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ABSTRACT  

Lately there has been a decrease when using social media, for example Twitter. It has led to a 

change for journalists today. They have had to learn how to use Twitter in order to be able to 

participate in the development. This has led to quicker news spread.  Because a lot of people 

have access to Twitter it also means that more people here in Sweden could be aware of 

something happening in India. The purpose of this study is to look at the role of the journalist 

when they use Twitter. How does the personal usage look compared to the proffessional and 

how do journalists promote themselves on Twitter? We have used a qualitative textanalysis 

and a quantitative analysis. We have divided the tweets by the journalists in different 

categories and after that we have been able to analyse the content in the tweets.  

The result showed that the journalists were quite active when using Twitter. Some of the 

journalists wrote news that were important to society. In those tweets they also included an 

opinion of their own. We also realised that during the happening of big crisis, for example the 

crisis in Ukraine the journalists updated their Twitter accounts more frequently. There could 

also be links in the tweets from the journalist. It was usually links to their own work or a 

colleagues.  

Authors: Emelie Adolfsson and Lina Wahlnemo 

Keywords: Twitter, tweet, hashtag, social media, Instagram, personal branding and identity.  
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SAMMANFATTNING 

I dagens samhälle har det skett en ökning i användandet av sociala medier som till exempel 

Twitter. Det har lett till en förändring för dagens journalister. De har behövt bli bekanta med 

sociala medier och börjat använda sig av Twitter för att kunna vara delaktiga i utvecklingen. I 

praktiken innebär det att aktuella nyheter kan spridas snabbare. Eftersom många i hela världen 

har tillgång till Twitter, leder det också till att fler personer här i Sverige får information om 

en nyhet i till exempel Indien på ett snabbare sätt. Syftet med denna studie är att undersöka 

journalistens roll när de använder Twitter. Hur såg den privata respektive yrkesmässiga 

användningen ut och på vilket sätt marknadsförde journalisterna sig själva genom Twitter? I 

vår undersökning har vi använt oss av metoderna kvalitativ textanalys och kvantitativ 

innehållsanalys. Med hjälp av ett kodschema har vi delat in tweetsen i olika kategorier för att 

sedan analysera innehållet. 

Resultatet från vår undersökning visar att de journalister vi undersökt är relativt aktiva på 

Twitter. En del av journalisterna skriver samhällsaktuella nyheter där de lägger in egna åsikter 

om nyheten. En annan sak vi fått fram ur vår analys är att om de skett en större nyhet i 

världen, till exempel den dåvarande Ukrainakrisen så blev journalisterna mer aktiva i sitt 

twittrande. Det kunde även förekomma länkningar i tweetsen till journalistens eget arbete 

eller en kollegas.  

Författare: Emelie Adolfsson och Lina Wahlnemo 

Antal sidor: 48 sidor (83 sidor inklusive bilagor). 

Kurs: Examensarbete MKV kandidat, V0012F.  

Universitet: Luleå Tekniska Universitet.  

Termin: VT 2014, LP 4.  

Handledare: Johanna Parikka-Ahlstedt 

Examinator: Anna Edin  

Keywords: Twitter, tweets, hashtag, sociala medier, Instagram, personal branding, identitet 
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1. INLEDNING 

Twitter grundades 2006 men blev populärt först 2008. Idag används Twitter av över 200 

miljoner användare i världen. I Sverige finns det 243 312 stycken aktiva användare på 

Twitter. En tweet, som det kallas, får endast bestå av max 140 tecken.  Twitter är ett av de 

snabbast växande sociala medierna och används av allt ifrån påven till USA:s president 

(Socialnomics 2013).  

Att använda sig av till exempel bloggar eller Facebook som källor till nyheter har däremot 

minskat. Samtidigt har bildmediet Instagrams popularitet ökat. Det har alltså blivit mer 

populärt att använda sig av kortfattade meddelanden i form av tweets på Twitter eller bilder 

på Instagram (Aalund 2012). 

Twitter är en allmän plats för diskussion där man kan ge uttryck för sina ställningstaganden på 

ett privat och offentligt plan. Eftersom Twitter blivit ett sådant pass populärt medium på kort 

tid har detta lett till en ökad användning.  

De som använder sig av Twitter brukar kategoriseras i tre olika grupper. Den första brukar 

kallas literalists och de använder Twitter för att berätta om vad de gör för tillfället. Den andra 

gruppen, som också är den gruppen som är mest aktiv på Twitter och skriver mest kallas 

networkers. De använder Twitter till att kommunicera med alla människor under hela dygnet. 

Den tredje och sista gruppen använder Twitter i huvudsak för att kommunicera direkt med 

andra personer som använder sig av Twitter, de kallas facilitators.  

Nästan en tredjedel av dagens journalister skulle ha svårare med sina jobb utan Twitter och 

Facebook. Nätjournalisterna är de som använder sig mest av Twitter när man tittar på svenska 

journalister (Medievärlden 2012 ).  

Med hjälp av Twitter har enskilda medborgare fått möjligheten att förse nyhetsredaktioner 

med filmklipp och bilder på ett helt annat sätt än tidigare. Utökandet av sociala medier som 

Twitter har medfört både för- och nackdelar. En av fördelarna med Twitter är att fler 

människor ges möjligheten till att påverka samhällsdebatterna. De ges också möjligheten att 

ha närmare diskussioner med journalisterna. En nackdel med Twitter är att makthavare kan 

använda Twitter som sin egen marknadsföringskanal och på så sätt undvika mediegranskning 

(MIK Statens medieråd 2015).  
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I dag kan vi människor vara mer uppkopplade på sociala medier än tidigare tack vare ökandet 

av den mobila webben. Twitter har lett till att människor, som till exempel politiker, kunnat 

diskutera direkt med folket. Twitter har också bidragit till att förändra världen genom att nå ut 

till människor på ett nytt och snabbare sätt. Samtidigt har människor kunnat bidra till 

journalistiska nyheter genom direkta uppdateringar på Twitter som kunnat ses världen över. 

Förändringen av den konstanta och sociala närvaron är något som kommer fortsätta utvecklas 

och Twitter kan ses som ett typiskt exempel på detta (Journalisten 2012 ).  
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3. SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 

3.1. Syfte 

Syftet med vår uppsats är att studera och analysera vilken roll journalister har när de skriver 

på Twitter och hur den privata och yrkesmässiga användningen av Twitter ser ut hos 

journalister. Vi vill ta reda på om journalister marknadsför sig genom Twitter och hur pass 

viktig journalisternas trovärdighet är för mediebolagen och allmänheten.   

Som framtida journalister är det här forskningsämnet intressant eftersom många inom det 

journalistiska yrket använder exempelvis Twitter som sitt virtuella nyhetsrum.  

3.2 Frågeställningar 

 Vad är innehållet i de tweets som vi analyserar i vår studie? 

 Hur reflekteras det journalistiska oberoendet i de yrkesmässiga tweetsen?  

 Finns det några skillnader och likheter i de journalistiska tweetsen som privatperson 

och journalist? 

 På vilket sätt visar journalisterna marknadsföring i sina inlägg på Twitter? 
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4. BAKGRUND 

4.1 Sociala medier 

När internet fick sitt genombrott för drygt 20 år sedan förändrades förutsättningarna för hur vi 

människor konsumerar och producerar information. Vi är inte längre hänvisade till etablerade 

redaktionella massmedier utan kan själva söka information från en mängd olika källor. Vi 

omges av information och budskap i form av text, ljud och bild. I dagens sociala 

medielandskap kan människor producera och publicera medieinnehåll genom att medierna är 

delaktiga i att formge vår bild av världen (MIK Statens medieråd 2015) 

Sociala medier ses idag ofta som en självklarhet i vardagen. Vi delger mer än gärna våra 

vänner om våra liv via statusuppdateringar eller länkar på Facebook. Vi lägger upp privata 

bilder eller korta klipp på Instagram och Flickr. Vi finner snabbt nyheter via Twitter och nya 

egna filmklipp läggs upp på YouTube.  

När en person skapar ett socialt mediekonto lägger de in information om sig själva som kan 

ses av allmänheten. Det kan vara information om yrke, bostadsort, ålder, kön och vad 

personerna gillar och inte gillar. All den informationen kan visas offentligt för allmänheten  

(Understand media 2010). 

 

Dagens publik räknar med att kunna välja vad de läser och många tror att de kan bidra med 

innehåll och åsikter. Denna förändring som ibland kallas för sociala medier revolutionen, tar 

inte död på den traditionella journalistiken som många tidigare trott. Det är mer av en födelse 

av en demokratisk rörelse som betonar en del av de journalistiska nyckelfaktorerna: öppenhet, 

ärlighet, och ger en röst åt den person som inte har en. Många traditionella och icke-

traditionella medier rapporterar och kommenterar hur internet och sociala medier, har börjat 

påverka nyhetsorganisationer och hur de fungerar. Idag står även tidningar inför en utmaning 

om hur man gör nyheter lönsamma i den digitala tidsåldern (Studentpulse 2010). 

 

Journalister har haft stor nytta av sociala medier. Framförallt när journalisterna velat komma i 

kontakt med en större publik och få spridning av sina nyheter. Genom att flytta information 

snabbt mellan stora grupper av människor får sociala medier en värdefull 

tvåvägskommunikation. En sådan förändring kan innebära att lokala nyheter förvandlas till 

internationella nyheter väldigt snabbt. Det beror på att sociala medier har möjligheten att 

delge information till hela världen.  



9 

 

En risk som finns är att journalisterna gör nyhetsurval utifrån vad som lockar flest människor. 

Viktiga granskningar eller verklighetsskildringar riskerar att falla bort eftersom de inte 

förväntas få snabb och bred spridning (Socialsongbird 2013). 

 

Under den politiska protestyttringen Arabiska våren som inleddes 2010 använde de som 

protesterade sociala medier vilket fick betydelse för hur nyhetsflödet till den övriga världen 

såg ut. Själva händelseutvecklingen kunde följas genom Twitter och via streamingtjänsten 

Bambuser, där videoklipp från händelserna laddades upp. Detta sågs som en form av 

medborgarjournalistik och en förändring av nyhetslandskapet. Medborgarjournalistik och 

genererat innehåll ger fler människor möjligheten att bryta igenom de traditionella 

nyhetsflödena. Det kan då uppstå problem med informationen som producerats i de nya 

kanalerna. Ett exempel kan vara att det blir svårare att upptäcka vem som är avsändare och 

vilket syfte den som kommunicerar egentligen har. Det kan också vara svårt att verifiera 

sanningshalten i innehållet. Sociala medier har gett människor nya möjligheter att uttrycka 

sina åsikter och ta del av andras (MIK Statens medieråd 2015). 

