorier” (s.37). Vi använde en 

tematisk analys för att hjälpa oss lyfta fram lingvistiska drag med fokus på att identifiera 

teman och likheter i innehållet (Wigg, 2015). 

 

Vi har utfört den tematiska innehållsanalysen i fyra steg. Det första steget var att identifiera 

analysens problem, med andra ord formulera ett avgränsat problemområde. Det andra steget 

var att välja ut vilket innehåll, det vill säga vilka artiklar, som skulle analyseras. Vitalt för 

analysens del var att välja ett lämpligt empirisk material för att kunna analysera det 

övergripande problemet samt att besvara studiens frågeställningar. I steg tre skapade och 

formulerade vi de analytiska teman som vi skulle komma att leta efter i innehållet. Sista steget 

innefattade ett avslutande analysarbete på en detaljerad nivå för att kunna kategorisera 

materialet. (Widén, 2015) Exempelvis kategoriserade vi materialet enligt för- och 

motargument, för att sedan på detaljnivå analysera antingen för- eller motargumenten.  

 

6.2. Material, urval och avgränsning 

Studien har valt att fokusera på fyra olika fall där studiens problem framkommer. Materialet 

består av fyra stycken nyhetsartiklar, tre stycken har hämtats från Aftonbladet och en från 

Expressen. Vid valet av studiens empiriska material valdes artiklar som främst handlade om 

sensationer, kändisskap och underhållning ut snarare än nyheter om politik, katastrofer, brott 

eller konflikter. Detta val gjordes då nyheter om sensationer, kändisskap och underhållning 

ger utrymme för åsikter medans nyheter om politik, brott och konflikter mestadels bygger på 

fakta och förklaringar. Under insamlingen av materialet noterade vi att artiklar om kändisskap 

och underhållning dominerade stora delar av både Aftonbladets och Expressens startsidor. De 

flesta artiklarna handlade mest om ryktesspridning eller olika sensationer som hade hänt 

diverse kändisar. Den gemensamma nämnaren för de artiklar vi hittade under urvalsprocessen 

var att de var baserade på väldigt vag information, hämtad från sociala medier. Eftersom 
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studiens syfte är att undersöka artiklar med källor hämtade från sociala medier valde vi att 

avgränsa oss till artiklar som handlar om sensationer, kändisskap och underhållning.  

 

Artiklarna bygger i tre av fallen på kritik mot en person som är antingen känd eller har en 

publik roll i form av arbete med TV. Den fjärde artikeln bygger på kritik från en privatperson 

utan någon publik ställning. Vem kritiken riktas mot i artiklarna är inte centralt för studien, då 

syftet är att undersöka mediernas nyhetsurval, källkritik samt medielogik. Kriterierna vi hade 

för urvalet av artiklarna var att källorna skulle vara hämtade från sociala medier samt att 

artiklarna inte fick vara äldre än två år. Eftersom inte frekvensen är relevant för studien 

argumenterar vi för att fyra artiklar är ett tillräckligt urval. 

 

6.2.1. Insamlingsmetod 

Artiklarna hämtades in med hjälp av sökverktyget ‘Retriever mediearkivet’. Retriever är 

Nordens största digitala nyhetsarkiv, en databas där både tryckta och digitala redaktionella 

artiklar samt medier har samlats in från 1980-talet (Retriever, 2018). Under det senaste året 

har författarna till den här studien noterat händelser där enskilda personers kritik har använts 

som källor i artiklar på Aftonbladet eller Expressen. Specifika sökord kunde därför skapas för 

att hitta de artiklar och fall som var aktuella för studien. De sökord som användes för att 

samla in materialet var: “kritik mot Gina Dirawi”, “Victor Nilsson Lindelöf sågas”, “fansen 

rasar Adele” och “veganernas kritik”.  

 

Författarna är medvetna om att studien inte har ett systematiskt urval, vilket gör att de 

slutsatser som dras med hjälp av teorierna utifrån det empiriska materialet inte kan göras lika 

generaliserande som vid ett systematiskt urval. Vi har valt att titta på kritiska fall med 

gynnsamma omständigheter för att kunna besvara studiens frågeställningar (Esaiasson, 2012). 

Eftersom omständigheterna är gynnsamma kan vi inte fastslå att det studien hittar är 

applicerbart i alla givna liknande fall, däremot kan vi fastslå eller avvisa att det studien 

undersöker förekommer i våra valda fall.  
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6.2.2. Tillvägagångssätt 

Studien har använt sig av ett analysschema inspirerat av Esaiasson (et al., 2012). För att kunna 

genomföra analysen tog vi hjälp av Esaiassons mall och formade den efter vår studies 

frågeställningar. Esaiasson et al. (et al., 2012) menar på att ett analysschema kan appliceras på 

de objekt som ska analyseras, i den här studien är analysobjekten nyhetsartiklarna. Med hjälp 

av frågorna som formulerades i analysschemat kunde vi observera speciella egenskaper från 

texterna som lyftes ut. Svaren på frågorna tolkades sedan utifrån olika dimensioner, i den här 

studien är dimensionerna skapade utifrån det teoretiska ramverket. (Esaiasson, 2012)  

 

I analysschemat formulerades ett antal frågor som byggde på studiens analytiska teman. Varje 

analytiskt tema har skapats utifrån studiens teoretiska ramverk för att kunna få fram det 

viktigaste och mest aktuella i artiklarna, detta för att kunna belysa studiens övergripande 

problem samt dess frågeställningar. Artiklarna analyserades sedan separat genom att ställa 

frågorna i analysschemat till texten, med mål att identifiera teman. Varje teori utgjorde en 

huvudkategori, det vill säga nyhetsurval, källkritik och medielogik. Underkategorierna bygger 

på teoriernas kriterier, vilka är desamma som studiens analytiska teman. Vi valde sedan valde 

ut vilka kriterier från teorierna som var aktuella, de kriterier/teman som valdes ut och därmed 

ingick i analysschemat presenteras nedan. 

 

6.2.3. Teman 

Nedan presenteras de teman som vi anser är mest relevanta för studien, vilka även användes i 

analysschemat. Varje tema omformulerades till en fråga i analysschemat. Dessa frågor 

ställdes till det empiriska materialet för att möjliggöra en kategorisering.  

 

Huvudkategori 1: Nyhetsurval 

• Närhet: Nyheter tenderar handla om händelser som geografiskt, tidsmässigt och 

kulturellt ligger nära mediets publik. 

• Elitcentrering och kändisskap: Nyheter tenderar handla om personer eller 

organisationer som har makt eller kändisskap.    

• Avvikelse och sensation: Nyheter tenderar att handla om händelser som bryter mot 

det förväntade. Avvikelser som både kan vara positiva och negativa. 
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Huvudkategori 2: Källkritik  

• Äkthet: Säkerhetsställa informationens/källans äkthet och avslöjas eventuella 

förfalskningar.  

• Tid: Desto mer samtida en källa är, desto mer trovärdig är den. Tiden från det att en 

händelse ägt rum till det att informationen ges vidare är avgörande, desto längre tiden 

går desto mindre trovärdig blir källan/information. 

• Beroende: För att öka informationens tillförlitlighet bör informationen bekräftas från 

minst två olika, av varandra oberoende, källor. 

• Tendens: En källa ska vara fri från tendens, dvs. fri från egen vinning i att presentera 

informationen på ett sådant sätt att det passar källans intressen.  

 

Huvudkategori 3: Medielogik 

• Tillspetsning: En händelse/nyhet skrivs med en viss vinkel. 

• Förenkling: Olika perspektiv utelämnas vilket leder till att en händelse förenklas.  

• Polarisering: Olika grupper/perspektiv och dess motsättningar betonas eller förstärks.  

• Intensifiering: En händelse beskrivs i termer av drama och konflikter.  

• Personifiering: En händelse gestaltas av verkliga personer.  

• Stereotypisering: Tillskrivning av karaktäristiska drag oberoende av den verkliga 

variationen.    

 

6.3. Metoddiskussion 

När studiens valda fall skulle analyseras passade den kvalitativa metoden bra då vi genom 

noggrann läsning kunde analysera vad som verkligen förekom i artiklarna. Tematiseringen 

hjälpte oss att hitta en riktning på analysen, vilket gjorde att vi på ett enkelt sätt kunde 

specificera vad vi skulle leta efter och därifrån analysera djupare. Den kvalitativa 

innehållsanalysen gav oss ett stort tolkningsutrymme. Vi är väl medvetna om att vår 
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förförståelse och åsikter kan ha påverkat valet av det empiriska materialet samt analysen av 

det. Vi har sedan tidigare haft en uppfattning om vilken typ av artiklar vi ville använda oss av 

och detta har påverkat urvalet av materialet. Nackdelen med den kvalitativa analysmetoden 

var att vi inte kunde använda oss av deltagande observationer. Vi kände att det kunde varit 

fördelaktigt för delar av studien att genomföra intervjuer, detta för att ha möjlighet att komma 

åt tankarna från journalister och skapa ytterligare förståelse för hur processerna kring 

nyhetsvärdering och nyhetsurval går till. Detta var något vi märkte i efterhand och på grund 

av tidsbrist hann vi inte arrangera intervjuer.  

 

Det är omöjligt att uppnå fullständig objektivitet, därför är det viktigt att vi som författare har 

en medvetenhet om tidigare nämnda risker för att kunna utföra studien på ett trovärdigt sätt. 

