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Abstract 

Denna studie syftar till att undersöka lokala journalisters och politikers syn på och uppfattning 

om Twitter-användandet i deras yrkes-utövning. För att närma oss fenomenet har sex 

semistrukturerade intervjuer utförts på tre journalister respektive politiker. Det empiriska 

materialet analyserades och tolkades tillsammans med tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter som självpresentation och nätverkssamhället. Studiens resultat visar att Twitter 

upplevs som ett positivt redskap och att ingen av yrkesgrupperna har specifika etiska regler för 

sociala medier. Gällande twittrande privat/personligt och professionellt var det ganska varierande 

hos de intervjuade. En del använde bara Twitter i sina yrkesroller medan en del mer eller mindre 

kunde blanda det med privata och/eller personliga inslag. Av detta urskiljs tre typer av 

användare. En övergripande slutsats i studien är att Twitter är ett användbart verktyg för de 

lokala journalisterna och politikerna i deras professioner. 
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1. Inledning 

Att vara ägare av en smartphone förändrar många människors vardag och hur vi spenderar vår tid 

på nätet. En undersökning av internetanvändandet i Sverige under 2014 visar att 64% av 

befolkningen någon gång under dagen besöker ett socialt nätverk. Den målgrupp som spenderar 

mest tid i de sociala medierna är människor i åldrarna 16-25, som sammanlagt tillbringar 7,6 

timmar per vecka (Findahl 2014). Användningen av sociala medier har påverkat vår syn på 

privatlivet och vad som är rimligt att dela med sig av på internet. När Facebook startade 

handlade de flesta uppdateringarna om vad användaren gjorde i nuet, mediet blev en sorts 

liveblogg för privatlivet. Allmänintresset behöver inte vara avsevärt stort utan användare byggde 

upp ett personligt uttryck på mediet. Frågor medierna Facebook och Twitter ställer till 

användaren, som “Vad gör du just nu?”, signalerar till sina följare om att specifikt dela med sig 

av sin vardag. Att vara på exempelvis en fest innebär mer än att endast delta, genom sociala 

medier skapas ett tankebeteende att om det inte publiceras på sociala medier har det inte hänt, vi 

måste helt enkelt visa det för omvärlden (Gillberg 2014: 27). Kravet att vara närvarande vid 

mobilen och i sociala nätverk har ökat både i yrkesrollen och privatlivet (Gillberg 2014: 35). 

Politiker och journalister är frekventa användare av Twitter och fler uppmanas av arbetsgivare att 

vara aktiva i de sociala nätverken. Detta är ett sätt för dem att bygga ett personligt varumärke och 

för allmänheten att lära känna dem personligen (Gillberg 2014: 35). Det tror vi självklart är en 

möjlighet men att det även finns negativa aspekter i att dessa grupper använder denna sortens 

kommunikation, då exempelvis journalister har en roll som opartisk nyhetsförmedlare i vårt 

samhälle. Problemet vi vill undersöka är därför hur grupperna journalister och politiker använder 

sig av Twitter i vardagslivet och hur detta kombineras med deras yrke. Att politiker och 

journalister konverserar med varandra och har en relation utanför sociala medier kan bidra med 

att de inte förhåller sig till deras egentliga roller utan utgår från egna uppfattningar och åsikter. 

Journalisters roll är att undersöka de som sitter i maktpositioner och borde ha allmänhetens 

intresse i åtanke när de förhåller sig till de olika partierna och de olika partiföreträdarna. I sina 

professioner har de etiska riktlinjer att förhålla sig till och det är intressant att undersöka hur de 

tillämpar detta i sociala medier. Hur använder journalister och politiker Twitter, blandar de jobb 

och privat? Hur förhåller de sig till sin publik i mediet, ser de sina följare som åskådare eller som 

individer de kan föra en dialog med? 
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1.1 Bakgrund 

Sociala mediers uppkomst har ställt mer krav på människors exponering av privatlivet (Gillberg 

2014: 35). Det finns hemsidor som inriktar sig på statusuppdateringar, relationsuppbyggnad och 

enkla fotodelningar (Chapman 2009). Människor ska dela med sig av sitt privatliv för att 

omvärlden ska veta vem man är och vad man gör. Sociala medier har funnits under en lång tid 

men de har inte alltid sett ut som de gör idag. Det utseende vi är vana vid idag uppkom med 

Friendster som lanserades 2002 och mediet blev startskottet för dagens trendiga nätverk 

(Digitaltrends). Efter Friendsters framgångar följde en rad sociala medier och den ena avlöste 

den andra med olika användningsområden. LinkedIn introducerades 2003 och var det första 

sociala mediet som var inriktat på professionellt nätverksbyggande. Samma år lanserades 

Myspace som år 2006 blev det mest populära sociala mediet där användaren skapade sin egen 

profil och kunde dela musik från olika artister (Chapman 2009). Två år senare hamnade Myspace 

i skymundan då Facebook blev det största mediet som sedan dess fortsatt att växa. I slutet av 

2009 hade Facebook 306 miljoner användare världen över och redan ett år senare hade de 

fördubblat den siffran till 608 miljoner. I november 2014 hade Facebook 1.35 miljarder 

månadsaktiva användare och var ett av de största sociala medierna i världen (Newsroom). 

I vår förstudie kring sociala medier ser vi tydligt att att de ovan nämnda medierna har en central 

del gemensamt, oberoende av användningsområde. Det är att fokuset ligger på att knyta kontakt 

med andra och skapa en egen personlig profil. I dessa profiler ska användarna introducera sig 

genom att dela personlig information som exempelvis profilbild, var hen bor/bott, vad hen 

arbetar/pluggar med, civilstatus samt vänskapskrets. Det ter sig olika beroende på vad för 

användningsområde det sociala mediet har. LinkedIn fokuserar exempelvis på tidigare arbete, 

erfarenheter och kompetenser inom de yrkesroller som användaren verkat inom. Kontakten med 

andra användare handlar om att bygga ett nätverk inom professionen, privatlivet är inte en del av 

nätverket på samma sätt som Facebook. Facebook fokuserar mer på nätverkande utifrån 

personligt intresse. 

1.1.1 Twitter 

Twitter är en webbaserad tjänst för socialt nätverkande, grundat år 2006 i USA av Jack Dorsey 

(NE). Idag finns det ungefär 285 miljoner månadsvis aktiva användare på Twitter och 500 

miljoner tweets skickas ut dagligen (Twitter 2014). Twitter var från början till för 
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kommunikation mellan vänner. Det visade sig dock senare att Twitter skulle få en annan 

funktion än vad som var tanken när det lanserades. Twitter visade sig vara mycket användbart 

under rapportering kring specifika händelser, exempelvis vid ett politiskt val eller en katastrof. 

Direktrapportering sker då inte bara från nyhetsmedier utan även från allmänheten i katastrofens 

centrum och periferi (Rogers 2014: x). 

Mediet är uppbyggt på ungefär samma sätt som SMS-meddelanden där användaren förhåller sig 

till 160 tecken och när meddelandet överstiger teckengränsen delas meddelandet automatiskt till 

två meddelanden. När Twitter skapades bestämdes det att 20 tecken skulle bindas till 

användarens namn och resterande 140 tecken fick användaren utnyttja fritt (Rogers 2014: x). 

1.1.2 Begrepp och funktioner inom Twitter 

Twitter har tre primära funktioner för kommunikation mellan användare; det är hashtags, 

replies/mentions och retweets. För att förstå hur Twitter-konversationer är uppbyggda bör 

förståelse finnas för vad de olika funktionerna representerar. 

En hashtag är en sortering av tweets. Vill en användare läsa tweets om ett specifikt ämne kan hen 

med denna funktion söka upp hashtags för att läsa vad som skrivits om ämnet. Hashtagens 

uppbyggnad börjar alltid med tecknet “#” och därefter följer ämnet eller ordet. Hashtags används 

olika beroende på person och ett användningsområde, förutom att kategorisera sin tweet, är att 

skapa en sarkastisk kommentar till den tweet som precis skrivits (Halavais 2014: 37). Hashtag är 

något som användarna skapade för att få liknande utseende som chattar, där grupper binds 

samman och diskuterar samma ämne. När hashtags fick stor uppmärksamhet på Twitter kom det 

så kallade ”trendar ämnen”, där ämnen som används frekvent hamnar. Skaparna av Twitter 

uppmärksammade detta och påvisade att Twitter inte längre var en sida för enbart 

statusuppdatering utan ett större medie för informationsutbyte (Halavais 2014: 37). 

För att kunna konversera med andra måste det finnas ett samband mellan de två användarna. På 

Twitter fungerar funktionen replies genom att användaren skriver ett @ följt av en användares 

namn och detta tolkas som ett svar. Twitter antar att du skickar meddelandet direkt till den 

personen och kommer placera meddelandet i deras flöde. När replies-funktionen utförs korrekt 

kan andra följa diskussionen precis som i en chattkonversation. Det som skiljer en 

chattkonversation från replies är att tweetsen hamnar i ordning med den äldsta längst ner och nya 
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högst upp. Twitter kanske inte är det ultimata mediet för samtal som ett diskussionsforum, men 

det var tydligt att Twitter-användarna tyckte att funktionen behövdes och det är något de 

använder flitigt (Halavais 2014: 33). Från början var inte replies-funktionen en del av Twitter, 

detta är en funktion som implementerades av användarna från andra typer av forum där de 

använt sig av @ för att rikta sig till en specifik användare. Twitter gjorde därför det lättare för 

användaren att kunna svara: 

”Twitter responded to this use by linking these @replies to the addressee´s 

profile page, creating an ’in reply to’ link, collecting replies on a seperate tab, 

and eventually intergrating a ’reply’ link on the Web interface (the ’swoosh’) 

to make replying even easier” (Halavais 2014: 33). 

Twitter byggde in funktionen vilket gjorde det lättare att följa en konversation som tidigare 

nämndes i texten. Konversationerna är fortfarande inte integrerade på samma sätt som i andra 

medier men vissa användare såg den fria kulturen som existerar på Twitter som en fördel 

(Halavais 2014: 33). 

En annan funktion som liknar replies är mentions. De båda möjliggör för interaktion mellan 

användare men de används annorlunda. En reply gör att konversationen kopplas ihop men alla 

svaren postas inte i flödet, svaren kan ses i profilerna men inte i flödet. Med mentions börjar inte 

tweeten med benämning av användaren utan det kommer senare i tweeten och ser därför ut som 

en vanlig tweet i flödet. Det har varit stort missnöje kring dessa två funktioner. När funktionen 

reply inte längre skulle läggas i flödet fick användarna problem, som när användare de inte själva 

följde försökte kontakta dem (Halavais 2014: 34). Twitter ville ändå inte ändra funktionen och 

lösningen på detta var att användarna gjorde detta manuellt genom att inleda tweeten med en 

punkt följt av @Användarnamn. På detta vis vände replies till mentions på egen hand (Halavais 

2014: 34). 

När Twitter lanserades var retweet något unikt för mediet (Halavais 2014: 35). Retweet är en 

funktion som handlar om att dela en annan användares tweet. Användarna kan med en snabb 

handling visa att en tweet är bra och samtidigt sprida ämnet vidare. På detta sätt behöver inte 

användaren producera egna tweets för att visa vem hen är och vad hen står för. Enkelt förklarat 

innehåller retweeten den ursprungliga producentens användarnamn, användarnamnet på den som 
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retweetat och även den ursprungliga tweeten. Från början var RT, som står för retweet, 

inkluderat i det textuella men Twitter valde att istället indikera detta i metadata (Halavais 2014: 

35). Självklart kom skilda åsikter kring denna förändring också, användare hävdade att det 

manuella sättet med att inkludera RT i tweeten tillät användare att sätta kontext på tweeten och 

även bevara tweets som blivit raderade (Halavais 2014: 36). En funktion som liknar retweet är 

”citera tweets”, en funktion som liknar den manuella funktionen av RT där användaren tillåts att 

skriva en egen kommentar till den retweetade tweeten. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka lokala journalisters och politikers syn på och uppfattning om 

Twitter-användandet i deras (yrkes-) utövning. 

Syftet preciseras med hjälp av följande frågor: 

● Uppfattar journalisterna och politikerna Twitter som en möjlighet eller belastning i deras 

arbete? 

● Hur uppfattar de relationen mellan det privata/personliga och det professionella på 

Twitter? 

● Hur uppfattar journalisterna och politikerna förhållandet mellan dem och sina följare? 

● Hur förhåller de sig till etiska riktlinjer? 

För att kunna besvara syftet och frågeställningarna ska undersökningen genomföras med 

kvalitativa intervjuer. 

1.3 Avgränsningar 

Studien kom att begränsas till Örebro kommun då det utförts relativt lite forskning på lokal nivå. 

Ingen forskning om professionernas syn på deras Twitter-användning specifikt i Örebro är 

befintlig i nuläget. Valet av det sociala mediet Twitter var av intresse då det finns många 

politiker och journalister världen över som twittrar. Då vi studerar i Örebro blev staden det 

självklara valet eftersom det bland annat underlättade för möten med intervjupersonerna. Det 

blev även det mest praktiska ur tid- och resurssynpunkt. De intervjupersoner vi valde att studera 

är alla lokaliserade i Örebro. Valet av yrkesgrupper var en annan avgränsning. Professionerna 

journalister och politiker ansåg vi vara av intresse för studien då dessa yrkesgrupper konverserar 

mycket med varandra på Twitter. Det var även intressant att undersöka hur de använder och 
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uppfattar mediet. Med dessa avgränsningar söker vi få en hanterbar och relativt smal studie som 

undersöker det vetenskapliga problemet mer ingående. Mer om val av intervjupersoner, vårt 

urval, finns under metodavsnittet. 

1.4 Disposition 

I de inledande avsnitten har vi klarlagt vad sociala medier är och mer specifikt beskrivit hur 

Twitter fungerar och används för att i fortsättningen kunna använda begrepp utan förvirring. 