Det är viktigt att notera att sociala medier och bloggar inte ersätter journalistik. Däremot 

bidrar de med ytterligare ett lager av information till de befintliga nyhetskällorna. Sociala 

medier har förändrat processen kring hur journalister närmar sig nyheter genom att hjälpa 

journalisterna med nyhetsinsamling och genom crowd sourcing. Det har lett till att 

journalisterna fått mer material om nyheter och tillgång till ett bredare utbud av röster som 

kan berätta om sina upplevelser och delge sina åsikter i den aktuella frågan. Sociala medier 

har hjälpt journalister att komma i kontakt med ögonvittnen snabbare genom att människor 

gärna lägger ut intressanta saker som de själva har bevittnat. Det gör det lättare för 

journalisten att spåra dem som kan ha värdefull information om en händelse. Etablerade 

journalister väljer också att använda sociala medier eftersom det kan fungera som ett annat 

sätt att distribuera sitt innehåll . Detta är ett sätt som säkerställer att journalistens arbete och 

forskning inte går till spillo (Socialsongbird 2013).  

 

4.2 Twitter 

Twitter är ett socialt nätverk med fokus på intressen snarare än på vänner, där användarna 

skapar korta inlägg av 140 tecken eller mindre. Twitter-användare kan följa och se 

uppdateringar från andra användare, skicka offentliga eller halvprivata svar. De kan också ha 

privata samtal med andra användare. Användare kan också söka i hela nätet i realtid efter 
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intressanta ämnen eller organisera sina strömmar med hashtags och listor, samt lägga till 

bilder eller videos till sina poster (Berkeley – University of California 2014).  

Varje tweet som postas är offentlig och syns på användarens Twitter profil. Andra Twitter-

användare kan sprida enskilda tweets genom att göra en retweet, det är en form av länk som 

gör att andra Twitterföljare kan se meddelandet. (Twitter 2015). 

Utöver vanliga privatpersoner använder många företag, webbplatser, artister och 

organisationer Twitter som ett sätt att nå ut till sina användare, kunder och fans. Twitter har 

också varit ett verktyg för regimkritiker i totalitära regimer att kommunicera med omvärlden. 

Det har också använts under till exempel naturkatastrofer eller politiska konflikter då 

privatpersoner som befunnit sig på plats kunnat ge direkt rapporteringar om 

händelseförloppet.  

Ett exempel som beskriver ovanstående är när journalisten Charlie Skelton från den brittiska 

dagstidningen The Guardian som privatperson skrev meddelanden på Twitter om hans försök 

att infiltrera in sig i en hemlig grupp när de skulle ha ett möte i Aten 2009. Detta genom att 

skriva personliga reflektioner och erfarenheter kring sitt försök. Han fick aldrig in något 

nyhetsmaterial men hans uppdateringar på Twitter blev lästa över hela världen (Siapera, 2012, 

s 138). 

Vi tycker att ovanstående exempel har relevans för vårt forskningsämne därför att genom 

Twitter kunde journalisten Charlie Skelton nå ut med sin information trots att han inte skrev i 

egenskap av journalist utan som privatperson. Det leder då till frågan hur allmänheten 

egentligen såg på hans yrkesetiska perspektiv.  

 Ett exempel på hur avgörande Twitters roll var i människors chans att uttrycka sig var det 

iranska presidentvalet 2009, när det visade sig att rösterna var arrangerade. Twitter var då en 

plattform för både människor och journalister att uttrycka sina åsikter på. Tack vare Twitter 

kunde människorna få frihet att uttrycka sig och uppmärksamma människor i resten av 

världen på hur situationen såg ut (Siapera, 2012, s 98). 

Ovanstående exempel tycker vi passar bra till vår undersökning eftersom journalisterna inte 

lyckades skriva om nyheten i den lokala medierapporteringen. Med hjälp av Twitter lyckades 

människor och journalister ändå att nå ut med informationen. Utan Twitter hade det varit 

svårare för journalisterna i Iran att få ut nyheten om de arrangerade rösterna i valet.  
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En studie som genomfördes av det svenska mediedatabasföretaget CISION, visade att 97.2 

procent av svenska journalister använder Twitter i sitt dagliga arbete och att 31.3 procent av 

journalisterna anser att de inte skulle kunna genomföra sitt arbete utan Twitter. Det är en 

förklaring till varför Twitter är så pass viktigt som det är inom det journalistiska yrket  

(CISION, 2012). 

Paul Lewis är Washington korrespondent vid dagstidningen The Guardian och han anser att 

Twitters betydelse för framtidens journalistik är uppenbar. 

 

“Twitter is the digital footprint of things that are happening around the world. If Twitter 

becomes as ubiquitous as the mobile phone – there’s 4bn mobile phone users in the world – 

that’s huge. As a journalist who wants to find out things people don’t want you to know, 

that’s very exciting” (The Conversation 2013). 
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5. TEORI 

Vi har valt att använda oss av tre olika begrepp i vårt arbete. Nedan finns en sammanfattning 

på teorierna som förklarar dessa begrepp. Vi har valt att utgå ifrån följande begrepp:  

 Identitet 

 Offentlighet 

 Varumärkesprofilering/ Marknadsföring 

5.1 Identitet  

Varje individ har en social identitet och en personlig identitet. Dessa två är intimt förbundna 

med varandra. Det betyder inte att de nödvändigtvis alltid stämmer överens. Den sociala 

identiteten får vi genom hur andra människor uppfattar oss och de gemensamma 

förbindelserna vi ingår i: vilken stadsdel vi kommer ifrån, vilket kön vi har, ålder, utbildning 

och yrke. Den personliga identiteten ställer mer frågan: vem är jag? Frågan besvarar det unika 

hos oss själva, vad som skiljer oss från andra och vad som gör våra erfarenheter och känslor 

speciella (Gripsrud, 2002,s.22).  

Det finns två drag som kännetecknar de sociala medierna. De skapar en sorts halvoffentlig 

sfär där privata samtal kan avlyssnas av nästan vem som helst. De sociala mediernas andra 

viktiga identitetsrelevanta drag visade sig redan från början: viljan att skapa och behålla 

sociala relationer som helt och hållet är baserade på kontakt via nätet. Psykologen Sherry 

Turkles syn på internetanvändning är enligt henne en mer ”mångsidig och flexibel 

postmodern identitetsbildning (Gripsrud, 2002, s. 50-51). 

Det finns två teoretiska perspektiv. Den första är socio-kognitiva karaktären. Den tar hänsyn 

till hur vi bidrar med värderingar och föreställningar i de kommunikativa sammanhangen. De 

bidrar tillsammans till vårt identitetsskapande. Det andra perspektivet är diskursteroetiska 

karaktären. Den fokuserar på språkets roll i identitetsprocessen. Identitet betraktas som 

relativt trögrörliga företeelser. Dessa egenskaper aktiveras och kombineras istället på olika 

sätt och leder till olika identiteter i skilda språkliga och sociala sammanhang (Olausson 2009, 

s.142).  

Kommersialiseringen av medierna ses som ett hot mot medborgaridentiteten. I takt med de 

reklamfinansierade medierna skulle publiken anta konsumenternas passiva identitet istället för 

att se sig själva som aktiva medborgare. Inom kulturstudier har man hävdat att mångfalden 
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och spridningen av elektroniska medier leder till oförutsägbara och nyskapande identiteter. 

Det handlar om att de olika identitetspositionerna aktiveras vid olika tillfällen och olika 

sociala sammanhang. Komplexiteten mellan medierna och identitetsskapandet orsakas av att 

medierna erbjuds tillträde rakt in i människors hem (Olausson 2009, s.145).  

Nätet bidrar till social integration – och till att individerna hör ihop i ett samhälle (ett exempel 

på detta är Facebook) och på mer abstrakta, institutionella nivåer; organisationer, ämbetsverk, 

institutioner och företag på nätet, tillsammans med alla medier. På nätet blir vårt förhållande 

till medierna en personlig realitet (Gripsrud, 2002, s. 34-35).   

I vår studie kommer vi använda oss av begreppet ”identitet” genom att titta på hur journalisten 

hanterar sin yrkesmässiga identitet. Vi kommer också titta på journalistens vilja att skapa 

sociala relationer när de använder Twitter. Vi kommer undersöka den sociala integrationen i 

form av journalistens sätt att integrera med sina följare på Twitter. Hur mycket låter sig 

journalisterna färgas av den personliga respektive sociala integrationen.  

Identitet är relevant för vår studie eftersom journalister har en typ av identitet när de använder 

Twitter. Journalisterna har möjlighet att integrera och kommunicera med allmänheten genom 

sina korta inlägg. Där kan identiteten vara av både professionell och privat karaktär. Den 

professionella identiteten är när journalisten twittrar om nyhetsrelaterade saker. Privata 

identiteten bär journalisten med sig i princip hela tiden. Som Gripsrud (2002) beskrev tidigare 

så har människor en vilja att skapa relationer via kontakter på nätet. Genom sina tweets kan 

journalisten dela med sig av sina nyheter och åsikter. Samtidigt kan allmänheten ta del av allt 

och de har också möjlighet till att diskutera allt med journalisten via Twitter.  

Vi kan applicera begreppet "Identitet" i vår uppsats eftersom de inlägg som journalisterna 

väljer att lägga ut på Twitter hjälper följarna att bilda sig en uppfattning om journalisten 

ifråga. Den personliga identiteten handlar mer om vem man är som person enligt sig själv och 

det kan vi konstatera skulle vara betydligt svårare för journalistens följare att avgöra baserat 

enbart på inlägg från Twitter.  

5.2 Offentlighet 

Jürgen Habermas är en tysk sociolog och filosof och är grundaren till den borgerliga 

offentligheten. Begreppet offentlighet saknar en entydig definition men kan beskrivas som ett 

eget och säreget socialt område. Den består av sociala inrättningar där människor kan 
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diskutera och reflektera tillsammans. Genom diskussion i offentligheten kan det fastställas 

vad som är allmänhetens bästa. (Habermas, 1984, s 15).  

Offentligheten är ett rum eller en plats som är placerad i förhållande till andra rum. 

Offentlighetens roll eller funktion är att vara en plats där medborgarnas önskemål och åsikter 

kommer till uttryck (Gripsrud, 2002, s.290). 

Begreppet offentlighet i modern tid, kopplas ofta samman med demokratins utveckling. I 

boken ”Borgerlig offentlighet” talar Habermas (1984) om 1700-talets upplysningstänkande 

som ett slags avgörande för den moderna förståelsen av offentligheten. Habermas (1984) 

knyter samman offentligheten med den framväxande borgarklassen och menar att tack vare 

den så uppstod en ny samhällssfär, som lade grunden för en diskursiv demokrati.  

Det har funnits situationer i det förmoderna samhället som på sätt och vis kan liknas vid en 

föregångare till dagens offentlighet. Det fanns till exempel många olika typer av folkliga 

sammanträden – på marknader, på torget eller i kyrkan –där man fick reda på nyheter och 

lokala frågor diskuterades. Detta kallades för plebejisk offentlighet. (Gripsrud, 2002, s.291).  

