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Ett evigt kvitter på Twitter 

- En studie av svenska miljöjournalisters användning av Twitter 

Titti Mattsson

Sammanfattning
Allt fler journalister världen över använder sig av mikrobloggen Twitter i sin yrkesutövning. 

Studier har visat att det handlar om allt från att hålla sig uppdaterad på nyhetsläget till att live-

rapportera. Gruppen miljöjournalister valdes ut till den här studien vars syfte är att ta reda på 

mer om hur journalister använder Twitter och hur det påverkar deras arbete och inflöde. 

Miljöjournalister utmärker sig genom att de figurerar på ett brett och åsiktsspäckat fält där 

Twitter kan tänkas fylla en speciellt viktig funktion som plattform för kontakt med många 

olika aktörer. Fem miljöjournalister djupintervjuades för att få svar på frågorna. Utifrån bland 

annat Alfred Hermidas teorier kring ambient journalism kan miljöjournalisternas Twitter-

användning förstås som ett sätt att känna av trender och få tidiga indikationer om vad som är 

aktuellt på deras område. Det fanns också antydningar om att Twitter breddar deras 

kontaktnät och tillgång till källor. På så sätt är det viktigt att se Twitter både ur ett makro- och

mikroperspektiv där enskilda inlägg kan bidra med viktig kunskap. Att journalisterna ingick i 

ett nätverk på Twitter där åsiktsyttringar är vanligt tycktes inte ha påverkat deras syn på 

vikten av att förhålla sig objektiv, något som bland annat märktes på hur de föredrog att 

skicka vidare andras inlägg snarare än att skriva egna. Vidare gick det att skönja en pågående 

individualisering inom journalistiken. Delvis genom att Twitter är en plats där journalisterna 

lägger upp sitt egenproducerade material, men även med tanke på att miljöjournalisterna 

själva till viss del valde att följa andra journalister snarare än nyhetskanaler.

Nyckelord

Twitter, miljöjournalister, ambient journalism, nätverk, objektivitet , individualisering, 
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2



Innehållsförteckning
1. Inledning............................................................................................4

1.1 Syfte............................................................................................................6

1.2 Frågeställningar.............................................................................................6

1.3 Material, avgränsning och disposition...............................................................7

2. Tidigare Forskning..............................................................................8

2.1 Olika perspektiv på miljöjournalistiken..............................................................8

2.2 Vem är miljöjournalist?.................................................................................10

2.3 Den partiska miljöjournalisten.......................................................................11

2.4 Twitter och journalister.................................................................................11

2.5 Varför journalister använder Twitter...............................................................12

3. Teoretisk ram....................................................................................13

3.1 Vad är journalistik?......................................................................................13

3.2 Journalistiken i praktiken..............................................................................14

3.3 Ny teknik och nya arbetssätt.........................................................................15

3.4 Från gatekeeper till gatewatcher....................................................................16

3.5 En surrande helhet på Twitter........................................................................17

3.6 Nätverk och objektivitet................................................................................18

3.7 Individualiserad journalistik...........................................................................18

3.8 Twitter och källorna......................................................................................19

3.9 Teorin i analysen..........................................................................................20

4. Metod................................................................................................20

4.1 Djupintervjun som metod..............................................................................20

4.2 Reflektioner kring urval.................................................................................22

4.3 Miljöjournalisterna i studien...........................................................................23

4.4 Miljöjournalisternas twittrande.......................................................................23

5. Resultatredovisning och analys.........................................................25

5.1 Världen via Twitter.......................................................................................25

5.1.1 Analys..................................................................................................29

5.2 Twitter spinner nät.......................................................................................31

5.2.1 Analys..................................................................................................33

5.3 (O)Påverkade journalister.............................................................................34

5.3.1 Analys..................................................................................................35

5.4 Ett bredare nät ger fler källor........................................................................36

5.4.1 Analys..................................................................................................38

6. Slutsatser och diskussion..................................................................39

Källförteckning.....................................................................................41

3



1. Inledning

I december 2010 tänder grönsakshandlaren och akademikern Mohammed Bouazizi eld på sig 

själv i Tunisien. Hans desperata och tragiska handling blev upptakten till vad som kom att 

kallas för den arabiska våren där flera länder genomgick tumultartade uppror mot styrande 

eliter som sedan länge hade slutat att lyssna. Sociala medier har i efterhand tillskrivits en 

viktig del i skeendet eftersom det var där som upproren delvis organiserades (Globalis: Den 

arabiska våren). Det var också 2011 som ännu fler journalister fick upp ögonen för ett av 

dessa – Twitter. Via Twitter gick det att få kontakt och ögonvittnesskildringar från stridens 

hetta. Inläggen var korta men laddade brottstycken, svåra att verifiera men värda att 

undersöka och ta på allvar. Det fanns journalister på Twitter innan dess. Många journalister 

blev medlemmar redan 2009 (Ahmad 2010:146), men den arabiska våren utgör en av flera 

viktiga händelser som lockade journalister till mikrobloggen. 

Twitter grundades 2006 och har på sina snart åtta år vuxit till att husera hundramiljontals 

aktiva användare (Bailey 2014), däribland många journalister (Farhi 2009). I användningen 

ryms potential för både insamling, kommunikation och distribution. Bara för att en ny teknisk 

innovation rymmer en viss potential betyder det däremot inte att den kommer att leda till en 

viss eller tydligt definierad utveckling. Detta, att vår samhälleliga och kulturella utveckling 

bestäms av vår teknik, brukar kallas för teknisk eller teknologisk determinism. Motståndare 

till denna teori har många gånger sökt bevisa att utvecklingen är långt ifrån förutbestämd. Det 

gäller även journalisters användning av nya kommunikationskanaler vars utveckling inte 

heller den går att förutse (Paterson & Domingo 2008:19). Twitter innebär många nya 

möjligheter för journalister men vilka som i realiteten utnyttjas och hur utvecklingen ser ut är 

inte uppenbart.

Twitter har ansetts särskilt viktigt vid snabb rapportering, som i fallet med den arabiska våren 

eller andra typer av pågående skeenden (Vis 2012), men det finns också andra 

användningsområden inom journalistiken. Senare års studier har på flera sätt försökt finna hur

journalister i stort använder Twitter, hur Twitter-inlägg figurerar i nyheter, hur nätverk mellan

journalister ser ut. Forskningen har framförallt fokuserat på kvantitativa studier av Twitter-

inlägg och enkätstudier för att få svar på hur journalister använder tekniken. 
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Det som jag fokuserar på i den här uppsatsen är hur Twitter-användningen ser ut bland 

journalister inom ett specifikt journalistiskt område, närmare bestämt bland miljöjournalister. 

Jag är delvis intresserad av att ta reda på hur journalisterna använder Twitter, eftersom mediet

är nytt och dynamiskt, och hur det påverkar deras arbete, men mitt huvudfokus rör deras 

inflöde. Eftersom Twitter är ett socialt och nätverksskapande verktyg så vill jag söka ta reda 

på vilken roll Twitter spelar för deras input och tillgång till källor. Genom att undersöka hur 

Twitter används av en homogen grupp journalister som till stor del ägnar sig åt liknande 

journalistiskt arbete och framförallt använder sig av snarlika källor kan det vara möjligt att få 

en större förståelse för hur mediet antingen upprätthåller redan existerande förhållanden eller 

bidrar till att skapa nya.

Miljöjournalistiken passar bra att undersöka närmare eftersom Twitter kan tänkas fylla en 

speciell roll för journalisterna som är verksamma på området. När det gäller miljöfrågor finns 

det många starka röster tillhörande bland annat forskare, politiker, företag och 

miljöorganisationer som vill göra sig hörda med sina vitt skilda perspektiv. För att rapportera 

om miljöfrågor kan det därför krävas specialkunskap och ett rikt nätverk som kan spegla olika

perspektiv. För miljöjournalister som behöver hålla sig uppdaterade och insatta i det 

mångröstade miljöområdet kan Twitter tänkas vara ett användbart redskap. Utöver det är det 

alltid värdefullt att veta mer om de som producerar material för olika massmedier. På samma 

sätt som journalister bidrar till vår förståelse om världen bidrar miljöjournalisterna till vår 

uppfattning om miljön. Därför är det viktigt att veta mer om deras arbetssätt i en förändrad 

medievärld där villkoren för nyhetsskapande genomgår kontinuerliga förändringar. 
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1.1 Syfte

Syftet med undersökningen är att få utökad kunskap om hur en nischad grupp journalister, 

miljöjournalister, använder sig av mikrobloggen Twitter. Med andra ord hur en viss form av 

teknik påverkar ett journalistiskt område. Det som jag vill ta reda på är hur miljöjournalister 

använder Twitter och hur det har påverkat deras arbete. 

Utöver att ta reda på hur och med vilka följder fokuserar jag på hur Twitter påverkar 

journalisternas inflöde och användning av källor. Genom att välja en specifik och homogen 

grupp journalister går det att få en tydligare bild av detta eftersom de använder sig av liknande

källor. Miljöområdet har många aktörer från vitt skilda delar av spelplanen och Twitter kan 

därför utgöra en arena för miljöjournalisterna att strukturera sitt inflöde. Men på vilket sätt har

Twitter påverkat detta inflöde och de källor som miljöjournalisterna använder sig av? 

1.2 Frågeställningar

Jag tar fasta på två övergripande frågeställningar och har utöver det två sekundära som riktar 

de mer generella. Mina frågeställningar är:

• Hur använder miljöjournalister Twitter?

◦ Hur ser deras nätverk1 ut på Twitter?

• Hur påverkar Twitter deras journalistiska arbete?

◦ Hur påverkar Twitter vilka källor de använder sig av?

1Med nätverk menar jag vilka  journalisterna följer och kommunicerar med på Twitter.
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1.3 Material, avgränsning och disposition

Det material som jag använder mig av i den här studien är transkriberingar av kvalitativa 

intervjuer med yrkesaktiva miljöjournalister som har ett Twitterkonto i sitt eget namn. Utöver 

intervjuerna använder jag de inlägg som finns i deras flöden på Twitter för att få en djupare 

inblick i deras synliga aktivitet och kommunikation. Att studera den kommunikation som sker

under en begränsad tid gör det möjligt att avgöra om deras egen uppfattning stämmer överens 

med den reella och samtidigt få en bild av deras kontaktnät. 

Jag gör inte någon kvantitativ innehållsanalys eller djupare studie av journalisternas Twitter-

flöde, utan använder det endast som stöd för diskussion under intervjun och för att få en ökad 

förståelse för deras användande och kommunikation. 

För att ge en bakgrund och beskrivning av miljöjournalistiken i Sverige följer först en kort 

genomgång över den och forskningsläget, följt av ett försök till definition av vem som är 

miljöjournalist. Jag går inte djupare in på en diskussion kring miljöbegreppet som sådant, utan

berör det endast som hastigast. Efter det redogör jag i stora drag för Twitter och vad 

mikrobloggen har betytt för journalistiken. Därefter anger jag de teoretiska utgångspunkterna 

för den här studien. Resten följer den gängse mallen med resultat, analys och slutdiskussion.

7



2. Tidigare Forskning

Jag inleder den här uppsatsen med att i stora drag redogöra för den relevanta forskning som 

har gjorts på miljöjournalistik och på Twitter. Att få en uppfattning av miljöjournalistik är av 

värde eftersom den som sagt skiljer sig en del från annan journalistik. När det gäller 

miljöjournalistik lutar jag mig framförallt mot journalistikforskaren Monika Djerf Pierre och 

hennes avhandling från mitten av 90-talet. Utöver det fyller jag i med Sachsman, Simon och 

Valentis omfattande kartläggning av amerikanska miljöjournalister från 2010 och journalisten

Claes Sjöbergs bok om miljöjournalistik. Twitter berörs från både internationellt och svenskt 

perspektiv med hjälp av aktuella och relevanta studier.