Studiens vetenskapliga problem, syfte och frågeställningar har även beskrivits. I nästa kapitel av 

uppsatsen kommer tidigare forskning på området redogöras som syftar till att ge en övergripande 

bild på vad denna studie berör utifrån studier som redan finns. Studier om Twitter inom politik 

och journalistik nämns samt kopplingar mellan yrkesgrupperna. Efter detta kommer 

teoriavsnittet som ger en djupare förståelse för dagens teknologiska och digitala samhälle, hur 

etiska regler appliceras i sociala medier, de olika tekniker användarna tar hänsyn till i 

användningen av Twitter och andra sociala medier och hur människor väljer att framställa sig 

själva i sociala medier. I kaptiel fem börjar resultatredovisningen och i kapitel sex förs en 

diskussion om studiens resultat utifrån teorier och tidigare forskning. Avslutningsvis drar vi 

slutsatser, för kritisk reflektion och ger förslag till framtida forskning. 

2. Tidigare forskning 

Sedan de sociala mediernas uppkomst har många studier utförts på medierna i allmänhet, men 

även på specifika medier och nätverkssajter med olika infallsvinklar. Det finns många forskare 

som har studerat och analyserat Twitter och eftersom nätverkssajten inte ens har existerat i ett 

decennium är tidigare studier nyligen gjorda vilket gör dem mycket aktuella. Den befintliga 

forskningen är bred och handlar om alltifrån hur Twitter blivit användbart i krisdrabbade länder 

med stängda gränser till hur kändisar och “vanliga” människor använder mediet för att få 

uppmärksamhet i samhället. Det empiriska materialet i tidigare studier har exempelvis varit 

personer och tweets. Både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder förekommer. Att hitta 

artiklar av relevans har inte varit svårt, dock har en del artiklar sållats bort av den anledningen att 

de exempelvis haft för stort fokus på allmänhetens syn vilket denna studie inte ämnar undersöka. 

Även om tidigare forskning är utbredd finns dock vissa områden kvar att utforska. 
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Först redogör vi för den tidigare forskningen om Twitter inom journalistik och politik för att 

sedan redogöra för vilken kunskapslucka denna studie syftar till att fylla. 

2.1 Twitter och journalistik 

Den tidigare forskning angående Twitter och journalistik är ganska bred men det återkommande 

är hur journalister använder Twitter i både nyhetssökning och etik. I den traditionella 

journalistiken finns vissa regler och riktlinjer som ska följas och därav intresset för etik. Den 

professionella journalisten kan inte skriva vad som helst och ska heller inte ta parti, de bör vara 

opartiska. 

Gatekeeping är en process som innebär att journalister väljer ut den information de ska skriva 

nyheter om (Lewis, Kaufhold & Lasorsa 2010). Denna process har påverkats av Twitter och gjort 

att journalister blivit mer medvetna om aktiviteter i nyhetens närhet vilket påverkar det material 

som sedan väljs ut till nyhetsartiklarna (Hermida 2010; Parmelee 2013; Ahmad 2010; Neuberger, 

Von Hofe & Nuernbergk 2014). Twitter kan därför hjälpa journalister att spegla verkligheten, 

vilket journalisterna utmärkt som ett nytt positivt verktyg (Parmelee 2013). Lee och Kim (2014) 

har undersökt hur journalister väljer ut nyheter med hjälp av Twitter och det visade sig att 

majoritetens åsikt spelar roll när det handlar om vad de väljer att skriva om. Studien, som 

undersöker sydkoreanska journalister, visar att journalister anpassar sina åsikter efter 

allmänheten och om klyftorna mellan två olika åsikter upplevdes som stora fanns det mindre risk 

att de skulle publicera en åsikt om det på Twitter (Lee & Kim 2014: 274). I och med detta 

försvinner journalistens roll som allmänhetens granskande representant och processen i urvalet 

av nyheter påverkas. Självklart ska det tas hänsyn till att kulturen är annorlunda i Sydkorea, men 

oavsett kultur kan majoritetens åsikt påverka vad journalister publicerar. 

Det finns fler positiva effekter med Twitter och några som nämns är att det är ett användbart 

verktyg för journalisten att marknadsföra sig själv (Ahmad 2010). Vi kommer att diskutera mer 

om det i den teoretiska referensramen då det finns fler forskare som skriver om hur människor 

kan använda Twitter som en egen reklamplats. Liveuppdatering är ett moment som Twitter 

utvecklat som fortsätter att bli allt mer populärt (Hermida 2014; Neuberger,Von Hofe & 

Nuernbergk 2014). Med liverapportering menas ett flöde av nyheter som inte behöver vara 

djupgående informerande utan berättar det mest ytliga av nyheten från den plats där det skett. De 
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nackdelar som Twitter medförde var att det tog upp mycket tid vilket bidrog till att det var svårt 

för journalisterna att genomföra vanliga arbetsuppgifter. Journalisterna upplevde att de blev 

distraherade av Twitter, bland annat med att sortera ut de viktiga beståndsdelarna i en nyhet 

(Parmelee 2013: 297). Även om detta visar hur journalisterna utgår från sin egen uppfattning av 

relevans till nyheten uttryckte de att kollegor och chefer tydligt gav råd om att vara opartisk och 

hålla sig till de traditionella normer som journalistyrket krävde (Parmelee 2013). 

2.2 Twitter och politik 

Det finns forskare som menar att politiska aktörers aktivitet på internet inte har ändrat det 

politiska landskapet (och att det heller inte fått fler medborgare att bli mer politiskt aktiva och 

engagerade) (Dahlgren 2005). Utifrån det Cogburn och Espinoza-Vasquez (2011) diskuterar i sin 

artikel stämmer inte detta riktigt. Obamas vinst i presidentvalet 2008 berodde till viss del på 

flitigt användande av sociala medier som Facebook, Twitter och YouTube (Cogburn & 

Espinoza-Vasquez 2011). Han vann fördel över de andra kandidaterna genom bra planerad och 

utförd strategi. Att personifiera kandidaten och kampanjen, att omfamna enskilda anhängare som 

använde samma teknik samt att få dem att känna sig som en del av kampanjen, var en av de 

strategierna. Obama var inte den första som använt sig av internetbaserad kommunikation men 

han tog det till en ny nivå. Grant, Moon och Busby Grant (2010) analyserade australienska 

politikers Twitter-användning och kom fram till att politikerna använder Twitter för att engagera 

medborgarna i politiken, dock var vissa mer framgångsrika än andra. Författarna förklarar även 

att Twitter kan ses som en mötesplats för de politiskt aktiva (ledande politiker, journalister och 

engagerade invånare) där de formar den politiska diskussionen. Larsson och Moe (2011) som 

studerade Twitter-användare under det svenska riksdagsvalet 2010 kom fram till att “Twitter use 

cannot serve as a lone variable for predicting political success – the processes at work here are 

far more complex.” (2011: 742). I deras analys visade det sig att trots aktivt twittrande om sin 

nätkampanj fick inte folkpartisten Beijbom en plats i den svenska riksdagen. 

Verweij (2012) analyserade holländska journalister och politiker för att hitta samband mellan 

professionerna.  I nätverket mellan politiker och journalister var journalisterna betydligt mer 

aktiva än politikerna. Journalisterna skickade i genomsnitt ut 3555 tweets på en månad medan 

politikerna endast skickade ut 696 stycken. Genom att mäta olika nätverkscentra, som angav 

professionernas roll och position i nätverket, kom Verweij fram till att journalister och politiker 
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är ömsesidigt beroende av varandra. Författaren drog även slutsatsen att upptäckten och 

spridningen av nyheter är den drivande kraften i nätverket mellan professionerna. 

Twitter har en viss potential som kommunikationsmedel vad gäller spridning och delning av 

nyheter. Har användaren en väl planerad strategi kan Twitter vara en framgångsrik metod men, 

som tidigare forskning pekar på, ska Twitters påverkan inte överskattas. 

2.3 Vår studie i relation till tidigare forskning 

Det som skiljer denna studie från de tidigare är kombinationen av intervjuer med både 

journalister och politiker. Artikeln skriven av Verweij (2012) är den enda artikel vi hittat som 

kombinerat dessa två yrkesgrupper, men det empiriska materialet var tweetsen och inte 

intervjuer. Denna studie skiljer sig även åt i det avseende att källorna är lokala och inte fokuserar 

på det nationella eller internationella. Kunskap om politikers och journalisters användning av 

Twitter på lokal nivå, i Sverige, hoppas vi kunna bidra med då den forskningen är tunn. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer de teorier denna studie kommer utgå från att beskrivas. Först presenteras 

nätverksteorin, därefter teori om den personliga offentligheten, etik i sociala medier, hur 

människor framställer sig själva i sociala medier och slutligen redogör vi för begreppet micro-

celebrity. 

3.1 Nätverksteori 

Nätverksteorin är relevant för denna studie då den bland annat redogör för ett nytt mediesamhälle 

vuxit fram och hur Twitter kan ses som ett kommunikationsnätverk. Med kunskapen om hur 

mediesamhället förändrats kan vi lättare förstå varför vi är bundna till mobiltelefonen eller 

datorn och ständiga uppdateringar av nyheter. I detta kapitel om nätverk utgår vi från forskarna 

Castells (2009) och Cardosos (2012) teorier. 

Varje beståndsdel av ett nätverk är en nod enligt Castells (2009). Meningen med nätverket och 

dess funktion beror på interaktionen mellan noderna och nätverkets program. I en del versioner 

av nätverksteori kallas särskilt viktiga noder för center. Castells tillägger att det är nätverket som 

är enheten medan noderna fungerar som komponenter i det. För att koppla samman 

nätverksteorin med denna studie kan samhället ses som nätverk. Ett samhälle består av en grupp 
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individer som fungerar som noder, men samtidigt bildar andra mindre nätverk. Ett exempel på 

detta är nätverket Twitter där Twitter-användarna kan ses som noder. 

Twitter är ett globalt, socialt nätverk och med dess hjälp kan användarna nå en global publik. 

Castells (2009) nämner tre typer av kommunikation: interpersonell kommunikation, 

masskommunikation och mass-självkommunikation (som han själv kallar mass self-

communication). Dessa kommunikationsformer samspelar med och kompletterar varandra. 

Interpersonell kommunikation är interaktiv vilket betyder att information, exempelvis ett 

meddelande, skickas från en person till en annan. Detta informationsutbyte är återkopplande 

eftersom användarna kan ge respons till varandra. Castells (2009) beskriver hur 

masskommunikationen har ändrats i den digitala tidsåldern, hur den har förändrats från 

envägskommunikation till mass-självkommunikation. Masskommunikation kan dock även vara 

interaktiv, exempelvis kan publiken ringa in till radiokanalen eller skicka e-mail till ett tv-

program. 

Den kommunikation som förekommer idag på internet är oftast en tvåvägskommunikation där 

information kan föras från många till många, vid vilken tidpunkt som helst (Castells 2009: 55). 

Med internets utveckling har sociala medier bidragit till andra kommunikationsvägar för 

massmedier och publiken. TV4 m.fl. använder till exempel Twitter som en plattform där både 

programinformation och en typ av kundservice finns. Att internet spred sig världen över berodde 

på ett flertal faktorer:  

”user-friendly software programs that made it easy to upload, access, [...] and 

the rapidly growing social demand for the networking of everything, arising 

both from the needs of the business world and from the public’s desire to 

build its own communication networks.” (Castells 2009: 62)  

Catsells (2009) talar även om den explosiva utbredningen av trådlös kommunikation som tog fart 

under 90-talet, där mobiltelefonernas kapacitet för anslutning och bandbredd ökade. Det har gett 

oss möjligheten att när som helst få tillgång till alla typer av digitala medier, allt från 

nyhetsmedier, chattfunktioner, videosamtal, spel m.fl. vi kan med hjälp av mobiltelefonen 

använda det var vi vill. Huvudsyftet med trådlös kommunikation är dock inte rörligheten, utan 
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den viktigaste delen är att användarna ständigt kan vara uppkopplade (Castells 2009, Katz & 

Aakhus 2002). 

Enligt Castells (2009) är självkommunikation också en del av mass-självkommuniaktionen:  

“It is mass communication because the production of the message is self-

generated, the definition of the potential reciever(s) is self-directed, and the 

retrieval of specific messages or content from the World Wide Web and 

electronic communication networks is self-selected.” (Castells 2009: 55) 

Till skillnad från radio och tv där publiken tittar eller lyssnar lever istället internet-användarna 

med internet. Begreppet publik kan inte tillämpas på internet på samma sätt, då användarna 

själva väljer vad och när de ska göra något. Mass-självkommunikation handlar om den här stort 

utspridda användningen av internet och mobil kommunikation. De bidrar till att den information 

och de startade debatterna inte längre kontrolleras av enbart stora medieföretag utan att 

allmänheten är en del av producenterna. Castells (2009) talar om ett globalt nätverkssamhälle, ett 

samhälle som i stora delar av världen inte begränsas av tid och rum. 

Att vi ska dela med oss av våra privatliv liknar internetkulturens uppbyggnad, där allt förväntas 

vara delbart. Allt från musik till mjukvaror finns att hämta kostnadsfritt på nätet. I den virala 

kulturen har denna delning blivit det normala och påverkar alla delar av nätet. Detta har förändrat 

vår mediekultur (Cardoso 2012) men också vår syn på deltagande i världen. När exempelvis 

katastrofer eller demonstrationer sker på andra sidan jorden kan vi delta direkt via olika medier 

och även kommentera händelsen och diskutera den med dem som befinner sig där. Vi ser därför 

inte enbart nyheter på tv och är inte distanserade från dem på samma sätt. Medborgare blir mer 

aktiva och deltagande i exempelvis samhällsförändringar (Cardoso 2012). Fyra faktorer som 

påverkat vår internetkultur till att bli mer öppen är: 1) hur vi föreställer oss ägande 2) öppenhet i 

fråga om hur varor ska produceras 3) hur vi förväntar oss att varor ska distribueras 4) hur de 

sociala nätverken har förändrat hur vi bygger vår identitet (Cardoso 2012: 198). Den första 

faktorn “hur vi föreställer oss ägande av produkter” kallas för “cloud cultures” och innebär att vi 

förflyttat oss från ägandeskap och innehav till nätverksåtkomst. Med det menas att medan vi har 

tillgång till vår data tror vi att vi äger den. Faktor nummer två handlar i stora drag om öppenhet 

till varor och tjänster. “Piracy cultures” kallas den tredje faktorn och innebär att allt som finns på 
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nätet ska vara delbart, som till exempel film och musik som olagligt lagts ut på internet. 