I vår uppsats kommer vi använda oss av begreppet offentlighet därför att Twitter kan ses som 

en form av folkligt sammanträde fast på nätet. Journalisterna lägger upp tweets som 

informerar omvärlden om nyheter eller olika händelser. Följarna har sedan möjlighet att även 

direkt prata med journalisten via Twitter. Vi kommer också titta på hur journalisterna ger 

följarna, det vill säga människorna i samhället, en chans att komma till tals. Det är intressant 

eftersom det är den primära funktionen för ett offentligt forum enligt Habermas. Vi kommer 

också reflektera över journalisternas roll som den offentliga faktorn. Journalister och media 

anses vara en stor del av samhället och därför är det intressant att titta på aspekten på vilket 

sätt journalisterna tar hänsyn till det.  

Vi tycker det här är intressant eftersom media enligt Habermas (1984) har en avgörande roll i 

förmedlingen av offentliga samtal. Ett socialt medium som till exempel Twitter kan i dagens 

samhälle ses som en plats där många människor kan fråga och diskutera aktuella ämnen som 

berör alla oavsett tid på dygnet. Vi anser att begreppet offentligheten har relevans i vår 

uppsats därför att journalisterna  har möjlighet att få respons på sina inlägg och därmed även 

kunna få kritiska synpunkter istället för att följarna enbart agerar som mottagare av innehållet 

i tweetsen.  

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas
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5.3 Varumärkesprofilering & marknadsföring  

I dag tar sociala medier en alltmer central plats i hur människor marknadsför sig själva för att 

synas, höras eller skapa nya kontaktnät. Varumärkesprofilering och marknadsföring går hand i 

hand med varandra. Om en person har ett tydligt varumärke blir det lättare att kommunicera 

och nå ut med sitt budskap till andra människor.  

Definitionen av personal branding betyder att en individ kan omvandla sig själv till ett 

varumärke som kan förstärkas, utvecklas och promotas. 

“A personal identity that stimulates precise, meaningful perceptions in its audience about the 

values and qualities that person stands for” (Montoya, 2002, s.15).  

Ett varumärke handlar om inflytande. Varumärket påverkar hur människor i din målgrupp 

uppfattar dig och vad de förknippar dig med. För att varumärket ska vara så effektiv som 

möjligt finns det, enligt Montoya (2002), tre grundläggande uppfattningar som man bör 

framkalla hos sin tilltänkta målgrupp: 

 Du är annorlunda 

 Du är överlägsen 

 Du är äkta  

 Att vara annorlunda betyder att du ska betraktas som ”ny” och ”originell”, det anses vara den 

viktigaste aspekten inom varumärkesprofilering. Om du inte ses som annorlunda anses du 

snarare som en efterföljare, något som gör det mycket svårare att fånga marknadsandelar. När 

det kommer till att vara överlägsen måste ditt varumärke ge uppfattningen av att du är bäst på 

det du gör. Att ses som en ledare gällande ditt område är avgörande för att vinna förtroende 

bland de människor som inte känner dig personligen. Dessutom är det viktigt att du är äkta. 

Varumärkesprofilering går ut på att vara sanningsenlig om vem du är, vad din styrka är och 

vad det är du älskar med ditt arbete – allt detta måste förmedlas till din marknad. Dagens 

kunniga konsumenter kan direkt känna av om man är ytlig eller inte (Montoya, 2002, s.12).  

 Varumärkesprofilering och marknadsföring passar väl in på de journalister som vi valt att 

följa på sociala medier. Hur pass yrkesmässiga de är och på vilket sätt de knyter band till sina 

följare på Twitter. 
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Varumärket förmedlar dagligen  information om din person, förmåga och prestation. Om ditt 

varumärke sänder ut det ”rätta budskapet” kommer detta skapa förväntningar i medvetandet 

hos de som följer dig (Montoya, 2002, s.13).  

Sociala medier går allt mer och mer mot flervägskommunikation i kontrast till den 

traditionella basmodellen där det är avsändarna som styr. De flesta som arbetar med sociala 

medier är överens om att företags kommunikation som finns i de sociala medierna bör i första 

hand vara inriktade på att bygga relationer, öppna upp för dialog och att skapa ett förtroende – 

inte att sälja produkter (Carlsson, 2010). 

Vi tycker att varumärkesprofilering och marknadsföring är relevanta för vår studie eftersom 

journalisterna vi valt ut använder sig utav sociala medier och främst Twitter för att framföra 

sina budskap. I och med detta kan Twitter ses som en marknadsföringskanal för journalisten. 

Det kan också ses som en byggande plattform för journalistens varumärke eller för företaget 

de jobbar på.  

5.4 Yrkesetiska regler 

I Sverige har vi tryckfrihet och yttrandefrihet. Det innebär att journalister inom tidning och 

etermedia ska kunna framföra sina åsikter och lyfta fram nyheter som ska tryckas,  sändas och 

anses vara allmännyttiga.  

”En stark journalistisk integritet är avgörande för trovärdigheten. Den som granskar samhället 

måste också själv kunna tåla att bli granskad. Att journalisten visar hänsyn i arbetet på fältet 

är viktigt för allmänhetens förtroende. Tilltron till medierna och dess medarbetare bygger på 

att yrkesreglerna följs” (Journalistförbundet 2013). 

Några exempel på riktlinjer mot de journalistiska yrkesreglerna kan vara: 

 Använd inte din ställning som journalist, eller presskortet, till att utöva påtryckning för 

egen eller andras vinning eller till att skaffa privata förmåner 

 När journalisten är i tjänst får hen inte ta uppdrag av andra personer utanför sin 

arbetsplats.  

 Journalisten ska ta hänsyn till upphovsrätten när det kommer till text, bild och ljud. 

 Ange källan när en framställning huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter 

(Journalistförbundet 2013). 
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Det är viktigt att värna om trovärdighet och integritet inom medievärlden. För att detta ska 

vara möjligt krävs det att medierna och journalisterna är fria och självständiga i sin 

rapportering. Inga misstankar får uppkomma hos allmänheten så att obehöriga olämpligt kan 

influera innehållet eller bedriva påverkan över det som publiceras. Därför får ingen 

hopblandning ske mellan redaktionellt material samt reklambudskap.  

”Gränsen mellan redaktionell text och textreklam tangerar över tid att bli alltmer otydlig. 

Övertramp sker alltför ofta. Många gånger av ren okunskap och andra gånger mer medvetet 

som till exempel genom sponsrat innehåll och kommersiella samarbeten. Ett ökande problem 

är så kallade advertorial, det betyder reklamtexter som efterliknar redaktionellt material” 

(Journalistförbundet 2013). 

Några exempel på riktlinjer mot textreklam kan vara: 

 När produkter eller varumärken exponeras i sammanhang som kan antas utgöra 

produktplacering 

 Vid publicitet kring egen försäljning av varor och tjänster samt egna arrangemang 

  Vid publicitet kring företags, organisationers eller myndigheters verksamhet, 

produkter eller andra arrangemang, så att ett otillbörligt gynnande inte sker 

 När produkter/tjänster i konsumentupplysande material redovisas. Låt det klart framgå 

hur urvalet ägt rum, hur produkter/tjänster blivit jämförda eller testade samt att 

redaktionen är avsändare (Journalistförbundet 2013). 
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5.5 Tidigare forskning  

Från början så var journalistik en enkelriktad kommunikation från redaktionen och ut till 

publiken. Idag har journalistik mer karaktär av flervägskommunikation och ett snabbt 

växande forskningsfält.  

Hvifelt och Nygren hänvisar i sin bok till en amerikansk studie genomförd av Omnicon´s 

Brodeaur (Vaughan 2008). Undersökning visade att journalisternas inställning till nya 

informationskällor i form av bloggar och sociala medier skiftade en hel del. Majoriteten av de  

180 undersökta journalisterna är eniga om att de nya källorna hade effekt både på snabbhet i 

rapporteringen och i tonen. Tre fjärdedelar av journalisterna ansåg att nyhetsspridningen via 

mejl och sociala medier hade en stor påverkan på deras rapportering (Hvitfelt & Nygren 2008, 

s. 192). 

En del forskare anser (se bl.a. Lloyd, 2006) att det finns en allmän trend i det nya interaktiva 

kommunikationssamhället att ifrågasätta eliters, oavsett område och nivå, rätt att tycka för alla 

andra. I detta sammanhang diskuteras bland annat medierna och deras ställning i samhället . 

Många – och allt fler – ifrågasätter helt enkelt journalisternas förmåga och roll samt 

medieföretagens intresse att vilja förmedla relevanta nyheter och information (Hvitfelt & 

Nygren 2008, s. 192). 

5.5.1 Hur sociala medier påverkar journalistiken 

 Dr Agnes Gulyas undervisar om medier, kommunikation och multimedia-journalistik vid 

School of Media, Art and Design i Canterbury, England. I sin artikel “The influence of 

professional variables on journalists’ uses and views of social media” gör hon en 

grundläggande kartläggning om hur forskningen de senaste åren uppfattar de sociala 

mediernas inverkan på journalistiken. En av alla förändringar som Gulyas tar upp är att 

förutom journalisternas påtryckningar att fokusera på de traditionella huvudsysslorna ska de 

även utföra fler aktiviteter på andra mediala plattformar (Gulyas, 2013, s. 272). 

Gulyas anser att snabbare kommunikationsvägar via sociala medier leder till effektiva och 

enklare kommunikation. Journalisterna har numera flera verktyg att välja mellan för att finna 

information, publicera artiklar och få reda på saker som händer mycket snabbare. Som om 

inte detta vore nog kan enskild journalist på ett smidigare sätt få fram förstahandskällor utan 
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att behöva transportera sig långa sträckor för att inhämta dem. Trovärdigheten ökar avsevärt 

då journalister kan ta närmre platsen där något som händer äger rum (Gulyas, 2013, s. 272). 

 

5.5.2 Hur journalistik används på nya plattformar 
  

2006 genomförde doktorand Ulrika Hedman en fallstudie av Göteborgs-Postens dåvarande 

arbete gällande flerkanalspublicering (publicerat innehåll för papperstidning och digitala 

kanaler). Hedmans undersökningen redovisades i magisteruppsatsen “Har ni något webbigt?” 

samma år. Fokus på studien låg främst på arbetsrutinerna på redaktionen, nyhetsvärderingarna 

och medielogiken. Resultatet visade att Göteborgs-Posten i första hand arbetade med 

producering och publicering av innehåll till papperstidningen och webbtidningen samt att 

mobiltjänster var under utveckling. Hedman poängterade att publiceringen för 

papperstidningen och webbtidningen skedde i enlighet med varierande villkor både vad gällde 

nyhetsvärdering och medielogik. Villkoren betydde varierande arbetsrutiner för redaktionerna 

vilket gjorde det nödvändigt  för dem att samarbeta i högre utsträckning. Studien visade även 

på att det fanns specifika kännetecken för nyheter till webbtidningen. Nyheterna skulle vara 

aktuella och gärna i en pågående process så det kunde ge möjlighet till ständig rapportering. 