2.1 Olika perspektiv på miljöjournalistiken

Det har inte forskats särskilt mycket på miljöjournalistik i Sverige. Den utförligaste 

rapporteringen gjorde Djerf Pierre i sin doktorsavhandling Gröna Nyheter: Miljöjournalistik i

televisionens nyhetssändningar 1961-1994. I den definierar hon olika perioder och redogör 

för hur miljöjournalistiken har utvecklats i Sverige, från att ha varit beskrivande till att bli mer

populariserad. Det som jag tar fasta på i hennes bok är framförallt vad miljöjournalistik är, 

och därigenom hur den skiljer sig från övrig journalistik. 

Angående miljöbegreppet kan det räcka med att nämna att det var först på 1960-talet som 

miljöfrågorna hamnade i en social kontext varmed det går att börja prata om miljöproblem i 

Sverige. När problemen hade identifierats började de också behandlas, vilket skedde på både 

en politisk nivå och i den offentliga debatten (Djerf Pierre 1996:22). För att något ska få en 

lösning krävs det först att det formuleras som ett problem, vilket var det som hände när miljön

kom upp på agendan.

När Djerf Pierre vill definiera miljöjournalistik fokuserar hon på tre olika perspektiv. Den 

organisatoriska dimensionen syftar till den redaktionella organisationen där 

miljöjournalistiken produceras. Miljöjournalistiken ska då ha uppstått när bevakningsområdet 

institutionaliserades på redaktionerna. Med journalisttermer går det att tala om det engelska 

uttrycket ”beat”, det vill säga en viss typ av fackjournalistik. Barbro Soller som arbetade på 
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DN på 1960-talet är en av Sveriges första journalister inom ”miljö-beatet” (Djerf Pierre 

1996:24). Soller kan därför ses som startskottet för miljöjournalistiken i Sverige.

Det andra perspektivet gäller den formmässiga dimensionen som ser till de genremässiga 

dragen i produktionen. Jämfört med andra former av vetenskapsjournalistik har 

miljöjournalistiken en tendens att ha en mer negativ ton och ett inslag av ”action-respons”. 

Med det menas att reportage utgår från en händelse, exempelvis en olycka eller ett politiskt 

förslag, och reaktioner på händelsen, såsom protester eller politiska beslut. En miljöjournalist 

som verkar inom genren har ofta ett kritiskt förhållningssätt och anses företräda 

miljöintressen. Bo Landin är ett tidigt exempel på någon som haft denna typ av kritiska 

förhållningssätt och förespråkat aktiv och grävande journalistik till skillnad från en mer passiv

presskonferensjournalistik (Djerf Pierre 1996:24-25). 

Det tredje och sista perspektivet kallar Djerf Pierre för den innehållsliga dimensionen. Enligt 

den finns det journalistik och miljöfrågor, och när journalister skriver om miljöfrågor uppstår 

miljöjournalistik. När forskare ska undersöka prioriteringen av miljöfrågor i medier används 

ofta detta perspektiv. I samband med detta går det också att prata om en miljödiskurs – att det 

krävs en särskild problembeskrivning för att miljöjournalistik ska uppstå. När vissa ord och 

formuleringar börjar uppstå under slutet av 1900-talet och det talas om miljöhot och 

miljökriser uppstår också en miljödiskurs där problem och lösningar definieras (Djerf Pierre 

1996:25-26). 

Eftersom jag är intresserad av en typ av journalister som kallar sig för miljöjournalister 

använder jag mig framförallt av den första och till viss del den andra dimensionen. Det gäller 

journalister som verkar inom miljö-beatet och skriver inom den genren. När Sachsman, Simon

och Valenti utförde sin undersökning av miljöjournalister i USA använde de en liknande 

definition. De intresserade sig då för de journalister som ”because of their expertise, their 

experience, or their willingness, regularly wrote about environmental issues or covered an 

environmental beat” (Sachsman et al. 2010:37). Att jag inte går djupare in på en definition 

beror på mitt val av studie. Eftersom jag gör en kvalitativ studie med ett strategiskt urval är 

inte urvalsfrågor av lika stor vikt som de skulle ha varit vid en kvantitativ studie som kräver 

en tydligare avgränsning. 
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2.2 Vem är miljöjournalist?

Det finns inga exakta siffror på hur många miljöjournalister som är aktiva i Sverige idag. 

Journalistförbundet håller ingen räkning. Däremot har Miljöjournalisternas förening runt 

hundra registrerade medlemmar vilket kan fungera som en ytterst vag fingervisning. Anders 

Hellberg, ordförande i föreningen, påpekar å andra sidan att föreningen inte har några kriterier

för medlemskap och menar vidare att siffran förmodligen inte säger särskilt mycket om hur 

många journalister som på olika sätt skriver om miljö i Sverige idag (Hellberg).

För att skriva om miljöfrågor krävs det ofta ett stort kunnande. Det kan handla om 

komplicerade samband och flerdimensionella problem som behöver beskrivas pedagogiskt, 

kommenteras och analyseras för att överhuvudtaget kunna förstås (Djerf Pierre 1996:166). 

Det är därför vanligt att miljöjournalister tidigare har varit verksamma som exempelvis 

vetenskapsjournalister eller politiska journalister. Claes Sjöberg, författare till boken 

Miljöjournalistik, påpekar att det är genom radio, TV och pressen som majoriteten av 

Sveriges befolkning får kunskap om miljöproblemen. Massmedierna har därför ett stort 

ansvar på sig att leverera väsentlig och genomarbetad information, något som de enligt 

Sjöberg inte alltid lyckas med eftersom det satsas för lite på miljöområdet (Sjöberg 1989:1). 

Sjöbergs bok är snart ett kvartssekel gammal och kan därför ha förlorat en del i relevans. 

Faktum kvarstår att en person som är väl insatt i ett ämne har lättare att förmedla kunskapen 

så att andra förstår.

Att definiera vem som är miljöjournalist kan innebära problem. Många journalister skriver 

inte enbart om miljöfrågor utan har flera områden som de täcker upp (Sachsman et al. 

2010:9). Specialiserade miljöjournalister återfinns oftare på de större medieföretagen som har 

de ekonomiska medlen som krävs för att kunna anställa någon som kan fokusera exklusivt på 

ett visst fackområde (Sachsman et al. 2010:38). Sjöberg påpekar att det bara finns ett fåtal av 

dessa journalister i Sverige, något som inte tycks ha förändrats sedan slutet av 80-talet 

(1989:1). Sammanfattningsvis går det att konstatera att miljöområdet täcks upp av åtminstone 

ett hundratal journalister i varierande grad i Sverige.
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2.3 Den partiska miljöjournalisten

Ett sätt att se på miljöjournalistiken är att uppfatta det som en journalistik som företräder 

miljön och miljöintressen (Djerf Pierre 1996:24-25). På grund av detta har miljöjournalistiken

emellanåt stött på motstånd eftersom det går att ifrågasätta journalisternas objektivitet. 

Motargument lyder bland annat att andra typer av journalister sällan förväntas vara fria från 

åsikter. Om ekonomijournalister kan vara kapitalister och politiska journalister ha politiska 

åsikter bör miljöjournalister kunna vara miljökämpar (Sachsman et al. 2010:117). På grund av

denna kritik och för att undvika anklagelser finns det inom miljöjournalistiken en ovilja att 

använda sig för mycket av miljörörelsen  i rapporteringen (Djerf Pierre 1996:355). Detta 

visade sig även i den amerikanska undersökningen där bland annat miljöorganisationen 

Greenpeace var en av de källorna som journalisterna ogärna använde sig av (Sachsman et al. 

2010:98). 

Detta, att det hos miljöjournalisterna sägs finnas en form av partiskhet för miljön, kan vara 

intressant att ha i åtanke när jag ska undersöka miljöjournalisternas aktivitet på Twitter. 

Eftersom Twitter utgör en plats där mer personliga reflektioner är vanliga kan det på Twitter 

finnas en annan ton än den som märks i det rena journalistiska materialet.

2.4 Twitter och journalister

Twitters egna siffror från början av 2014 visar att antalet aktiva Twitter-användare ligger på 

241 miljoner världen över. Antalet användare har ökat stadigt sedan lanseringen 2006, men 

denna ökning har avstannat något det senaste året vilket har lett till en viss skepticism 

angående om mediet kommer att njuta samma framgångar som exempelvis Facebook (Bailey 

2014). I Sverige ser användningen fortfarande ut att öka stadigt. För två år sedan var 2 % 

regelbundna användare och 8 % mer sporadiska besökare. Idag uppger 6 % att de använder 

Twitter dagligen, medan omkring 17 % menar att de är inne på Twitter någon gång ibland 

(SOI 2013).

Twitter är vad som brukar kallas för en mikroblogg. Inläggen kan ses av vem som helst och 

får vara max 140 tecken. Det går att prenumerera på andras meddelanden som då dyker upp i 

det flöde som syns på den egna sidan. Det finns studier som tyder på att Twitter-användare 

också har ett stort intresse för nyheter och att de i högre grad än andra besöker nyhetssidor 
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(Farhi 2009). Twitters dragningskraft kan ligga i dess enkelhet och snabbhet. Meddelanden 

kan spridas snabbt genom att de plockas upp och skickas vidare och det går att delta i samtal 

med andra genom att inlägg markeras med ett ämne.

Journalister började att ty sig till Twitter redan 2009 och det har kommit att bli ett vanligt 

inslag i deras arbetsrutin (Ahmad 2010). I en studie av Twitter-användande bland journalister 

i Sydafrika löd domen att ”If you as a journalist don't use it, you do yourself a disservice as 

news breaks on Twitter, radio, television, newspaper – in that order” (Verweij & van Noort 

2014:111). Långt ifrån alla journalister använder Twitter, men tillräckligt många 

nyhetsstationer och nyhetsproducenter har plockat upp det för att Twitter har kommit att bli 

en naturlig kanal för snabb spridning av nyheter.

I Sverige har många olika studier gjorts för att kunna visa på hur många av de svenska 

journalisterna som använder Twitter. En studie från 2013 där 270 journalister medverkade 

konstaterar att så mycket som 71 % av journalisterna är användare (Larsson 2013). En annan 

och utförligare studie gjordes 2011 av elever vid Göteborgs universitet. Där svarade 2508 

journalister på en enkät om deras användning av sociala medier. Enligt den undersökning var 

det ungefär 35 % av journalisterna som använde sig av Twitter i sin yrkesutövning (Hjort et 

al. 2011:13). Eftersom den studien nu är nästan tre år gammal och utfördes under en av de 

perioder då Twitter-användningen ökade bland journalister säger den förmodligen inte särskilt

mycket om utbredningen av Twitter idag i Sverige idag. Däremot kan den säga något om hur 

och vilka journalister som använder Twitter, men mer om det i nästa avsnitt.