Slutligen, den sista faktorn handlar om vår strävan efter tillhörighet, viljan att vilja tillhöra en 

grupp. Det kan uppnås genom exempelvis interaktion i sociala medier där användaren får vara 

med och kommunicera med andra människor. Den här tillhörigheten på internet utspelar sig i ett 

slags imaginärt samhälle där vi kan skapa vår identitet. 

Som tidigare nämnt har vårt nätverkssamhälle förändrats och det finns många faktorer som fört 

oss framåt till den öppna kulturen vi idag har på nätet. “In our society the protocols of 

communication are not based on the sharing of culture but on the culture of sharing” (Castells 

2009: 126). Allt ska vara tillgängligt, både användarna och de olika digitala funktionerna, men 

processerna som förändrat detta är inte bara de yttre utan det är även vårt tankesätt och 

kommunikationssätt. Vi har tillgång till fler medier och kan utföra en sorts “multitasking” där vi 

både tittar på tv, lyssnar på musik och samtidigt läser nyheter. Denna förändring är en grupp 

ansvarig för, publiken. Publiken som tidigare varit beroende av mediernas distribution av nyheter 

kan nu själva leta upp och dela det de upplever samt producerar (Castells 2009: 126). Även om 

publiken i större grad styr innehållet är de fortfarande objekt för medierna och marknadsföring 

från företag. Det företag gjort för att försöka nå målgrupper på nätet, är att fragmentera publiken 

och programmera in med hjälp av statistik var särskilda varor ska visas, i vilken specifik kanal på 

nätet. Istället att förbli en masspublik har de blivit kategoriserade, detta för att fortsätta vara en 

tillgång för företagen. Även om det är bevisat inom psykologin att konsumenter och användare 

av internet tolkar reklam på sitt individuella sätt, efter sina egna erfarenheter, är detta 

kommunikationssätt hyllat (Castells 2009: 127). 

3.2 Den personliga offentligheten 

I boken Twitter and Society skriver Jan-Hinrik Schmidt (2013) om hur Twitter möjliggör och 

förändrar sättet att dela nyheter och hur användare marknadsför sig själva. Alla som deltar på 

Twitter twittrar på olika sätt vilket exempelvis kan bero på vart de bor. Men även om de följer 

olika sätt att behandla mediet, medverkar de i en delad medieteknik med särskilda funktioner och 

kommunikativ uppbyggnad (Schmidt 2013: 1). Enligt Schmidt behövs det ett nytt begrepp för att 

kunna förklara den nya offentlighet som förekommer via Twitter och det begrepp han använder 

sig av är personal public. Begreppet kan definieras genom tre olika faktorer:  
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”Information is 1) Being selected and displayed according to criteria of 

personal relevance (rather than following journlistic news factors), 2) Being 

addressed to an audience which consists of network ties made explicit (rather 

than being boadcast to a dispersed, unknown mass audience), and finally, 

communication in personal publics is 3) Being conducted mainly in a 

conversational mode (rather than in the one-way mode of ´publishing´)” 

(Schmidt 2013: 4) 

Det finns delar av Twitter som kräver oss att använda personal public. Det är tre områden som 

strukturerar kommunikativa plattformar online och detta medför att personal public uppstår. De 

tre områdena är: “Technological features and affordance; social and textual relations; and shared 

rules.”(Schmidt 2013: 4). Twitter är inramad av de tre som ett kommunikativt medium. 

Affordance är ett begrepp som betyder användningspotentialen, exempelvis en egenskap hos ett 

objekt som antyder hur och för vad det skulle kunna användas (Ekström 2008: 28). Twitters 

främsta affordance är det speciella sätt hur relationer definieras och hur användarens 

informationsflöde struktureras. Detta visar sig i hur Twitter valt att skapa en, som Schmidt kallar, 

“Sender-audience” relation. Konceptet med att “följa” någon är att få informationen (tweets) från 

användarens flöde men användaren behöver inte få information från följarens flöde. 

Den andra funktionen är “sociala och textuella relationer”. Detta är kopplat till att Twitter är 

baserat på texthänvisningar som gemensam metod för kommunikation. Exempelvis när du ska 

twittra till en specifik användare används som tidigare nämnt @replies och retweets. I de två 

fallen refereras den ursprungliga användaren och man kan på detta sätt gå tillbaka till 

konversationens historik för att förstå kontexten av exempelvis en speciell reply (Schmidt 2013: 

5). Slutligen använder sig Twitter av funktionen hashtags som skapar relation mellan användaren 

och texten. Hashtagen som figurerar i en tweet blir en liten del av en hel konversation. 

Funktionen kopplar samman användarna som inte följer varandra eller har en relation. Den 

särskilda affordance av mediet som en programvara, tillsammans med tidigare nämnda textuella 

och sociala faktorer, gör att Twitter skiljer sig från andra kommunikativa medier. Det finns ingen 

delad plats där alla användarnas twittrande syns, utan det blir istället små nanoberättelser 

(Schmidt 2013: 6) som är utspridda i allas flöden. Utöver dessa teknologiska särdrag av de olika 
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funktionerna bör det tas i åtanke hur rutiner och förväntningar påverkar användarna. Vad är 

accepterat att twittra om och hur bör det presenteras? Twitter har en egen palett av regler vilket 

användare måste förhålla sig till exempelvis vad för bilder som får publiceras och att de inte får 

skapa falska konton (Schmidt 2013: 6), men det vardagliga användandet fortsätter vara 

underförstått av användarna. Detta är något som användarna själva får utforma och ta hänsyn till 

eller bryta. 

Ett problem som uppstått med personal publics är att tyda skillnaden mellan offentlig och privat 

information. Eftersom användarna utgår från personlig relevans inför det som publiceras övergår 

information från privat till offentlig vid publiceringstillfället (Schmidt 2013: 10). Exempel på det 

är platsinformation, semesterberättelser eller emotionellt humör. Att skilja på det privata och 

offentliga kan vara svårt i vissa lägen då gränsen mellan dessa sfärer avgörs av individen själv, 

men betoningen på att vara privat och personlig är något som är viktigt. Privatpersonen ska 

representera det essentiellt autentiska hos en människa (Gillberg 2014: 124). Den privata delen är 

en stor del i framställningen av oss själva på nätet, därför blir det svårt att strunta i att vara privat 

då exempelvis ett Twitter-konto liknar mer en informationskanal om de personliga delarna 

utesluts. Offentlighetsprincipen har två komponenter som beskriver varför människor allt för ofta 

gör sitt privatliv offentligt. Den första komponenten handlar om realiserandet av händelser från 

verkligheten till nätet uppfyller dess betydelse. Om du till exempel blivit tillsammans med en 

person blir det inte “på riktigt” förrän du offentliggjort det i sociala medier. Den andra principen 

är att de offentliga personerna har högre värde än okända personer (Gillberg 2014: 27). Här kan 

kändiskulturen exemplifieras då stjärnstatus ofta är något som eftersträvas på nätet. 

Katz och Aakhus (2002) diskuterar hur personer skiljer på privat och offentligt beroende på 

vilket land de kommer från. I USA och Nederländerna är separationen mellan de två tydliga 

medan människor i Kina ser det som en helhet (Katz & Aakhus 2002: 119). För att se denna 

separation av privat och offentlig kan man exempelvis se hur människor använder detta i sociala 

medier. Där kan offentliga personer skapa sig två konton, där det ena är offentligt och det andra 

är till för de närmaste som familj och vänner. Genom att undersöka de värdegrunder människor 

har om privat och offentlig kan skillnader tydas. Vad som räknas som privat och offentligt avgör 

därför hur de agerar i olika nätverk. När en människa inträder på ett nätverk som exempelvis 
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Twitter kan det i början vara främmande och svårt att veta de outtalade reglerna för vad som kan 

delas. Rädsla för att dela det privata kan därför uppstå men försvinner efter ett tag när 

användaren deltagit i mediet och skapat strategier för hur material ska publiceras. Detta formar 

användarens internetbeteende och gränserna mellan offentligt och privat blir diffusa (Bakardjieva 

2005). Det är synen på publiken som blir en avgörande faktor vad en person väljer att twittra om. 

Storleken på publiken och vilka roller som finns bland följarna spelar också in. En användare är 

medveten om sin publik då storleken och kompositionen finns synlig för användaren, hen har 

alltså tillgång till en förståelse för dem om hen klickar sig vidare (Schmidt 2013: 8). Den 

generella tanke en användare har kring sina följare kommer avgöra vilken sorts information som 

twittras och varje tweet kommer inte analyseras för att se om materialet som publiceras är “okej” 

utifrån en privat aspekt. Personal public bör ses som ett kommunikationssätt där den privata 

sfären blir ett manifest (Schmidt 2013: 11). 

Sedan politiker, journalister, medieföretag m.fl. börjat använda Twitter har mediet blivit en plats 

där dialog och publicering konvergerar (Schmidt 2013: 4). I personal public delas därför flödet 

mellan nyheter och till exempel personliga funderingar. Personal public sker inte enbart på 

Twitter och summerar inte all kommunikation som sker i mediet, utan bör ses som en ideal typ 

av kommunikationsstruktur (Schmidt 2013: 9). Till skillnad från massmediernas publik har 

personal public en tvåvägskommunikation med publiken och den bestämda karaktäriseringen av 

avsändare och mottagare är diffusa. Med hjälp av personal public kan vi urskilja vad som avgör 

vad journalister och politiker Twittrar om, som utgår från deras personliga intressen. Vi kan 

försöka förstå hur de ser sin publik och om de anpassar sina tweets efter sina följare. 

3.3 Etik i sociala medier 

För att få förståelse om användning av etik i sociala medier kommer detta avsnitt inledas med en 

förklaring av skillnaden mellan etik och moral som studien har utgångspunkt från. Det finns 

många teorier kring vad som skiljer dessa åt men vi har valt att ta fasta på definitionen som 

Bauman (1993/1995) beskriver. Han beskriver att etik ligger utanför individen, som ett system 

att förhålla sig till. En kultur har exempelvis ofta gemensamma föreställningar om rätt och fel. 

Dock kan en person välja att inte förhålla sig till den kollektiva etiken och etiken kan på det 

sättet bli individuell. Moralen är däremot alltid självstyrande och är mer specifik till hur man ska 
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agera i exempelvis en handling. Individen måste förhandla med sig själv vad denne förhåller sig 

till.  (Bauman 1993/1995: 23). 

För journalister finns specifika publiceringsregler och yrkesregler men även riktlinjer de ska 

hålla sig till för textreklam som fokuserar kring publicering runt reklam och marknadsföring för 

att skydda tidningens trovärdighet (Journalistförbundet). Publiceringsreglerna berör ämnen som 

namnpubliceringar, källkritik och fokuserar på de artiklar/texter/krönikor som journalister 

skriver. Med yrkesregler menas hur journalisten ska hantera sin egen integritet och det dagliga 

arbetet kring yrket. Detta kan appliceras på medier precis som i tidningarna och ger journalisten 

en vidd om vad den kan publicera. Politiker har etiska riktlinjer beroende på vilket parti de 

tillhör; varje parti har sina riktlinjer och det finns inga övergripande regler för alla yrkespolitiker. 

En teori som använts för att diskutera etik kring det som publiceras på nätet och sociala medier 

är “doctrine of double effect”, som hädanefter kommer att kallas för dubbeleffekten. Teorin utgår 

från att det alltid finns två resultat av en handling och att detta kan utgöra hur en människa tänker 

etiskt på grund av att det finns ett negativt och positivt resultat. Om resultatet är positivt eller 

negativt avgörs av etiska och moraliska grunder. En person kan vara omedveten om att det finns 

ett annat resultat av en handling men detta behöver dock inte betyda eller visa brister i en persons 

moral. Dubbeleffekten har använts i ämnen som krig och hälsofrågor, exempelvis i tvetydigheten 

om dödshjälp (Stevenson & Peck 2011). Stevenson & Peck (2011) förklarar hur teorin kan 

appliceras på sociala medier: “Ethical deliberations in social media may be tackled by evaluating 

of an agent’s intent and foresight“ (Stevenson & Peck 2011: 61). Den som producerar tweeten är 

den som avgör huruvida den är etiskt korrekt eller inte. De goda och onda handlingarna är något 

att utgå ifrån när etiken ska avgöras (Stevenson & Peck 2011: 61). Om denna teori ska användas 

i verkligheten och i sociala medier kan man ta ett exempel från när en israelisk soldat röjde 

information inför en planerad attack mot Västbanken. Attacken fick avbrytas då han publicerat 

var och när attacken skulle äga rum på nätet (Rubin 2010, Stevenson & Peck 2011). Soldatens 

tanke var inte att förstöra för den militära armén utan tanken var kanske att visa för sina vänner 

var han är och därför blir inte handlingen ond. Teorin kan användas i fall där etiska 

överväganden ska tydas. 
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Etiska riktlinjer på sociala medier är något som är diffust då alla har sina egna riktlinjer att följa. 

Vi har inte kunnat finna någon forskning på det här området som tar itu med övergripande etik i 

sociala medier och därför blir det ett medie som användare utgår från med sunt förnuft och de 

yrkesregler som finns i omgivningen. 

3.4 Framställning av ”jaget” i sociala medier 

I dagens teknologiska samhälle präglat av media och digitala nyhetsflöden handlar det mycket 

om att vara uppkopplad och således förväntas var och en att vara sitt eget personliga varumärke. 

Gillberg (2014) skriver: “I ett samhälle upptaget av synlighet får relationer, prestationer och 

upplevelser, precis som människor, sitt verkliga värde först när de görs tillgängliga för andra.” 