Nyheterna på webbredaktionen  hade också ofta en tendens att prioritera de enkla nyheterna, 

mycket på grund av bristande resurser. (Hedman 2006). 

 

5.5.3 Svenska journalisters användning av sociala medier 
 

2011-2012  genomförde Ulrika Hedman tillsammans med Monika Djerf-Pierre en studie kring 

journalisters professionella och  privata användning av sociala medier. Denna tidskriftsartikel 

publicerades 2013 under titeln "The social journalist". Deras artikel utgår från "Journalist 

2011" och är en kvantitativ undersökning som baseras på ett samarbete mellan Svenska 

Journalistförbundets undersökningar (SJS), Institutionen för journalistik, medier och 

kommunikation vid universitetet i Göteborg och  Svenska Journalistförbundet (SUJ) var femte 

år.   

SUJ fungerar som en traditionell facklig organisation för svenska journalister. SJS 

undersökningarna riktade in sig på ett urval av medlemmar från SUJ. För att bli antagen som 

medlem  i SUJ måste man vara en aktiv professionell journalist, frilans eller anställd av en 
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svensk medieorganisation. Under 2011 hade facket 17 500 medlemmar. Utav dessa valdes 

sedan 2500 personer slumpmässigt ut. När urvalet väl gjorts fick samtliga utvalda personer 

besvara en postenkät som innehöll ett brett utbud av ämnesområden: kön, ålder, klass, 

utbildning, karriär, arbetsupplevelser, arbetarvillkor, professionella värderingar, journalistiska 

normer, etik, livsstil, sociala medier användare, medieattityder och politiska åsikter. 

(Andersson 2012) 

Hedman och Djerf-Pierre analyserade journalisternas värderingar, syften och nivåer när det 

gäller användningen av sociala medier. Deras analys kunde så småningom delas in i tre 

kategorier när det kom till sociala medier-användare hos journalister. Den första kategorin var 

sceptical shunners (skeptiska avståndstagare), den andra kategorin kallades för pragmatic 

conformists (pragmatiska följare) och den sista kategorin titulerades enthusiastic activists 

(entusiastiska aktivister).  Hedman och Djerf-Pierre kunde också konstatera att skillnaderna i 

sociala medier bland journalisterna till stor del var kopplade till deras ålder, deras 

journalistiska arbete och vilken typ av uppfattning som de har gällande anpassning till 

mottagarna (följarna) och hur pass varumärkesbyggande dem är (Hedman & Djerf-Pierre 

2013). 

I undersökningen "Journalist 2011" som Hedman och Djerf-Pierre utgick från i sin egna 

artikel, undersökta man journalisternas användning av sociala medier i arbetet. Det visade sig 

att 44 procent av journalisterna dagligen använde sig av sociala medier i arbetet. Vidare 

visade undersökningen på att det skiljer sig mycket beroende på vilken åldersgeneration man 

tillhör och vilken tidningsredaktion man arbetar på. Nästan dubbelt så många av de yngre 

journalisterna (29 år eller yngre) var dem som använda sociala medier i arbetet jämfört med 

de äldsta journalisterna (60 år eller äldre).  Kvällspressens och Sveriges Radios journalister 

var dem som  i störst utsträckning använde sig av sociala medier. De som använde sociala 

medier minst var dagspressen i storstäderna, landsortstidningarna samt de kommunala 

informationstidningarna (Djerf-Pierre 2012). 

5.5.4 Transparens bland svenska SR-journalister på Twitter 
 

Idag är det inte lika omdiskuterat att påstå att sociala medier är viktiga för journalistiken. 

Sociala medier kan bland annat ses som en viktig del för att öka följarnas förtroende för såväl 

enskilda redaktioner och journalister som för journalistiken i sig. Innan genomslaget med 

sociala medier handlade det mycket om envägskommunikation mellan journalistiken och 
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publiken. I dag handlar det istället om relationerna (flervägskommunikation) mellan publiken 

och journalisterna. De som följer en eller flera journalister och redaktioner på Twitter får 

förutom information om ständigt pågående nyheter och händelser även lära sig mer om hur en 

nyhetsredaktion arbetar och hur journalistiken är uppbyggd. Följarna får dessutom en bättre 

inblick hur journalisterna förhåller sig på Twitter, kanske på ett mer personligt och privat plan 

kontra det professionella, yrkesmässiga. Journalister granskas inte längre med hänsyn till det 

de publicerar, utan hur de verkar framstå i sociala medier.  

 

Doktorand Ulrika Hedman vid JMG i Göteborg har genom sin publicerade tidskriftsartikel för 

Medienormen - journalistisk utveckling och mediedebatt från Sveriges Radio, undersökt hur 

transparant svenska journalister egentligen är när de använder sig av Twitter. Studien 

beskriver att det är viktigt att journalistiken är öppen med hur nyheterna blir till. Det är också 

viktigt att se hur redaktioner och journalister arbetar. Det ger en högre trovärdighet på de 

publicerade nyheterna. Det leder till att publiken känner större förtroende. Genom att använda 

sociala medier för publikdialog och för att engagera publiken på olika sätt i den redaktionella 

processen kan det dessutom leda till att öppenheten ökar (Sveriges Radio 2015).  

 

Hedman har i sin undersökning valt att titta på tre olika typer av transparens på Twitter: 

jobbrelaterat (journalistik, nyhetsarbete och det dagliga arbetet), deltagande (direkta 

uppmaningar till publiken/följarna att hjälpa till eller komma med idéer) och personligt/privat 

(direkta referenser till privatlivet). Hon  samlade därefter in tweets från drygt 2 500 svenska 

journalister under en vecka i maj månad och analyserade ett mindre urval om1 500 tweets. 

Hedman valde att titta på innehållet när journalisterna twittrade från konton i eget namn, 

vilket var mer eller mindre privata konton. 

 

Undersökningen visar att Sveriges Radios journalister utmärker sig genom att skriva många 

jobbrelaterade tweets. Av alla tweets så handlade 22 procent om nyhetsarbetet på redaktionen 

och journalistiken rent generellt. Dessa journalister är även duktigast på att integrera med 

publiken/följarna när det gäller att komma med tips och delta i nyhetsarbetet. Motsatsen i 

undersökningen kunde man hitta hos journalisterna som arbetar på TV4 eller andra 

kommersiella stationer. Där låg det redaktionella och journalistiska engagemanget på 8 

procent samt 0 procent när det kom till att interagera med publik/följare. Däremot när det 

gällde personliga/privata tweets dominerade dessa med 16 procent jämfört med Sveriges 

Radios journalister som hade 7 procent i samma kategori.  
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Innehållsanalysen av undersökningen visar att när det gäller hur pass transparent en journalist 

är finns det två tydliga typer av twittrare. Antingen finns det de som twittrar väldigt sällan 

eller måttligt och nästan uteslutande jobbrelaterat, eller så finns de som twittrar kontinuerligt. 

Det är också dessa journalister som blandar jobb och privatliv i flödet samt engagerar att föra 

samtal mellan sin publik/följare och få hjälp i jobbet. 

Hedmans slutsats i  undersökningen är att ”var fjärde tweet från de svenska journalisterna på 

Twitter kan beskrivas som transparent på något sätt. Det finns heller inget som säger att en 

journalist måste använda en del av sitt twittrande till jobbprat eller att försöka interagera med 

publiken i form av följare. Däremot är det många redaktioner som önskar att det vore så och 

de uppmanar också sina anställda journalister att twittra om redaktionsarbete, nyhetsjakt och 

journalistik.” Hedman  tror att det ska ses utifrån en journalistisk syn där det handlar om att 

skapa en relation mellan journalist och publik/följare (Sveriges Radio 2015). 
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6. METOD 

6.1 Metod  

Det finns två olika sorters undersökningsproblem: inomvetenskapliga och utomvetenskapliga 

problem. Ett inomvetenskapligt problem är av mer generell natur, som till exempel ”Vilka 

faktorer bestämmer förutsättningarna för mellanstatligt arbete?” När vi kopplar ett 

inomvetenskapligt problem till forskning ska det kopplas till tidigare forskning inom det valda 

undersökningsområdet. Ett utomvetenskapligt problem beskrivs på följande sätt: 

”utomvetenskapliga problem eller samhälleliga som det också kallas uppkommer ofta genom 

observationer eller enskilda händelser”. Ett samhälleligt problem kan kopplas till att 

forskningsproblemet har relevans för en samhällsfråga (Esaiasson m.fl, 2012, s.31). 

Vår undersökning är en kombination av inomvetenskapligt och utomvetenskapligt. Eftersom 

vår uppsats är kopplad till tidigare forskning inom till exempel Twitter, sociala medier och 

journalistik så anser vi att den är inomvetenskaplig. Vår uppsats är också utomvetenskapligt 

kopplad eftersom den beskriver journalisters nyhetsuppdateringar och analyserar om de är av 

personlig eller yrkesrelaterad karaktär.  

6.2 Val av metod 

I denna studie kommer två metoder att användas, en kvantitativ innehållsanalys och en 

kvalitativ textanalys. Enligt Ekström och Larsson (2012) är den kvantitativa innehållsanalysen 

bra att använda när man vill genomföra en analys av ett större material. Lindgren (2009) 

beskriver analysmetoden som bra att använda för att tolka tecken och meningsbärande 

uttryck. I vår studie kommer vi använda den kvantitativa analysen för att styrka det 

framkomna resultatet i den kvalitativa delen. Det kommer ge ett större djup och en bredare 

inblick i vårt analyserade material.  

6.3 Kvantitativ innehållsanalys 

Den kvantitativa innehållsanalysen kommer i vår studie att bidra med en övergripande 

uppfattning om innehållet i journalisternas tweets. Det gör att vi lättare kan kategorisera 

innehållet i tweetsen. Esaiasson m.fl. (2012) beskriver den kvantitativa innehållsanalysen som 

bra att använda sig av om man vill ha svar på hur ofta olika kategorier förekommer och hur 

stort utrymme de får. Vi har i vår uppsats valt att använda oss av tre olika kategorier för att 

kategorisera journalisternas tweets.  
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Nilsson (2010) säger att en av fördelarna att använda sig av en kvantitativ innehållsanalys är 

effektiviteten. Han förklarar att den kvantitativa innehållsanalysen ofta gör det möjligt att 

skapa jämförelser mellan till exempel innehållsteman på grund av det stora materialet. I vår 

studie har jämförelser gjorts mellan alla tweets. Detta har lett till att det skapats en 

tematisering av de vanligaste temana i tweetsen. Nedan följer temana för vår studie:  

 Personlig och privat 

 Yrkesrelaterat 

 Allmänt kommenterande och reflekterande 

Vid en innehållsanalys är det viktigt att ha ett tydligt upplägg, för att kunna dra generella 

slutsatser från resultatet i undersökningen. En kvantitativ analys bygger på att andra forskare 

ska kunna uppnå samma resultat genom att göra samma typ av analys. Kvantitet innebär att 

det med hjälp av variabler och variabelvärden går att bestämma frekvens och på så sätt 

fastställa statistiska samband. Uppsatsens variabler går att finna nedan.  