En annan nackdel med innehållsanalysen är att den urskiljer teman i texten men inte förklarar 

varför. Genom att knyta an den analyserade texten med valda teorier kunde vi dock sätta 

resultaten i en kontext som enligt Bryman och Nilsson (2011) gör att slutsatserna blir 

relevanta för studien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

7. Analys och resultat 

 Nedan analyseras studiens empiriska material med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys 

samt tematisering. I kapitlet presenteras vilka teman som hittades i artiklarna.  

 

7.1. Tematisering 

Vi har valt att analysera artikel för artikel och leta efter teman i varje enskild artikel istället för 

att leta efter teman för teman i samtliga artiklar. Därför kommer varje underrubrik nedan att 

behandla en av de valda artiklarna.  

  

7.1.1. Artikel 1 – ”Gina Dirawi Flydde efter hårda kritiken”’ 

Gina Dirawi har gjort sig känd som en svensk komiker, artist och framför allt som en 

prisbelönad programledare. I september 2017 gjorde Dirawi sin debut som programledare i 

det populära nöjesprogrammet Idol i TV4. Tillsammans med Pär Lernström ledde hon 

livesändningen som den fredagen sågs av nästan en miljon tittare (Frick, 2017). Men kritiken 

lät sig inte vänta. Med rubriken ”Gina Dirawi flydde efter hårda kritiken” skrev tidningen 

Expressen om arga tittare som ansåg att hon bland annat dragit skämt för långt och att hon 

pratade för högt. 

 

Artikeln handlar om Gina Dirawis insats som programledare för det populära TV-programmet 

Idol som sänds i Sverige. Artikeln skrevs efter att programmet hade sänts samma dag på TV4, 

nyheten uppfyller därför den tidsmässiga närhetsprincipen men också den kulturella 

principen då Idol är populärt TV-program i Sverige. I artikeln förekommer en stor grad av 

elitcentrering då artikeln inte handlar om TV-programmet utan mestadels bygger på Dirawi 

som offentlig och känd person. Nyheten handlar om en händelse som bryter mot det 

förväntade då Dirawi som programledare har sagt ett par skämt som tittarna inte förväntade 

sig på förhand. Så här refererade Aftonbladet till Dirawis skämt: 

“Under programmet sågade Gina Dirawi bland annat världsstjärnan Beyonces alter 

ego Sasha Fierce på scen och kallade namnet för töntigt. Tittarna kunde även höra 

henne skoja om att hon ville låsa in Chris Kläfford i en ”Fritzlkällare”. När hon 
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pratade om att det gråtits mycket under tidigare framträdanden utbrast hon ”Det är 

bara en vanlig tisdag för någon som Anna Book”.”  

(Artikel 1) 

 

I artikeln refereras det till ett antal okända personer på sociala medier och deras kommentarer. 

Det går inte att följa upp användarna som har skrivit kommentarerna om Dirawi då de inte är 

länkade i artikeln. På så sätt kan vi inte säkerhetsställa källornas äkthet, eftersom vi inte 

med säkerhet kan veta vem som har skrivit kommentarerna, vem som styr över 

användarkontona eller vilka intentioner användarna har haft. Det är kommentarerna, som är 

publicerade på sociala medier, som utgör källorna och även grunden för artikeln.  

 

“Ginas kommentarer fick många av tittarna att reagera. Hon kritiserades på både 

Twitter, Nöjesbladets Facebooksida och i livechatten. 

 

”Hon skriker när hon pratar och hennes skämt går ut på att driva med folk eller vara 

spydig och nästan elak. Jag förstår verkligen inte hennes "storhet"”, skriver en tittare 

på Nöjesbladets Facebooksida. 

 

”Tyvärr blir hon för mkt! O att dra ett ”Fritzl”-skämt var sjukt lågt med tanke på vad 

som hänt den stackars familjen!”, skriver en annan missnöjd tittare. 

 

”Men aj så felplacerad Gina känns som programledare för Idol” skriver en tittare på 

Twitter.” 

(Artikel 1) 

 

Kommentarerna är skrivna som direkta reaktioner i anslutning till programmet och därför 

påverkas inte källornas trovärdighet utifrån tidskriteriet. Tiden mellan det att händelsen 

skedde i programmet till det att kommentarerna skrevs är kort och det går därför inte att anta 

att personerna som har skrivit kommentarerna har påverkats av mänskliga faktorer som 

glömska. Däremot kan den korta tiden vara ett argument för att kommentarerna skulle kunna 

vara känslomässigt drivna eller skrivna i affekt.  
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Det förekommer flera av varandra oberoende källor, men däremot går det inte utesluta att 

deras åsikter har påverkats av varandra då man kan läsa varandras kommentarer på dessa 

plattformar. Källorna som har använts är tre kommentarer hämtade från Twitter, Aftonbladets 

livechatt och Facebook-sida. Det går heller inte att anta att källorna är tendensoberoende, då 

varje användare kan ha egna personliga åsikter kring Dirawi som person, men också en 

önskan om att en annan programledare skulle fått det uppdraget. Om användarna har en egen 

personlig vendetta mot Dirawi eller hellre föredra en annan programledare finns det anledning 

att tro att denne är missunnsam och därför är hårdare i sin bedömning samt att denne då kan 

vara mer benägen att yttra sitt missnöje. En användare som är citerad i artikeln skriver till 

exempel ”Men aj så felplacerad Dirawi känns som programledare för Idol” vilket kan vara ett 

bevis på en egen agenda.   

 

Det går att hitta tecken på tillspetsning i artikeln. Exempelvis används tillspetsning genom att 

benämna kritiken från enskilda personer som att “tittarna” allmänt är missnöjda, citerat från 

artikeln “Ginas kommentarer fick många av tittarna att reagera.”. Att tre personer är 

missnöjda med Dirawi gör inte att det går att anta att “många tittare” är missnöjda, däremot 

kan man anta att det finns flera åsikter om Dirawis insats som programledare där vissa är 

missnöjda och andra inte. Texten innehåller även tecken på förenkling då olika perspektiv 

utelämnas. I artikeln tas endast tre negativa kommentarer upp och inga positiva kommentarer 

eller kommentarer som tar Dirawi i försvar. Här ska det poängteras att kommentarerna som 

utgör källorna är åsikter från privatperson och inte fakta eller förklaringar, vilket vi anser gör 

det mer anmärkningsvärt att olika perspektiv utelämnas kring händelsen för att kunna få en 

rättvisande bild. Det finns också tecken på att händelsen beskrivs i termer av drama, 

exempelvis används ordval som “hård kritik” och att Dirawi “flydde” från scenen samt 

“vägrade” svara på frågor. Den typen av värdeladdade ordval gör att händelseförloppet 

intensifieras. Som tidigare nämnt bygger artikeln på en händelse som personifieras av 

Dirawi som programledare, där Dirawi som person är i fokus och inte programmet. Redan i 

rubriken nämns Dirawi följt av att varje stycke börjar med en mening innehållandes hennes 

namn. Till exempel börjar det första stycket i brödtexten med meningen “Det var premiär för 

den nya programledaren Gina Dirawi på Idolscenen.”, följt av “Ginas kommentarer fick 

många av tittarna att reagera.” i början av det andra stycket samt “Efter sändningen flydde 

Gina från scenen.” i början av det sista stycket. Däremot går det inte att hitta tecken på att 
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artikeln innehåller polarisering där åsikter sätts mot varandra och inte heller inslag av 

stereotypisering.  

 

7.1.2. Artikel 2 – ”Lindelöf sågas: Skakig- var hans fel vid målet” 

Victor Nilsson Lindelöf är en svensk landslagsmeriterad mittback som tillhör det engelska 

klubblaget Manchester United. Den 18 november 2017 gjorde han sin ligadebut från start mot 

Newcastle. Matchen vann Lindelöfs Manchester United med 4-1 men i Expressen kunde man 

dagen efter läsa om kritik mot Lindelöfs insats. Med rubriken ”Lindelöf sågas: ”Skakig - var 

hans fel vid målet” återger Expressen olika brittiska tidningars och enskilda individers både 

negativa och positiva kritik mot svensken. Artikeln återger att samtliga brittiska tidningar ger 

honom godkända betyg men att enskilda journalister på Twitter ger honom negativ kritik. 

 

Artikeln uppfyller kriterierna för nyhetsurval då Lindelöf är en av Sverige mest kända 

fotbollsspelare. Även fast händelsen, som i det här fallet är en prestation i en fotbollsmatch, 

ägde rum i England finns det en kulturell närhet då fotboll är en populär sport i Sverige. 

Geografisk närhet saknas men nyhetsurvalet motiveras med att ett stort antal människor i 

Sverige har ett intresse av honom då han vid tillfället var av tre svenska fotbollsspelare i 

Premier League. I artikeln förekommer elitcentrering då det mestadels är fokus på Lindelöf 

som känd fotbollsspelare och inte fotbollsmatchen som spelades, vilket bland annat tar sig i 

uttryck i inledningen av brödtexten genom meningen: “Det är roligare för Zlatan än för 

Nilsson Lindelöf att slå upp tidningen vid frukosten i dag.”. Här nämns även Zlatan 

Ibrahimovic som också är en känd svensk fotbollsspelare. Nyheten handlar inte om en 

sensation, möjligen kan kritiken mot honom ses som en avvikelse då han förväntas göra bra 

insatser. Däremot handlar artikeln om flera personers recensioner av hans insats i en nyligen 

spelad fotbollsmatch.  

 

Källorna i artikeln utgörs av två kommentarer från Twitter, en från en engelsk journalist och 

en från en privatperson. Därtill framkommer också andra åsikter från olika engelska 

journalister (från olika tidningar). I artikeln finns journalistens tweet länkad, dess äkthet går 

därför att säkerhetsställa medans privatpersonens tweet inte är länkad och därför går inte 

heller dess äkthet att säkerhetsställas.  
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Tweeten som inte är länkad:  

“"Lindelöf behöver mer tid att anpassa sig. Häng honom inte. Ni såg ju bollen han slog 

till Lukaku: Han är en bra spelare!!", skriver en Twitter-användare.” 