(2014: 11). Nedan kommer begreppen självpresentation och micro-celebrity beskrivas för att få 

en förståelse för varför vi nätverkar och offentliggör oss på nätet. 

3.4.1 Självpresentation 

En självpresentation är beteenden som syftar till att vi människor vill ge ett särskilt intryck eller 

en viss bild av oss själva till andra människor (Baumeister & Hutton 1987, Brown 2007). 

Självpresentation sker således i det vardagliga livet som online (Storsul 2014). Vi framhäver 

särskilda sidor eller egenskaper av oss själva som hänger ihop med våra sociala roller beroende 

på kontexten och publiken (Baumeister & Hutton 1987, Brown 2007, Goffman 1959). 

Baumeister och Hutton (1987) menar att självpresentationen betecknar motiv i vårt beteende och 

att den får fart när vi är i andra individers närvaro. En motivering till självpresentation som de 

urskiljer handlar om att ens självpresentation motsvarar publikens förväntningar och preferenser. 

Olika publiker har olika preferenser och individen måste anpassa sig till den varierande publiken. 

I den andra motiveringen hänger självpresentationen ihop med idealsjälvet. Författarna kallar det 

för självkonstruktion och dessa motiv speglar en önskan att göra anspråk på en viss egenskap 

som en människa är osäker på om hen besitter. Självkonstruktion handlar således om att övertyga 

oss själva att vi besitter en viss kvalitet eller attribut genom att övertyga andra om det (Brown 

2007). 

Goffman (1959) såg det hela mer som ett skådespel eller framträdande och hävdade att varje 

individ är en skådespelare som utför ett scenframträdande inför en publik. Han menade även att 

självpresentation är en viktig del av vardagen och nödvändig för mänsklig interaktion. Sociala 
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aktörer engagerar sig i komplexa förhandlingar för att projicera ett önskat intryck. För att 

upprätthålla detta intryck utför aktören sammanhängande och kompletterande beteenden. 

Goffman kallar det för intryckskontroll som även är ett centralt begrepp i hans dramaturgiska 

perspektiv på samhället. 

Viljan att andra människor ska uppfatta oss på önskvärda sätt i sociala medier är inget fenomen 

(Boyd & Marwick 2010, Gillberg 2014) och det finns även en rad studier som betonat betydelsen 

av självpresentation för interaktion online (Lüders 2007). Gillberg (2014) talar om att vi lever i 

ett uppmäksamhetssamhälle där vi förväntas dela med oss av våra personligheter. Baumeister & 

Hutton (1987) anser att en av anledningarna till självpresentation är att människor vill att det ska 

gynna dem själva när de influerar eller manipulerar publiken. Trots att det ligger i vårt intresse 

att människor ska se oss på ett visst sätt behöver det inte betyda att vi vill manipulera och 

missleda publiken (Brown 2007). Begreppet självpresentation talar om för oss att detta ligger i 

vårt beteende och är inte något som uppkommit med de sociala medierna. De blir kanske 

tydligare där, på Twitter, eftersom alla kan se och läsa det som är ute i det offentliga. 

3.4.2 Micro-celebrity 

Theresa Senft (2013) myntade begreppet micro-celebrity år 2001 samtidigt som hon gjorde 

research för en bok som behandlade hur unga kvinnor spred och delade med sig av sina liv över 

internet. Micro-celebrity definieras som åtagandet att utveckla och upprätthålla sin identitet 

online som om det var en märkesvara, med förväntningen att andra gör detsamma (Senft 2013: 

346). Det är alltså en kommunikativ teknik som innebär att människor vill öka sin popularitet 

över webben genom användandet av tekniker som video, bloggar och sociala nätverkssajter 

(Boyd & Marwick 2010). Micro-celebrity kan ses som ett tänkesätt och en uppsättning metoder 

där publiken ses som en fan-/beundrarbas, där popularitet upprätthålls genom kontinuerlig 

fanhantering och där självpresentation är noggrant konstruerad för att konsumeras av andra. 

Twitter används på detta sätt av många människor för att etablera en närvaro online och det är 

inte bara kändisar som Britney Spears eller Oprah Winfrey utan även offentliga tjänstemän 

omfamnar sociala medier (Boyd & Marwick 2011: 140). Det är med andra ord inte bara 

“vanliga” människor eller kändisar som förväntas dela med sig av sina personligheter. Gillberg 

(2014) skriver att “sociala medier innebar det personliga varumärkets definitiva genombrott” 
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(2014: 35). Politiker uppmuntras att interagera med medborgarna via sociala medier för att visa 

andra vad de vill utifrån vilka de är. För vissa är det en slags rädsla att inte vara ute på nätet och 

marknadsföra sig själva eftersom de inte vill bli definierade av andra. 

Begreppet micro-celebrity kan vi använda i vår uppsats då kändisar, politiker och journalister 

inte skiljer sig åt väsentligt eftersom alla är offentliga personer. Begreppet rör ämnen som 

marknadsföring och image vilket vi tror är en stor anledning till att människor använder sociala 

medier och vi kan ha nytta av detta när vi vill ta reda på hur journalister och politiker gör för att 

få fler följare, om de har några strategier eller taktiker och det kan i sin tur påverka hur de 

twittrar. 

4. Metod 

I det här kapitlet kommer vi presentera och diskutera den empiriska undersökningens 

tillvägagångssätt och studiens metodologiska utgångspunkter. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 

I denna studie är syftet att få förståelse för och undersöka lokala politikers och journalisters syn 

på sitt användande av Twitter. Då forskning om det här fenomenet på lokal nivå är relativt 

outforskat har vi med hjälp av tidigare forskning kunnat närma oss ämnet. Studien är deduktiv 

eftersom den utgår från teorierna för djupare förståelse och för att kunna tolka det insamlade 

materialet. Efter datainsamlingen har vissa teorier omformulerats eller tillagts för att stämma 

överens med forskningsfrågorna och syftet. Det är den insamlade empirin som är den primära 

kunskapskällan medan teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning är den sekundära. 

4.2 Undersökningsdesign 

När vi hade formulerat våra forskningsfrågor och syfte gjordes en litteratursökning för att finna 

tidigare forskning inom området, men även relevanta teorier. Av den tidigare forskningen erhöll 

vi en överblick på det övergripande forskningområdet. Intervjuguiden utformades av studiens 

syfte, frågeställningar och av tidigare forskning och teorier. När intervjuguiden var färdigställd 

utfördes sex stycken semistrukturerade intervjuer med representanter från tre olika partier och 

två olika tidningar. Fyra av dem utfördes på plats och två via röstsamtal på Skype. Varje intervju 

hade samma intervjuguide men om respondenterna kom in på ämnen som nämndes längre fram i 
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intervjuguiden var ci flexibla i ordningsföljden för att en känsla av ett samtal skulle infinna sig 

och således för att intervjun skulle flyta på. Intervjuernas längd varierade, där den kortaste 

intervjun varade i 30 minuter medan den längsta varade i 80 minuter. Därefter genomfördes 

transkriberingar av intervjuerna som sedan skickades till respondenterna för godkännande. Då vi 

fann fler relevanta teorier lades dessa till efter intervjuerna för att komplettera de teorier vi redan 

hade. Med utgångspunkt i teorier och tidigare forskning genomfördes sedan analysen som 

besvarar studiens syfte och frågeställningar. 

4.3 Urval och material 

Studiens syfte är att få en förståelse för hur lokala politiker och journalister ser på och uppfattar 

användningen av Twitter i sina yrkesutövningar och därför blev bandade intervjuer av individer 

från dessa professioner ett lämpligt material för studien. 

När vi utsåg vårt urval hade vi som mål att personerna skulle vara relevanta för vårt syfte och 

forskningsfrågor vilket kallas för målinriktat urval (se Bryman 2011: 392). Det skulle även vara 

en viss variation mellan deltagarna (Larsson 2010: 61), exempelvis arbetsplats, parti och kön. 

Det är svårt att avgöra hur många respondenter studien ska och bör ha, det skiljer sig från olika 

studier beroende på ämne och forskningsuppgift (Larsson 2010: 63). Som tidigare nämnt valde vi 

respondenter på rimligt avstånd och därför valde vi respondenter inom Örebro kommun, detta 

var det primära kriteriet. Det sekundära kriteriet vi utgick från var att alla respondenter var aktiva 

på Twitter. Vi mätte aktiviteten utifrån hur ofta de retweetat/producerat tweets under den senaste 

perioden och när den senaste tweeten var. Det sekundära kriteriet vi utgick från var 

partitillhörighet (politiker), arbetsplats (journalister) och kön, detta för att få variation i urvalet. 

Då det fanns få aktiva kvinnor inom professionerna blev detta en underrepresenterad grupp. Det 

är negativt för studien då den lokala grupp vi analyserar inte blir representativ. 

Med hjälp av Örebro kommuns hemsida (Orebro.se) fick vi information om vilka hashtags de 

lokala politikerna använde sig av när de twittrade. Hashtaggarna #orepol och #orekf var enligt 

hemsidan vanligt förekommande. När vi sökte efter politiker använde vi dessa hashtags och fann 

även journalister. Genom att vidare se vilka dessa personer följde hittade vi en mängd passande 

respondenter. Efter sökningsperioden skapade vi två respondentgrupper. Vi såg grupperna som 

plan A och plan B ifall någon av respondenterna avböjde att delta i studien. Kontakt med 
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respondenterna togs i första hand via e-post där vi presenterade oss och vår forskning. De som 

inte hade svarat tre dagar efter e-postens utsändning tog vi kontakt med via sms. Vi lyckades få 

svar och klartecken från alla i första urvalsplanen och behövde inte ta kontakt med ytterliga 

respondenter. 

4.4 Datainsamling 

I studien har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer som innebär att intervjuaren ställer en 

uppsättning frågor där ordningsföljden varierar och där uppföljningsfrågor förekommer (Bryman 

2011). Larsson (2010) nämner istället personliga intervjuer och att den typen av intervju är en 

lämplig kvalitativ metod när det är människors enskilda uppfattningar och erfarenheter studien 

vill få grepp om. Den kvalitativa intervjun strävar efter att få “nyanserade beskrivningar av olika 

kvalitativa aspekter av intervjupersonernas livsvärld” (Kvale & Brinkmann 2014: 47). 

Undersökningen genomfördes med enskilda personintervjuer då vi exempelvis undersökte 

strategitänkandet bakom journalisters och politikers twittrande. Vi vill i slutändan även kunna 

jämföra de två grupperna för att se om det finns skillnader och likheter i deras användning av 

mediet. 

Under intervjuernas gång har respondenterna fått prata om andra ämnen och när denne kommit 

in på en fråga som var lagd senare i intervjumanualen fick vi vara rörliga och inte avbryta 

respondenten. Intervjuns ordningsföljd är av liten betydelse, det är meningen som är av intresse. 

Det är det som är bra med kvalitativa intervjuer, att de inte är lika strukturerade i 

tillvägagångssättet som kvantitativa undersökningar (Bryman 2011). 

Innan själva datainsamlingen sorterade vi intervjufrågorna efter teman, detta gjorde vi för att få 

en röd tråd genom intervjun. Dessa teman utformades från studiens syften, frågeställningar och 

forskningsproblem för att kunna täcka det fenomen vi avser att undersöka. Intervjun delades 

således in i fyra delar. Den första delen hade för avsikt att ta reda på hur respondenterna såg på 

användningen av Twitter privat/personligt och i professionen. Den andra delen syftade till att ta 

reda på hur de såg på och tillämpade etik. Del nummer tre handlade om hur de såg på sin 

publik/följare. Den fjärde och sista delen sökte svar på hur de twittrade gentemot andra 

professioner. Vi övade på intervjuerna inför varandra för att bli mer bekväma med frågorna och 

kunna dem någorlunda utantill för att kunna vara flexibla i frågeföljden. Som tidigare nämnts är 
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denna flexibilitet central i kvalitativa studier, då det som framkommer under intervjun är det som 

deltagaren anser är betydelsefullt och viktigt (Bryman 2011: 415). 

4.4.1 Analys av datainsamling 

Då samhällsvetenskapliga undersökningar studerar den sociala verkligheten kräver 

forskningsprocessen en logik som skiljer sig från naturvetenskapens studieobjekt (Bryman 

2011). Ett tolkningsperspektiv, även kallat interpretativism, innebär ett synsätt som grundar sig 

på förståelse och tolkning. Hermeneutik är ett begrepp som kommer tillämpas i studien och kan 

förklaras som ”En term som [...] inom samhällsvetenskap står för teori och metod när det gäller 

tolkning av människors handlingar. Tonvikten ligger på behovet av att uppfatta saker och ting ur 

den sociala aktörens synvinkel” (Bryman 2011: 649). Denna studie bygger på intervjuer där 

tolkning av intervjupersonernas svar är centralt, därför kommer vi utföra en kvalitativ tolkning 

av intervjumaterialet där hermeneutiken är av stor betydelse. 

Holme och Solvang (1997) talar om två hermeneutiska cirklar, en kognitiv och en normativ. 

Dessa cirklar bygger på två åtskillnader i den kvalitativa forskningsprocessen, att vi uppfattar 

den företeelse som studeras värderingsmässigt och rent faktamässigt. Den kognitiva cirkeln har 

sin utgångspunkt i för-förståelsen medan den normativa har utgångspunkt i socialt grundade 

fördomar av olika slag. Utifrån den kognitiva cirkeln kommer forskaren fram till en så kallad 

förhandsteori, genom bestämda frågeställningar. Är denna första fas tunn kommer det första 

mötet med respondenter leda till att forskaren hittar mer intressanta faktorer och kan formulera 

mer givande frågeställningar. I fas två, när denna för-teori och frågeställningen är klar kan dessa 

prövas i det första mötet med intervjupersonerna. I forskarens strävan att få en tydlig bild av 

personernas upplevda situation kommer därför informationen vara rörig. Utifrån informationen 

kan forskaren formulera nya frågeställningar och uppfattningar som sedan kan prövas mot 

respondenternas förståelse. ”Genom en sådan växelverkan mellan forskare och 

undersökningsenheter kan vi utveckla en tillförlitlig uppfattning av de förhållanden vi arbetar 

med” (Holme & Solvang 1997: 97). Forskaren måste hela tiden ställa sin tolkning i relation till 

det respondenterna berättar. Den normativa cirkeln handlar, som tidigare nämnts, om fördomar. 