2.5 Varför journalister använder Twitter

Ett flertal studier som har gjorts de senaste åren pekar på att Twitter kan ha många olika 

användningsområden för journalister (Broersma & Graham 2013; Verweij & van Noort 2013 

och Vis 2012). Twitter kan fungera som en källa för nyhetstips, som ett hjälpmedel för att 

hitta källor och information, som ett sätt att få citat eller för att verifiera information genom 

att rådfråga den samlade kompetensen som finns där (Broersma & Graham 2013:448). Utöver

det kan det även handla om att snabbt kunna rapportera eller sprida sin egen produktion, 

marknadsföra det medieföretag man arbetar för eller sig själv, vara tillgänglig för 

allmänheten, vårda kontakter och sprida information. Ett av Twitters främsta 

användningsområden är i form av samlingsplats för olika relevanta källor (Farhi 2009). För 
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journalister kan det handla om att lätt kunna hålla sig uppdaterade på eventuella trender eller 

förändringar på de områden där de är aktiva.

För att återgå till den svenska studien från 2011 så påvisar den vissa skillnader mellan 

journalister. Bland annat skilde det sig åt mellan landsortsjournalister och 

storstadsjournalister, där hälften av de i tätorterna använde Twitter, medan bara en fjärdedel 

på landsorten gjorde det. Utöver det var yngre journalister upp till 30 år i högre grad 

användare än de som var äldre. De som var Twitter-användare angav också i högre 

utsträckning att de använde sociala medier för att marknadsföra sig själva och nätverka (Hjort 

et al. 2011:28). Sammanfattningsvis tyder studien på att Twitter framförallt används i 

storstäderna och att det bland dessa främst är yngre journalister som delvis använder det för 

att stärka sitt eget varumärke.

3. Teoretisk ram

I den här delen av uppsatsen går jag igenom den teori som senare ligger till grund för analysen

och försöken att tolka och förstå journalisternas användning av Twitter. Först och främst 

behandlar jag de grundläggande journalistiska principer för att på så vis kunna reflektera över 

hur tekniken påverkar dessa och var Twitter kommer in i bilden. Fokus ligger med andra ord 

på vilken typ av påverkan de tekniska förutsättningarna har på det journalistiska arbetet. 

Gällande teori kring Twitter använder jag mig av Alfred Hermidas tankar om ambient 

journalism, Jane B. Singers syn på individualisering och hur objektiviteten påverkas av att 

journalisterna befinner sig i nätverk, samt Marcel Broersma och Todd Grahams idéer om hur 

Twitter kan bredda journalisternas kontaktnät.

3.1 Vad är journalistik?

En kortfattad definition av journalistik är att det gäller faktabaserade beskrivningar av 

verkligheten (Asp 1992). Trots att mycket har hänt sedan den fria pressens födelse, som ofta 

dateras till för runt trehundra år sedan, finns det vissa drag som är genomgående. 

Journalistiken finns framförallt till för att förse medborgarna med den information de behöver 

för att kunna vara fria och självstyrande (Kovach & Rosenstiel 2001:14). En viktig 
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komponent för journalistiken är med andra ord att den ska verka för ett demokratiskt samhälle

och att det den säger måste vara pålitligt. Det är det som skiljer journalistisk produktion från 

annan typ av kommunikation – sanningskriteriet. Det är å andra sidan ingen enkel sak, utan 

hör till ”the first and most confusing principle” (Kovach & Rosenstiel 2001). För att inte 

spendera resten av uppsatsen åt en filosofisk diskussion om vad sanning är går det att nöja sig 

med att konstatera att journalistiken generellt strävar efter att hålla sig till att beskriva 

händelser och världen på ett objektivt sätt som gynnar journalisternas trovärdighet (Kovach &

Rosenstiel 2001). 

Det finns ett antal värderingar som har lyfts upp till en allmängiltig nivå inom journalistiken 

och därmed blivit en del av vad som kan kallas för den journalistiska ideologin. Den 

holländske medieforskaren Mark Deuze (2005) har definierat dessa som:

• Public service – Journalister är i folkets tjänst

• Objektivitet – Journalister är opartiska, rättvisa och pålitliga

• Självständighet – Journalister måste vara fria och opåverkade i sitt arbete

• Aktualitet – Journalister har en känsla för det aktuella och omedelbara

• Etik – Journalister har en känsla för legitimitet och validitet 

Dessa fem kriterier är däremot inte fasta utan kan påverkas av den tekniska utvecklingen 

vilket jag kommer till senare. Med detta inte sagt att den digitala tekniken helt håller på att 

förändra vad det innebär att vara journalist och därmed skakar vår demokrati i grundvalarna, 

men den kan innebära en viss påverkan på den grundläggande ideologin när praktiker 

förändras och nya förutsättningar uppstår. 

3.2 Journalistiken i praktiken

För att återigen uttrycka det kort och koncist handlar journalistens arbete om att välja, samla, 

processa och förmedla nyheter och information (Karlsson 2010:21). Nyheter uppstår generellt

på tre olika sätt. Antingen genom att något inträffar som kräver rapportering, exempelvis en 

olycka, ett presidentval eller ett upplopp. Med andra ord något akut som behöver 

uppmärksammas. Det finns också mer dirigerade former av nyheter som blir till genom att 

pressmeddelanden skickas ut eller att det kallas till presskonferens för att belysa till exempel 

ett nytt lagförslag eller en rapport. Den tredje formen gäller den grävande journalistiken där 
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det är journalisterna själva som på eget bevåg eller genom tips belyser en företeelse som det 

är i allmänhetens intresse att känna till. Det brukar anses som den mest prestigefyllda formen 

av journalism (Claes Sjöberg 1989:4). 

När Djerf Pierre talar om miljöjournalistik menar hon att den skapas i journalistens möte med 

källorna. Det går även att tala om olika fält som möts. Enligt denna beskrivning utgörs ett fält 

av de som är verksamma inom ett visst område. Miljöjournalistik är då produkten som skapas 

i mötet mellan det journalistiska och det miljöpolitiska fältet (Djerf Pierre 1996:357). Jag 

argumenterar för att Twitter går att uppfatta som en sådan plats där olika fält möts vilket 

också gör det till en plats där det går att skapa sig en överblick över vilka aktörer som är 

viktiga på respektive fält. 

3.3 Ny teknik och nya arbetssätt

I stort har utvecklingen av digitala medier medfört att den journalistiska spelplanen har 

breddats. Det har uppkommit både nya möjligheter, exempelvis interaktivitet och 

omedelbarhet, men också utmaningar med överflöd av information som ska sållas och risk för

fel i en nyhetsrapportering som går allt snabbare. De digitala mediernas insteg på 

redaktionerna har också lett till förutsägelser om revolutionerande förändringar och stora 

möjligheter för demokratiutvecklingen (Karlsson 2010:151). Även om åsikter går isär går det 

att påstå att dessa förändringar har uteblivit i sin radikala form. Gamla praktiker har vävts 

samman med nya, på sätt och vis är det ”business as usual” (Lasorsa et al. 2011; Nygren 

2008). Vissa förändringar har däremot skett när det gäller hur journalister arbetar. Bland annat

har undersökningar visat att allt fler journalister använder sig av just sociala medier i olika 

stadier av sitt arbete, framförallt de tidiga som rör faktainsamling  (Hjort el al. 2011; Larsson 

2013). Bland de sociala medier som journalister använder mest återfinns Facebook, men 

också Twitter som tidigare har konstaterats.

Det talas även om ”the people formerly known as the audience”, vilket syftar till den alltmer 

aktiva publiken som har vuxit fram i och med internets kommunikationsmöjligheter (Rosen 

2006). Det går att argumentera för att utbytet inte har inneburit någon demokratisk revolution 

eftersom undersökningar visar att få involverar sig och att kommentarerna ofta ligger på en 

basal nivå. Det största utnyttjandet från medieföretagens sida ligger istället i att avgöra vilka 

artiklar som är populärast genom att räkna klick på nätupplagan, vilket i sig snarare kan ha 
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förstärkt det marknadsmässiga styrfältet som är kopplat till det som folk vill läsa, till skillnad 

från det publicistiska styrfältet som utgår från det som journalisterna anser är viktigt (Nygren 

2008:280-283). Kommersiella drivkrafter behöver inte nödvändigtvis innebära en försämrad 

journalistik men det kan innebära en styrning av vad som publiceras. Det är alltid bra att passa

sig från att göra domedagsprofetior som spår om journalistikens gradvisa förfall. Förändringar

som sker är ofta gradvisa och svårvärderade. Det kan däremot vara av värde att studera och 

diskutera journalisters förändrade arbetssätt för att hålla reflektioner över praktiker levande 

och flexibla. 

3.4 Från gatekeeper till gatewatcher

En diskussion som varit starkt närvarande i och med samspelet mellan journalistiken och nya 

medier är det som har kommit att kallas för gatekeeping. Uttrycket började att användas i 

journalistiska sammanhang  på slutet av 40-talet i och med en undersökning av en 

telegramredaktör och dennes val av vilka telegram som skulle leda till publicering. Begreppet 

har med tiden breddats till att inkludera flera former av informationsfiltrering. Det har tillika 

konstaterats att det sällan hänger på en enskild person, utan att det finns en mängd faktorer 

som påverkar nyhetsrapporteringen. Bland dessa märks auktoriteter på redaktionen och det 

faktum att journalisten bara utgör en del i ett större socialt system som i sin tur är kopplat till 

samhället i stort (Nygren 2008:36). Det finns trots allt någon form av konsensus kring vad 

som det anses värdefullt att rapportera om och belysa. 

Begreppet gatekeeper används trots breddningen fortfarande och diskuteras i samband med 

journalistens roll i det nya medielandskapet. Om gatekeeping förr var ett sätt att kontrollera 

och säkerställa en bred och balanserad rapportering kan det idag anses ha spelat ut sin roll när,

som medieprofessorn Axel Bruns påpekar, ”the gates have multiplied beyond all control” 

(2008:176). Bruns menar att medierna har förlorat en stor del av sin kontroll när de inte längre

kan styra läsarnas fokus. I den snudd på oändliga mängd information som görs tillgänglig via 

internet från olika källor har däremot ett annat behov uppkommit – gatewatching. Journalisten

blir då istället någon som håller uppsikt över informationsflödet och lyfter fram det som anses

angeläget. Han menar att ”professional journalists can participate most effectively when they 

contribute original research and promote public debate, rather than acting as gatekeeper to 

summarize, contain, and conclude public debate” (2008:180). 
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Även Michael Karlsson, som forskar på nätjournalistik, diskuterar detta fenomen och påpekar 

också han att behovet av grindvakter är överspelat och att det som istället behövs är guider 

eller dirigenter som kan sammanställa och tolka flödet (2010:139). Karlsson framhäver 

däremot att det också fortsättningsvis kommer att finnas krav på journalisterna roll vad gäller 

nyhetsvärdering, källkritik, granskning och berättarteknik (Karlsson 2010:139-140). 

Människor har trots allt inte tvärt slutat att konsumera nyheter. Detta leder vidare till följande 

avsnitt som bland annat rör hur denna konsumtion har förändrats och hur det hänger ihop med

en förändrad journalistroll.

3.5 En surrande helhet på Twitter

I relation till de förändrade journalistiska praktikerna som har vuxit fram i och med de digitala

medierna återfinns fenomenet mikrobloggar, där Twitter är den mest framträdande. 

Medieprofessorn Alfred Hermida som forskar om digitala medier och journalistik anser att 

Twitter bör förstås som ambient journalism. Begreppet ambient har förekommit redan tidigare

i medieforskningssammanhang för att beskriva hur nyheter omsluter oss i vår vardag 

(Hermida 2010a). Med ambient journalism menar Hermida att en mikroblogg såsom Twitter 

bidrar till att skapa ett flöde av nyhetskällor som ständigt uppdateras och är närvarande i 

bakgrunden, likt en atmosfär (Hermida 2010b). Ordet ambient syftar generellt till en 

musikgenre som kan beskrivas som en form av lågmäld bakgrundsmusik. 