(Artikel 2) 

 

Tweeten från journalisten som är länkad: 

 
(Artikel 2) 

 

Resten av artikeln består av enskilda bedömningar av olika engelska journalister från olika 

tidningar. Redogörelsen av spelarbetygen samt recensionerna av Lindelöfs insats från de 

engelska tidningarna är inte länkade till i artikeln, men går att hitta genom sökningar på varje 

tidnings hemsida. Recensionerna är refererade enligt liknande: “”Det var hans fel vid Gayles 

mål och han såg osäker ut. En krossboll till Lukaku var en hint om vad han kan bidra med i 

offensiven", skriver Manchester Evening News.”. I artikeln återkommer det flera oberoende 

källor i form av referat från olika artiklar på olika tidningar. I det här fallet bidrar inte 

källorna med fakta eller förklaringar utan med subjektiva åsikter, så det går inte utesluta att de 

har påverkats av varandra. Artikeln publicerades dagen efter matchen spelades, enligt 

tidskriteriet så går det därför inte att anta att recensionerna har påverkats av mänskliga 

faktorer så som glömska.  

 

Det går inte att anta att källorna i artikeln är tendensoberoende, då det inte går att utesluta att 

journalisterna samt privatpersonerna som skrev kommentarerna har egna åsikter och hellre 

föredrar andra spelare istället för Lindelöf. Tendensberoende är något som kan leda till att 

man är mer missunnsam mot honom och därför är hårdare i sin bedömning för att påverka 

situationen. De enskilda journalisterna som skriver recensionerna kan även ha andra 
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lagsympatier vilket kan påverka bedömningen. Exempelvis skriver en journalist från 

tidningen Independet ”Inget annat topplag var ute efter Lindelöf”, vilket kan anses som ett 

konstaterande men även tolkas som ett krasst inslag av misstro mot Lindelöf.  

 

Samtliga tidningar som har betygsatt Lindelöfs insats ger honom godkända betyg, men det är 

inte huvudfokuset i artikeln utan det perspektivet benämns endast med en mening och ett citat. 

I slutet av artikeln framgår det att “Samtidigt försvaras Victor Nilsson Lindelöf av många 

Manchester United-supportrar i sociala medier”. Ordet “försvaras” sätter Lindelöf i en 

försvarsställning mot kritik, när han egentligen enligt artikeln har försvarats av många 

supportrar. Texten i sig är inte förenklad, då olika perspektiv lyfts fram. I det här fallet 

handlar det snarare om vilket utrymme i artikeln varje perspektiv får, där större delen av 

artikeln handlar om kritiken mot Lindelöf vilket inte speglar hur åsikterna var efter matchen 

sett till reaktionerna. Utifrån det kan man argumentera för att rubriken är förenklad och målar 

upp en felaktig bild av vad som senare lyfts fram i artikeln senare. 

 

Istället ligger huvudfokus i artikeln på de recensioner om Lindelöf som önskar förbättring. 

Tillspetsning förekommer i artikeln, vilket är framgår i brödtexten genom att: “De brittiska 

tidningarna ger svensken godkända betyg” men rubriken istället lyder “Lindelöf sågas”. 

Rubriksättningen kontra innehållet i artikeln är ett tecken på att Aftonbladet gjort ett aktivt val 

att vinkla artikeln på ett visst sätt. Det är bland annat användningen av ordet “sågas” i 

rubriken som gör att nyheten får den vinklingen. Sågas är ett ord som kan användas för att 

beskriva en dålig insats, vilket inte helt överensstämmer med artikelns innehåll när han 

samtidigt fick godkända betyg. Det får anses vara ett ordval som är en del av tillspetsning 

inom medielogiken för att skapa uppmärksamhet och därmed ett försök till att nå igenom 

mediebruset (Strömbäck, 2014). Flera gånger i texten förekommer termer av drama. 

Värdeladdade ordval som “skakig”, “sågas” och “mardröm”används för att beskriva Lindelöfs 

insats, vilket skapar en dramaturgi och intensifiering kring händelsen. Exempel på 

intensifiering av händelsen förekommer redan i ingressen till artikeln: 

 

“Victor Nilsson Lindelöfs ligadebut från start blev en något av en mardröm.“ 

(Artikel 2) 

Mer ofta än sällan brukar bedömningen av prestationer inom fotbollen vara polariserad, 

antingen så hyllas man eller så sågas man. Någonstans i mitten brukar sanningen ligga, och 
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verkar göra så även i detta fall. Lindelöf får godkända betyg för sin insats, vilket borde leda 

till att han varken bör hyllas eller sågas. Ett exempel på tillspetsning i artikeln är att Lindelöfs, 

egentligen godkända insats sågas. Detta går i linje med medielogikens resonemang och skapar 

därmed uppmärksamhet.  Tecken på polarisering förekommer i texten, de olika åsikterna 

ställs inte mot varandra men det är en tydlig känsla av att det fanns två sätt att recensera 

insatsen, hyllning eller sågning.  

 

Exempel på när Lindelöf får kritik: 

"Ytterligare en match där han inte imponerar. Halkade vid första målet" 

(Artikel 2) 

 

Exempel på när Lindelöf försvaras: 

”Lindelöf behöver mer tid att anpassa sig. Häng honom inte. Ni såg ju bollen han slog 

till Lukaku: Han är en bra spelare!! 

(Artikel 2) 

 

Artikeln innehåller personifiering, vilket gestaltas genom att artikeln i stort sett enbart 

fokuserar på Lindelöf och hans insats men väldigt lite om matchen. Redan i rubriken nämns 

Lindelöf vilket sedan är ett genomgående tema i artikeln: 

 

 

“Lindelöf sågas: "Skakig - var hans fel vid målet"”.  

(Artikel 2) 

 

Det går inte att hitta tecken på stereotypisering i texten. 

 

7.1.3. Artikel 3 – ”Veganernas kritik – mot ”Bä,bä, vita lamm” 

I en grupp på Facebook för norska veganer publicerade en användare den 25 september 2018 

en ny version av den populära barnvisan ”bä, bä, vita lamm”. Personen hade ändrat raderna 
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om hur man ”får ullen” till att man istället ”tar ullen”. Personen ansåg att det var 

problematiskt att barnen genom visan kan få en felaktig bild av hur djurindustrin fungerar. I 

en artikel på Aftonbladet med rubriken “Veganernas kritik - mot “Bä, bä, vita lamm” skriver 

de att förslaget om den ändrade sångtexten mött stor kritik bland allmänheten och att personer 

i gruppen fått motta personangrepp. Artikeln är ursprungligen en omskrivning från den norska 

tidningen NRK.  

 

Händelsen härstammar från Norge vilket innebär att nyheten inte uppfyller geografisk 

närhet. Däremot går det att argumentera för att händelsen uppnår kulturell närhet då det rör 

sig om en klassisk svensk barnvisa. Även frågor om veganism och djurens rättigheter är ett 

ämne som är aktuellt i Sverige, därav uppfyller det närhetsprincipen som är ett av de tre 

kriterier som valts ut för nyhetsurval. Det förekommer ingen elitcentrering i texten, då 

inlägget som det refereras till i artikeln är skrivet av en privatperson i Norge. Gruppens 

grundare Samuel Rostöl intervjuas i artikeln, men det är ingen person som är allmänt känd i 

Sverige. Artikeln uppfyller inte kriteriet för sensation, däremot går det att argumentera för att 

det är en avvikelse då det sällan riktas kritik mot barnvisor. I artikeln berättar Rostöl om hur 

barnvisan kan påverka barnens syn på djurindustrin, vilket får ses som en avvikelse då detta är 

en smått unik syn på låtens påverkan. 

 

“I djurens perspektiv där de behöver leva de liv de gör i den norska och svenska 

djurindustrin, så är inte det livet så positivt. Vi utnyttjar dem och sen dödar vi dem, och 

de mår inte alls så jättebra. Men det berättar vi inte för barnen, vi säger att lammet är 

så lyckligt, sen får vi dess ull och så är det fortsatt lyckligt. Och det blir ju lite 

missvisande.” 

(Artikel 3) 

 

I artikeln finns inlägget från Facebook-gruppen direkt länkat vilket gör att källans äkthet 

därför kan säkerhetsställas. Det förekommer inte flera oberoende källor då artikeln endast 

kretsar kring inlägget skrivet av en person samt en intervju med gruppens grundare. Källan 

påverkas inte heller av tidskriteriet då detta inte är en reaktion på något som har hänt och 

därför kan inte mänskliga faktorer som exempelvis glömska ha spelat in då det rör sig om en 

redogörelse om en subjektiv åsikt. Det går däremot inte att anta att källan är 

tendensoberoende, då personen som skrev inlägget själv är vegan och på så sätt kan ha ett 
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eget intresse i att frågor om veganism tas upp i media. Eftersom artikeln handlar om ett inlägg 

som är baserat på åsikter snarare än fakta eller förklaringar går det inte utesluta att källan har 

en egen agenda. Exempelvis förklarar Samuel Rostöl att gruppen vill att en diskussion förs 

kring ämnet, utan att bekräfta att det var skribenten av ursprungsinläggets intention. 

 

“Från vårt perspektiv är det jättebra att ha en diskussion om hur vi använder språket 

gentemot djur, gentemot barn och förtryckta grupper. Använder vi ett språk för barn 

där det här förtrycket normaliseras så blir det en form av indoktrinering av barnen som 

de inte kan göra något åt.” 