Alla människor har fördomar om olika människor i olika sammanhang och de präglas av våra 

egna värderingar och de normer som finns i vår miljö. I forskningsprocessen är det viktigt att 

forskaren inte låter sina egna fördomar och värderingar ta överhanden och leta efter saker som 
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bekräftar detta. Ännu en gång betonar Holme och Solvang (1997) vikten av det växelspel som 

finns mellan forskaren och den undersökta enheten. Målet med båda cirklarna är att hela tiden få 

en bättre kunskap. 

“Den centrala idé som ligger till grund för hermeneutiken är att den forskare som analyserar en 

text ska försöka få fram textens mening utifrån det perspektiv som dess upphovsman haft.” 

(Bryman 2011: 507). Studien söker en förståelse av journalisters och politikers Twitter-

användning utifrån deras egna ord. Fokus ligger på det insamlade materialets innebörd som 

grund för studiens resultat, teorin eller våra egna fördomar får inte ta överhanden. Teorierna och 

tidigare forskning ska belysa nya möjliga förståelser av data då de kan tendera att dölja vissa 

delar av empirin. Generering av teorier har omarbetats under och efter det empiriska materialets 

insamling för att de ska passa materialet och inte tvärtom, detta belyser den kognitiva cirkeln. I 

analysen har vi uppmärksammat intressanta företeelser i en intervju och sedan undersökt vad 

andra respondenter har sagt i frågan och om det förekommer likheter eller skillnader mellan 

respondenter. 

4.5 Etiska aspekter 

I studiens början hade vi för avsikt att inte anonymisera någon av deltagarna om detta var 

accepterat av alla respondenterna, vilket det var, men vid eftertanke såg vi inget syfte med att 

behålla namn och valde att anonymisera alla. Respondenterna blev informerade om detta vid 

transkriptionernas utskick. Anonymiseringen är inte total utan kön och titel kvarstår i materialet 

för att kunna särskilja de olika respondenterna. Orsaken till att annan information inte är 

medtaget är för att det inte ska vara alltför enkelt att identifiera någon av respondenterna. 

Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer och deras fyra kritiker: 1) 

informationskravet, 2) samtyckeskravet, 3) konfidentialitetskravet, 4) nyttjandekravet. Det första, 

informationskravet, utgår ifrån att intervjuarna informerat de kontaktade respondenterna om de 

villkor som gäller vid deltagande i studien, i e-posten till respektive deltagare förklarade vi vad 

syftet med studien var. Samtyckeskravet går ut på att alla berörda deltagare ska lämna samtycke 

att medverka i undersökningen. Detta genomfördes innan intervjun där vi exempelvis erbjöd 

deltagaren att vara anonym. Krav nummer tre, konfidentialitetskravet, handlar om att allt 

material ska vara oidentifierbart och därför har vi inte tagit med identifikationer som exempelvis 
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ålder i tabellen över respondenterna (se fig 1). Det sista kravet, nyttjandekravet, innefattar att 

respondenten blivit informerad om att det insamlade materialet endast kommer användas till den 

här studien (Vetenskapsrådet 2002, Bryman 2011). 

I analysen kommer de sex intervjupersonerna benämnas som:  

Benämning: Kön: Antal följare vid studiens 

utförande: 

Yrke: Började på 

twitter: 

Journalist A Man 1149 Lokal politisk redaktör mars 2011 

Journalist B Kvinna 644 Lokal journalist maj 2011 

Journalist C Man 2237 Lokal nyhetschef mars 2009 

Politiker A Kvinna 195 Lokal fritidspolitiker okt. 2011 

Politiker B Man 1118 Lokal politiker jan. 2009 

Politiker C Man 303 Lokal politiker nov. 2011 

Fig. 1. Beskrivning av respondenterna 

4.6 Metodproblem 

Under forskningsprocessens gång kan det uppstå problem som behöver lösas på något sätt. Det 

finns alltid brister i studier, stora som små och ingen studie är helt problemfri (Bryman 2011). I 

detta avsnitt beskriver vi de problem vi stött på, vilka brister som finns och hur vi hanterat eller 

löst dem. 

En intervju ser aldrig likadan ut från gång till gång och inför varje ny intervju erhålls ny kunskap 

vilket kallas för den kumulativa förståelsen (Larsson 2010: 68). Med den nya kunskapen som fås 

med varje intervju formas de följande mötena. De nya infallsvinklarna ses som något positivt 
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gentemot risken att vara identiska i alla samtal vilket vi påmint oss om under intervjuernas gång. 

Larsson nämner även risken med att rationalisera frågandet och att intervjuaren tar viss 

information som självklar, vilket inte är fallet för respondenten (2010: 68). Det hade vi också i 

åtanke för att det inte skulle uppstå missförstånd. För att förhindra detta har vi varit väl 

förberedda vad gäller uppföljningsfrågor och på detta sätt kunde vi få ut mer från respondenten 

om det behövdes. En semistrukturerad intervju är fördelaktig på det viset att frågorna inte är 

styrda men rör ändå ett specifikt ämne. Om vi hade gjort intervjufrågorna mer strukturerade till 

sin form hade vi fått mindre analysmaterial vilket kunde orsaka att vi inte skulle få fram de 

tankar som en respondent har kring en fråga. En strukturerad intervju skulle kunna ge skevhet i 

svaren om de exempelvis kunde svarat ja eller nej på en fråga. 

Under en intervju blir respondenten ofta självkritisk och mer granskande av de svar som ges då 

exempelvis inspelning sker. Denna medvetenhet kallas för social önskvärdhet (Bryman 2011: 

224). Social önskvärdhet handlar om att svaren anpassas av respondenten för att överensstämma 

med vad som skulle kunna vara accepterat och mer fördelaktigt för denne. Det kan bidra till 

felkällor för studien då vi samlar frågorna under teman. Om en respondent anger ett fördelaktigt 

svar får vi inte ett korrekt resultat. Under intervjuernas gång har vi varit så transparenta som 

möjligt. Med de menar vi att vi inte visat att vi bedömt svaren som positivt eller negativt, men 

även detta kan inte garantera en positiv effekt. Då vi måste utgå från att respondenten talar 

sanning kan denna felkälla vara svår att urskilja om exempelvis respondentens tweets inte 

analyseras. 

Vid en transkribering är det viktigaste att skriva en exakt återgivning av intervjun. När 

respondenten pratat för fort eller att bakgrundsljud stört har vi inte kunnat återge texten. Vi har 

istället skrivit “(ohb)” vilket står för ohörbart, det för att inte riskera att vi förändrar 

respondentens svar. Vid andra tillfällen där upprepning uppstått har vi i citaten korrigerat detta 

för att få en sammanhängande mening. Här finns det en risk att vi förändrar det den intervjuade 

berättat och vi har därför varit så noggranna som möjligt för att inte ta bort viktiga delar av ett 

svar som senare används för citat i analysen. 

Efter att det empiriska materialet samlats in upptäckte vi att det inte stämde helt överens med den 

ursprungliga tanken med studien. Att resultaten uppvisar en annan karaktär än vad som från 
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början var tänkt är inte ovanligt och därför är det bra med den kvalitativa forskningsmetodens 

flexibilitet. I kvalitativ forskning är det väldigt enkelt att ändra inriktning och fokus under 

processens gång (Bryman 2011). Studiens syfte fick därför delvis korrigeras för att stämma 

överens med de resultat som framkom. Även vissa frågeställningar fick skrivas om för att inte gå 

utanför ramen för studien. 

4.6.1 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Då vi avser att tillämpa en kvalitativ metod diskuterar Bryman (2011) för att begreppen 

reliabilitet och validitet bör anpassas till den kvalitativa forskningen. LeCompte och Goetz 

(1982) begrepp, intern och extern reliabilitet och validitet, kommer användas i studien. 

Extern reliabilitet handlar om den omfattningen en undersökning kan replikeras (Bryman 2011). 

Att göra en liknande studie som denna är inte svår men att uppnå samma resultat blir däremot 

svårare. Det beror på att det i kvalitativ forskning är “omöjligt att ‘frysa’ en social miljö och de 

sociala betingelser” (Bryman 2011: 352). Skulle forskare utföra en likadan studie i ett annat land 

eller region skulle de förmodligen inte få samma resultat då den sociala miljön skiljer sig från 

den i vår studie. Genom noggrannhet och transparens i beskrivningen av tillvägagångssättet 

kommer replikerbarheten uppfyllas i den grad som är möjligt med den kvalitativa metoden. 

Vi tror att den interna reliabiliteten kommer att vara högre då vi tillsammans kommer att 

diskutera och komma överens om hur det empiriska materialet ska tolkas. Den interna 

reliabiliteten innebär att om en forskningsansats utförs av fler än en forskare kan de tillsammans 

enas om hur de ska tolka sitt material (Bryman 2011).  För att öka studiens pålitlighet har vi 

tillämpat respondentvalidering (se Bryman 2011: 353) där vi skickat ut de färdigställda 

transkriptionerna till intervjupersonerna. Där fick de en möjlighet att säga till om något tolkats 

eller uppfattats fel. 

Den externa validiteten hänger ihop med generaliserbarheten och handlar om i vilken 

utsträckning resultaten kan generaliseras. Generalisering är ett problem i kvalitativa studier då 

materialet oftast inte är lika stort och utbrett som i den kvantitativa forskningen och kritikerna 

menar att det är “omöjligt att generalisera resultaten till andra miljöer” (Bryman 2011: 369). 

Studiens empiriska material är smalt eftersom det är 6 personer som intervjuas och de är alla från 

samma stad. Resultaten kan inte generaliseras till resten av Sverige, än mindre till hela världen. 
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Om ett visst antal fall visar upp likheter “inom flera eller alla frågeområden så finns det 

förutsättningar för att uttala sig mer allmänt, där de mönster som framträder i dessa fall rimligen 

kan göra anspråk på att även gälla i andra sammanhang.” (Larsson 2010: 76). Larsson talar om 

allmängiltighet som innebär att forskaren kan uttala sig mer eller mindre bestämt om 

undersökningsresultaten, men att ju färre personer som intervjuas desto svårare blir det att uttala 

sig generellt (2010: 76). 

För att vi ska uppnå en hög intern validitet måste våra observationer stämma överens med de 

teoretiska idéer vi utvecklar (Bryman 2011: 352). En hög intern validitet kommer vara svår att 

uppnå på grund av att vi inte observerar respondenterna under en längre tid. Enligt Bryman kan 

den interna validiteten bli en styrka i kvalitativa studier om forskaren studerar den sociala miljön 

under en längre tidsperiod. I denna studie får vi utifrån intervjuerna säkerställa en 

överensstämmelse mellan dem och de teoretiska begreppen. 

5. Resultatredovisning 

Nedan kommer vi presentera de resultat som visade sig vid analys av det empiriska materialet. 

Analysen är uppdelad i avsnitt efter studiens frågeställningar. 

5.1 Användning av Twitter i arbetet - en möjlighet eller belastning? 

Alla intervjupersonerna tyckte att Twitter bidragit positivt i deras yrkesroller. Att Twitter sågs 

som ett användbart verktyg, där respondenterna på ett enkelt sätt kan göra uppdateringar 

omedelbart, var genomgående. Det är ett sätt för både politiker och journalister att exempelvis 

dela med sig av nyhetsartiklar, länka och skriva om saker de själva är med i och en möjlighet för 

människor att följa vad de håller på med.  

“det har öppnat till möjligheter att överhuvudtaget ha kontakt med omvärlden 

medan jag gör mitt uppdrag.” (Politiker B) 

 “För mig har det verkligen varit ett arbetsverktyg vill jag säga.” (Politiker C) 

 “Twitter är nog ganska entydigt positivt jag kan inte se några nackdelar […] 

Jag har skrivit en ledare idag [...] det handlar om en motion som 
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Svergiedemokraterna har lagt i riksdagen som verkligen knyter an till deras 

nazistiska förflutna. Jag gick ut med den på Twitter och den har då retweetats 

utav folk med tiotusentals följare och det leder ju till fler klick på vår webb 

och det leder till mer annonspengar till NA.” (Journalist A) 

  

I intervjuerna ställde vi frågan om de använde Twitter som en multitasking praktik (samtidigt 

som de exempelvis sitter under politiska förhandlingar, debatter m.m.) och fick ett svar som 

dominerade. Fem av sex använde ofta Twitter i ett multitaskingsyfte med fokus på att följa med i 

exempelvis en debatt i kommunfullmäktige.  

“Jag tycker det är då Twitter blir som bäst faktiskt. Just kommunfullmäktige 

är det mest konkreta exemplet. Det skulle också kunna vara annat, om man är 

på presskonferens eller något internt möte kanske.” (Journalist B) 

Det var sammanlagt två respondenter som inte kunde komma på några nackdelar med Twitter. 

Samtidigt som det finns många fördelar och positiva effekter med Twitter har mediet även sina 

baksidor.  

“... de [följare] hejar på när jag skriver saker och säger att det är en sådan här 

politiker de vill ha och att de har kryssat mig. Så ja, då skulle jag säga att det 

dessutom inte bara är positivt utan detta har stärkt mig, men det har sina 

bakslag också” (Politiker A) 

Att Twitter är ett stressmoment är något som tidigare visat sig i forskning kring journalisters 

dagliga arbete på Twitter. I en intervju med politiker C var ett återkommande svar att Twitter 

bidrog till stress. Han påpekade hur människor har förväntningar på att man ska tycka något om 

ett ämne inom fem minuter, annars existerar man inte på Twitter.  
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“Negativt på det sättet att man förväntas tycka något om allting inom fem 

minuter. Har man inte tyckt någonting inom fem minuter då finns man inte. 