Genom sitt flöde av inlägg hjälper Twitter till att skapa en mental bild av nyhetsläget och 

omgivningen. När det kommer till vilken nytta journalister kan ha av mikrobloggen menar 

Hermida att Twitter inte bör värderas utifrån enskilda inlägg, utan att dess kraft ligger i 

mängden inlägg som tillsammans kan illustrera nyanser och skapa förståelse kring hur 

människor tycker och tänker. Journalister borde därför se Twitter som ”a collective 

intelligence system that provides early warnings about trends, people and news” (Hermida 

2010b). Det är när Twitter ses som en helhet, som en ström eller ett flöde, som det har störst 

potential.
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3.6 Nätverk och objektivitet

En annan aspekt av hur den digitala tekniken har påverkat journalistiken står medieforskaren 

Singer för när hon menar att journalisten nu på ett annat sätt är inbunden i ett nätverk där 

information flödar från alla håll. Detta har i sin tur påverkat journalistens roll, mindre 

grindvakt och mer dirigent, men också synen på självständighet och objektivitet som ingår i 

den journalistiska grundideologin (Singer 2008). 

Enligt Deuze definition av objektivitet gällde det att journalister bör vara ”opartiska, rättvisa 

och pålitliga” (2005). Singer menar att detta förr innebar att journalister behövde isolera sig 

för att bevisa att de var självständiga och opåverkade av andras åsikter. I ett nätverk är det 

varken möjligt eller påbjudet att isolera sig varmed objektivitet och självständighet behöver 

tillskrivas nya innebörder som inte utesluter deltagande (Singer 2008). Genom att journalister 

har en ökad närvaro på olika sociala medier ingår de också i nätverk med både varandra, sin 

publik och de som granskas och agerar källor. Det kan på så vis uppstå motsättningar för 

journalisterna mellan att framstå som objektiva och opåverkade samtidigt som de deltar i 

nätverken och skapar band.

Frågan om objektivitet kan ha fått en speciell betydelse på Twitter eftersom mediet på ett  

tydligt sätt speglar det nätverk som digitala medier skapar mellan människor. Det som 

dessutom skiljer Twitter från övrig journalistik är att det i hög grad är en plats där åsikter både

tillåts och uppmuntras. En studie av twittrande journalister i Storbritannien och Nederländerna

visar att ungefär hälften av deras inlägg innehöll ett visst mått av tyckande (Lasorsa et al. 

2011:30). Detta visar på att objektiviteten, i takt med det ökade deltagande, även till viss del 

kan ha börjat åtföljas av en öppenhet gällande det egna ställningstagandet.

3.7 Individualiserad journalistik

Singer menar att en ytterligare förändring som de digitala medierna har bidragit med är att det

har skett en individualisering inom journalistiken. Via internet konsumeras journalistiskt 

material i högre grad selektivt i form av klipp eller enskilda texter istället för i ett förpackat 

format såsom en tidning. Det innebär i sin tur att relationer i högre grad skapas med enskilda 

journalister snarare än med medieföretag (Singer 2008). Trovärdigheten behöver därför till 

högre grad byggas upp mellan journalisterna som individer i relation till publiken istället för 
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mellan medieföretagen och publiken. Detta kan kopplas till det föregående avsnittet om 

objektivitet, eftersom ett personligt tilltal och egna åsikter kan underlätta att skapa relationer 

mellan journalister och publiken.

Journalistikforskaren Gunnar Nygren är inne på ett liknande resonemang om en ökad 

individualisering men ser ändrade anställningsformer som en bidragande orsak. Han menar att

en ökande andel journalister arbetar för bemanningsföretag eller frilansar vilket får till följd 

att de behöver förlita sig på att ha en bred kompetens och kunna hoppa in vid behov. För att 

bli attraktiv på en rörlig arbetsmarknad kan det då krävas att man har ett starkt varumärke och 

ett stort förtroende kopplat till personen (Nygren 2008:61). Enligt en färsk studie har andelen 

frilansande journalister ökat ungefär 4 %, från 11% 1994 till 15% 2011 (Asp et al. 2012:24). 

Det är en ganska ringa ökning som inte ger särskilt mycket tyngd åt Nygrens resonemang. 

3.8 Twitter och källorna

Slutligen vill jag även gå in på vad Twitter kan innebära för ett specifikt område såsom 

miljöjournalistiken. När journalister börjar följa ett specifikt beat, eller ett fackämne, träder de

också in i både en fysisk och en social plats. För att skapa sina reportage söker de upp vissa 

specifika platser och skapar sociala band till personer som fungerar som deras källor och 

bidrar med både tips, bakgrundsfakta och förståelse. Detta gynnar vissa källor och 

reproducerar tidigare existerande band (Broersma & Graham 2013:447). Twitter får i detta 

sammanhang utgöra en ny plats som är frikopplad från fysiska begränsningar och där 

journalisterna har möjlighet att nå en rad nya källor som de tidigare inte hade enkel tillgång 

till.

Ett exempel på hur Twitter har kommit att bli en nyhetskälla för journalister är den ökade 

användningen av Twitter-inlägg som citat i rapportering. Medieforskarna Broersma och 

Graham skriver att ”the public nature of tweets and opportunities for interaction make it a 

convenient and useful space for reporters to find information, interact with possible sources 

and test the temperature of popular debate” (2013:447). De källor som ofta används är 

framförallt celebriteter, idrottare, allmänheten och politiker (Broersma & Graham 2013:457). 

Att inte alla citat tillhör redan offentliga personer är viktigt att ta fasta på eftersom det visar på

att också allmänheten får komma till tals när citat plockas från Twitter.
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Om även andra källor än de som har använts av gammal vana kommer fram och rigida 

mönster luckras upp så finns det goda möjligheter för Twitter att vidare uppmuntra 

journalistikens demokratiska förmågor. 

3.9 Teorin i analysen

Jag har nu redogjort för en mängd begrepp som är relevanta att känna till för att kunna förstå 

hur journalistiken och tekniken hänger ihop och har utvecklats. Jag använder mig däremot 

inte av alla i min analys, utan koncentrerar mig på de som bäst kan hjälpa till att förklara 

miljöjournalisternas Twitter-användning. 

Eftersom jag är intresserad av journalistik och teknik i kombination blir Hermidas ambient 

journalism viktigt att ta fasta på då det innebär ett större perspektiv på Twitter som ett flöde 

snarare än enskilda inlägg. Vidare använder jag mig av Singers teorier om individualisering 

och journalister i nätverk för att undersöka hur detta kan ha förändrat synen på objektivitet, 

samt  Broersma och Grahams tankar om nyhetskällor för att kunna utröna om och hur Twitter 

har kommit att bli en nyhetskälla i sig och breddat det befintliga fältet. 

4. Metod

I den här delen går jag igenom och motiverar mitt val av metod, mitt urval samt redogör för 

de miljöjournalister som ingår i studien. Med hjälp av tabeller har jag försökt att strukturera 

journalisternas synliga aktivitet på Twitter, något som jag senare återkommer och refererar till

i analysen.

4.1 Djupintervjun som metod

När det gäller val av metod för att undersöka miljöjournalisters Twitter-användning är 

kvalitativa intervjuer inte det enda alternativet. Det skulle också vara möjligt att göra en 

kvantitativ studie med exempelvis en enkätundersökning, eller en kvantitativ innehållsanalys 
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av journalisternas verksamhet på Twitter. I det här fallet kan däremot kvalitativa intervjuer 

vara att föredra. Etnologen Eva Fägerborg ser ett stort värde i metoden som kan synliggöra 

erfarenheter och perspektiv, hon skriver:

I intervjuer kan verkligheten beskrivas och gestaltas genom att människor berättar 

om sina liv och erfarenheter, sina tankar och upplevelser, genom att de delger sina 

versioner och tolkningar av skeenden. Individ-perspektivet gör det möjligt att 

åstadkomma ett erfarenhetsnära, nyansrikt och mångfacetterat material – den art av 

material som dagens etnologer ser ett stort värde i. (Fägerborg 1999:55)

Intervjuer ger med andra ord en annan typ av närhet än vad en enkätundersökning skulle 

kunna göra som inte på samma sätt ger möjlighet till djupare reflektioner eller följdfrågor. En 

kvantitativ innehållsanalys skulle inte kunna ge inblick i hur journalisterna resonerar eller 

upplever sin situation. En sådan studie skulle inte heller kunna visa det osynliga användandet 

som inte visar sig i Twitter-flödet. Intervjun som metod innebär att stor fokus och tyngd läggs 

på specifika personers unika perspektiv, vilket kan passa bra då det jag vill undersöka är 

yrkespraktiker som kan variera och kräva att frågorna som ställs har en relativt fri form. 

Den kvalitativa intervjun som forskningsmetod är inte enbart positiv utan åtföljs av 

begränsningar. Delvis är intervjusituationen en social konstruktion och de svar som fås kan 

bero på hur frågor ställs eller hur situationen ser ut överlag. Det krävs en hög grad av 

självreflektion för att väga in hur man själv som forskare påverkar intervjun och utfallet 

(Fägerborg 1999:60-61). Den förförståelse som intervjuaren har utgör också en styrning av 

vilka frågor som ställs och var fokus hamnar. Därför är det bra att hålla intervjun 

semistrukturerad och på så sätt låta informanten själv styra riktningen. Steinar Kvale, 

författare till boken Den kvalitativa forskningsintervjun, menar att ”En explorativ intervju är 

öppen och föga strukturerad. Intervjuaren introducerar i detta fall en fråga, ett område som 

ska kartläggas eller ett sammansatt problem som ska blottläggas” (1997:94). För att undvika 

styrning gäller det med andra ord att vara öppen för nya riktningar i intervjun.

En annan nackdel med att använda en kvalitativ metod är att det inte går att generalisera på 

samma sätt som det skulle vara möjligt att göra utifrån en kvantitativ metod. De erfarenheter 

som man får ta del av tillhör specifika människor med specifika perspektiv. Det blir djup 

istället för mängd, men det kan likaså vara värdefullt eftersom det kan hjälpa till att skapa 

förståelse och se återkommande mönster. 
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Inför analysen sorterade och grupperade jag det transkriberade materialet med 

forskningsfrågorna som grund. Utifrån denna sortering gick det sedan att få en överblick över 

hur journalisterna resonerade och uttryckte sig i olika situationer. De citat som används i 

analysen är ofta de som bäst illustrerar likheter och uttrycker olika mönster i de resonemang 

som journalisterna för. Emellanåt har jag med citat som uttrycker avvikande åsikter för att 

illustrera bredden på erfarenheterna. Citaten är direkt tagna från transkriberingarna men jag 

har emellanåt rättat till ordföljd och liknande för att de ska bli mer lättförståeliga.

4.2 Reflektioner kring urval

Eftersom jag använder mig av kvalitativa intervjuer som metod gör jag ett strategiskt urval. 

Det innebär att jag väljer ut de informanter som på bästa sätt kan svara på de frågeställningar 

som studien har. I det här fallet gäller det miljöjournalistik vilket innebär att det är just 

miljöjournalister som är bäst lämpade som informanter. Jag har inte begränsat mig till några 

specifika medier, utan har inkluderat både journalister från press, radio och TV. Detta beror 

delvis på att mängden miljöjournalister i Sverige är så pass begränsad men även på att 

Twitter-användandet inte till någon större del har visat sig bero på vilken typ av medier som 

journalisterna arbetar för. Om skillnader i användande däremot framträder är det givetvis 

något att ha i åtanke under analysen.