(Artikel 3) 

 

Artikeln innehåller ett tydligt tecken av tillspetsning, dock är majoriteten av artikeln en 

redogörelse av citat från en intervju med grundaren av Facebook-gruppen. Men användandet 

av ordet “kritik” går att argumentera för att vara felaktigt använt, då det mer rör sig om ett 

förslag från personen i fråga snarare än renodlad kritik. Rostöl menar i artikeln på att de med 

ändringen vill belysa djurvänlighet, vilket framgår i citatet nedan: 

 

“[...] det är mycket missförstånd bakom. Vi vill inte få igenom någon lag om det eller 

kräva att man ändrar sånger. Vi bara tycker bara att det är en bra grej att ha sånger 

som kan belysa lite djurvänlighet också. Sångerna finns på Facebook, vill man använda 

dem så varsågod, och vill man inte så gör man inte det” 

(Artikel 3) 

 

Enligt Rostöl riktar de inte någon kritik mot sången, utan vill man använda sången som den är 

så kan man det. Ändå väljer Aftonbladet att använda sig av ordet “kritik” i rubriksättningen, 

vilket vi anser är ett tecken på att artikeln innehåller berättartekniken tillspetsning. Texten är 

även förenklad och på flera ställen benämns personen som har skrivit inlägget som 

“veganerna”. Exempelvis “Veganernas kritik” i rubrikraden när det egentligen inte är 

veganerna som folkrörelse som har uttryckt förslaget om låtändringen, utan det är endast en 

person som i det här fallet får representera en hel rörelse. I artikeln framgår det att “en grupp 

av veganer” tycker såhär, men rubriken är förenklad då man endast använder sig av ordet 
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“veganerna” för att beskriva vilka som riktar kritiken. Det förenklar bilden om vad veganer 

faktiskt står för och kan skapa en felaktig bild av vegan-rörelsen. I brödtexten framgår det 

även att “en grupp” veganer anser låten vara problematisk: 

 

“Låten ”Bä, bä vita lamm” är inte helt oproblematisk, i alla fall inte enligt en grupp 

veganer som diskuterat sången.” 

(Artikel 3) 

 

Vi anser inte att det är problematiskt att de som riktar kritiken benämns som “en grupp 

veganer”, det vi ifrågasätter är användandet av “veganer” som folkrörelse som riktar kritiken. 

I och med att inlägget i Facebook-gruppen har fått gilla-markeringar samt kommentarer som 

håller med går det att argumentera för att de ställer sig bakom inlägget. 

 

Användandet av “veganer” skapar en dramaturgisk effekt och intensifiering av artikelns 

innehåll. En mer rättvisande benämning kunde exempelvis varit “En vegan riktar kritik” 

istället för att en hel folkrörelse rasar. Artikeln innehåller också värdeladdade ord som ”kritik” 

och ”falsk” vilket bidrar till att händelseförloppet blir mer dramaturgiskt. Att en person i det 

här fallet får vara representant för en hel rörelse bidrar även till polarisering i texten, då det 

mellan raderna går att utläsa en “antingen är du med eller emot”-mentalitet. Polariseringen 

framgår bland annat  i rubriksättningen av det sista stycket i brödtexten samt Rostöls 

efterföljande kommentar: 

 

“”Kallas sjuka i huvudet” 

Efter att deras diskussion om sångerna uppmärksammats i norska medier som NRK har 

människor tagit illa upp – vissa har trott att de vill ta bort visorna som de är, vilket inte 

är fallet. Det hela har blåsts upp, menar Samuel. 

 

“– Jag har varit i kontakt med veganer som fått meddelanden om att de är puckon och 

sjuka i huvudet som ska ändra vår kultur. Det är mycket missförstånd bakom.”” 

(Artikel 3) 

https://www.nrk.no/finnmark/veganer-mener-barnesanger-laerer-barn-a-utnytte-dyr-1.14243927
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Texten kan förstärka en negativ stereotypisk bild av veganer som “extrema” i sina frågor som 

grundar sig i liknande kontroversiella förslag. Rostöl nämner bland annat i intervjun att 

veganerna efter det här inlägget har fått reaktioner där de anses vara “puckon” och “sjuka i 

huvet som ska ändra vår kultur”, vilket   

 

“– Jag har varit i kontakt med veganer som fått meddelanden om att de är puckon och 

sjuka i huvudet som ska ändra vår kultur. “ 

(Artikel 3) 

 

Det går inte att hitta tecken på personifiering i texten.  

  

7.1.4. Artikel 4 – ”Fansen rasar mot Adeles partytema: ”Smaklöst!” 

Artisten Adele, som egentligen heter Adele Laurie Blue Adkins, är en brittisk sångerska från 

London. Hon har blivit världskänd för sin musik inom soul- och jazzgenren och har belönats 

med 15 Grammys (Grammy, 2019). Den 7 maj 2018 skrev Aftonbladet en artikel om Adeles 

födelsedagsfest. Artikeln är ursprungligen en omskrivning från den brittiska tidningen Daily 

Mail. Festen hade temat ”Titanic” och i led med kvällens tema delades flytvästar ut. 

Aftonbladet rapporterade om fans som skickade hyllningar på sociala medier men framförallt 

lade artikeln fokus på de kritiska röster som hade höjts. Tidningen citerade tre fans som tyckte 

att temat var smaklöst och bisarrt. Rubriken som sattes var ”Fansen rasar mot Adeles 

partytema: Smaklöst!”.  

 

Artikeln innehåller flera kriterier gällande nyhetsurval. Närhetsprincipen går inte geografiskt 

att applicera då nyheten handlar om en känd person som är bosatt i London. Däremot går det 

att argumentera för att den uppfyller en kulturell närhet då Adele är en populär artist även i 

Sverige. Elitcentrering förekommer då artikeln handlar om en känd person som har anordnat 

en fest, det går att anta att artikeln skrevs endast för att den handlar om just en världskänd 

artists fest. Händelsen är avvikande då den bryter mot det förväntade. Titanic har en historisk 

anknytning då det var en tragisk olycka där många personer omkom. På festen delades det 

även ut flytvästar till gästerna vilket kan anses vara kontroversiellt och höjer nyhetsvärdet. 



39 

 

Här är en reaktion på festens tema som delas i artikeln vilket är ett tecken på att händelsen 

uppfattas som avvikande: 

 

  

Bildtexten lyder: “Most parties you leave with a goody bag!!! But a life jacket?!!!! WTF?!! 

Ha!” 

(Artikel 4) 

 

Artikeln bygger på källor i form av kommentarer på Adeles Instagram-konto, där hon har 

publicerat ett inlägg med bilder från festen, samt en kommentar från Twitter. Kommentarerna 

är skrivna av andra personer som också har konton på Instagram och Twitter. Vissa av 

kommentarerna är länkade i artikeln andra behöver läsaren gå in och leta efter i inläggets 

kommentarsfält, det är för svårt att säkerhetsställa samtliga källornas äkthet samt kontrollera 

att personerna bakom kontona är de som de utger sig för att vara. I ett kommentarsflöde 

innehållandes flera tiotusentals kommentarer försvåras läsarens arbete med att hitta 

kommentaren för att på så sätta kunna säkerhetsställa dess äkthet. Nedan visas exempel på tre 

kommentarer som är hämtade från Instagrams kommentarsfält som inte är länkade i artikeln: 
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“Otroligt smaklöst! De dansar i flytvästar. Tänker de inte på att massor av människor 

dog?”, skriver en på sociala medier [...] 

”Är Adele medveten om att Titanic baseras på en verklig händelse? 1500 offer miste 

livet när skeppet sjönk. Inte ett särskilt bra partytema”, skriver en annan. 

”Hon tog det rätt långt. Hon har en fest där folk har flytvästar och dansar i dem. Det är 

bisarrt”, skriver en tredje.” 

(Artikel 4) 

 

Det förekommer flera oberoende källor: kommentarer i det här fallet. Däremot går det inte 

att utesluta att användarna kan ha påverkats av andra kommentarer och format sina åsikter 

utefter det. Artikeln bygger på olika användares åsikter om Adeles fest, inte om fakta eller 

förklaringar vilket gör att flera oberoende källor som kriterier inte legitimerar åsikterna. 

Tidsaspekten spelar inte in i det här fallet då det inte går att anta att åsikterna om festens 

tema förändras med tiden. Det går heller inte att anta att källorna är tendensoberoende, om 

användarna har ett eget intresse i att vilja smutskasta eller kritisera Adele kan det påverka 

kommentarerna. Exempelvis kan det vara användare som inte uppskattar hennes musik och 

därför är hårdare i sin kritik mot Adele och festens tema. Om fallet är så går inte att fastslå 

eller utesluta. 