Nilsson (2010) menar att en sak som karakteriserar en kvantitativ analys är 

forskningsprocessen som följer olika delmoment, vid sidan om insamlandet av material. 

Delmomenten är:  

 Definiera forskningsproblemet 

 Definiera urvalet 

 Definiera variabler och variabelvärde 

 Konstruera kod schema 

 Koda 

Tillvägagångssättet blir relevant i vår undersökning eftersom forskningsproblemet står för 

analysens frågeställningar. Underlaget för vår analys var de 377 tweetsen som journalisterna 

skrivit under vår valda tidsperiod. Variabler och variabelvärden presenteras nedan:  

Variabler:                                                                                  

 Typ av innehåll  

 Journalistens roll  

 Marknadsföring  

 Skillnader & likheter 

Variabelvärden:  
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 Informerande position  

 Reflekterande/kommenterande position 

 Nyhetsinnehåll 

 Sportinnehåll 

 Kulturinnehåll 

 Kommersiellt 

 Länkande till egna/andras produktioner 

 Förekommandet av samma nyhet hos olika journalister 

I resultat och analysdelen kommer dessa variabler att synas som följande rubriker: Typ av 

innehåll, Journalistens roll, Marknadsföring och Skillnader & Likheter. Vi har gjort en 

anteckning när variablerna förekommit och därefter en sammanställning.  

Typ av innehåll har genomförts genom att vi markerat de olika tweetsens innehåll. Vi har 

räknat hur många av journalisternas tweets som varit nyheter, kultur, sport och kommersiellt. 

Vi har gjort detta för att vilja ta reda på majoriteten av tweetsens innehåll.  

Journalistens roll: vem vänder sig journalisten till i sin tweet? Är det allmänheten, en specifik 

person eller ett företag.  

Marknadsföring: här har vi letat efter exempel på marknadsföring. Till exempel om 

journalisten länkat till en egen produktion eller en produktion av tidningen/kanalen som 

journalisten arbetar för. 

Skillnader & likheter: här har vi tittat på eventuella skillnader och likheter i våra olika 

kategorier. Använder journalisterna ett typiskt sätt att förmedla sina tweets på i till exempel 

kategorin Privat & Personlig.  

6.4 Kvalitativ textanalys 

I vår studie kommer den kvalitativa textanalysen fungera som en tolkning och djupare 

analysering av materialets innebörd. Esaiasson m.fl. (2012) förklarar att den kvalitativa 

textanalysen innebär en noggrann läsning av textens helhet och delar. Textanalysen används 

för att genom läsning hitta eventuella dolda budskap. Det är relevant i vår undersökning 

eftersom vår tanke är att kunna synliggöra eventuella mönster i journalisternas gestaltning av 

tweetsen. Vid en kvalitativ textanalys krävs det att man läser igenom materialet flera gånger.  

I vår studie har vi fokuserat på tweetsens innehåll som journalisterna skrivit.  
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Ledin och Moberg (2010) har kommit fram till  att det inte finns ett självklart genomförande 

vid användandet av en textanalys. Det finns därför heller ingen självklar analysmodell vid 

genomförandet av den kvalitativa textanalysen. Vi har utgått från våra frågeställningar för att 

kunna studera och analysera tweetsen. Vi har haft följande utgångspunkter i vår 

undersökning: journalistens roll, identitet och personlig gestaltning.  

Journalistens roll: Det intressanta för oss med den här studien är att analysera och reflektera 

över journalistens roll när hen skriver på Twitter. Eftersom vi vill se om journalisten själv 

reflekterar över rollen, är den yrkesmässig eller personlig. Inkluderar journalisten olika 

människor i sin publik beroende på om de har en yrkesmässig eller personlig roll.  

Identitet: Identiteten är intressant för oss att studera eftersom vi vill se om journalisternas 

användning av Twitter har en påverkan på deras sociala identitet och personliga.  

Personlig gestaltning: Här syftar vi på hur pass personlig journalisten är vid användandet av 

Twitter. Det är intressant för oss att undersöka på vilket sätt journalisten balanserar det 

personliga och yrkesmässiga.  

6.5 Metodgenomförande 

 Vår analys började med en kvantitativ innehållsanalys. Genom att tolka innehållet i de 

olika journalistiska tweetsen genomförde vi en analysering. Först så läste vi igenom 

alla tweetsen utan att placera någon av dem i kategorierna privat och personlig, 

yrkesrelaterat eller allmänt reflekterande. Vi gjorde det för att vi ville se vår egen 

tolkning av tweetsen innan vi placerade dem i våra kategorier och i kod schemat. För 

att minimera risken för missförstånd har båda av oss läst alla tweetsen. Om vi bara läst 

varsin hög hade det kunnat påverka slutresultatet eftersom vi hade kunnat tolka det 

annorlunda. Nu hade vi från början bestämt oss för tre olika kategorier (Personlig och 

privat, Yrkesrelaterat och Allmänt kommenterande och reflekterande) och sedan 

variabler som vi skulle följa i kodschemat. När det har funnits tweets som vi tyckt 

varit av både informativ och personlig karaktär har vi analyserat det utifrån vad vi trott 

varit journalistens syfte.  

När vi genomförde den kvalitativa analysen har vi tittat på utgångspunkterna journalistens 

roll, identitet och personlig gestaltning. Vi började den kvalitativa analysen med en kort 

genomgång av den kvantitativa. Våra utgångspunkter har kommit från våra frågeställningar 

och de variabler vi använt till kodschemat. Vi har räknat hur många gånger journalistens roll 
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varit tydlig i tweetsen som vi analyserat. Vi har också tittat på hur pass stor del av deras 

identitet som synts och om de haft en personlig eller mer yrkesmässig ton i tweetsen. Av de 

journalister vi undersökte var det en som enbart använde Twitter till att retweeta andra 

personers tweets. Vi uteslöt den journalisten från vår undersökning eftersom vi från början 

bestämt att exkludera alla retweets. Det hade blivit för mycket material för oss att undersöka. 

Vi har under arbetets gång sett till att flera gånger kontrollräkna de tweets som tillhört 

kategorierna Privat och personlig, yrkesrelaterat och allmänt reflekterande. Det har vi gjort 

för att undvika eventuella misskalkyleringar.  

6.6 Validitet och reliabilitet 

Enligt Bryman (2011) står reliabilitet för överensstämmelse och pålitlighet hos det som 

analyserats. Det som är viktigt att komma ihåg när reliabilitet diskuteras är att en utomstående 

ska kunna genomföra en identisk analys och uppnå samma resultat. De upprepande 

mätningarna ska också ge ett likvärdigt resultat. Genom att ha förklarat urvalet av våra källor 

och måttenheter så ökar vår uppsats reliabilitet. Vi har på ett tydligt sätt definierat de begrepp 

vi använt oss av. Vi tycker att vi kommit fram till ett resultat som kan upprepas av andra 

studenter med andra metoder till den grad det är rimligt. Vi har också kontrollräknat 

materialet i den kvantitativa delen och presenterat båda analysernas tillvägagångssätt i 

uppsatsen.  

Validitet står enligt Bryman (2011) för om det som är avsett att analyseras faktiskt är det som 

analyserats. Det blir en slags kvalitetskontroll av studiens olika stadier. I vår studie säkerställs 

validiteten genom att det lagts ner mycket tid och eftertanke på teorikapitlet. Vi har gjort det 

eftersom teorin används som ett analysinstrument och har en stor betydelse för studiens 

slutresultat. Enligt Merriam (1994) ökar både reliabilitet och validitet när man använder flera 

metoder. Det har gjorts i denna analys genom användandet av den kvantitativa 

innehållsanalysen och den kvalitativa textanalysen.  

6.7 Material  

Det viktigaste för vår analys var att journalisterna skulle vara aktiva och ha många följare. Vi 

valde ut våra journalister genom att besöka Twitters topplista i Sverige baserat på dem med 

flest antal följare. Därefter skrev vi ner namnen på 14 olika journalister med varierande kön 

och ålder. Antalet följare som vi fick fram utifrån topplistan är daterade den 11 april 2014. 

Det innebär att antalet följare hos de journalisterna kan ha ändrats under 
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undersökningsperioden. I vår analys har vi använt oss av journalister som är verksamma inom 

olika genrer som till exempel sport- och kulturjournalistik. Vi tyckte det var bäst eftersom vi 

ville ha ett så pass brett urval av journalister som möjligt i vår undersökning. I vår 

undersökning har vi enbart använt oss av tweets som journalisterna själva skrivit.  

Vi bestämde att perioden för analyseringen av samtliga Twitterkonton skulle vara mellan den 

15-22 april. Efter att vi båda läst alla journalisters tweets under den valda perioden så delade 

vi upp det på sju konton vardera. Vid urvalet av journalisterna dubbelkollade vi också att de 

även var verksamma som journalister och inte enbart programledare på tv. Vi tog reda på 

vilken tidning eller tv-station de arbetade för. De journalister vi använt oss utav jobbar på 

SVT, Expressen, Dagens Nyheter, TV4, Sundsvalls tidning och Aftonbladet. Vi har också 

använt oss utav tre frilansande journalister i vår undersökning.  

Vi undersökte följande journalister:  

Patrik Ekwall: TV4 

Chris Härenstam: SVT Sport 

Jonas Karlsson: SVT 

Niklas Svensson: Expressen 

Jesper Börjesson: TV4 

Martin Aagård: Aftonbladet 

Fredrik Strage: Frilansjournalist 

Karin Olsson: Expressen 

Malou von Sivers: TV4 

Sofia Mirjamsdotter: Sundsvalls Tidning 

Lena Sundström: Dagens Nyheter 

Unni Drougge: Frilansjournalist 

Hanna Fridén: Frilansjournalist 

Yvette Hermundstad: SVT Sport 
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Materialet i form av tweetsen som ingår i vår undersökning finns att se under Bilagor.  

6.8 Metoddiskussion 

Ett alternativ hade varit att använda sig av enbart en kvantitativ innehållsanalys. Vid 

användandet av en kvantitativ innehållsanalys så läggs fokus enbart på hur ofta olika saker 

förekommer och hur stort utrymme de tilldelas. Hur ofta olika ämnen och variabler 

förekommer i texten är såklart en del av vår undersökning. Hade vi endast använt oss av den 

kvantitativa innehållsanalysen hade vi fått ha en annan ingångspunkt till vårt material. 