För att hitta lämpliga intervjupersoner tog jag först och främst fram en lista på aktiva 

miljöjournalister i Sverige. Listan innefattade ganska snart ett tjugotal namn där de flesta var 

aktiva i Stockholm vilket är platsen där de största medieföretagen huserar. Av dessa fann jag 

att sju personer inte hade ett Twitter-konto, och därför kunde plockas bort. Bland de fjorton 

personerna som använder Twitter framträdde vissa som mer inställda mot miljöfrågor och det 

var dessa som jag sedan valde att kontakta. De enda kriterierna jag gick efter var att de skulle 

vara inriktade mot miljöfrågor och helst se sig själva som miljöjournalister, samt givetvis 

använda Twitter. 

Jag hade som mål att intervjua mellan fyra till åtta personer. Sju personer gick med på att 

intervjuas, men två lämnade återbud. Det innebär att fem personer ingår i studien. Då studien 

inte bygger på kvantitet utan på djup så kan denna ringa mängd ändå vara tillräcklig. Bland 

informanternas svar är det dessutom ändå möjligt att märka av tendenser och mönster. 
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4.3 Miljöjournalisterna i studien

De fem miljöjournalisterna som ingår i studien är: 

- Anders Hellberg (frilans), yrkesverksam journalist sedan 2011

- Annika Digréus (Sveriges Radio), yrkesverksam på Ekot sedan 1988

- Calle Elfström (Sveriges Television), yrkesverksam på SVT sedan tidigt 90-tal

- Henrik Ennart (Svenska Dagbladet), yrkesverksam sedan sent 80-tal, SvD senaste tio åren

- Martina Frisk (Riksdag och Departement), yrkesverksam sedan 2006

Jag erbjöd anonymitet men ingen av dem hade något emot att ställa upp med namn. De flesta, 

med undantag av Henrik, kallar sig för miljöjournalister vilket gör dem lämpade för studiens 

syfte. Henrik undviker själv att kalla sig miljöjournalist då hans huvudsakliga fokus snarare är

mat och hälsa. Han skriver följaktligen om sådant som anses vara miljöfrågor men gör det ur 

ett hälsoperspektiv. Att alla miljöjournalisterna huserar i Stockholmstrakten kan innebära en 

påverkan på resultatet. Detta beror däremot på att det framförallt är i Stockholmstrakten som 

jag lyckades hitta aktiva miljöjournalister. I landsortsmedier är det vanligare med 

allmänreportrar och public service medierna, där förhållandevis många av miljöjournalisterna 

håller till, är till stor del förlagda i Stockholm. 

Intervjuerna tog från fyrtio minuter till en timme, lite beroende på hur mycket informanterna 

valde att exemplifiera sina svar. Tre av intervjuerna skedde genom personliga möten, och två 

via telefon. Jag märkte ingen större skillnad på hur journalisterna svarade och menar därför att

denna skillnad i intervjuform inte hade någon större inverkan på studien.

4.4 Miljöjournalisternas twittrande

För att få en tydlig översikt över journalisternas användning av Twitter ställde jag upp deras 

information i tabeller. Den första tabellen visar deras mer översiktliga användningen under 

den tid de har använt Twitter. Två av dem har varit användare sedan 2009 och de andra tre 

sedan 2011. 

Här följer först en kort ordlista:

Tweeta – att skriva ett inlägg

Retweeta – Att vidarebefordra ett inlägg som någon annan har skrivit
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Flöde – Det kontinuerliga flödet av inlägg som skapas av de man följer

Följare – De personer som prenumererar på någons inlägg

Hashtag (#) - Symbol som används för att kategorisera inlägg och göra de sökbara, t. ex. 

#swgreen om man vill diskutera svenska miljöfrågor

Reply/svar (@) - Om symbolen sätts först i inlägget fungerar det som ett svar eller 

kommentar till personen vars användarnamn står efter symbolen (inlägget dyker endast upp i 

följarnas flöden om de följer bägge personerna).

Mention/omnämnande (@) -  Om det står senare i meddelandet får personen en mer diskret 

notifikation (då syns inlägget i följarnas flöden).
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Mars är den månad som jag har utgått från när jag har sett över deras mer aktuella 

användning. Där skiftar det stort mellan de som har gjort flera inlägg nästan dagligen till de 

som knappt har varit synligt aktiva alls. ”Antal RT” syftar till hur många retweets de gjorde i 

mars. Med ”Enkla + @” menas de meddelanden som inte har någon länk i sig, utan är egna 

kommentarer eller svar på frågor. Med ”Länkar till eget” syftar jag på tweets med länkar till 

egenproducerat material men också till sådant material som hör till det egna medieföretaget. 

”Länkar till annat” innebär alla övriga typer av tweets med länkar. Mina grupperingar är 

ganska stora och jag har utelämnat att räkna hashtags. Det beror på att jag vill ge en överblick 

snarare än gå in på någon mer detaljerad analys av deras flöde. 

5. Resultatredovisning och analys

Här följer nu en genomgång av det material jag har fått från intervjuerna. Jag har valt att 

strukturera de olika avsnitten utefter de frågor som jag vill få svar på för att göra det så 

lättöverskådligt som möjligt. Jag inleder varje avsnitt med att nämna vad jag söker svara på i 

avsnittet. Därefter följer de olika journalisternas redogörelser illustrerade genom citat och 

referat. Alla får inte komma till tals med ett citat på varje område, men de citat som finns med

är de som bäst kan illustrera olika ståndpunkter och och återkommande mönster. Efter varje 

direkt redogörelse följer ett analysavsnitt där teorin fungerar som vägledande för att finna 

förklaringar eller eventuella luckor där teorin inte räcker till. 

5.1 Världen via Twitter

Den första frågan gäller hur miljöjournalisternas användning ser ut. Det finns mycket att ta 

upp här, därför fokuserar jag på de mönster i användningen som jag har upptäckt, men också 

avvikelser som kan tyda på variation och motstånd mot trender. 

Först och främst vill jag beröra frågorna hur och när miljöjournalisterna som jag har pratat 

med går in på Twitter rent praktiskt. Hur de går in på Twitter varierar generellt beroende på 

var de befinner sig. Om de är på sitt kontor på jobbet är datorn ett vanligare sätt att gå in på 
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Twitter. Martina, Anders, Annika och Henrik uppger att de använder både mobil och dator 

och går in för att undersöka flödet flera gånger dagligen på bägge sätt. Henrik använder 

programmet Tweetdeck på sin dator för att få struktur i flödet som han menar annars kan vara 

ganska oöverskådligt. Anders uppger att han skaffade sin smarta telefon 2013 delvis för att 

kunna använda Facebook och Twitter även när han inte befann sig vid sin dator. Anders 

använder också han sin mobiltelefon mest, men när han är på kontoret vid sin dator finns det 

nästan alltid ett webbfönster öppet med Twitter där han brukar kolla ”då och då”, ungefär ”en 

halv minut åt gången”. 

De flesta går in dagligen och undantag från detta mönster beror främst på att journalisterna är 

ute på något speciellt uppdrag där Twitter inte känns relevant. Henrik säger att :

Det är egentligen sista tiden, från slutet av förra året som jag har blivit lite mer aktiv

på Twitter. Det hänger väl egentligen ihop med tempot, hur man jobbar. Fram till 

dess var jag inne i ett antal grävprojekt och då blir temposkillnaden så stor mot 

snabba medier. Om man jobbar med snabba nyheter, med dagsaktuella nyheter, så 

fungerar det bättre med exempelvis Twitter, att hänga med i flödet och vara med 

där. Annars blir det egentligen två helt olika typer av jobb som kolliderar lite grann.

Ett liknande synsätt har även Calle som säger att han emellanåt kan vara ifrån Twitter i ett 

par veckor om han exempelvis skulle ”hålla på med annat eller vara bortrest”. Det tyder på 

att Twitter i vissa sammanhang inte är relevant, medan det i andra är en naturlig del av 

arbetsdagen.

Journalisterna är framförallt inne på Twitter på arbetstid, men också på väg till och från jobbet

och på fritiden. Martina säger att hon brukar gå in på Twitter på fritiden och nästan alltid en 

stund på kvällen innan hon somnar, och Annika delger att hon har svårt att låta bli att gå in 

när hon är ledig. I övrigt tycks det finnas ett behov av att inte använda alltför mycket av 

fritiden åt att hålla koll på Twitter. En anledning till oviljan hänger troligtvis ihop med att 

samtliga ser det som ett yrkesverktyg till skillnad från ett socialt verktyg för kommunikation 

med nära och kära. 

Gällande att själva dela med sig av inlägg, antingen genom att skriva eller skicka vidare 

andras, så är Anders, Annika och Calle de som twittrar mest med i snitt flera inlägg om dagen.

Efter det kommer Henrik som skriver ungefär ett inlägg om dagen och Martina som knappt 

skriver alls. Ingen av journalisterna brukar se till att skriva sina inlägg någon speciell tid på 
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dygnet, men Anders försöker sprida ut sina tweets så att inte alla läggs ut samtidigt. På så sätt 

vill han sprida chanserna att någon ser hans inlägg. 

Deras ålder verkade inte vara en avgörande faktor för hur mycket de själva twittrade, då det 

snarare var de yngre journalisterna som var mer avvaktande. Antalet tweets verkar överlag 

inte heller vara avgörande för hur mycket tid informanterna upplevde att de spenderade på 

Twitter. Även de som twittrade lite var inne mycket på Twitter, däribland Martina som nästan 

inte skriver egna inlägg alls. Det handlar då till stor del om att få reda på aktuella nyheter. 

Både Martina och Anders nämner att Twitter har ett stort värde som ”omvärldsbevaknings-

verktyg” och att det är ett effektivt sätt att hålla sig uppdaterad på sitt område. Genom att 

välja att följa rätt parter menar samtliga att de kan få en känsla för det aktuella läget, men 

också få olika perspektiv. Det var sällan ett inlägg i deras flöde eller ett tips via Twitter ledde 

direkt vidare till att de gjorde ett reportage. Däremot kunde Twitter fungera som inspiration 

till olika vinklar eller till att ge en känsla för, som Anders uttryckte det, ”vad dagens snackis 

är”. 

Som jag tidigare nämnde är det stora skillnader mellan hur mycket de olika 

miljöjournalisterna twittrar. Anders twittrar mest av de fem journalisterna med uppemot 200 

inlägg i mars, men där är nästan samtliga retweets. Han formulerar sin strategi på detta sätt:

Jag brukar mest retweeta det som folk tweetar om mina artiklar, vilket säkert är fel 

sätt att använda det på. Men jag har inte kommit på något annat sätt. Jag är 

frilansjournalist, jag skriver för mindre tidningar och det är klart att det är bra om 

folk ser att det är lite action. Att politiker och företagstyper och andra människor 

faktiskt läser det jag skriver och tweetar om mig. Så blev det, men det var inget 

genomtänkt egentligen.

Hans egna inlägg blir på så vis ett sätt att marknadsföra sig själv, men inte genom att själv 

puffa för sina artiklar, utan genom att visa att andra har läst och puffat för dem. Annika, som 

också retweetar mycket, resonerar på ett annat sätt. Hon menar att:

Det går lite fort ibland. Det kan vara något som jag tycker ”Jaha, var det så?” om, 

något som jag hajar till lite för. Väldigt subjektivt. Ganska enkelt. Inte så 

genomtänkt heller alltid, men jag tänker att det där tyckte jag var lite kul att läsa. 