 

Det finns flertalet tecken på tillspetsning i artikeln. Ett exempel är rubriken som lyder 

“Fansen rasar” där ‘fansen’ är ett samlingsnamn för alla hennes fans. Dock är kommentarerna 

som lyfts fram i artikeln inte representativa för alla, framförallt då det endast redogörs för tre 

negativa kommentarer bland tusentals andra på samma inlägg. I rubrikraden benämns kritiken 

som framförs: 

 

“Fansen rasar mot Adeles partytema: “Smaklöst!”“ 

(Artikel 4) 

 

Artikeln är inte förenklad då olika perspektiv lyfts, däremot så får det negativa perspektivet 

mycket mer utrymme i artikeln medans de som var positiva till festen endast nämndes vid en 

mening. Det var exempelvis flera av hennes fans som skickade hyllningar till henne, vilket 
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endast nämndes kort. För att ge en mer rättvisande bild av reaktionerna på festen bör även det 

perspektivet lyftas fram mer. Enligt medielogiken är detta en berättarteknik som används för 

att väcka uppmärksamhet i mediebruset för att locka läsare. Texten innehåller tecken på 

dramatisering av händelsen, när ordval som fansen “rasar” förekommer intensifieras 

händelsen. Att ‘rasa’ kan betyda att man är väldigt negativ till en händelse, när egentligen 

många av kommentarerna endast ifrågasätter valet av tema och huruvida det var lämpligt att 

dela ut flytvästar sett till temats verkliga händelse och dess dödsoffer. Exempel på en 

kommentar som ifrågasätter temat snarare än rasar på det syns nedan: 

 

“”Är Adele medveten om att Titanic baseras på en verklig händelse? 1500 offer miste 

livet när skeppet sjönk. Inte ett särskilt bra partytema”, skriver en annan.” 

(Artikel 4) 

 

En av de mer negativt laddade kommentarerna som citeras i artikeln ser ut så här: 

“”Otroligt smaklöst! De dansar i flytvästar. Tänker de inte på att massor av människor 

dog?”” 

(Artikel 4) 

 

Vi menar dock på att innehållet i form av citerade kommentarer i artikeln inte är tillräckligt 

många för att motivera valet av artikelns huvudsakliga negativa vinkling och inte heller 

legitimerar en rubriksättning om att ‘fansen rasar över festens tema’. Genom att använda 

formuleringar som “fansen rasar” dramatiseras händelsen för att den ska bli mer 

uppseendeväckande.  

 

Det förekommer ingen polarisering eller stereotypisering i texten, däremot personifieras 

artisten Adele i artikeln. Adeles namn nämns upprepade gånger i rubrik, ingress och brödtext 

vilket gör det tydligt att fokus läggs på henne som person för att göra artikeln mer intressant 

för läsaren. 
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8. Slutdiskussion 

Nedan besvaras studiens frågeställningar och slutsatser utifrån det teoretiska ramverket samt 

analysen av det empiriska materialet. 

 

8.1. I vilken utsträckning uppfyller den här studiens valda artiklar 

kriterierna för nyhetsurval? 

Utifrån studiens empiriska material och dess analys samt resultat kan vi konstatera att de 

kriterierna för nyhetsurval som Jesper Strömbäck (2015) har sammanställt från tidigare 

forskning, än idag går att hitta inom journalistiken.  Vid analysen fann vi att varje artikel 

uppfyllde minst ett av Strömbäcks sex kriterier, oftast flera. Ett mönster som vi kunde se var 

att alla artiklar uppfyllde närhetsprincipen, det vill säga att innehållet i artiklarna berörde 

antingen ett ämne eller en person som har antingen geografisk eller kulturell närhet till 

personer i Sverige. Enligt Strömbäck (2015) behöver inte en händelse uppfylla alla kriterier 

för nyhetsurval, men desto fler den uppnår desto större är möjligheten att händelsen plockas 

upp och blir till en nyhet. Sett till att varje artikel uppfyller minst ett av de kriterier som finns 

för nyhetsurval finner vi inget problematiskt med att nyhetsredaktionerna har plockat upp 

händelserna och gjort dem till nyheter. Enligt närhetsprincipen, som samtliga artiklar 

uppfyller, så finns det ett genuint intresse för vad som händer i vår kulturella- samt 

geografiska närhet. 

 

Studiens empiriska material består av artiklar med källor i form av Tweets eller kommentarer 

hämtade från Instagram och Facebook. Inga av artiklarna med sådana källor berör politik, 

katastrofer, brott eller konflikter. Istället bygger artiklar i vårt empiriska material främst på 

sensationer och underhållning, vilket även visade sig i den höga grad av elitcentrering som 

fanns i många av artiklarna. De aspekter av nyhetsurval vi har hittat speglar den utveckling 

där intresse som styrfält blir allt mer påtagligt i det dagliga utbudet i jämförelse med 

betydelsestyrfältet (Strömbäck, 2015; Johansson, 2004). Att intressestyrfältet ökar är 

antagligen en utveckling av mediebyårernas ökade vinstintressen. Mediebyråerna är idag 
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kommersiella företag, att locka uppmärksamhet för att nå igenom mediebruset är av stor vikt 

(McQuail, 2010).   

 

Att intresse som styrfält påverkar innehållet i journalistiken är inte problematiskt i sig, då det 

handlar om att medierna vill ge publiken vad de tror att de är intresserade av (Johansson, 

2004). Det som däremot är problematiskt är vilka grunder journalister bygger artiklarna på 

inom intressestyrfältet. Studiens resultat visar att ingen av de valda artiklarna uppfyller 

kriteriet om att källan måste vara tendensoberoende. I samtliga artiklar går det således inte att 

utesluta att källan kan ha egen vinning i att uttrycka sig på det sättet som görs. Ett tydligt 

exempel på detta är artikel tre som handlar om ‘kritik från veganerna’, där källan till artikeln 

har ett intresse av att frågan väcks i media, då personen i fråga är med i en grupp med syfte att 

främja veganism. Därför kan källan inte uteslutas vara oberoende från tendens. Det skulle 

kunna liknas vid en PR-kampanj eller lobbyism där målet är att väcka intresse kring en fråga 

och skapa diskussioner snarare än att föra saklig argumentation för sin åsikt. Thurén och 

Strachal (2011) skriver om problemet med att en persons åsikter blir lika med personens 

verklighetsbild, i de sammanhangen är inte faktan intressant utan representativiteten. Med det 

menas att personer utestänger fakta som säger emot ens åsikter, då åsikterna har format 

verklighetsbilden som man är övertygad om. I artikeln om veganerna som rasar på låten “bä, 

bä, vita lamm” går det inte att säkerhetsställa att personen i fråga menar det den verkligen 

säger. Är uttalandena verkligen vad personen tycker eller är det bara ett spel för gallerierna? 

 

Thurén och Strachal (2011) menar återigen att i liknande fall går det inte att utesluta om 

uttalandet är för att påverka en politisk fråga, som veganism i det här fallet, genom att 

förvränga verkligheten eller om det är personens personliga uppfattning. Precis som vi inte 

kan slå fast om det personerna skriver är vad de egentligen tycker eller om det endast har som 

syfte att väcka uppmärksamhet, kan inte journalisterna det heller. När källor i form av inlägg 

eller kommentarer hämtas från sociala medier finns det en risk att den ursprungliga kontexten 

försvinner. Som i exempelvis artikeln om ‘veganernas kritik’ där en person får representera en 

hel folkrörelse och föra talan för ett flertal människor. Trots att personen antagligen inte hade 

för avsikt att föra talan för samtliga veganer försvinner författarens kontext i inlägget när det 

görs om till en artikel. Att hämta källor i form av kommentarer från sociala medier kan därför 

vara problematiskt, då det är lätt att artikeln som skrivs blir missvisande om hur verkligheten 

ser ut, och i vårt fall blir det missvisande om hur veganer verkligen ser på barnvisan.   
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Vi argumenterar för att genom medvetenhet kring vilka frågor och ämnen som är intressanta i 

samhällsdebatten samt med vetskapen om hur medierna fungerar går det att använda den här 

typen av uppmärksamhetsväckande retorik för att locka medierna att skriva om det, slutsatsen 

bygger på artikeln om veganerna. Studien kan inte slå fast att inlägget hade det som mål, men 

med en liknande retorik om ett ämne som uppfyller kriterierna om nyhetsurval kan man 

lyckas få samma uppmärksamhet trots att källan är bristfällig.  

 

8.2. På vilket sätt är de källkritiska principerna applicerbara på den 

här studiens valda artiklar och deras källor som är hämtade från sociala 

medier?  

Vi fann att det var svårt, i vissa fall inte möjligt alls, att kunna säkerhetsställa källornas äkthet 

eftersom att källorna oftast inte var refererade till i artiklarna och inte heller länkade till. Det 

var vanligt att det endast fanns ett citat tillgängligt följt av kommentaren “skriver en 

användare”. Åsikterna som citeras är från sociala medier men användarna som skrev 

kommentarerna är anonyma. Artikel ett om Gina Dirawi är ett exempel på detta, då tre 

kommentarer tas upp varav ingen är citerad eller länkad till. En av kommentarerna går inte 

heller att härleda till vilket socialt medie den är hämtad från. Enligt Thuréns (2013) 

källkritiska principer behöver källans äkthet kunna säkerhetsställa för att kunna bekräfta dess 

trovärdighet. Problematiken kring att källorna inte går att hitta i artiklarna är att läsaren inte 

ges några möjligheter att kunna säkerhetsställa den information som konsumeras. En 

konsekvens av detta kan vara att felaktig information sprids vidare med medierna som 

aväsndare. Att felaktig information sprids vidare är enligt Hvitfelt och Nygren (2008) mer 

vanligt idag då det förekommer fler fel när det kommer till hanteringen av källor än tidigare.  

 

I artikel ett om kritiken som riktades mot Gina refereras det till kommentarer på en Facebook-

sida med flera andra hundratals kommentarer, vilket ställer väldigt höga krav på läsaren om 

denne vill kontrollera källan. Vi fann även att i vissa artiklar framgår det inte från vilket 

socialt medie en kommentar är hämtad från, vilket gör att det blir i princip omöjligt att 

kontrollera dess äkthet. Eftersom studiens empiriska material endast bygger på källor som 

redovisar åsikter och inte fakta eller förklaringar blir den här typen av bristfällig hantering av 

källorna extra påtaglig, då medierna lämnar läsaren med information som inte går att verifiera. 