Dessutom hade tolkningsaspekten gått förlorad med enbart innehållsanalysen.  

Om vi hade använt oss av enbart en kvalitativ textanalys hade en problematisk aspekt enligt 

Ledin och Moberg (2012) varit att tolkningar och associationer kan vara olika beroende på 

vem som tittar på det. Därför är det viktigt att som forskare inte låter enskilda upplevelser och 

uppfattningar styra ens tolkningar. Enligt Bryman (2011) underlättar det att kombinera en 

metod som bygger på räknande med en som bygger på inslamling av data. I vår undersökning 

innebär det att vi räknar antalet tweets och kategorierna i vårt kodschema. Sedan 

sammanställer vi antalet tweets och olika kategorier. Metoden som bygger på räkning är i vår 

undersökning den kvantitativa innehållsanalysen. Den kvalitativa textanalysen representerar 

den som bygger på insamling av data. Reliabiliteten ökar också när man använder både en 

kvantitativ och kvalitativ metod.  Hade vi utfört analysen på en större grupp journalister hade 

den interna validiteten varit högre eftersom vi hade haft ett större urval.  

Svagheterna går att se som ett problem men på grund av att vi använt oss av två olika metoder 

leder det till att styrkorna i undersökningen blir större. Vi ser ingen annan lämplig metod än 

de två vi använt oss av för den typ av undersökning vi genomfört. 

6.9 Urval & Avgränsning 

6.9.1 Urval 

Vi har kategoriserat innehållet i tweetsen i tre kvantitativa kategorierna. Därefter har vi använt 

variabler för att koda tweetsen och slutligen haft tre olika utgångspunkter med anknytning till 

våra frågeställningar. Vi valde Twitter därför att det är ett populärt socialt medium som 

ständigt växer och som används av många aktivt arbetande journalister både i Sverige och 

runt om i världen. Vi tycker Twitter var ett intressant ämne eftersom det förekommit 
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diskussioner om huruvida journalister använder sig av Twitter på ett yrkesetiskt och 

journalistiskt oberoende korrekt sätt.  

6.9.2 Avgränsning 

Den mest intressanta faktorn för undersökningen av respektive Twitterkonto var 

journalisternas aktivitet på Twitter. Vi valde att analysera 14 stycken journalisters 

Twitterkanaler. 7 stycken män och 7 stycken kvinnor för att få en jämn könsfördelning. I vår 

undersökning tog vi med tweets som skrivits under hela dygnet men tog inte hänsyn till tiden 

på dygnet när vi analyserade tweetsen.  

Vi har i vår undersökning analyserat totalt 377 stycken inlägg från de 14 journalisterna vi 

utgått ifrån.  Vi har uppmärksammat om journalisten på ett tydligt sätt frångår sin roll som 

arbetande journalist, till exempel tweets om privata grillkvällar. Vi har också tittat på vilken 

typ av nyhet som länkats av journalisten. Är till exempel en tweet om gårdagens 

fotbollsmatch skriven av en journalist som egentligen arbetar som kulturjournalist. Vi har 

också analyserat och tittat på i vilken mängd som journalisterna lägger in egna åsikter i 

tweetsen. 
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7. RESULTAT 

Resultat och analysdelen har delats in efter våra fyra frågeställningar. Vid varje 

frågeställning finns ett antal underrubriker och varje punkt avslutas med en kort 

sammanfattning. Vi har i vår resultatdel presenterat det vi fått fram i vår kvantitativa 

innehållsanalys och den kvalitativa textanalysen.  

7.1 Vad är innehållet i de tweets som vi analyserar i vår studie?  

Under vår valda undersökningsperiod på 7 dagar förekom det tweets med en hel del olika 

innehåll. Innehållen kunde vara allt ifrån nyhetsuppdatering om Ukraina krisen, ett privat 

barnkalas eller en reflektion om en fotbollsmatch. Av alla tweetsen så räknade vi att det 

förekom 78 stycken tweets som vi markerade som yrkesrelaterade. Det fanns 176 stycken 

tweets som vi ansåg vara av privat karaktär. Det fanns 123 stycken tweets som vi markerade 

som allmänt reflekterande.  

Vid analyserandet av tweetsen upptäckte vi att journalisterna tenderade att använda 

förkortningar. Ordet tillsammans kunde till exempel bli ”tsm”. Journalisterna verkade göra 

detta för att få med så pass mycket information som möjligt på de max 140 tecken som 

används på Twitter. Ett exempel som vi såg i vår undersökning var en journalist som skrivit 

en tweet om Shanghai. För att få plats med både bild från Shanghai och beskrivning så 

kortade journalisten ner orden. Tweetsen handlade om en hel del olika saker. Det fanns många 

tweets som handlade om sportnyheter. De tweetsen handlade i stort sett enbart om fotboll och  

svenska allsvenskan. Det fanns en tweet som stack ut ifrån mängden som handlade om ett 

resultat från en match i engelska ligan. Det fanns också en liten andel tweets som hade 

kulturrelaterat innehåll. Det kunde vara tweets som hade film och musik innehåll. En tweet 

med kulturinnehåll var journalistens recension om en nyligen sedd film. En hel del 

journalister använde sig också av bilder i tweetsen. Det fanns vissa tweets som också innehöll 

en personlig reflektion från journalisten. Ett exempel är en tweet som handlade om en 

utvisning av ett flyktingbarn. Journalisten länkade till nyheten men skrev också en personlig 

åsikt vad hen tyckte om utvisningen. Många av de tweets som innehöll uppdateringar om 

dåvarande Ukraina krisen innehöll också mycket bilder. Vi antar att det kan vara en taktik 

från journalisten och kunna illustrera vad som händer. Eftersom en bild oftast säger mer än 

ord.  
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En annan typ av tweets som förekom var sådana där journalisten efterfrågade allmänhetens 

åsikt. Ett exempel på detta är en tweet där journalisten frågade vad folk tror om den kvällens 

fotbollsmatch. En annan typ av innehåll som förekom bland tweetsen var när journalisten 

refererade till en aktuell tv-serie. När sådana tweets förekom så antog vi att journalisten vill 

integrera med sina följare på ett mer personligt plan. Genom att journalisten visar att hen 

också tittar på just den tv-serien.  

När det kom till tweets som hade nyhetsinnehåll så förekom det både inrikes- och 

utrikesnyheter. De tweets med utrikesnyheter som innehåll handlade främst om Ukraina 

krisen. När det gäller tweets med inrikesnyheter som innehåll handlade de främst om 

riksdagsvalet i Sverige 2014. Journalisterna använde mycket bilder i de tweets som hade 

nyhetsrelaterat innehåll. Vissa nyhetshändelser förekom i flera olika journalisters tweets. 

Många av tweetsen innehöll också länkningar till hela nyheten eller länkningar till 

journalistens kollega. Ett exempel på en tweet som innehöll en länk handlade om att det inte 

längre skulle vara olagligt att vara otrogen i USA. Eftersom vår analysperiod inföll under 

påsken 2014 så var det också en del påsk relaterat innehåll i många av tweetsen.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att majoriteten av innehållet i tweetsen var nyheter. Det 

förekom också personligt förankrade innehåll som till exempel barnkalas och läkarbesök. När 

det gäller innehållet i nyhetstweeetsen så var det främst aktuella nyheter som journalisten 

skrev om. Det förekom både inrikes- och utrikesnyheter samt en hel del sportnyheter. Utifrån 

de innehåll på tweetsen som vi fått fram i vår undersökning så kan vi konstatera att innehållet 

var väldigt blandat. Vi förväntade oss att innehållet skulle vara relativt blandat eftersom vi 

studerade många olika journalister och även journalister som jobbade inom olika genrer.  

7.2 Hur reflekteras det journalistiska oberoendet i de yrkesmässiga tweetsen?  

Med hjälp av ovanstående frågeställning ville vi ta reda på om journalisten frångår sin roll när 

denne använder sig av Twitter. Utav de tweetsen som vi analyserade så var det minst antal 

tweets med yrkesmässig anknytning. Vi märkte en tydlig skillnad på när journalisten var 

enbart yrkesmässig jämfört med mer personlig. De yrkesmässiga tweetsen innehöll ren 

informerande fakta och eventuell bild. I vissa fall kunde det även förekomma länkningar för 

att följarna själva skulle kunna läsa nyhetsartikeln. Ett exempel på tweets där det 

journalistiska oberoendet syntes var en nyhet om en våldtäkt som ägt rum. Varken 

journalisten själv eller någon kollega hade skrivit nyheten. Tweeten innehöll ren fakta och en 

länkning till artikeln. Det journalistiska oberoendet visas genom att det är en nyhet som 
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journalisten tycker är viktigt att belysa. För journalisten spelar det ingen roll att vederbörande 

själv eller en kollega skrivit artikeln. Det viktiga enligt journalisten som skrivit tweeten verkar 

vara att informera om det som hänt.  

Det finns ett annat exempel från vår undersökning som vi tycker visar en journalistik 

oberoendehet. Exemplet var en journalist som primärt arbetade som kulturjournalist. Under 

vår undersökningsperiod visade det sig dock att journalisten hade väldigt många informerande 

tweets som handlade om händelserna i Ukraina. Vi tycker det visade på journalistisk 

oberoendehet eftersom journalisten bortser från det faktum att hen enbart arbetar som 

kulturjournalist. Istället får vi bilden av att journalisten anser att nyheten är så pass viktigt att 

hen måste uppdatera om den. Journalistisk oberoende handlar om att sprida nyheter och annan 

journalistisk information. Vi tycker journalisten visar det i ovanstående exempel i och med 

spridningen av Ukraina nyheten. Journalisten verkar anse att nyheten om Ukraina är så pass 

viktigt information att människor behöver bli medvetna.  

En annan sak som vi la märke till när det gäller det journalistiska oberoendet var tiden. En del 

av de journalister vi undersökte använde Twitter dygnet runt till journalistiska uppdateringar. 

Ett sådant exempel är när det skedde aktuella nyhetshändelser under nattetid. En del av 

journalisterna uppdaterade minsta lilla händelse. Det tycker vi också visar på en reflektion av 

journalistisk oberoende. Eftersom journalisterna inte brydde sig om det faktum att det var på 

natten utan uppdaterade i alla fall. Självklart kan det vara så att en del av journalisterna 

arbetade skift och att det var därför som de tweetade sent på kvällen. Vi tycker ändå det 

journalistiska oberoendet var väldigt tydligt i en hel del av de tweets vi analyserade. 

Majoriteten av de tweets som hade yrkesmässigt innehåll var en direkt kommunikation till 

följarna, i form av informativa meningar, länkningar och bilder.  

Om vi sammanfattar det hela så ser vi att det fanns en del tweets med journalistiskt 

oberoende. Det var dock långt ifrån alla journalister som hade tweets som visade på 

journalistiskt oberoende. Utifrån våra resultat i vår undersökning kan vi konstatera att det 

finns en tanke om journalistiskt oberoende, samtidigt visade vår undersökning också att alla 

journalister inte har samma tanke.  