Det har alltså skapat en större stress skulle jag vilja säga.” (Politiker C) 

Samma politiker uttrycker hur Twitter snuttifierar den politiska debatten som är uppbyggd på 

Twitter med sina 140 tecken. Det är ett flertal av respondenterna som instämmer i problematiken 

kring det begränsade utrymmet. Användningen av hashtags påverkas också av platsbristen. 

Respondenterna ser hashtags som en användbar funktion där de kan hitta i och följa flödet på 

Twitter, men de betraktar det som svårt ibland ur vissa synpunkter. En del tycker att det är svårt 

att få framgångsrika hashtags när de bygger egna sådana och politiker B anser att vissa 

användare använder hashtags på ett felaktigt sätt. Han tycker att alltför många använder 

funktionen för att uttrycka saker istället för att använda den som en referens. Några av de 

intervjuade bekänner att de är dåliga på att själva använda funktionen och önskar att fler kunde 

använda dem. 

En annan nackdel med mediet visade sig när en av respondenterna berättade hur Twitter bidragit 

till något mycket otrevligt. Hon har tagit emot hot av okända användare (så kallade troll) och att 

hoten till den grad förflyttat sig från det sociala mediet till att få hotbrev hemskickat i brevlådan. 

I ett fall hade det gått så långt att de funderade på att polisanmäla. Hon nämner en negativ kultur 

som florerar på den lokala nivån och att hon uppfattar det som att de är ute efter att eliminera 

henne från Twitter-sfären. Trots dessa omständigheter har hon inte påverkats till den 

omfattningen att hon låter sig tystas.  

“det är många SD-anhängare som följer mig, de kan man bemöta och men 

man kan inte tänka lika, tack och lov säger jag. Men problemet är oftast 

trollen som inte har namn och man inte vet var de är ifrån, som bara hackar på 

en och som går över gränsen och använder andra vokabulär som inte är okej 

för mig, som jag tror inte är okej för någon.” (Politiker A) 
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På Twitter kan det ibland uppstå ett hårt klimat mellan användare. Detta framkommer när vissa 

intervjupersoner påvisar att en del individer inte kan ta diskussioner på Twitter. Det kan ibland 

leda till att det uppstår gräl politiker emellan:  

“Ibland hackar de på varandra och då lugnar jag ner dem men de har slutat 

lite. I början på Twitters barndom var det mycket att de hackade på varandra i 

sociala medier, vilket var tröttsamt. Några få politiker här i stan.” (Journalist 

B) 

En av journalisterna ser på det utifrån och intar en opartisk roll där han försöker styra de 

inblandade bort från hetsiga diskussioner. 

5.2 Det privata/personliga och det professionella 

När frågor kring twittrande privat/personligt och professionellt ställdes menade ett flertal 

respondenter att man ska skilja på privat och personligt. Att vara personlig uppfattades generellt 

som något som hör ihop med personen och dennes personlighet medan det privata mer handlade 

om familjen och andra relationer i och delar av privatlivet. Journalisternas uppfattning var att det 

privata inte är uppnåeligt men att det personliga är något de ska sträva efter. Som journalister 

måste de ta hänsyn till de regler som arbetet innefattar, alltså att vara så opartisk som möjligt. 

Den ena journalisten uttrycker bristande kunskaper hos användare i sociala medier om vad som 

är privat då allt som publiceras blir offentligt.  

“Jag kan twittra om något privat som jag tycker är kul men jag måste räkna 

med att det blir offentligt. Det finns inget privat på Twitter” (Journalist A) 

Några respondenter uttryckte svårigheter att vara personlig på Twitter på grund av att tecknen 

ofta inte räcker till. Ändå uttrycker flertalet politiker vikten av att vara personlig på Twitter, men 

att de sällan delar med sig av exempelvis åsikter kring ämnen som sport eller andra frågor som 

inte rör politiken. Att visa att hon är en vanlig människa är viktigt för politiker A och tycker att 
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de hjälpt att vara personlig på Twitter då hon går bort från rollen som en tråkig och enformig 

politiker.  

“Sen lägger jag ibland in ofarliga privata inlägg bara för att inte vara så torr 

som politiker, så jag bjuder på ibland men inte ofta” (Politiker A) 

Personlig kan exempelvis förklaras som en särskild ton i formuleringen av tweetsen som hjälper 

dem bli mer underhållande att följa om man läser citatet ovan. De resterande politikerna svarade 

att de inte använder Twitter på det viset, vissa personliga inlägg kan förekomma men det är mer 

jobbrelaterat. De har sagt som följande:  

“Jag twittrar väldigt sällan att ‘nu står jag och byter däck på bilen’ om det är 

det du försöker fråga, i någon slags privat roll. Det är inte så jag använder 

Twitter och jag lägger inte ut bilder på matportioner eller katter heller.” 

(Politiker C)  

“Jag är nog inte så väldigt personlig på Twitter. Någon gång ibland sådär. Det 

märker man i och för sig att väldigt många andra är. Jag antar att det är några 

parallella världar på Twitter också. Det finns ju uppenbart en del människor 

som lever med Twitter [...] och det finns liksom olika sätt man på något sätt 

har tagit det till sig som sitt sätt att uttrycka sig och så använder inte jag 

Twitter. Jag berättar inte att jag går och lägger mig…” (Politiker B) 

Det återkommande är att respondenterna drar sig för att vara privata, de anser inte att det ligger i 

allmänhetens intresse att dela med sig av varje detalj som händer i deras liv. Fokus ska mestadels 

ligga på seriösa ämnen och diskussioner, inte gräl med en partner eller det senaste inköpet. 

På frågan om respondenterna kan vara personliga/privata och professionella på en och samma 

gång framkom en del intressanta reflektioner. Flertalet av de intervjuade menar att de inte är två 

olika personer utan att de är samma både på sociala medier och i det vanliga livet. Twitter är 
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kopplat till personen, inte till arbetet. Om en individ till exempel byter arbete kan 

användarnamnet på Twitter ändras men det är fortfarande samma person. En person kan inte 

tycka en sak under arbetstid och sedan tycka helt skilda saker efter arbetstid. Journalist B 

jämförde detta twittrande med tv-programmet Stjärnorna på Slottet och menade att skådespelarna 

och Twitter-användarna är privatpersoner men att det är en designad bild. I tv-programmet får 

tittarna bara se skådespelarnas bra sidor. Respondenten anser att twittrandet är lite bakom 

kulisserna, vilket hör samman med Goffmans (1959) dramaturgiska perspektiv. Det framfördes 

även tankar som handlade om vad de, som offentliga personer, vill dela med allmänheten:  

“Det jag gör i sociala medier blir många personers bild av mig. Då måste jag 

fundera på vad jag vill dela med världen. [...] Men det är ju bara en 

individuell gräns man drar ‘vad tycker jag att människor ska veta om mig’. 

Då är jag inte säker på att alla mina åsikter om allting som kan vara vardagligt 

är relevanta på Twitter.” (Politiker B) 

Ytterligare intressanta svar framkom då ett fåtal respondenter såg Twitter som ett verktyg som 

var mer kopplat till professionen medan de på Facebook kunde vara mer personliga och privata. 

De resterande såg dock även Facebook som en kanal, likt Twitter, där de kan nå ut med artiklar 

de varit inblandade i, åsikter m.m. En journalist ansåg däremot att det är svårt att säga att han har 

ett privat Facebook-konto. 

5.3 Synen på följarna 

I deras strävan att få fler följare skiljer sig de två yrkesgrupperna från varandra till en viss del. En 

gemensam nämnare mellan professionerna är dock synen på hur viktigt det är att nå en lokal 

målgrupp. Journalisterna är mer tydliga med hur de lyckas få fler följare, även om deras metoder 

fungerar under en längre tidsperiod. Den återkommande metoden är, både hos journalister och 

politiker, att följa någon och hoppas på att personen följer en tillbaka. På det sättet kan de både 

bygga ett intressant flöde som är anpassat efter användarens behov, men det är även ett enkelt 

sätt att erhålla fler följare. Det andra tillvägagångsättet att få följare, som en journalist berättar 

om, är att lägga sig i någon annans “bubbla”. Respondenten beskriver att de växer genom att 

lyssna på andra och genom att vara aktiv i deras diskussioner kan det ramla in ett flertal följare:  
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“Man måste ju lägga sig nära de relevanta diskussionerna och då träffar du 

rätt och så ramlar det in fyra-fem stycken nya följare. Sen att inte vara i sin 

egen bubbla utan någon annans bubbla, men det är ju som grunden till ett bra 

samtal också att låta den andra tala.“ (Journalist C) 

Politikernas svar skiljde sig en aning från journalisternas, som tidigare nämndes. Endast en 

politiker svarade att de systematiskt arbetar med att följa örebroare för att de ska följa denne 

tillbaka. De övriga två har inget uttänkt strategiskt tillvägagångsätt för att få följare. Det de alla 

tre har gemensamt är att betoningen läggs på att det som delas ska visa ett budskap och att det 

oftast brukar ge följare.  

”Som sagt, jag lägger till folk slumpmässigt. När jag hittar örebroare då 

lägger jag till dem. […] Jag fungerar i alla fall så att jag då och då går igenom 

dels vilka som följer mig men jag kan inte påverka om de följer mig. Däremot 

går jag igenom vilka som följer mig och så lägger jag till dem så att jag följer 

dem. Det är ungefär så systematisk jag är.” (Politiker B) 

Målgruppen, förutom lokala örebroare, är ganska oklar hos alla respondenter. Ingen av 

respondenterna har en klar bild av vilka de sänder ut sitt budskap till, det finns ingen taktisk 

tankegång bakom det hela. Endast en journalist uttrycker en viss medvetenhet kring en specifik 

grupp människor:  

“Det är lite olika, dels så är det nyhetskonsulenterna och det är en splittrad 

verksamhet. Jag jobbar med 12 kommuner som täcker Örebro län. Handlar 

det om Kumla så tänker jag på dem. Då får de andra stå ut med det. Sen har 

jag min media/digitala publik. Tänker på den respektive gruppen” (Journalist 

C) 

De övriga beskriver sin målgrupp som lokala örebroare som är engagerade antingen av ett 

särskilt intresse som respondenten har eller av samhällsfrågor. En del har även tillagt att de 
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twittrar till de personer som är intresserade av det de delar i mediet. Samtidigt uttrycker en 

journalist att gruppen följare blir diffus på grund av globaliseringen:  

“det kan jag inte säga, politiskt intresserade människor i Örebro och omnejd. 

Men faktiskt, nätet gör ju världen mer global, så då blir ju målgruppen 

bredare” (Journalist A) 

När det handlar om respondenternas relation till sina följare visade det sig att de flesta försöker 

svara när följarna twittrar till dem. De uttryckte dock att det kan vara svårt att hinna med det och 

om det är otrevligheter som står i tweeten brukar de ignorera den. Detta är vad tre respondenter 

har svarat på frågan om hur de förhåller sig till sina följare:  

”Nej, inte alltid. Men om de är något sånär artiga och så men det finns ju en 

del rasister och så där avsikten bara är att jag ska få mig att känna mig som en 

skitstövel. Då tycker jag inte att det finns någon anledning att svara på det.” 

(Journalist A)  

”Överhuvudtaget försöker jag vara lite generös i sociala medier. Jag tycker att 

det finns mycket folk som pratar om den här relationen mellan hur många 

man följer och antal följare man har. Man känner av allt det där spelet och de 

där hierarkierna men jag försöker verkligen gilla, retweeta, svara och 

kommentera. På Facebook också. Jag försöker att inte vara njugg. Vissa är så 

himla coola och det är så himla märkvärdigt. Amen man kan ju gå in på 

Twitter-konton och då kan det vara folk som följer en och har 15 000 följare, 

Hanna Hellquist och sådär.” (Journalist B)  

”Ja, om de ställer frågor så svarar jag. Däremot finns det en del som 

återkommer med exakt samma fråga och egentligen bara vill göra sin 

ståndpunkt känd hela tiden och då kommenterar jag inte varje gång. Och sen 

när folk är otrevliga svarar jag inte.” (Politiker B) 
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Utifrån de citaten verkar antalet följare vara mindre viktigt. Det är mer uppskattat med följare 

som är trevliga och respondenterna bryr sig mer om att ha följare som är intresserade av vad de 

har att säga i mediet. 

5.4 Förhållande till etik 

När det kommer till de etiska aspekterna i deras Twitter-användning ställdes först frågan om de 

fått utbildning i sociala medier. Den frågan syftade till att ta reda på om de genom någon slags 

utbildning fått lära sig vad de bör och inte bör skriva. Majoriteten av de tillfrågade svarade nej på 

frågan. De som hade fått utbildning svarade att de inte fått någon formell utbildning utan att det 

varit på det viset att någon hjälpt dem komma igång med Twitter. Ingen politiker hade fått en 

ordentlig utbildning medan två journalister fått någon typ av utbildning.  

“jag fick stipendium så jag gick en kurs, [...] men det gjorde jag på eget 

initiativ.” (Journalist C)  

“[På jobbet har vi] en som jobbar som webbcoach som haft lite kurser för oss. 

[...] Vi har nog haft det lite fortlöpande.” (Journalist B) 

När det kommer till etiska riktlinjer var det återkommande svaret att tänka på det sunda förnuftet 

och inte utföra personpåhopp eller hänga ut människor. Samtliga respondenter höll med om det 

sistnämnda men trots det medgav en politiker överraskande nog att hon gått ut med personliga 

angrepp några få gånger på det lokala planet. Politikern tillade även att det endast skett när någon 

gått över gränsen och att tweeten lästes igenom ordentligt för att vara säker på att det är något 

hon kunde stå för. Kommunen har inga etiska riktlinjer som politiker kan följa utan det handlar 

mer om den egna attityden och synsättet. Journalisterna svarade att de förhåller sig till de 

riktlinjer som gäller för tv, radio och press. Journalist B ser Twitter på ett mer lekfullt sätt där 

hennes tankar kan få komma till uttryck. De etiska reglerna uppfattas som något som “sitter i 

ryggmärgen” och att det är något vi gör omedvetet. 
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En annan punkt handlade om huruvida de tillfrågade agerade i situationer där det uppkommer 

diskussion och/eller argumentation mellan dem själva och personer från antingen samma 

profession eller den andra yrkesgruppen. Respondenterna höll med om att de skulle sköta det på 

ett snyggt och professionellt sätt och att värdera sin egen tid eftersom vissa diskussioner inte går 

att bemöta.  