Eller så tänker jag att det där retar nog någon, så jag kan skicka vidare av den 

orsaken också.
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Hon har med andra ord ingen uttalad strategi utan går mer på känsla och infall. Ibland kan det 

hända att hon skickar vidare material som hon har använt i sin egen rapportering, exempelvis 

en rapport, men det gäller undantagsfall. Hon är den enda som tar upp att hennes objektivitet 

har blivit ifrågasatt på Twitter:

Folk kan tolka in åsikter och ståndpunkter i att jag twittrar om en viss fråga. Men 

det är svårt att göra någonting åt det. Jag fick reaktioner från jägarhåll som tyckte 

att jag följde väldigt många från bevarandesidan. Det handlar om rovdjursfrågan det

här, som är väldigt infekterad och där var det någon som tyckte att ”Ja men du är 

inte balanserad, du är partisk för du följer mer miljöintressen än jägarnas. Varför 

följer du inte lika många jägare?” Jag skrev att jag får ju input från andra håll än 

Twitter. Jag pratar ju med folk också.

Henrik retweetar inte särskilt mycket, endast fyra av hans 29 inlägg var retweets i mars 

månad. Däremot har han mycket länkar i sina inlägg, och en hel del till annat än den egna 

produktionen. Han säger att det som han skickar vidare gärna får vara ”en tung avsändare i 

något sammanhang” och han nämner Livsmedelsverket som exempel. Han har i april länkat 

till och skrivit positivt om ett inlägg från Aftonbladet, och nämner att han tidigare har länkat 

till ett inlägg från Dagens Nyheter. Att skicka vidare något från en konkurrerande verksamhet 

är ovanligt bland de journalister vars flöden jag har undersökt, men Henrik påpekar att det kan

motverka intrycket av att Twitter skulle verka som en förklädd PR-aktivitet och att det kan ge 

trovärdighet att länka till det som han anser är kvalitativt material. 

Calle pekar på tre anledningar till att han använder Twitter. Dels nämner han, liksom de 

övriga, att det blir ett inflöde, men också ett möjligt sätt att kontakta källor. Utöver det menar 

han att det förväntas av allmänreportrar att vara närvarande på sociala medier, att det 

premieras lönemässigt. Han är den enda som nämner att det kan finnas en lönemässig fördel i 

att använda Twitter, men flera av de andra är inne på just förväntningarna de känner. Henrik 

sammanfattar det med ”jag inbillar mig att utvecklingen går åt det där hållet. Man förväntas 

finnas på Twitter helt enkelt”. Anders uppger att han som frilansjournalist har en fördel av att 

kunna sprida sitt material på Twitter för att på så sätt marknadsföra sig själv. 

I övrigt handlar de egna inläggen till stor del om att puffa för det egna materialet, eller för 

material från deras arbetsplats. Både Henrik, Calle och Annika brukar lägga upp länkar till 

nyproducerat material. Även Martina, som är återhållsam med sitt twittrande, lägger 

emellanåt upp länkar till eget material. När det gäller att sprida eget material finns det både 

positiva och mer skeptiska attityder. Anders menar att hans taktik att retweeta och sprida ut 
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sina inlägg kan leda till att åtminstone en del människor upptäcker och läser hans artiklar och 

på så vis kan spridas de vidare. Calle påpekar att Twitter har sina begränsningar när det gäller 

att sprida det egna materialet. Han säger att:

Man får en liten sammanfattning över statistiken veckovis och där så ser man att det 

inte är särskilt många som har sett ens tweets. Om det under en vecka är ett par tusen 

så är det bra, men jämfört med tittarna på Rapport på en och en halv miljon så är det en

droppe i havet. Och om man sen tittar på hur många som har klickat på länken för att 

verkligen titta och läsa så är det ännu färre, då handlar det om en handfull. Jag 

ifrågasätter om det ger något helt enkelt. Ganska mycket arbete för väldigt lite intäkt 

och väldigt få tittare. 

Också Henrik noterar skillnaden i publik som han får på SvD jämfört med den som han har på

Twitter. Däremot ser han även Twitter som ett sätt att rikta in sig mot en mer nischad grupp 

som intresserar sig för hans specifika ämne, en attityd som återfinns hos flera av 

journalisterna. Via Twitter finns det en möjlighet att dela med sig av sådant som det inte finns

utrymme för i huvudmediet. Henrik menar också att ”Om det [Twitter] ska funka bra så måste

man dela med sig. Det sitter ju mycket journalister i andra änden och kollar, så jag hjälper 

dom också”.  De funderingar som finns bland journalisterna kring målgrupp inkluderar 

framförallt de med ett specialintresse för miljö, men även politiker och andra journalister.  

Flera av dem angav däremot att de inte hade någon tydlig bild av sin målgrupp.

5.1.1 Analys

Twitter är till stor del närvarande under journalisternas arbetsdag. Mikrobloggen utgör ett 

naturligt inslag i deras arbetsdag och flera använder sina datorer eller smarta telefoner för att 

se över flödet kontinuerligt under dagen. Att läsa av inläggen nämns som ett sätt att få 

omvärldskoll. Detta går i linje med Hermidas ambient journalism som handlar om att Twitter-

inläggen tillsammans bildar ett flöde som kan uppvisa trender och riktningar hos större 

grupper. Genom att läsa av Twitter menar journalisterna att de får en vink om vad som är det 

viktigaste på miljöområdet för stunden. Eftersom de inte ser det som en direkt källa till 

specifika tips handlar det i högre grad om att få en känsla. Twitter blir på detta sätt 

”a collective intelligence system” som journalisterna kan ta hjälp av för att få en bild av hur 

personer på området resonerar och i vilken riktning uppmärksamheten är riktad.

29



Det går att uppfatta journalisterna som en del i Singers nätverk. De är närvarande på Twitter 

och även till viss del deltagande. De utgör delar i ett större nät där det handlar om att, som 

Henrik påpekade, både ge och ta. Som journalister kan de både sprida sitt eget material, bli 

inspirerade av andra och kommunicera direkt med andra medlemmar i nätverket. 

Hur detta nätverk har påverkat objektiviteten är också intressant att diskutera. Eftersom flera 

är återhållsamma i sitt twittrande tyder det på att de är medvetna om riskerna att framstå som 

partiska. Genom att inte skriva särskilt mycket själva utan kanske snarare skicka vidare andras

material går det att vara en del av nätverket utan att alltför tydligt göra ett ställningstagande. 

För att närvara på Twitter krävs det att man ger och inte bara tar, som Henrik påpekar. Då är 

ett alternativ att delta genom att retweeta och lägga upp eget material. Det blir deltagande och 

närvaro, men samtidigt ett försök att visa sin obundenhet genom att inte själv formulera 

inlägg. Att skicka vidare inlägg kan i sig visa på ett ställningstagande, men det rör sig 

fortfarande om andras formuleringar snarare än de egna. Att objektiviteten blir problematisk 

för journalisten i nätverket syns i Annikas fall när hon blir ifrågasatt för att följa en sida i 

högre utsträckning än en annan. Twitter, medger hon, är inte hennes enda källa och alla har 

inte ett Twitter-konto, men samtidigt kan Twitter till viss del fungera som en spegling i stora 

drag av vad en journalist tycker det är givande att hålla sig uppdaterad på. Att öppet kunna 

visa var intryck kommer ifrån kan å andra sidan vara positivt om det bidrar till ifrågasättande 

som i sin tur leder till reflektion. 

Journalisternas något passiva beteende på Twitter kan hänga ihop med att de verkar på 

miljöområdet och därför känner krav på sig att det inte ska framstå som att de företräder något

specifikt intresse. Att det är de två public service-journalisterna som skriver mest egna inlägg 

är intresseväckande. Det kan mycket väl bero på att de arbetar för radio och TV som i en 

större utsträckning ger intryck av att vara envägskommunikation, liksom att de är anställda 

inom public service. Det kan då finnas större krav på att de ska vara aktiva på Twitter som en 

del i deras uppdrag. Att de samtidigt skulle ha en stor mängd personliga åsikter i sina flöden 

var ingenting som jag lade märke till, men med tanke på att det var en begränsad period jag 

tittade på så skulle vidare studier kunna vara intressanta där detta undersöks närmare. Det 

skulle även vara intressant att ta reda på om ekonomiska incitament är en vanlig drivkraft till 

att journalister är aktiva på Twitter och att det då inte bara handlar om upplevd nytta utan 

snarare om lönemässig uppmuntras från ledningens sida.

Avslutningsvis såg flera av journalister det som en självklarhet att lägga upp sina egna alster 

och på så sätt nå ut till en intresserad publik och samtidigt kunna marknadsföra sig själva. 
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Men det kunde också handla om att hänvisa till andra källor, som i Henriks fall, som kunde 

gynna trovärdigheten hos journalisten själv. Att lägga upp en länk och vara öppen med att 

man uppskattar något som en konkurrent publicerar tyder på att den egna trovärdigheten 

värderas högt. Henrik var däremot den enda med det resonemanget, vilket inte tyder på att det

är en vanlig taktik för att försöka skapa trovärdighet. 

5.2 Twitter spinner nät

I det tidigare avsnittet blev det tydligt att journalisterna använder Twitter i flera olika syften, 

framförallt till omvärldsbevakning, men också egen publicering och för att kunna delge extra 

information åt en specialintresserad publik. Här vill jag gå vidare in på frågan hur 

journalisternas nätverk ser ut, eller snarare vilka de följer och kommunicerar med.

Generellt var det vanligt att journalisterna följde olika nyhetsstationer på Twitter. De 

vanligaste som nämndes var brittiska The Guardian och amerikanska The New York Times. 

Calle påpekar att det lätt blev en dragning åt det brittiska och amerikanska perspektivet 

eftersom de källorna helt enkelt var större och bättre. Utöver det var det vanligt att 

journalisterna följde olika myndigheter, miljöorganisationer och partier. Henrik påpekar att 

det skett en förändring gällande vilka han väljer att följa:

Tidigare kanske man följde The Guardian, The New York Times och BBC. Nu 

kanske man följer några speciella journalister eller specifika professorer som är 

aktiva. Då får man lite bredd och får man se vad dom har för infallsvinklar. Om 

man hänger med på vad dom femton ledande debattörerna i världen ägnar sig åt så 

har man rätt bra koll på sitt område. 

Han menar att det har blivit ett alternativ att följa enskilda aktörer snarare än nyhets-

stationerna. Också Martina, som följer en kombination av enskilda personer och mer 

övergripande organisationer, ser ett värde i att kunna följa specifika personer eftersom dessa 

då blir mer lättillgängliga: 

Till exempel om man följer någon brittisk reporter på något magasin som hanterar 

miljöfrågor. De finns ju ganska nära och lätta och hitta där på Twitter. Jag vet inte 

hur jag hade gjort annars. Man kan ju alltid läsa på nätet, men där får man ju andra 

typer av information. Allt är närmare på det sättet.
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Detta är ett återkommande resonemang hos journalisterna, att Twitter förenklar och gör 

information och personer betydligt mer lättillgängliga. 

Calle nämner även han The Guardian men också miljöorganisationer och Miljöpartiet som 

viktiga, delvis eftersom de är så aktiva, en egenskap som premieras högt hos 

miljöjournalisterna som jag har talat med. Han säger att:

Det finns vissa som är väldigt aktiva som jag inte får idéer från men att följa dem 

ger mig en chans att följa vad de driver. Ta Greenpeace till exempel. De är väldigt 

aktiva, liksom Miljöpartiet. Det ger mig en bild av vad de har för kampanjer och 

vad de driver just nu. Sen hugger jag inte på allt förstås, men jag får en känsla för att

det här är en kampanj från Greenpeace som pågår just nu till exempel. 