Om en läsare inte kan ta reda på vem som har sagt vad eller vem den personen är, hur ska 
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läsaren då kunna vara säker på att det som står skrivet är sant och att det är skrivet i sin rätta 

kontext?  

 

Sociala plattformar, främst Twitter, har gett enskilda medborgare möjligheten att på ett aktivt 

sätt delta i samhällsdebatten genom att distribuera åsikter via sina egna kanaler. Trots det så är 

det fortfarande medierna som agerar gatekeepers och bestämmer vad som ska publiceras och 

inte (Strömbäck, 2015). Detta gör att kravbilden på journalisters förmåga att selektera bland 

den information som skrivs för att inte sprida vidare felaktig information eller obekräftade 

rykten skärps (Jenkins, 2006; Bakker, 2014). I artiklarna där det inte gick att hitta 

ursprungskommentaren kan läsaren, trots vetskap om att fler fel görs när det kommer till 

källhantering idag, inte kontrollera källan och på så sätt kan felaktig information eller 

obekräftade rykten spridas vidare. I tider då diskussionen om fake news vara eller icke vara 

har präglat journalistikens nyhetsurval har källkritik blivit allt mer viktigt i det journalistiska 

hantverket (Waisbord, 2018). När en potentiell läsare av studiens valda artiklar inte ens själv 

kan försäkra sig om att det hen tar del av i artiklarna inte är “fake news” lyser problematiken 

med att ta källor i form av åsikter från sociala medier igenom. Detta beror på att artiklarna 

bygger på källor som inte uppnår de traditionella källkritiska kriterierna. 

 

I samtliga artiklar redogörs flera, av varandra oberoende, källor som tycker samma sak som 

artikelns huvudvinkel. Men eftersom källorna inte bidrar med fakta eller förklaringar utan 

snarare bidrar med egna åsikter om en händelse legitimeras inte användandet av flera 

oberoende källor. Eftersom åsikter inte bör värderas olika så bör inte heller källans 

trovärdighet öka för att flera tycker liknande i ett urval av kommentarer. I artikel fyra om 

Adele finns det till exempel tre källor som nämns, samtliga med en negativ klang gentemot 

Adele och festens tema. Studien har inte gjort en kvantitativ undersökning så vi kan inte slå 

fast huruvida kommentarsfältet överlag var mer positivt eller negativt, men i det här fallet kan 

vi genom egna observationer fastslå att det fanns positiva kommentarer till henne som inte 

lyfts fram i artikeln. I det här fallet ligger problematiken i att endast tre kommentarer lyftas 

fram i ett kommentarsfält med trettiotusen kommentarer. Att ta med samtliga kommentarer är 

inte rimligt och det är inget krav man kan ställa på journalisten, men när samtliga 

kommentarer som tas med är negativa och det även förekommer positiva kommentarer som 

lyfts fram går det som läsare inte att avgöra ifall källorna faktiskt speglar den allmänna 

åsikten på ett rättvist sätt. De tre källor som användes i artikeln blir representanter för 



46 

 

samtliga av Adeles fans genom det medvetna utelämnandet av andra potentiella källor och 

perspektiv.  

 

Artikeln om Adele är från början en omskrivning från Daily Mail. I ursprungsartikeln från 

Daily Mail är rapporteringen mer balanserad och både negativa och positiva åsikter tas upp 

samt får samma utrymme i artikeln (Thomas, 2018). Det som framförallt skiljer artiklarna åt 

är att i ursprungsartikeln redovisas flera olika perspektiv, såväl negativa kommentarer som 

positiva vilket ger en mer rättvisande bild av vad folks reaktioner på festen verkligen var. När 

Aftonbladet senare publicerar artikeln är vinklingen i stort sett endast negativ, vilket 

motiveras med tre personers åsikter. Om det inte går att säkerhetsställa att källan är den som 

den utger sig för att vara eller att källan är tendensoberoende anser vi att mer varsamhet bör 

tas, framförallt bör olika perspektiv lyftas fram för att inte låta eventuellt tendensoberoende 

källor påverka artikelns huvudvinkling. När det kommer till appliceringen av de källkritiska 

principerna på källorna i studiens valda artiklar argumenterar vi för att källorna i viss mån 

uppfyller principerna, men att de mest kritiska principerna som möjligheten att kunna 

säkerhetsställa källornas äkthet samt kunna försäkra sig om att källan är tendensoberoende 

inte uppfylls.  

 

8.3. Hur används berättartekniker i utformningen av studiens valda 

artiklar enligt teorin om medielogik?  

Anledningen till att de positiva kommentarerna utelämnades i artikel fyra om Adele kan vi 

inte komma fram till i den här studien då vi inte har genomfört några intervjuer. Däremot är 

den här typen av förenklingar, där endast ett perspektiv lyfts, fram en vanlig berättarteknik 

inom medielogiken för att skapa uppmärksamhet (Strömbäck, 2014). I artikeln om Adele är 

det tydligt att utelämnandet av olika perspektiv bidrar till en felaktig vinkling av vad folk 

verkligen tyckte om festens tema. I det här läget går det inte att utesluta att andra perspektiv 

medvetet har utelämnats för att skapa en vinkel som lockar mer uppmärksamhet för att stärka 

tidningens finansiella intressen. McQuail (2010) beskriver hur nyhetsmedier använder olika 

berättartekniker för att igenom mediebruset, och på så sätt stärka tidningarnas finansiella 

position. Resultatet av vår studie ger oss belägg för att hålla med i McQuails resonemang. 
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Jesper Strömbäck (2015) skriver om att det är nyhetsmedierna själva och deras behov som 

styr vad de ska rapportera om samt hur de ska forma rapporteringen, det är inte verkligheten i 

sig som styr. Strömbäcks beskrivning om hur medielogiken påverkar nyhetsmediernas 

rapportering går att härleda direkt till den här studiens analys. I analysen fann vi flera 

berättartekniker som var återkommande i samtliga artiklar. I artiklarna var det genomgående 

att kritik eller negativa åsikter lyfts fram som huvudvinkel, medans åsikter som tog en 

försvarande ställning eller var positiv oftast utelämnades helt eller nämndes väldigt kort. Ett 

exempel är artikeln om Adeles fest, där det med en mening nämnas att: “Fans skickar 

hyllningar till stjärnan, men festen provocerar samtidigt många andra.”. Inga av hyllningarna 

som benämns lyfts fram, utan endast de användare som hade blivit provocerade av festens 

tema. Vi argumenterar för att det här är ett exempel där berättartekniken förenkling har 

använts, vilket har påverkat artikelns vinkel och inte gett en rättvis bild av verkligheten. 

Enligt oss så har nyhetsmediernas behov och format styrt rapporteringen om nyheter, där ett 

perspektiv medvetet har utelämnats för att locka läsarnas uppmärksamhet i mediebruset.  

 

Vad är då problematiken med att berättartekniken förenkling används? Daniel Dors (2003) 

studie visar att nyhetsmediernas läsare varje dag nås av ett överflöd av information, vilket 

medför att läsarna varken har tid eller energi till att processa det man har läst. En konsekvens 

av överflödet av information blir att läsarna tolkar rubriker efter egen kontext istället för att 

läsa artiklarnas innehåll. Enligt Dor (2003) kan detta medföra att läsarna får en förenklad bild 

av ett problem eller om en händelse. Om nyhetsmedierna använder förenklingar för att nå 

fram till läsarna, som i sin tur riskerar att endast läsa det förenklade blir slutprodukten att 

läsaren har läst en förenklad rubrik och fått med sig en förenklad uppfattning om ett problem 

eller en händelse. Studier som har gjorts visar på att kriterierna för rubriksättning, som ska ha 

täckning i artikelns innehåll, allt mer frångås och idag kan rubriker vara fritexter för att väcka 

uppmärksamhet (Ifantidou, 2009). Ett exempel på detta är artikel två om Victor Nilsson 

Lindelöf. I rubriken står det att han sågas för sina insatser på fotbollsplanen, men i brödtexten 

framgår det att han har fått godkänt av samtliga brittiska tidningar som det refereras till. Det 

här är ett exempel på när förenklingar av artiklar och rubriker kan leda till felaktiga bilder av 

vad som har hänt i verkligheten. Lindelöf sågas inte i texten, utan det tas upp subjektiva 

åsikter om hans insatser från brittiska journalister. Rubriksättning är förenklad för att locka 

uppmärksamhet hos läsarna. Om vi tar Dors (2003) studie i beaktning kan en läsare läsa 

rubriken, få med sig en bild av att han sågas och antagligen har gjort en dålig insats, och 

forma sina åsikter utefter det, samtidigt som verkligheten är en annan då han har gjort en 
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godkänd insats enligt spelarbetygen.  