”Då ska man inte lägga tid på det och därför att risken är också så stor, tycker 

jag i sociala medier, att det urartar och efter några vändor blir det i bästa fall 

bara svårt att begripa men i sämsta fall bidrar det till lägre förtroende för 

politiker eller engagemang överhuvudtaget.” (Politiker B) 

Det där med “lägre förtroende för politiker” reflekterar även en annan av de intervjuade över. 

Han tror att en hel del politik skulle må bättre om mer eftertanke lades ner på meddelandena för 

att minska risken för de snabba och arga inläggen som det ofta blir i sociala medier. En annan 

politiker framförde sina åsikter angående bristen på etiska riktlinjer:  

“Så jag tycker lokalt att kommunen behöver ha gemensam utbildning och 

regler. Ungefär som när man sitter vid middag så att man inte hamnar i 

sandlådenivå.” (Politiker A) 

När journalisterna förklarade hur de tycker agerandet ska se ut när det gäller dem och en annan 

politiker tyckte de att man ska ta kontakt med politikern personligen först, om de exempelvis 

skulle skriva en nyhet baserad på Twitter.  

”Det beror på vad argumentationen handlar om men det är klart att vi 

journalister måste kunna diskutera vad vi gör liksom politiker måste kunna 

diskutera vad vi gör. Politiker måste kunna ifrågasätta vårt jobb, politiker 

måste kunna säga att ’det där blev fel vinkel’ till en reporter eller nyhetschef 

eller till mig som ledarskribent och då måste jag kunna svara på det och det 

måste de kunna göra i olika former.” (Journalist C)  
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När det kommer till interaktionen mellan yrkesgrupperna på Twitter förhåller de sig inte till 

varandra på något märkvärdigt vis. Båda professionerna försöker förhålla sig opartiska gentemot 

varandra och det pågår inget ”gullande” mellan dem. Om till exempel en journalist skriver något 

om ett parti försöker denne även få igång diskussion med andra partier. I det verkliga livet håller 

dessa yrkesgrupper ett visst avstånd från varandra. Journalisterna och politikerna umgås inte 

privat utan interaktionen är mer jobbrelaterad. 

6. Diskussioner och slutsatser 

Inledningsvis kommer vi diskutera en aspekt som egentligen inte berör studiens forskningsfrågor 

men som vi ansåg vara intresseväckande. Ett återkommande svar under intervjuerna var att 

respondenterna inte själva tyckte att Twitter var stort i Örebro. Frågan som kan ställas är varför 

det upplevs på det viset. Kanske beror det på den breda användningen som Twitter erbjuds där 

individer kan engagera sig i ämnen som film, musik, spel och kändisar. Nästan allt är möjligt att 

föra en diskussion kring i mediet. Därför kanske inte nyhets- och politiska debatter upplevs stort 

lokalt då användare har intressen åt andra håll. Det är dessutom inte lätt att veta vilka som är 

örebroare om de inte skriver det i biografin (utrymme i profilen för presentation). Det lokala 

nätverket är kanske inte tillräckligt etablerat, men detta kan vi bara spekulera kring eftersom 

studien inte syftar till att undersöka den aspekten. I det världsomfattande Twitter-nätverket 

hamnar de lokala respondenterna i skymundan, de utmärker sig inte. I det lokala nätverket kan de 

däremot göra skillnad och där kan de även ses som särskilt viktiga noder, så kallade center 

(Castells 2009). Lokalt fungerar de som en slags knutpunkt dit andra användare kan vända sig för 

upplysning. Genom de lokala politikerna och journalisterna kan användaren få tillgång till 

information om vad som händer i kommunen, vilka beslut som tagits och vad som är nytt. 

Gillberg (2014) antyder att politiker idag uppmuntras att interagera med sina medborgare via 

sociala medier för att utifrån vilka de är kunna visa vad de vill. De uppmuntras att delta och 

sprida informationen om partiet som center, som nämndes i stycket ovan. I riksdagsvalet är det 

inte längre bara ett parti väljare röstar på i riksdagsvalet, utan det är personligheter. Fredrik 

Reinfeldt, Annie Lööf, Jimmie Åkesson och Gustav Fridolin är politiska aktörer som lyft sitt 

parti genom sin retorik och sitt personliga etos. Dessa politiker presenterar en slags bild av 

partiet och vad de står för. Några av dessa, som Gustav Fridolin och Annie Lööf, finns på 
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Twitter. Politiker som finns där får tillgång till ett redskap att kunna kommunicera med sin 

publik och det kan få många positiva effekter om det utövas på rätt sätt. För att dra denna 

parallell till de lokala politikerna kan de engagemang som finns bland väljarna inom den lokala 

politiken exemplifieras. Kanske finns det inte samma driv i den lokala politiken på Twitter då 

många väljare kanske inte kommer i kontakt med den på samma sätt i media som den 

rikstäckande politiken. Om en vill höja engagemanget på lokal nivå bör partiet kanske fokusera, 

precis som i riksdagen, på en person som är karismatisk. Personen ska även vara närvarande för 

allmänheten, exempelvis vara tillgänglig på Twittter. Ett lyckat Twitter-konto blir en typ av 

plattform för de lokala politikerna att strategiskt vinna röster och framföra vilka de är. De flesta 

respondenter svarade att de frånvarande politikerna och journalisterna har gjort sitt val och detta 

bör respekteras, deltagandet på Twitter är valfritt. Men om det lokala twittrandet ska växa och bli 

en mer demokratisk plattform bör de flesta finnas där och ta ställning för att medborgarna ska 

känna att de kan engagera sig. Politiker B påpekar även detta, att om han skulle få tillgång till en 

bra strategisk plan kanske hans konto skulle vara mer framgångsrikt. Dock kan vi se på 

riksdagsnivå att alla partiledare definitivt inte behöver vara närvarande i sociala medier för att 

vara framgångsrika, de kan ha andra kanaler som väger upp. Att finnas på Twitter betyder inte att 

användaren når framgång, det är fler variabler som spelar in i den processen (Larsson & Moe 

2011). 

Som i tidigare studier visar intervjuerna att Twitter är ett bra verktyg för live-tweetande, 

exempelvis som ett multitaskingverktyg under en konferens. Alla respondenter hade någon gång 

använt sig av en lokal hashtag, exempelvis #orekf och de flesta hade en positiv upplevelse från 

mediet. När debatterna sker i rådhuset i Örebro så kan detta följas live via deras hemsida 

eftersom det filmas. En av respondenterna berättade att det förs parallella diskussioner på Twitter 

och deltagare kan ibland inte förstå kommunfullmäktige-debatten i sin helhet om de inte är 

delaktiga på Twitter. Detta är en faktor till att den lokala debatten är uteslutande för de som inte 

använder sig av Twitter. Att #orekf har tillfört en kommunikationskanal lokalt är det ingen 

tvekan om då både politiker, journalister och vanliga medborgare kan delta i diskussionen om det 

som händer i Örebro. Trots detta fanns det respondenter som tyckte att användningen av hashtags 

var svår, till exempel på grund av utrymmet, men visar det ändå på ett bra verktyg för debatter. 

Bristen ligger dock fortfarande i att det finns allt för många som är frånvarande på Twitter och 
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därför är det än så länge inte ett uppfyllt demokratiskt medel mellan beslutsfattare och 

medborgare. 

En negativ aspekt som upplevs med Twitter är stressen som medföljer. Att vara uppdaterad i sitt 

flöde av nyheter och samhällsdebatter är något som blivit en egenskap av allmänbildning i de 

sociala sammanhangen. Det kan handla om allt från politiska debatter till vad Carola gjorde 

under tv-programmet Så mycket bättre. Vår kultur har ändrats i takt med mobiltelefonens 

utveckling och fått oss att vilja veta allt och dela allt med omvärlden (Castells 2009, Gillberg 

2014). Respondenterna anser att det kan vara ett stressmoment att vara snabbtänkt med tweets. 

Respondenterna kan delas in i två läger där den ena ser det som något negativt i att vara kvick 

och att detta kan bidra till förhastade publiceringar. Det andra lägret ser det kvicka twittrandet 

som positivt och nästan något att skryta om. Det ligger status i att vara en snabb twittrare och att 

vara först med en nyhet är det essentiella med mediet Twitter. Detta tankemönster finns främst 

hos journalisterna då de strävar efter att vara först med en nyhet och ska genom yrket vara 

uppdaterade i sitt flöde. 

Den lokala följaren visade sig vara av stor betydelse för samtliga respondenter. Både journalister 

och politiker betonar att det är viktigt med en lokal målgrupp då de själva arbetar lokalt men 

journalisterna verkar i större utsträckning ha en bredare målgrupp i sikte. Det är inte mängden 

följare som är av betydelse för respondenterna utan det är kvaliteten på dem. Med kvalitet menar 

vi följare som är någorlunda intresserade av de ämnen respondenterna twittrar om, de vill ha viss 

respons och inte twittra inför “döva öron”. Det gör inte respondenterna någon nytta med en stor 

mängd följare som inte ger någon feedback. Deras mål är inte att uppnå 20 000 följare, det är 

följarnas egenskaper som är av vikt. Självklart är det betydelsefullt med en stor publik för att nå 

ut med sitt budskap men fokus ligger inte där, utan på att erhålla specifika följare. 

Respondenterna ser publiken på Twitter som individer de kan föra en dialog med, inte som 

beundrare eller fans som Boyd & Marwick (2010) nämner. De intervjuade visar även på en viss 

omedvetenhet kring publiken, tankesättet är frekvent i ett medium som Twitter då avsändarna 

och mottagarna är mer oklara (Schmidt 2014). Kunskapen kring publiken är skevt och detta kan 

bero på det som journalist A nämner, att på grund av globaliseringen är gruppen följare diffus då 

det finns grupper som endast “glider runt” och inte identifierar sig på sociala medier. De band 

som en följare knyter till en användare är däremot explicita och blir därför inte som en okänd 
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massa jämfört med en tv- och radiopublik (Schmidt 2014). På Twitter kan användare till viss del 

se sin publik men det är fortfarande svårt att veta vilka som tar till sig budskapet i en tweet. 

Följarna är nyckeln till ett framgångsrikt konto. Det är följarna som väljer vad som är relevant 

och vem som är aktuell. 

En intressant återspegling var hur medvetna respondenterna var att skilja på privat och 

personligt. De själva uttrycker att det finns en bristande kunskap kring detta och det kan bero på 

den diffusa linjen mellan de två. De lägger vikten på att personlig är viktigt även om de är 

professionella på Twitter. Betoningen läggs på att vara personlig utan att vara privat. Allt som 

publiceras på en offentlig kanal som Twitter slutar vara privat direkt vid momentet av 

publicering (Schmidt 2014). Det är två respondeter som förklarar mer ingående hur de väljer att 

twittra för att det ska bli mer underhållande att följa dem. Journalist A nämner att ett 

“allmänintresse” är viktigt att ha i åtanke när en ska publicera något personligt. Han utgick från 

tankesättet “kan omgivningen se detta som underhållande eller intressant”. Politker A beskrev 

sina personliga inlägg som en brytning från det tråkiga och att hennes kanal skulle uppfattas som 

mer underhållande. Respondenterna vill få större spridning med Twitter och öka sin popularitet 

där de kan visa användarna vad de står för, vad deras varumärke är. Som Senft (2013) beskriver 

ser respondenterna sig själva som varumärken när de twittrar utifrån sina professioner och 

förväntar sig att de andra gör detsamma. De framställer sig själva på bestämda sätt för att deras 

följare ska veta vad de konsumerar (Boyd & Marwick 2011). 

Det finns som tidigare nämnts inga generella etiska riktlinjer för politiker i sociala medier utan 

de får förhålla sig till det egna partiets riktlinjer kring politik i stort och applicera det på Twitter 

om möjligt, annars får de förhålla sig till det sunda förnuftet. Även journalister får förhålla sig till 

det sunda förnuftet men de har redan riktlinjer från sitt arbete med press. Då politiker publicerar 

eget material bör även de få tillgång till riktlinjer i sociala medier. Detta för att de ska inge 

förtroende hos allmänheten och inte riskera att diskussioner leder till exempelvis personliga 

angrepp och smutskastning. I resultatet finner vi hur politiker A bekände att hon någon gång gått 

till personligt angrepp medan resterande respondenter undviker detta. Hon kan därför ses som ett 

undantag från gruppen som faktiskt erkänner att hon gjort det och bortser från att ställa sig själv i 

god dager. Det politiker A bekräftar kan tydas med dubbeleffekten. Hennes etiska tänkande kring 

de personliga angreppen rationaliseras då hon anser att personen hon hängde ut gick över 
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gränsen, hennes gräns. Resultatet av denna handling hade självklart två utfall och bör ses som 

“nät-självförsvar”, därför kan det bli etiskt korrekt. Efter att intervjuerna transkriberades 

reflekterade vi över att det skulle varit intressant att inkludera frågor om näthat i intervjuguiden. 

Då skulle vi kunnat dra fler slutsatser kring detta. 

6.1 Tre typer av användare 

Hur användare tänker kring Twitter-publiceringar visar hur de tänker kring etiska dilemman, 

men även privatlivet och hur de bör använda Twitter i relation till sin profession. Utifrån 

resultaten kan tre typer av användare urskiljas, användare som: 1) ser Twitter mer lekfullt som 

inte har fokus på det professionella, 2) kan blanda både privat och professionellt och vill med 

hjälp av det privata få en intressant flöde, 3) ser Twitter enbart som ett redskap till sin profession. 

För att få en tydligare bild av de olika typerna kommer vi redogöra för dem mer ingående. 