Han är noga med att påpeka att det inte utgör en alltför stor påverkan på honom, att han inte 

alltid hugger, men att han tycker om att veta vad som är aktuellt. Det som han nappar på är 

snarare de större svenska och utländska mediernas rapportering som han menar i högre grad 

utgör inspiration till vad han väljer att fokusera på. Martina, som är mer politiskt inriktad 

nämner en mängd olika källor som hon har valt att följa. Dessa består bland annat av:

EU-parlamentariker, miljöpolitiska talespersoner för olika partier, alla partier för att

ha koll, miljömyndigheter, Vattenverket, Naturvårdsverket, utländska 

miljötidningar - The Guardian är självklar där. Miljöreportrar från andra länder, 

svenska miljöreportrar. [...] företrädare för branschorganisationer. Både företrädare 

för Naturskyddsföreningen men också företagare som kan ha en annan syn. Jag 

försöker hitta de som kanske tycker olika också så att jag får med olika sidor.

Martina påpekar att det kan vara extra viktig för henne att sträva efter att visa sig helt opartisk

eftersom hon arbetar på tidningen Riksdag och Departement som är i regi av Riksdagen. 

Därför försöker hon få med många olika perspektiv. Hon säger också att hon har funderat på 

att börja följa någon klimatskeptiker för att bredda sitt perspektiv. Anders nämner också han 

några av de källorna som de övriga nämner, men anmärker att det är viktigt att hitta bra källor 

som kan göra ett urval. Han säger att:

Som miljöjournalist, om man lyckas följa rätt personer från miljöorganisationer, 

från företag, från forskarvärlden, från den politiska världen - då blir det världens 

bästa omvärldsbevakningsverktyg. Jag försöker läsa och ta in så mycket nyheter 

som jag kan och hinner, men det blir ändå väldigt begränsat. Nu har man människor

som alltid läser The New York Times och som alltid läser The Guardian, som alltid 

läser eller har koll, och dom i sin tur, skriver eller retweetar om vad dom tycker är 
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intressant därifrån. Man får otroligt mycket bra tips på på nyheter från hela Sverige 

och från hela världen skulle jag säga.

För Anders kan enskilda och väl införstådda personer fungera som ett filter och därför spara 

tid för honom. Om han hittar personer vars urval han litar på så vet han att de kommer att 

skicka vidare sådant material som han kan ha nytta av i form av länkar eller intervjuer. 

5.2.1 Analys

Twitter framstår bevisligen som ett verktyg som miljöjournalisterna har nytta av för att hålla 

koll på det spretiga miljöområdet. De som nämns som viktiga aktörer är andra stora tidningar 

men även politiker, forskare, företagare, organisationer och andra journalister. 

De aktörer som framstod som viktigast var framförallt andra stora nyhetsleverantörer vilket 

tyder på att journalisterna gärna tar intryck från andra tyngre och renommerade journalister. 

Dessa var i sin tur ofta amerikanska eller brittiska, något som kan påverka de vinklar och 

perspektiv som de svenska journalisterna använder. Utöver det premierades hög aktivitet 

eftersom det är något som kan krävas för att få genomslag på Twitter där inlägg snabbt 

försvinner i det eviga och snabba flödet. Det betyder i sin tur att hög aktivitet kan underlätta 

relationsskapandet och ge tyngd åt källor som annars inte skulle anses lika viktiga. 

När det gäller vilka journalisterna väljer att följa märks en dragning mot en individualisering. 

Det var inte ett genomgående mönster men kom upp som något som hade blivit mer aktuellt 

på sistone. Att följa enskilda personer snarare än de nyhetskanaler som de arbetar för blir ett 

tecken på att de enskilda journalisterna ges en större betydelse. Relationer kan då skapas inte 

enbart mellan journalister och publik utan även journalister emellan. Det kan i sin tur leda till 

att journalisterna påverkar och influerar varandra. Om vissa journalister får många följare och 

anses ledande inom sitt område skulle det kunna leda till att dessa journalister får ett större 

inflytande över var fokus bör ligga i rapporteringen. Å andra sidan, om Twitter fungerar mer 

som en trendindikator än som en direkt källa till tips talar det emot att individer skulle kunna 

utöva någon större påverkan.  

Det tycks finnas en tidssparande aspekt med att följa någon som i sin tur redan har sållat 

medier och kan dela med sig av utvalda delar ur dessa. Twitter tycks till stor del handla om 

urval och det kan röra sig om att följa en källa direkt men också en person som kan fungera 

som ett effektivt filter som kan fånga upp guldklimparna. Vilka dessa personer är, som liksom
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journalisterna tycks ha någon form av dirigentroll i den nya medievärlden, skulle vara 

intressant att undersöka vidare. 

5.3 (O)Påverkade journalister

Nästa punkt på agendan gäller att söka svar på hur miljöjournalisterna arbete har påverkats av 

Twitter. Det är framförallt något som de som har varit yrkesverksamma under en längre tid 

kan ha en uppfattning om eftersom de har något att jämföra med, men samtliga 

miljöjournalister har varit aktiva som journalister även innan de började använda Twitter mer 

frekvent. 

Ingen av de jag talade med menade att Twitter hade inneburit någon större påverkan på deras 

arbete, särskilt inte när det kommer till vad de skriver om. Calle säger att ”reportagen blir ju 

inte annorlunda och texterna blir inte annorlunda”. Det finns däremot undantag från detta vad 

gäller texternas innehåll. Martina och framförallt Anders påpekar att de har använt sig av 

Twitter-citat i sin rapportering. Martina säger att hon har gjort det någon gång medan Anders 

säger sig göra det någon gång i månaden. Han resonerar att:

Man kan bygga en artikel på vad folk twittrar om, det har blivit ganska vanligt idag.

Du vet Twitter-bråket mellan vilka det nu kan vara. […] Det är journalistik som är 

copy/paste, skrivbordsjournalistik där man inte ens lyfter telefonluren. Jag skulle 

inte säga att det är ett problem idag, men om några år... Jag vet inte vart det är på 

väg. Men det är något man har sett hända vid flera tillfällen, och som man själv 

såklart har gjort sig skyldig till.

Anledningen menar han delvis ligger i att Twitter-inlägg med sina 140 tecken blir till perfekta

citat som dessutom ofta skrivs av användarna själva. De citat som journalisterna använder 

tillhör ofta politiker eller andra typer av offentliga personer som kan vara svåra att nå.

En annan faktor som har inneburit förändringar är Twitters snabbhet. Henrik anser att det kan 

bli svårare att vara först med något eftersom nyheter sprids snabbt, särskilt forskningsnyheter. 

Om man inte är först finns det ingen större poäng med att hantera ämnet, en åsikt som delas 

av Annika. Snabbheten benämns också som en klar fördel med Twitter. Att det går snabbt att 

både publicera eget material och på ett effektivt och enkelt sätt kunna ta till sig av aktuella 

nyheter. Martina menar att Twitter snarare sparar tid än stjäl tid eftersom hon har allt på ett 

ställe. Anders och Annika uppfattar snabbheten som både en fördel och en nackdel, eftersom 
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det går snabbt att nå ut men att det samtidigt kan gå lite för snabbt och uppstå drev mot 

journalister, något som ingen av dem säger sig ha varit utsatta för. Twitter har även kommit 

att utgöra en del i en ny form av liverapportering som flera av journalisterna nämner som 

vanligt förekommande under exempelvis presskonferenser. Annika säger att det kan bli 

problem att hinna med att både twittra, live-chatta och göra radioinslag, vilket innebär att de 

ibland behöver åka iväg flera stycken för att lösa det logistiskt. 

En annan påverkan som Henrik nämner är att Twitter kan fungera som en plats där det enkelt 

går att följa upp tidigare artiklar och nyheter. Dessa äldre artiklar kan då få ny spridning och 

fortsatt liv. Han säger att: 

Ta ett exempel. Livsmedelsverket har gått ut och varnat för farliga ämnet i 

dricksvattnet, men då kan man visa att det här skrevs för sju år sedan, varför har det

inte hänt något? Då är det en ganska enkel grej att twittra ut en länk och 

kommentera och det ger lite mervärde.

På detta sätt fungerar Twitter inte enbart som en plats där det nya och aktuella figurerar, utan 

även ett sätt att enkelt följa upp tidigare nyheter och hålla dem vid liv. Anders talar också om 

vad de digitala medierna har fått för betydelse för hur han ser på journalistiken. Hur 

journalisten inte längre på samma sätt lämnar över en artikel och sedan är klar. Via Twitter 

och andra platser kan folk anmärka och komma med rättelser som kan behöva bemötas direkt.

Calle har ett exempel på detta som inte gäller en av hans egna artiklar utan en kollegas:

Jag länkade vidare till en annan artikel som en reporter hade gjort om vindkraft, som

väl var till hälften felaktig, och då var det många av de som följer mig, bland annat 

en massa miljömänniskor, och vindkraftsbranschen och andra, som gick igång lite 

på det där. Att det var någon liten felaktighet. Då var det många som reagerade.

Att stå till svars för det som man som journalist producerar eller hänvisar till är 

ingenting nytt, men via Twitter kan detta ske enklare och snabbare. 

5.3.1 Analys

Att använda citat från Twitter i nyhetsrapporteringen innebär att Twitter och dess logik till 

viss del är med och formar nyheterna. Det gällde till stor del undantagsfall och var inte en del 

av journalisternas dagliga rutiner, men Anders noterade att det var en allt vanligare praktik. 

De citat som användes tillhörde till stor del politiker och offentliga personer på miljöområdet.
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När Twitter-inlägg används som citat i artiklar fungerar Twitter som en nyhetskälla. Däremot 

är det tveksamt om andra källor får komma till tals än de som annars brukar få göra det. Att 

citaten tillhör redan offentliga personer tyder snarare på att de som redan brukar få uttala sig 

får komma till tals i än högre grad. Om denna praktik fortsätter att användas och blir 

vanligare kan det å andra sidan leda till att även andra källor än de som tillhör offentliga 

personer får uppmärksamhet, som studien av Broersma och Graham visade. 

En stor skillnad som flera nämner är den ökade snabbheten som de digitala medierna har fört 

med sig. Detta innebär att aktualitet har blivit ännu viktigare, en omställning som kräver 

anpassning. Twitter har också blivit ett sätt att kunna rapportera live från stridens hetta, vilket 

innebär större risker eftersom det inte finns tid för efterforskningar, men samtidigt kan 

rättelser ske snabbt av den aktiva före detta publiken. 

Det som Henrik talar om angående att äldre artiklar ibland återkommer är intressant eftersom 

det tyder på att Twitter inte enbart är en plats för det som händer precis nu. Twitter kan agera 

som en minnesbank där äldre nyheter som inte är överspelade åter kan bli aktuella. På sätt och

vis handlar det fortfarande om ambient journalism och Twitter som en trendindikator där stor 

vikt läggs vid det journalistiska aktualitetskriteriet, samtidigt som det går att likna Twitter vid 

ett brusande hav där något som har fallit till botten plötsligt kan föras upp till ytan. De digitala

medierna har på så vis ett minne och utgör en databas där allting finns lagrat och kan 

återkomma.

5.4 Ett bredare nät ger fler källor

Den sista frågan gäller om Twitter har påverkat vilka källor som miljöjournalisterna använder

sig av i sin rapportering och i vilken utsträckning detta i så fall sker. 