7.3 Finns det några skillnader och likheter i de journalistiska tweetsen som 

privatperson och journalist?  
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En likhet som vi uppmärksammade i analysen av journalisternas tweets var tiden. 

Journalisterna kunde uppdatera om privata saker på arbetstid. De privata sakerna kunde vara 

ett läkarbesök eller bild från en personlig resa. En annan likhet som vi stötte på var att många 

av journalisternas tweets innehöll samma nyheter. Ett exempel är händelserna i Ukraina, 

majoriteten av journalisterna vi undersökte la direkt upp en tweet så fort det hände nåt nytt. 

En skillnad som vi la märke till var antalet länkningar som en del av journalisterna använde så 

fort det var nyhetsrelaterade tweets. Många av journalisterna använde länkar till kollegors 

nyhetsartiklar om det var en tweet som var nyhetsförankrad.  

En annan skillnad som vi märkte journalisterna emellan var att vissa journalister hade direkt 

kontakt med följarna när det kom till tweets med nyhetsinnehåll. Journalisterna tweetade om 

aktuella nyhetshändelser samtidigt som de la till en fråga till följarna. På grund av det så hade 

journalisterna korta diskussioner med sina följare på Twitter.  

Härnäst tänker vi redogöra för uppdelningen mellan manliga och kvinnliga journalister med 

privat respektive yrkesrelaterade tweets. När det kommer till fördelningen mellan privatlivet 

och det journalistiska yrket så hade kvinnorna fler tweets med privat innehåll. Fyra av de 

manliga journalisterna var väldigt aktiva med att diskutera olika nyheter med sina följare. De 

kvinnliga journalisterna hade mycket privata innehåll på sina tweets. De var dock inte lika 

aktiva i diskussioner med följarna som de manliga.  

En annan likhet mellan journalisterna som skrev tweets med innehåll av privat karaktär var att 

det var kommenterande tweets. Majoriteten av tweetsen som skrevs med privat innehåll hade 

en eller flera kommentarer från journalisten. Om man jämför det mot de tweets med nyhets- 

och yrkesrelaterat innehåll så kan vi konstatera att journalisterna verkade inse att inte lägga 

till en kommentar i alla tweets som skrevs. Det var även skillnader på  tweets med olika 

nyhetsinnehåll. Om det till exempel var tweets om Ukrainakrisen eller Riksdagsvalet i Sverige 

så förekom det inga egna kommentarer från journalisterna. Var det däremot tweets som 

handlade om sport eller kultur så fanns det ofta kommentarer från journalisten. Journalisterna 

kanske kände att det skulle vara tabu och lägga till egna kommentarer vid en så pass allvarlig 

situation som Ukrainakrisen.  

Hur såg då uppdelningen ut om vi tittar på hur ofta alla journalister skrev? Av de journalister 

som vi använde i vår analys fanns det en som inte skrev en enda tweet på hela 

undersökningsperioden. När den journalisten i fråga använde sig av Twitter så var det enbart 

för att retweeta. Det vill säga att journalisten valde att belysa vissa händelser som andra skev 
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om men ville själv inte skriva eller kommentera det. Det fanns även skillnader med hur ofta 

de manliga journalisterna skev jämfört med de kvinnliga. Det fanns några kvinnor som inte 

tweetade något under vår undersökningsperiod. Till skillnad från de manliga journalisterna 

som alla skrev tweets.  

För att sammanfatta den här delen kan vi konstatera att det förekom märkbara skillnader. Det 

fanns skillnader i hur de manliga och kvinnliga journalisterna använde sig av Twitter. Det 

fanns också skillnader i hur journalisterna använde Twitter när det gällde tweets med privat 

och nyhetsrelaterat innehåll. De tweets som hade privat innehåll skrevs under dygnets alla 

timmar. De tweets som hade nyhetsrelaterat innehåll skrevs främst under dagtid. Även om det 

skedde undantag om det hände en stor nyhetshändelse till exempel under natten. Vad gäller 

likheterna i de olika tweetsen så förekom det väldigt mycket kommentarer i tweetsen med 

privat innehåll. En annan likhet var också det faktum att journalisterna uppdaterade sina 

Twitterkonton vilken tid på dygnet som helst. Oavsett om tweetsen hade privat eller 

yrkesrelaterat innehåll.  

7.4 På vilket sätt visar journalisterna marknadsföring i sina inlägg på Twitter?  

När vi genomförde vår undersökning så upptäckte vi att relativt många av tweetsen hade 

marknadsförings relaterat innehåll. Ett exempel på en sådan tweet var när en journalist 

tweetade om påskäggsmålning i TV4. Innehållet känns marknadsförings relaterat eftersom 

journalisten som skrev tweeten själv jobbar på TV4. Vi får bilden av att journalisten vill få så 

många tittare som möjligt till programmet och därför väljer att skriva ut det på Twitter. Om 

det hade varit en annan journalist som skrivit tweeten så hade marknadsföringen inte känts 

lika tydlig. Graden av marknadsföring kan dock diskuteras även om just den här tweeten varit 

skriven av till exempel en kollega. Eftersom tweeten fortfarande handlar om en produktion 

som TV4 gör. Däremot blir marknadsföring eller varumärkesprofilering extra starkt när det är 

journalisten själv som skriver.  

En annan tweet som innehöll en typ av marknadsföring handlade om en nyöppnad glassbutik. 

Även om journalisten i det här fallet inte själv ägde glassbutiken så twittrade hen om den och 

informerade följarna om sina egna åsikter. Marknadsföringen som visas är inte direkt riktad 

mot journalistens egna produktioner eller kollegor. Det blir däremot ändå relativt tydlig 

marknadsföring eftersom glassbutikens namn och placering finns med i tweeten. Journalisten 

har dessutom lagt in en bild på glassbutiken. Ett möjligt scenario är att glassbutiken får fler 

besökare om journalisten har skrivit en tweet om den.  



36 

 

Den marknadsföring som vi stötte på under vår analys var främst marknadsföring av 

journalisternas eller deras kollegors arbeten. Det fanns ett tydligt exempel på en journalist 

som dagligen tweetade om sina egna produktioner. Journalisten länkade också till en sida där 

det enbart fanns produktioner skrivna av den journalisten. Vi tolkar det här som en taktik till 

journalistens fördel. Genom Twitter kan journalisten ge läsarna ett smakprov om 

nyheten/artikeln. Med hjälp av länken i tweeten kan journalisten få följarna att klicka in på 

den och fortsätta läsa. Oftast så fungerar det så att om det finns en länk eller bild med så leder 

det till att människan blir nyfiken och klickar in på sidan.  

En annan typ av marknadsföring som förekom i tweetsen var länkande till kollegors 

produktioner. Det fanns några journalister i vår undersökning som länkade till kollegors 

tweets. Journalisterna var dock noggranna med att informera följarna att det fanns möjlighet 

till fortsatt läsning hos kollegan. Det intressanta med det är att de journalister som länkade 

kollegors produktioner informerade om det. Om vi jämför med journalisterna som länkade till 

egna produktioner så förekom det ingen information att länken ledde till deras artikel. Den 

intressanta aspekten är varför vissa journalister informerade om kollegors produktioner. Sen 

när det kom till egna produktioner fanns det ingen kommentar alls. En möjlig aspekt skulle 

kunna vara att journalisterna ansåg att det skulle bli för uppenbart om de informerade om 

länken till egna produktioner. En annan skulle kunna vara att journalisterna kände sig 

uppmanade att skriva dit kollegans namn när det gällde deras produktioner. Kanske så att 

följarna inte skulle tro att det var journalistens egen artikel.  

För att sammanfatta den här frågeställningen kan vi konstatera att det var relativt stor del av 

tweetsen som innehöll marknadsföring. Däremot var den marknadsföring som förekom inte 

alltid tydlig. Det förekom också att journalister tweetade om nyöppnade glassbutiker eller 

marknadsförde andra icke journalistiska saker. En möjlig orsak till att journalisterna 

marknadsförde en hel del kan vara för att se till och synas på nätet. Oftast är det så att 

journalisterna vill synas för att kunna få så pass många uppdrag som möjligt. Det kan också 

vara så att Twitter och nätet är ett sätt för de svenska journalisterna att bli uppmärksammade 

utomlands. En del journalister kanske har intresse av att bli nyhetskorrespondenter i ett annat 

land. Då kan nätet vara en möjlig ingångsport genom att visa sig själv, sina artiklar och 

produktioner.  
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8. ANALYS  

8.1 Identitet 

Olika identitetspositioner aktiveras vid olika tillfällen och sammanhang. Människor har börjat 

använda sig av sociala medier allt oftare, i princip dygnet runt (Berglez och Olausson, 2009).  

Genom att använda sig av Twitter kunde journalisterna variera mellan en mer personlig 

identitet och en yrkesmässig. Den personliga identiteten tog sig i uttryck när journalisterna 

skrev om till exempel personliga barnkalas. Journalisternas personliga identitet kom också 

fram i tweetsen som handlade om personliga resor eller andra tweets som inte var 

arbetsrelaterade. Den yrkesmässiga identiteten visade journalisterna när tweeten handlade om 

till exempel en aktuell nyhet. Gripsrud pratar i sin bok om närheten vi känner till helt okända 

människor. Gripsrud (2009) beskriver hur människor kan få en personlig realitet till sina 

läsare genom användandet av sociala medier. Vi såg mycket av detta i vår undersökning när 

det kom till de kommenterande tweetsen. Många av de journalister som la till kommentarer i 

tweetsen hade väldigt personliga åsikter. Ett exempel på hur det tog sig i uttryck var när en 

journalist länkade till en namninsamling. Här kunde vi tydligt se de personliga åsikterna som 

journalisten hade. Det tog sig i uttryck genom att journalisten uppmanade sina följare att 

skriva på. Oftast är begäran om underskrift en sådan sak som du brukar fråga folk du känner 

om. I det här fallet så tolkar vi att journalisten kände en så pass personlig relation med sina 

följare att hen valde att be om det. Gripsrud (2002) skriver att genom användandet av sociala 

medier så kan människor ha en mer yrkesrelaterad eller mer personlig relation. Han menar att 

de två olika identiteterna blandas samman när kommunikationen har mer privat karaktär.  

Berglez och Olausson (2009) beskriver huruvida ett användande av de sociala medierna är ett 

direkt hot mot människans identitet. De menar att genom de reklamfinansierade medierna åtar 

sig människan en passiv roll istället för att vara aktiv. Genom att medierna får tillträde direkt 

in i människors privata hem så aktiveras de olika identiteterna i olika sociala sammanhang. I 

vår analys hittade vi spår av det eftersom en del av tweetsen som skrevs under till exempel 

nattetid hade yrkesrelaterad karaktär. Samtidigt som en del av de tweets med personligt 

innehåll också verkade skrivas under arbetstid. Det skulle kunna vara ett exempel på att 

gränserna mellan privat och yrkesmässig identitet har börjat suddas ut hos journalisterna.  