 

Två andra berättartekniker som var återkommande var intensifiering och tillspetsning. När vi 

analyserade vårt empiriska material märkte vi att värdeladdade ord användes för att beskriva 

känslor och skapa ett mer dramaturgiskt händelseförlopp. Exempelvis när Victor Nilsson 

Lindelöfs insats recenseras i artikel två förekommer värdeladdade ord som “sågas” och 

“mardröm” för att beskriva hans insats. Även när fansens känslor kring Adeles fest i artikel 

fyra beskrivs så “rasar” fansen. Vi menar på att de värdeladdade orden är ett sätt att försöka 

addera känslor till den vinkeln nyhetsmedierna valt att ha på artikeln, med andra ord ett sätt 

att försöka intensifiera händelsen och locka uppmärksamhet. När vi analyserade 

kommentarerna från artikeln om Adeles fest ansåg vi att kommentarerna snarare var ett 

ifrågasättande än ett raseri. En kommentar lyder: “Är Adele medveten om att Titanic baseras 

på en verklig händelse? 1500 offer miste livet när skeppet sjönk. Inte ett särskilt bra 

partytema.”. Kanske landar man i en fråga om ordet rasa och dess definition i sammanhanget, 

men enligt vår kvalitativa innehållsanalys argumenterar vi för att kommentarerna snarare är 

ett ifrågasättande av festens tema än ett raseri. Detta stärker vår argumentation om att 

intensifiering och tillspetsning är berättartekniker som är återkommande i utformandet av 

artiklarna för att locka uppmärksamhet. Klickjournalistik har kommit att bli ett vedertaget 

begrepp inom journalistiken där vinstdrivna intressen allt mer styr innehållet och dess 

utformning (Clerwall & Karlsson, 2013). Vi anser att användandet av intensifiering och 

tillspetsning främjar klickjournalistiken, då båda berättarteknikerna inte bara används för att 

locka uppmärksamhet utan även för att skapa intresseväckande vinklar av händelserna i 

artiklarna.   

 

Ett annat förekommande fenomen var att användarna, vars kommentarer tas upp, får agera 

talesperson för större rörelser. Ett exempel på det är artikel tre där en privatperson har skrivit 

ett inlägg i en Facebook-grupp för veganer där denne kritiserar barnvisan “bä, bä, vita lamm”. 

Rubriken till artikeln där inlägget har uppmärksammats lyder: “Veganernas kritik - …”, vilket 

är ett tecken på tillspetsning där en person har fått föra talan för en större folkrörelse. Likt 

förenkling är det här en berättarteknik som är problematisk om vi tar Dors (2003) studie i 

beaktning. Om en läsare endast läser rubriken till artikeln, blir kontexten annorlunda jämfört 

med om hela artikelns innehåll läses. I det här fallet kan den enskilda läsaren få uppfattningen 

om att det är en större uppmaning från fler veganer som vill få igenom den här förändringen 

när det egentligen bara rör sig om en privatperson som har uttryckt sig kritiskt. Enligt vår 
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analys används främst berättarteknikerna tillspetsning och förenkling för att skapa ett mer 

dramaturgiskt händelserförlopp i utformningen av artiklarna. Detta leder till att problemen 

som tas upp i artiklarna förenklas vilket även lockar mer uppmärksamhet hos läsaren. Vi 

argumenterar för att det finns ett tydligt fokus från medierna att skapa uppmärksamhet snarare 

än att försöka förmedla en rättvisande bild av verkligheten i sig. 

 

8.4. Sammanfattning av egna reflektioner 

Efter att studiens analys har genomförts kan vi dra slutsatsen att problemet med journalistik 

där källorna är hämtade från sociala medier inte är att händelserna plockas upp och blir 

nyheter. Resultaten från vår studie visar att händelserna uppfyller antingen ett eller flera 

kriterier för nyhetsurval, vilket legitimerar skapandet av artiklarna. Det studiens resultat 

däremot visar är att källorna som nyheterna baseras på ofta är bristfälliga, främst går källornas 

tendensoberoende inte att säkerhetsställa och inte heller källornas äkthet. Vidare visar 

studiens resultat att olika berättartekniker är återkommande som ett uttryck av medielogiken i 

utformningen av artiklarna. Tillspetsning, förenkling och intensifiering var de berättartekniker 

som tydligast påverkade utformningen av artiklarna, oftast till den grad att innehållet i artikeln 

inte speglade verkligheten utan snarare passade nyhetsmedierna och deras önskade format. 

Om det behovet av att locka uppmärksamhet beror på den intensifierade jakten på klick kan vi 

inte fastslå. Men när nyhetsmediernas vinstintressen blir allt mer uppenbara är det upp till 

redaktionerna och journalisterna att stå samhället samt allmänheten i tjänst för att rapportera 

om verkligheten (Nygren, 2015). Vi argumenterar för att den pågående 

deprofessionaliseringen av journalistyrket påverkas av att nyheter baseras på källor hämtade 

från sociala medier skapas, där enskilda personers subjektiva åsikter tillsammans med 

berättartekniker bidrar till deprofessionaliseringen.  

 

Den här studiens syfte var att utveckla en förståelse för vad som ligger till grund för 

nyhetsurvalet av artiklarna som bygger på källor hämtade från sociala medier samt hur 

skapandet av artiklarna legitimeras av de tre journalistiska teorierna nyhetsurval, källkritik 

och medielogik. Slutsatsen vi drar är att nyhetsurvalet av händelserna till artiklarna i sig inte 

är problematiken, däremot ligger problematiken i att nyhetsmedier baserar artiklarna på vaga 

källor och utformar dem med hjälp av berättartekniker på ett sätt som inte speglar 

verkligheten utan istället har som mål att väcka uppmärksamhet. 
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8.5. Förslag på vidare studier 

Intervjuer eller deltagande observationer hade möjliggjort undersökandet av hur journalister 

ser på nyhetsvärdet och nyhetsurval för att jämföra de kriterier som finns med hur journalister 

faktiskt upplever den eventuella problematiken med källor hämtade från sociala medier. Hur 

medvetna är man om problematiken och vilka riktlinjer har journalisterna att förhålla sig till 

på redaktionerna? Det går även att undersöka frågan i ett större perspektiv genom att studera 

vad som händer utanför de redaktionella processerna, hur påverkar den här journalistiken 

medborgarna och samhället i stort? 

 

Vi föreslår även att fler olika nyhetsmedier studeras som exempelvis public service. Hur 

skiljer sig de från dags- och kvällspressen då de saknar ett vinstintresse? Om även public 

service har artiklar baserade på vaga källor med tydliga inslag av medielogiken, är det då jakt 

på klick som styr snarare än nyhetsmedierna vinstintressen?  
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10. Bilagor 

10.1. Artikel 1 

Länk: https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/Aj9bq/gina-dirawi-flydde-efter-harda-

kritiken 

Rubrik: Gina Dirawi flydde efter hårda kritiken  

Underrubrik: Exekutiva producenten: ”Gina har full support från TV4” 

Ingress: Hon skämtade om Josef Fritzl och sågade Beyonces alter ego. Gina Dirawis 

kommentarer i ”Idol” kritiserades av tittare och efter sändning vägrade hon ställa upp på 

intervjuer med pressen. 

– Gina väljer själv vilka intervjuer hon vill ställa upp på, säger Jonathan Nordin, exekutiv 

producent för programmet. 

 

Brödtext: 

Det var premiär för den nya programledaren Gina Dirawi på Idolscenen. Tillsammans med 

Pär Lernström genomförde hon sin första fredagsfinal. De två programledarna turades om att 

stå framför publiken på scenen och intervjua deltagarna i greenroom. 

Under programmet sågade Gina Dirawi bland annat världsstjärnan Beyonces alter ego Sasha 

Fierce på scen och kallade namnet för töntigt. Tittarna kunde även höra henne skoja om att 

hon ville låsa in Chris Kläfford i en ”Fritzlkällare”. När hon pratade om att det gråtits mycket 

under tidigare framträdanden utbrast hon ”Det är bara en vanlig tisdag för någon som Anna 

Book”. 

 

Tittarna kritiska 

Ginas kommentarer fick många av tittarna att reagera. Hon kritiserades på både Twitter, 

Nöjesbladets Facebooksida och i livechatten. 

”Hon skriker när hon pratar och hennes skämt går ut på att driva med folk eller vara spydig 

och nästan elak. Jag förstår verkligen inte hennes "storhet"”, skriver en tittare på 

Nöjesbladets Facebooksida. 

”Tyvärr blir hon för mkt! O att dra ett ”Fritzl”-skämt var sjukt lågt med tanke på vad som 

hänt den stackars familjen!”, skriver en annan missnöjd tittare. 

”Men aj så felplacerad Gina känns som programledare för Idol” skriver en tittare på Twitter. 
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Flydde från scenen 

Efter sändningen flydde Gina från scenen. Hon vägrade prata med pressen och ville inte 

kommentera kvällens sändning. Jonathan Nordin, exekutiv producent för ”Idol”, säger att han 

inte vet varför Gina Dirawi inte ville ställa upp på intervjuer. 

– Gina väljer själv vilka intervjuer hon vill ställa upp på. 

Han är nöjd med hennes prestationer som programledare. 

– Alla som har sett Gina som programledare vet att hon är otroligt skärpt och duktig. En vass 

programledare med spontan humor. 

Men finns det risk att man går över gränsen? Hon skämtade om en ”Fritzlkällare”? 

– Vad som är menat med skämt är svåra att recensera i detalj. Jag tänker inte i detalj recensera 

hela premiären. Vi är jättenöjda. Vi hade ett urstarkt program. 

Får Gina stöd från produktionen med tanke på det hat hon får ta emot? 

– Gina har full support från TV4. Varje vecka utvärderar vi våra program tillsammans med 

alla i teamet. 

Finns det någon hotbild mot Gina? 

– Vi kommenterar aldrig säkerhetsfrågor i detalj. 

 

Skriven av: Louise Åström 

Publicerad: 30 september 2017, Aftonbladet 

10.2. Artikel 2 

Länk: https://www.expressen.se/sport/fotboll/premier-league/lindelof-sagas-skakig-var-hans-

fel-vid-malet/ 

Rubrik: Lindelöf sågas: "Skakig - var hans fel vid målet" 

Ingress: Victor Nilsson Lindelöfs ligadebut från start blev en något av en mardröm. Dagen 

efter sågas han i de brittiska tidningarna. "Han var skakig", skriver Daily Express. 