En enhällig uppfattning är att Twitter har breddat journalisternas kontaktnät och utökat deras 

kunskaper om vilka personer som kan vara användbara i olika lägen. Ingen av journalisterna 

brukar däremot använda Twitter särskilt ofta för att få tag på specifika användare. Annika 

exemplifierar detta:

Några gånger i månaden kanske om jag inte får tag på dem på annat sätt. Jag 

föredrar nog att ringa och prata med dem. Men det är väl mer om man vet att en 
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person är svår att nå och man måste prova alla möjliga vägar för att få tag på den. 

Då kanske jag både mejlar, ringer och tweetar.

De är med andra ord inte för direkt kommunikation som hon använder Twitter, vilket har 

visat sig redan tidigare, men de personer som hon följer kan utgöra eventuella källor. Henrik 

menar att Twitter kan vara användbart för att få tag på någon person som har varit med på 

någon speciell plats där något händer. Han säger också att ”det har nog hänt att man kan hitta 

människor som är engagerade i någon speciell fråga, så man får lite nya människor som inte 

har varit ute tidigare”. På så sätt fungerar Twitter breddande. Han kunde däremot inte ge 

några färska exempel på detta.

För Martina kan Twitter utgöra ett sätt att kontakta personer som exempelvis sitter på 

information om rapporter eller liknande. Det händer enligt henne ganska sällan och hon 

föredrar att mejla och inte sköta kommunikationen via Twitter. Enligt erfarenheter menar hon 

att det kan vara enklare och snabbare att få svar via mejl, och att det känns bättre att använda 

den formella vägen.

Anders och Calle är också inne på att Twitter kan fungera som en indikator på vilka personer 

som är insatta på olika områden. Calle formulerar det som att:

Det är nog inte så att jag letar efter någon på Twitter, utan då är det mer att jag har 

sett i mitt flöde den senaste månaden att det här är en person som jag skulle kunna 

prata med. Här har vi en jordbruksexpert som kanske vet något, eller här har vi 

någon som kan klimat, dom här är på plats på klimatförhandlingarna, då ringer man

ju upp någon där. Men det är inte så att om jag ska hitta en intervjuperson så går jag

in på Twitter, utan då är det mer att jag kollar på nätet eller ringer någon.

För Anders handlar det även om att via Twitter kunna sätta sig in i vad en person har ägnat sig

åt på senaste tiden och därigenom bli välunderrättad inför en intervju. Han har själv nästan 

aldrig använt sig av att kontakta andra Twitter-användare, men upplever att han kan hoppas 

över ett steg i arbetsprocessen om han redan på förhand vet vilka personer, framförallt 

politiker, som är insatta i olika frågor. Genom deras Twitter-inlägg som han får ta del av i sitt 

flöde blir det då tydligt vem som har hand om olika frågor. 
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5.4.1 Analys

Trots att Twitter inte är en plats där journalisterna direkt tar kontakt med olika nyhetskällor 

utgör det en inspiration till vilka som skulle kunna kontaktas. Journalisterna följer hundratals 

personer och eftersom de går in på Twitter nästan dagligen kan denna mängd källor med stor 

sannolikhet utgöra en inspiration till vilka som sitter på specifik kunskap. 

Att nya källor får komma till tals verkar förekomma, fast det sker inte dagligdags. Om 

Twitter, i rollen av en plats som överskrider fysiska och sociala gränser, kan bidra med att 

förmedla nya relevanta källor till journalisterna så innebär det ett brott mot invanda mönster 

som kan verka gynnande för demokratin. Twitter kännetecknas bland annat av att vara en 

öppen plats där vem som helst kan följa vem som helst. På ett nischat område såsom 

miljöområdet kan det vara lättare även för personer från periferin att höras. Att Twitter ännu 

inte används för att skapa kontakt kan hänga ihop med att mediet fortfarande är inne i en 

prövofas där journalisterna testar sig fram för att få reda på vad som fungerar bra. Deras 

erfarenheter har hittills visat att det kan finnas fördelar med att kontakta personer på andra 

sätt, såsom mejl eller via ett telefonsamtal. Det är något som kan komma att förändras om 

Twitter-användningen fortsätter att öka.

Twitter handlar som sagt framförallt om att visa tendenser. Det är en kollektiv intelligens, 

många röster som tillsammans kan slå an toner. Samtidigt består denna kakofoni av enskilda 

röster som emellanåt kan få komma till tals. Twitters huvudsakliga syfte för journalisterna 

består till stor del i att vara just ambient, en indikator, men de enskilda rösterna ska inte 

underskattas eftersom det handlar om att läsa och ta till sig av separata inlägg. Fokus går på så

sätt både mellan helheten och delarna, likt en skiftning mellan makro- och mikroperspektiv. 

Det går inte enbart att förstå Twitter som en ström där allting hänger ihop.
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6. Slutsatser och diskussion

Sammanfattningsvis använder miljöjournalisterna i mångt och mycket Twitter såsom tidigare 

forskning har visat att journalister använder det. Det rör sig om att hålla sig uppdaterad på sitt 

område, att publicera eget material och marknadsföra sig själv, länka till annat som kan vara 

av intresse för en intresserad publik och få en känsla för vilka som som skulle kunna fungera 

som källor på olika områden. Deras attityd till Twitter varierade däremot en del och de hade 

olika strategier för sin användning. Twitter framträder därför som ett verktyg med många 

olika användningsområden och möjligheter.

En stor del av miljöjournalisternas Twitter-användning kan förstås utifrån Hermidas tankar 

om ambient journalism, där Twitter agerar som en trendindikator och ett kollektivt 

intelligenssystem som sammanfattar många olika åsikter och uppmärksammar journalisterna 

på vad som är viktigt för stunden. Denna förklaring kan däremot inte täcka in hela 

användningen av Twitter, eftersom det även i vissa fall handlar om att specifika personer kan 

användas som källor och därmed också få komma till tals. Twitter är inte bara ett flöde, utan 

består trots allt av enskilda inlägg. 

Twitter är ett smidigt och dynamiskt sätt att få en uppfattning om vad som är aktuellt på 

området och vilka som är insatta. För miljöjournalisterna utgör det en samlingsplats för det 

breda miljöområdet. Nyhetskällor som tidigare inte har använts kan också upptäckas via 

Twitter och därmed kan fysiska och sociala gränser överskridas. I dagsläget tycks det inte röra

sig om en dramatisk ökning av nya källor som får komma till tals, men det var en vanligt 

förekommande uppfattning bland de jag talade med att Twitter bidrog med ett breddande av 

deras kontaktnät. Också den ökade användningen av Twitter-citat kan peka mot detta fast det i

nuläget mest rör sig om redan offentliga personers citat som används. En ökad användning av 

Twitter-citat i rapporteringen kan däremot göra att den sortens rapportering blir mer 

accepterad och normaliseras. Om detta händer kan det leda till att fler olika röster efterfrågas 

och därigenom breddas källorna. Om det blir så återstår att se, men kan vara värt att hålla ett 

öga på och undersöka i vidare studier. 

När det kommer till graden av personliga åsikter som miljöjournalisterna kände att de kunde 

ge uttryck för i sina inlägg höll sig samtliga ifrån att vara alltför privata eller personliga i sina 

inlägg. Relationsskapandet gick snarare ut på att verka trovärdig genom att förmedla och ta 
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till sig information från olika håll. Vikten som de kände av att uppfattas som opåverkade kan 

hänga ihop med att de är miljöjournalister. Som sådana behöver de bolla olika perspektiv och 

de kan snabbt bli ifrågasatta om de skulle upplevas företräda någon speciell part. En strategi 

för detta kan vara att de i hög grad skickade vidare andras inlägg och länkar snarare än att 

skriva egna. Twitter är inte en plats där miljöjournalisterna vädrar sina ståndpunkter öppet, 

utan snarare en förlängning av deras journalistiska uppdrag. Som jag nämnde i analysen kan 

det däremot vara intressant att undersöka vidare hur öppna journalisterna är i sitt 

åsiktsuttryck, och om det skulle vara vanligare inom public service, vilket i sin tur skulle vara 

ganska oväntat med tanke på deras specifika uppdrag. 

Via Twitter går det att uppfatta en del av den trenden som går mot en individualisering av 

journalistiken. Det var en genomgående tendens att publicera egenproducerat material på 

Twitter vilket då delvis blir ett sätt för journalisterna att stärka sitt eget varumärke och befästa

sig som viktiga aktörer på fältet. Det visade sig också på så vis att journalisterna själva i hög 

utsträckning ville följa andra journalister. Samtidigt var inte detta varumärkestänk 

genomgående och journalisterna arbetade sällan utefter någon speciell strategi i sin Twitter-

användning. 

Tills sist kan det vara viktigt att nämna det som jag berörde som hastigast tidigare. Att 

Twitters användarantal inte ökar lika snabbt som tidigare kan tyda på att mediets livslängd är 

utmätt. Det går inte att på förhand veta hur Twitter kommer att utvecklas vidare, eller om det 

helt enkelt kommer att tyna bort och försvinna inom kort. I dagsläget tycks Twitter fylla vissa 

viktiga funktioner för somliga journalister, åtminstone för de som deltog i den här studien, 

men detta kan lika gärna förändras inom en snar framtid. Som jag var inne på inledningsvis 

kan det vara viktigt att inte inta en attityd som säger att vår utveckling styrs av vår teknik. 

Twitter kan användas på många olika sätt och fylla olika funktioner. Utvecklingen kan lika 

gärna gå mot utökad demokrati som mot mer likriktning och copy/paste journalistik. 

Eller så blir det ”business as usual”.  
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Bilaga

Intervjuguide

Bakgrundsfrågor:

- Berätta lite kort om din bakgrund – hur har din journalistiska bana sett ut? (Hur länge? Var?)

- Vad är dina huvudsakliga ansvarsområden i nuläget? (Skulle du kalla dig själv miljöjournalist?)

- När skaffade du Twitter och varför?

Hur ser din egen aktivitet ut på Twitter?

- Hur använder du dig av Twitter? (Varför?)

- Har din aktivitet ökat eller minskat under det senaste året? (Varför?)

- Vad brukar du välja att Twittra/RT och varför?

Vilken roll spelar Twitter för dig som miljöjournalist?

- I vilken utsträckning använder du dig av Twitter i ditt arbete? (Dagligen? Mer i specifika 

situationer?)

- Använder du några andra sociala medier regelbundet? (Vilka? Hur ofta?)

Hur påverkar användandet av Twitter ditt journalistiska arbete?

- Har Twitter förändrat hur du arbetar? (Hur?)

- Finns det en speciell policy kring användandet av Twitter på din arbetsplats? (Beskriv den?)

- I vilken mån förväntas du själv vara aktiv på Twitter i din yrkesroll? (Få tips, egen publicering?)

- Vilka fördelar respektive nackdelar har du upplevt att Twitter har för dig som journalist?

I vilken utsträckning hittar du källor på Twitter?

- Vilka kan det vara? (Exempel?)

- Hur ofta händer det att du hittar källor via Twitter? (Andra än de du brukade kontakta innan?)

Vilka ingår i ditt nätverk på Twitter?

- Vilka följer du på Twitter? Listor? (Varför? Tips?)

- Vilka brukar du interagera med på Twitter, till vilket syfte? (Debattera/diskutera? Varför?)

- Vilken målgrupp tänker du att du riktar dig till? (Samma som du har genom ditt huvudmedie?)

Finns det något annat du skulle vilja tillägga, förtydliga eller prata om? Anonymitet?
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