Typ 1 är mer lekfull i mediet och identifierar sig inte helt med en professionell roll. Användaren 

tar inte Twitter på för stort allvar och finns i det sociala mediet för sin egen skull. Vad denna typ 

kan tänkas twittra om är ganska brett. Självklart twittrar den här typen om sitt yrke men det är 

inte lika strikt som med typ 3. Det förekommer både privata och personliga inlägg eftersom 

denna typ twittrar utifrån personligt intresse. Typ 1 vill även vara generös i sociala medier 

genom att hjälpa andra att synas och höras bättre. 

Typ 2 är en blandning av den första och den tredje typen där den här typen kan blanda 

exempelvis privat och professionellt. Användaren skulle kanske twittra om politik men samtidigt 

kunna lägga in en tweet om fotbolls-VM. Med hjälp av att använda denna mixade twittring 

hjälper de att bygga sitt varumärke mer personligt men samtidigt professionellt. En av våra 

respondenter nämnde flertal gånger hur tweetsen alltid byggdes på ett budskap. Det var 

huvudsyftet med Twitter-kontot, att kunna förmedla vad användaren stod för och vem hen var. 

Användaren har klart för sig vad sitt varumärke består av. Det privata är som tidigare nämnt det 

autentiska hos en människa (Gillberg 2014) och därför blir typ två ett mer relaterbart och 

intressant varumärke. 

Typ 3 är mer strikt och twittrar endast i professionen, inget privat. Den här användaren har ett 

etiskt tänk kring hela processen i arbetet kring Twitter. Twittrandet sker utifrån jobbrelaterat 
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material och intressen som ligger därtill. Det genomgående arbetet på Twitter har ett strategiskt 

tänk kring att få följare och att lyckas göra innehållet i sitt flöde intressant. 

Gemensamt för alla tre typerna är att de strävar efter att en viss bild av sig själva ska vara synlig i 

sociala medier. De vill alla framstå ur en positiv synvinkel, ingen vill framstå som dum eller 

opålitlig. Oavsett vilket typ respondenterna tillhör, utgår de alltid från en personlig relevans när 

de väljer material att twittra om. Det vi inte kan tyda är om deras riktiga “jag” speglas i mediet. 

Alla som presenterar sig på sociala medier har en yta (Gillberg 2014) och kommer aldrig komma 

in riktigt nära på det privata. Även om vi är väldigt öppna på sociala medier idag finns det ändå 

en integritet i våra respondenter och de är tydliga med att de delar intressen och inte privatliv. 

Kanske handlar det om att kontexten i mediet aldrig kan bli in på skinnet utan det finns alltid en 

viss distans mellan det mest privata och vårt framställda jag. 

6.2 Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 

I studien framkommer det att samtliga respondenter ser Twitter som ett positivt medie som har 

utvecklat den lokala kommunikationen för journalister och politiker att delta i debatter på nätet. 

De flesta ser att dessa positiva egenskaper väger upp det negativa men det finns fortfarande 

faktorer som är påtagliga för flera användare. En respondent har blivit utsatt för hot under den 

tiden hon haft Twitter och dessa har varit så allvarliga att polisanmälning övervägts. Andra 

upplever att Twitter är en stressfaktor då det är en kanal där flödet ständigt rullar och där det är 

svårt att hänga med i varje debatt som uppkommer. 

Mediet har gett respondenterna en helt egen publik och en kanal där de kan publicera sina 

budskap och artiklar. För journalister har Twitter gjort det möjligt för dem att distribuera sina 

arbeten enklare och att medie- och tidningshusen fått fler klick. Politikerna har genom Twitter 

fått en kanal att erhålla information om medborgarnas åsikter vilket de tycker är givande när de 

utför sina uppdrag. Med avseende på det lokala är det tydligt att den lokala målgruppen är den 

huvudsakliga även om de tycker att Örebro är en inaktiv ort för Twitter-användning. 

Respondenterna har en tydlig linje mellan privat och professionellt men detta behöver inte 

påverka deras twittrade. Det vi har kunnat tyda är att det finns tre typer av användare beroende 

på vilken ställning de har till Twitter och utifrån vad de delar med sig av. De tre typer vi hittat är 

användare som: 1) ser twitter mer lekfullt som inte har fokus på det professionella, 2) kan blanda 
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både privat och professionellt och vill med hjälp av det privata få en mer intressant flöde, 3) ser 

Twitter enbart som ett redskap till sin profession. Detta avgörs helt utifrån deras etiska 

begränsningar vilket reflekteras i var gränsen går för privatlivet, då den ena kan dela med sig av 

bra recept och den andra endast strikt delar nyheter från omvärlden. Delandet av nyheter utgår 

alltid från det egna personliga intresset. Alla journalister hade pressregler att förhålla sig till då 

det kommer till frågan om etik. Detta ser vi som en mycket lämplig grund då den talar för att 

exempelvis inte hänga ut personer och att vara källkritisk. Politiker har inga etiska riktlinjer att 

förhålla sig till då det kommer till Twitter, de har regler inom de olika politiska partierna som de 

får försöka applicera i sociala medier, annars får de förlita sig på sitt sunda förnuft. Ingen av 

yrkesgrupperna har etiska riktlinjer som fokuserar på sociala medier. Detta tror vi skulle hjälpa 

respondenterna att få ett mer eftertraktat konto. Om användare inte specialiserar sitt varumärke 

och är tydlig med vad följare kommer få läsa på kontot tror vi att de inte får lika många följare. 

Samtliga respondenter uppfattar sitt Twitter-användande, utifrån sina yrkesutövningar, som 

genomgående positivt och som en möjlighet då mediet har hjälpt till i flertal aspekter som 

redogjorts i slutsatserna. 

Vår forskning är begränsad till det lokala i Örebro och vi tror det fortfarande finns intressanta 

aspekter att forska på inom kommunen men även i andra kommuner. Twitter har möjlighet att 

växa till ett större medie för alla att delta på. Det vore därför intressant att forska kring hur 

mediet kan förbättra kommunikationen mellan medborgare och exempelvis lokala politiker då 

kommunfullmäktige redan sänder debatterna live på deras hemsida. Näthat på lokal nivå skulle 

vara intressant att undersöka, hur den utspelar sig både hos kvinnor och män. För att utveckla 

denna studie kan framtida forskning komplettera intervjuer med innehållsanalys av tweetsen för 

att se om det intervjupersonerna säger stämmer överens med läget på Twitter. Då denna studie 

brister i generaliserbarheten kan det även vara aktuellt att undersöka detta fenomen i landets 

övriga kommuner. Ett annat förslag till framtida forskning är att utveckla teorier omkring etik i 

sociala medier där fokus kan ligga på att generera regler kring privat publicering. 
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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka lokala journalisters och politikers syn på och uppfattning 

om Twitter-användandet i deras (yrkes-) utövning. För att analysera fenomenet var intervjuer den 

lämpligaste metoden för insamling av data. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex 

representanter, där hälften var lokala journalister och den andra hälften var lokala politiker. Vid 

analysering av data har vi valt en hermeneutisk ansats där vi tillsammans med både teori och det 

empiriska materialet ska kunna tolka och förstå ämnesområdet. Den teoretiska ramen för studien 

baseras på teorier som nätverkssamhället, hur människor vill framställa sig själva, offentligheten 

som uppkommit med Twitter och hur etiska riktlinjer i sociala medier kan urskiljas. 

Studiens resultat visar att samtliga respondenter upplevde Twitter som något positivt och ingen 

tyckte mediet uteslutande hade negativa aspekter. Det fanns de som bara var positivt inställda till 

Twitter. En del respondenter riktade viss kritik mot mediet som att det var en stressfaktor eller att 

de råkat ut för näthat. När det kommer till följare var flertalet respondenter omedvetna om sin 

publik och hade inga uttänkta strategier för att få fler följare förutom att följa någon och hoppas 

att den följer en tillbaka. Resultaten visade, vilket även teorin pekade på, att det inte finns några 

bestämda etiska riktlinjer eller regler för hur journalister och politiker ska använda och uppföra 

sig på mediet. Journalisterna utgick från de regler som gäller för press vilket inte politikerna har 

samma vetskap om, men gemensamt för båda var att de utgick från det sunda förnuftet när de 

publicerar något. Att inte hänga ut folk eller angripa användare var återkommande hos 

respondenterna. Gällande twittrande privat/personligt och professionellt var det ganska 

varierande hos de intervjuade. En del använde bara Twitter i sina yrkesroller medan en del mer 

eller mindre kunde blanda det med privata och/eller personliga inslag. Av detta urskiljs tre typer 

av användare. 

En övergripande slutsats i studien är att det sociala mediet Twitter är ett användbart verktyg för 

både lokala journalister och politiker i deras professioner. Det är en kanal som öppnat för 

möjligheter att kommunicera med omvärlden och sprida budskap. Dessutom betonar de vikten av 

att ha en lokal målgrupp. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Introduktion där vi berättar om syftet med vår studie, informerar om att intervjun kommer spelas 

in och ställt frågan om huruvida personen vill vara anonym eller inte. 

Vi kommer inleda intervjun med några allmänna frågor, därefter fortsätta med frågor gällande 

twittrande privat och i professionen, etik och publiken och avslutningsvis ställa frågor om 

twittrande med andra professioner. 

Inledande frågor 

- Hur länge har du arbetat som journalist/politiker? 

- Hur länge har du haft Twitter? 

- Vad fick dig att börja med Twitter? 

- Hur aktiv är du på Twitter? (Följdfråga: Hur många tweets respektive retweets producerar 

du ungefär på en dag/vecka?) 

- Använder du dig av andra sociala medier? 

- Vad är din relation till Twitter jämfört med andra sociala medier? 

- Använder du exempelvis Twitter mer jobbmässigt och Facebook mer privat.  

Privat/personligt och professionellt twittrande 

- Hur använder du Twitter i ditt vardagsarbete som lokal journalist/politiker? 

- I vilka situationer brukar du twittra? 

a) Fungerar det som en multi-tasking praktik? (t.ex. under politiska förhandlingar, 

debatter, m.m.) och i så fall hur? 

- Är det viktigt att även vara personlig på Twitter? 

a) Om ja; varför då, och på vilket sätt blir det personligt? 

a2) Hur kan detta se ut i ditt fall? 

b) Om nej; varför då? Utveckla.  



 

 

- När du delar exempelvis en nyhet, debattartikel osv. finns det någon gemensam nämnare 

för dessa? exempelvis ett särskilt intresse. 

a) Delar/retweetar du ofta nyheter/tweets från lokal nivå? 

- Använder du dig av hashtags i ditt arbete som lokal journalist/politiker? 

a) om ja; Brukar det vara lokala hashtags (som exempelvis #orepol, #orekf ? 

något annat exempel?) 

b) om nej; burkar du använda de i ditt privata twittrande? 

- Kan du vara professionell och personlig/privat på Twitter på en och samma gång, och i så 

fall hur? 

a) Om inte, varför då? 

- Vad tänker du kring användandet av Twitter i din professionella roll som lokal 

politiker/journalist? 

- Har Twitter bidragit positivt eller negativt på något sätt i ditt yrke? 

Etik 

- Har du genom ditt jobb fått någon sorts utbildning i sociala medier? 

- Följer du några etiska riktlinjer/etisk handbok för Twitter-användning? 

a) Om ja; berätta mer om hur detta påverkar ditt twittrande. 

b) Om nej; berätta mer om varför detta inte verkar behövas i ditt fall. (Varför 

behöver du inte det i ditt fall?) 

c) Om nej; känner att du skulle vilja ha några etiska riktlinjer? 

- Hur förhåller du dig till etik när det gäller din relation till lokala journalister och 

politiker? 

- Får du råd av kollegor eller andra personer i hur du ska gå tillväga när du twittrar? 

a) Om ja: vad brukar du få för råd? 



 

 

- Brukar du ge råd till kollegor? 

a) Om ja: vad brukar du ge för råd? 

Publiken 

- Har du en särskild målgrupp i åtanke när du twittrar? 

a) Hur pass viktigt är det att ha en lokal målgrupp.  

- Hur påverkar den blandade sammansättningen av följare vad och hur du twittrar, tror du?  

a) har du något speciellt sätt att gå tillväga? 

- Påverkar de personer/samhälle som finns omkring dig (majoritetens åsikt) vad du väljer 

och hur du väljer att twittra om vissa ämnen? (exempelvis rasism/feminism/mobbing 

osv.) 

a) När de gäller lokala frågor, vad brukar du twittra om då? 

- Vad gör du mer konkret för att få fler följare?  

a) Vad är OK och vad är inte OK?  

b) Hur medveten är du kring detta, tror du? 

- Hur är din relation med följarna, svarar du alltid när de twittrar till dig? 

Twittrande med andra professioner 

- Brukar du twittra direkt med journalister och politiker? Och i så fall hur då?  

a) Vilka inom Örebro brukar du framför allt twittra med? 

b) Vilka utanför din egen profession brukar du twittra med? På lokal nivå. 

- Vad tycker du om att lokala journalister och politiker konverserar på Twitter? 

- Tycker du Twitter fyller en funktion i kommunikationen, mellan exempelvis journalist - 

journalist eller journalist - politiker, i Örebro? 

- Har Twitter gett dig nya kontakter med journalister och politiker inom Örebro kommun? 



 

 

- Umgås du privat med journalister/politiker? 

a) För journalister; känner du att detta påverkar dig i din roll som journalist? 

b) För politiker; Påverkar denna relation dig som politiker? 

- Hur tycker du man ska agera i en situation där argumentation uppstår, t.ex. mellan 

politiker och/eller journalister? 

- Hur tänker du kring lokala politiker och journalister som fortfarande inte har Twitter?  

a) Tror du detta påverkar gruppen av användare som existerar på Twitter? 

- Avslutningsvis, vad tycker du om andra lokala politikers och journalisters twittrande 

generellt sett? 

Avslutande 

- Skulle du vilja lägga till någonting utifrån dessa frågor vi ställt? 

- Om du kommer på något i efterhand så får du gärna hör av dig till oss via mail eller 

telefon. 