 

Brödtext: 

Det är roligare för Zlatan än för Nilsson Lindelöf att slå upp tidningen vid frukosten i dag. 
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Medan den förstnämnde kan läsa fina ord om sitt korta inhopp är "VNL"-kommentarerna 

desto hårdare. 

Detta efter att han ramlat i straffområdet just före Dwight Gayle slog in 1-0 till Newcastle, 

som sedan föll mot Manchester United med 4-1. 

– De kommer runt på kanten och jag försöker täcka första ytan men bollen kommer snett inåt 

bakåt, sa Victor Nilsson Lindelöf till Viasat efter matchen. 

De brittiska tidningarna ger svensken godkända betyg. Daily Express, Manchester Evening 

News, Daily Mirror och ESPN delar ut femmor, medan Daily Mail bjuder på en sexa. 

 

"Lindelöf hade problem med Gayle" 

Dock är samtliga medier kritiska i sin analys av 23-åringen. 

"Han ersatte en skadad Jones som mittback, men han hade problem med den aktive Gayle, 

speciellt i första halvlek", skriver Daily Mail. 

"Det var hans fel vid Gayles mål och han såg osäker ut. En krossboll till Lukaku var en hint 

om vad han kan bidra med i offensiven", skriver Manchester Evening News. 

"Ytterligare en match där han inte imponerar. Halkade vid första målet", skriver Daily 

Mirror. 

"Han slog en farlig bakåtpassning till De Gea minuterna innan han lämnade Gayle 

omarkerad efter att ha ramlat i ett mycket avgörande ögonblick", skriver ESPN. 

Independent-journalisten Miguel Delaney konstaterar krasst. 

"Inget annat topplag var ute efter Lindelöf", skriver han på Twitter. 
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(Tweet inklistrad i artikeln.) 

 

Lindelöf försvaras av många United-supportrar 

Samtidigt försvaras Victor Nilsson Lindelöf av många Manchester United-supportrar i sociala 

medier. 

"Lindelöf behöver mer tid att anpassa sig. Häng honom inte. Ni såg ju bollen han slog till 

Lukaku: Han är en bra spelare!!", skriver en Twitter-användare. 

Se fler höjdpunkter på viasatsport.se och matcherna live eller 48 timmar i efterhand på 

viaplay.se 

Skriven av: Anders Borgström 

Publicerad: 19 november 2017 

 

10.3. Artikel 3 

Länk: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7lvdQ9/veganernas-kritik--mot-ba-ba-vita-lamm  

Rubrik: Veganernas kritik – mot ”Bä, bä, vita lamm” 

Ingress: Många känner nog till låten ”Bä, bä, vita lamm” där vi sjunger om all ull lammet ger 

oss. Texten må verka oskyldig i mångas öron men enligt en grupp veganer lär vi barn en falsk 

sanning. Vi får inte ullen, utan vi tar den, menar de, skriver norska NRK. 

Brödtext:  

Låten ”Bä, bä vita lamm” är inte helt oproblematisk, i alla fall inte enligt en grupp veganer 

som diskuterat sången i den norska Facebookgruppen Veganpreik. 

– I djurens perspektiv där de behöver leva de liv de gör i den norska och svenska 

djurindustrin, så är inte det livet så positivt. Vi utnyttjar dem och sen dödar vi dem, och de 

mår inte alls så jättebra. Men det berättar vi inte för barnen, vi säger att lammet är så lyckligt, 

sen får vi dess ull och så är det fortsatt lyckligt. Och det blir ju lite missvisande, säger Samuel 

Rostöl, som är Facebookgruppens grundare, till Aftonbladet. 

I gruppen har man lagt ut en ny version på den kända barnvisan samt en annan norsk låt som 

heter ”Kua mi, jag takker deg” - som kritiseras av samma anledning. Det vill säga att vi tar 

kons mjölk snarare än får den. 
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– Språket vi använder är viktigt. Om vi sjunger sånger om att kvinnor ska vara i köket så 

påverkar det hur barn ser på kvinnor. Om vi sjunger sånger där djuren ger oss något som vi 

egentligen tar så påverkar det hur barn ser på djur, säger han och fortsätter: 

– Från vårt perspektiv är det jättebra att ha en diskussion om hur vi använder språket 

gentemot djur, gentemot barn och förtryckta grupper. Använder vi ett språk för barn där det 

här förtrycket normaliseras så blir det en form av indoktrinering av barnen som de inte kan 

göra något åt. 

 

”Kallas sjuka i huvudet” 

Efter att deras diskussion om sångerna uppmärksammats i norska medier som NRK har 

människor tagit illa upp – vissa har trott att de vill ta bort visorna som de är, vilket inte är 

fallet. Det hela har blåsts upp, menar Samuel. 

– Jag har varit i kontakt med veganer som fått meddelanden om att de är puckon och sjuka i 

huvudet som ska ändra vår kultur. Det är mycket missförstånd bakom. Vi vill inte få igenom 

någon lag om det eller kräva att man ändrar sånger. Vi bara tycker bara att det är en bra grej 

att ha sånger som kan belysa lite djurvänlighet också. Sångerna finns på Facebook, vill man 

använda dem så varsågod, och vill man inte så gör man inte det, säger han och fortsätter: 

– Det är inte så att vi försöker bestämma vilka sånger man ska sjunga med sina barn, men vi 

tror att det är viktigt att ha en öppet klimat där vi kan prata om vad språk betyder. 

Kjell Aage Gotvassali är lärare och professor vid Nord universitetet och Drottning Maud 

Minnes högskola för lärarutbildning i Norge. Han förstår att vissa intressegrupper jobbar för 

sin sak men han tror inte att barnen tar skada av att sjunga de traditionella barnsångerna. 

– Det blir lite märkligt och speciellt att gå loss på allt som man vill göra om och ändra på det, 

säger han till NRK. 

Skriven av: Malin Wigren 

Publicerad: 15 oktober 2018 

10.4. Artikel 4 

Länk: https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/G1bGx6/fansen-rasar-mot-adeles-partytema-

smaklost 
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Rubrik: Fansen rasar mot Adeles partytema: ”Smaklöst!” 

Ingress: Adele har fyllt 30 och ställde till med superfest. Temat var ”Titanic” och gästerna 

dansade i flytvästar. Men det har fått många fans att se rött. 

”Otroligt smaklöst! De dansar i flytvästar. Tänker de inte på att massor av människor dog?”, 

protesterar en. 

Brödtext: 

Filmen ”Titanic” trollband brittiska sångerskan Adele Adkins, när den gick upp på 

biograferna 1997. 

När Adele fyllde 30 den 5 maj bjöd hon därför in till fest med ”Titanic-tema”. 

Festlokalen var en replika av fartygets salonger i filmen och fylldes av celebriteter som dj:n 

och tv-profilen Zane Lowe, skådespelaren Aaron Paul och dj: n Mark Ronson. Den 

sistnämnde med frost och is i hår och ögonfransar. 

Födelsedagsbarnet själv dök upp utklädd till Rose, med skruvkorkslockar, tidsenlig klänning 

– och flytväst. 

Filmen ”Titanic” skildrar fartygets jungfrufärd från South Hampton i England till New York i 

USA i april 1912. RMS Titanic krockade dock med ett isberg under resan gång och förliste. 

De uppdiktade passagerarna Jack (Leonardo DiCaprio) och Rose (Kate Winslet) blir 

förälskade i varandra och kämpar för sin överlevnad och sin kärlek. 

På festen dansade gästerna loss och flytvästar delades ut istället för ”goodie bags”. 

På Instagram tackar Adele efteråt sina vänner och familj för ”den bästa kvällen i hennes liv”.  

Fans skickar hyllningar till stjärnan, men festen provocerar samtidigt många andra. 

”Otroligt smaklöst! De dansar i flytvästar. Tänker de inte på att massor av människor dog?”, 

skriver en på sociala medier rapporterar Daily Mail. 

”Är Adele medveten om att Titanic baseras på en verklig händelse? 1500 offer miste livet när 

skeppet sjönk. Inte ett särskilt bra partytema”, skriver en annan. 

”Hon tog det rätt långt. Hon har en fest där folk har flytvästar och dansar i dem. Det är 

bisarrt”, skriver en tredje. 
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(Skärmavbilder från Instagram och Twitter inklistrade i artikeln) 
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Skriven av: Mathilde Albinsson 

Publicerad: 7 maj 2018 

 

10.5. Analysschema 

Hur överrensstämmer nyheten om händelsen med närhetsprincipen? 

Förekommer elitcentrering i texten? 

Går kriteriet om avvikelse och sensation att hitta i texten?  

Säkerhetsställs källans äkthet och isåfall hur uttrycks det i texten?  

Hur påverkas källans trovärdiget med hänsyn till tidsaspekten?  

Återfinns det flera källor i texten som är oberoende av varandra?  

Går det att anta att källorna som redovisas i texten är tendensoberoende? 

Går det hitta tecken på tillspetsning i texten? Isåfall hur gestaltas det?  

Är texten förenklad på det vis att olika perspektiv kring händelsen har utelämnats? Isåfall, vad 

tyder på det? 
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Finns det inslag av polarisering i texten där olika gruppers åsikter/motsättningar betonas eller 

förstärks? Isåfall, hur görs det? 

Finns det tecken på att händelser i texten beskrivs i termer av drama och konflikter? Isåfall, 

hur påverkar det beskrivningen av händelsen?  

Går det hitta tecken på personifiering i texten? Isåfall hur gestaltas det?  

Går det hitta tecken på stereotypisering i texten? Isåfall hur gestaltas det?  
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