Gripsrud (2002) beskriver hur människor med hjälp av olika kommunikationsformer som till 

exempel internet har möjlighet att nå ut till fler. Det såg vi i vår analys till exempel genom 
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den enorma räckvidden som journalisterna hade möjlighet att nå med hjälp av Twitter. 

Teoretiskt så kunde en journalist nå sina följares följare också om det fanns en människa som 

valde att till exempel skriva om det som journalisten tweetat om.  

En annan sak som Gripsrud (2002) tar upp är den stora möjligheten till att sprida nyheter och 

information med flera kommunikationskanaler. Ett exempel på det från vår undersökning är 

alla tweets om dåvarande Ukraina krisen och andra utrikesnyheter. Genom att journalisterna 

tweetade om till exempel Ukraina krisen så kunde även människor i Sverige ta del av 

informationen. På så sätt kan fler människor uppdatera andra och nyheten kan få ännu större 

spridning.  

Gripsrud (2002) beskriver hur människor med hjälp av sociala medier och internet har 

möjlighet att leka med sin identitet på internet, människan har till exempel möjlighet att ta på 

sig en helt annan identitet. I vår analys såg vi den här typen av experimenterande när 

journalisterna till exempel hade vissa tweets med enbart bilder och andra med till exempel 

text. Journalisterna experimenterade också med sina identiteter i och med att de skrev både på 

och utanför arbetstid.  

8.2 Offentlighet 

Gripsrud (2002) beskriver offentlighetens funktion som ett rum där medborgarnas åsikter 

kommer till tals. I vår analys kan vi tydligt se exempel på rum där åsikter kom till tals. Ett 

sådant exempel är journalisternas alla tweets om Ukraina krisen och händelserna på Krim 

halvön. Majoriteten av de journalister vi analyserade uppdaterade ofta med nyheter från 

Ukraina. I och med det så gav journalisterna de ukrainska medborgarna en chans att komma 

till tals. Om journalisterna till exempel inte haft någon nyhet om Ukraina hade det varit 

betydligt mindre chans att folk skulle fått information om vad som pågick där.  

Habermas (1984) beskriver offentligheten som sociala inrättningar och där människor har 

möjlighet att reflektera och diskutera tillsammans. Ett tydligt exempel av det i vår analys var 

de tweetsen där journalisterna ställde direkta frågor till sina följare. Det kunde till exempel 

vara en tweet som handlade om ett förslag från en politiker till det kommande riksdags val i 

Sverige 2014. Med hjälp av Twitter kunde journalisterna diskutera och reflektera tillsammans 

med sina följare utan att till exempel behöva träffas. Diskussionerna skedde på journalisternas 

Twitter. Vi kan ställa oss frågan hur det hade sett ut om journalisterna inte använt sig av 

Twitter. Det hade förmodligen blivit betydligt svårare för människorna att komma i 
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direktkontakt med journalisterna. Med hjälp av Twitter får journalisterna möjligheten till den 

direkta kontakten med sina följare. Vi kan också anta att möjligheten till diskussioner 

tillsammans ökar chanserna till att människornas önskemål kommer till tals.  

Plebejisk offentlighet är enligt Gripsrud (2002) en föregångare till dagens offentlighet. Förr i 

tiden skedde diskussioner och samtal ofta på torget eller i kyrkan. Det var även där som 

samhället och medborgarna fick ta del av olika nyheter och händelser. Twitter och andra 

sociala medier ses som dagens plebejiska offentlighet. På Twitter och andra sociala medier 

som till exempel Facebook finns det möjlighet till spridning av nyheter och diskussioner. Av 

de tweets som vi undersökte fanns det en hel del som hade direkta frågor till följarna om deras 

åsikter. Med hjälp av Twitter har det blivit möjligt för människor att ta del av nyheter på ett 

mycket snabbare sätt. Dessutom är internet ett verktyg som används av väldigt många och 

plattformarna som du kan hitta det på ökar hela tiden. I dagsläget kan du till exempel nå 

Twitter via datorn, smartphone och iPads. Verktygen som du kan ha för att nå internet har 

dessutom blivit lätta att ta med sig var man än befinner sig. Detta gör att människor har lättare 

att nå Twitter och journalisternas nyhetsuppdateringar i princip var de än befinner sig. 

8.3 Varumärkesprofilering och Marknadsföring 

Montoya (2002) skriver att man som person kan välja att omvandla sin bild som andra har 

genom att marknadsföra sig själv. Han beskriver hur man genom att ha ett varumärke har 

möjligheten att påverka olika saker, till exempel vad folk förknippar personen med. I vår 

analys så var det väldigt många journalister som dagligen marknadsförde egna produktioner. 

En anledning kan självklart vara den som Montoya menar att de vill omvandla bilden som 

andra har om dem. Ett exempel som vi såg i vår undersökning var en kulturjournalist som 

tweetade väldigt mycket utrikesnyheter. En möjlig anledning till det kan vara att hen inte vill 

ses som enbart kulturjournalist. Eller det faktum att journalisten vill kunna påverka sina 

chanser till att även rapportera om utrikesnyheter. Montoya (2002) skriver också att det nya är 

det som oftast säljer. Om det då är så att en journalist som arbetar som kulturjournalist helt 

plötsligt skriver utrikesnyheter så kan det leda till att vederbörande till exempel får fler 

följare. Ett annat exempel ur vår analys är en journalist som arbetade inom sport. Den 

journalisten hade också tweets som var utrikesnyheter. Det kan vara så att journalisten ville 

marknadsföra sig själv som en mångsidig journalist. Det kan också vara så att hen twittrade 

om just utrikesnyheter eftersom dåvarande Ukrainakrisen var aktuell.  
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Montoya (2002) beskriver också hur viktigt det är att visa att man brinner för något. Genom 

att göra det så blir äktheten en primär del. En av de journalister som vi undersökte skrev 

väldigt mycket tweets om Aspbergers syndrom. Journalisten skrev dagligen tweets som 

berörde ämnet. Tweetsen hade både yrkesmässigt och personligt innehåll. De tweets med 

personligt innehåll handlade främst om journalistens egen barndom. Vi fick bilden av att 

journalisten verkligen kände starkt för ämnet. Journalisten hade även många tweets som hade 

reflekterande frågor till följarna. I vår analys tycker vi att journalisten visar en stark och 

personlig koppling. Journalistens agerande styrker det som Montoya skriver om det viktiga i 

att brinna för ämnet. Förmodligen så var journalistens äkthet en anledning till varför hen hade 

så många följare.  

Enligt Carlsson (2010) är det viktigaste med flervägskommunikationer att skapa förtroende, 

inte att sälja produkter eller sig själv. Om vi tittar på analysen på tweetsen så kan vi konstatera 

att det förekom en hel del marknadsföring. Med andra ord försäljning av journalisterna själva. 

Det fanns en journalist som främst verkade använda Twitter för att skapa dialoger med sina 

följare. Ett exempel som vi hittade var tweets som handlade om skolfrågor inför riksdagsvalet 

2014. Dialogen tog sig i uttryck genom att journalisten i majoriteten av tweetsen frågade efter 

följarnas åsikter. Journalisten skapade även dialoger med de aktuella politikerna i sitt Twitter 

flöde. Den aktuella journalisten verkade lyckas skapa både förtroende och diskussioner 

genom sina tweets. Det kan också vara möjligt att förtroendet för journalisten ökade. Eftersom 

följarna fick möjligheten att se hur journalisten lyckades få politikerna involverade i de 

pågående diskussionerna.  

8.4 Tidigare forskning  

Under den Arabiska våren 2010 kunde de delaktiga människorna få ut sitt budskap via 

Twitter. Budskapet fördes till omvärlden medhjälp av journalisters tweets om händelserna. 

Om vi tittar på vår undersökning kan vi se likheter med Ukraina krisen. Många av landets 

egna mediekanaler var avstängda. Tack vare Twitter kunde människorna få ut information 

vilket ledde till att journalister från till exempel Sverige uppdaterade om nyheter därifrån. I 

vissa nyhetsrapporteringar kan det finnas ett vi och de. Däremot med hjälp av journalisternas 

aktiva uppdateringar så verkade människorna få ett annat synsätt. De blev intresserade av de 

aktuella händelserna.  

Vid naturkatastrofer och andra stora konflikter har Twitter använts som ett verktyg för 

kommunikation. Med hjälp av privatpersoner som befunnit sig på plats har människor fått ta 
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del av information och bilder. Under den veckan som vår undersökningsperiod var så skedde 

inga naturkatastrofer. Däremot var Ukrainakrisen en relativt stor konflikt. Det ledde till att en 

del av de artiklar som journalisterna länkade till var av privatpersoner som befann sig på plats.  

I teoridelen i denna uppsats hänvisade vi till en genomförd undersökning från Göteborgs 

Universitet 2013. Undersökningen visade att fler journalister använder Twitter till personligt 

bruk jämfört med professionellt. Vi har i vår undersökning fått fram i princip samma resultat. 

Majoriteten av de tweets som vi analyserade hade privat innehåll. Ett exempel är alla 

semesteruppdateringar och generella filmtips. De tweetsen riktades direkt till följarna. 

Hedman och Djerf-Pierre (2013) tar upp det faktum att Twitter inte kommit igång på samma 

sätt som Facebook. Om vi tittar på vår egen undersökning kan vi konstatera att många av 

journalisterna skrev flera tweets om dagen. Däremot förekom det enstaka journalister som inte 

publicerade några egna tweets under vår undersökningsperiod. En möjlig anledning skulle 

kunna vara att journalisterna inte kände sig tillräckligt bekväma med Twitter. De kanske till 

exempel inte visste hur de skulle formulera tweetsen för att få tillräckligt mycket respons.  
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9. SLUTDISKUSSION  

Utifrån vår undersökning kan vi konstatera att det förekom flest tweets med personligt 

innehåll. Varje dag så var det flera journalister som twittrade om ett sjukhusbesök eller privat 

kalas. En intressant sak vi såg i vår undersökning var att männen twittrade mer än kvinnorna. 

Under vår undersökningsperiod så skrev alla manliga journalister minst en tweet per dag. Ofta 

var det även flera tweets per dag. Däremot fanns det ett par kvinnliga journalister som inte 

skrev någon egen tweet. Vid urvalet av våra journalister så bestämde vi oss för att ha lika 

många kvinnor som män. Vi trodde att skillnaden mellan kvinnor och män inte skulle vara så 

stor. En anledning till varför männen var mer aktiva är bekvämligheten med Twitter. Männen 

kanske helt enkelt kände att de kunde hantera Twitter i sin yrkesroll som journalist. Det kan 

också vara så att de manliga journalisterna använt sig av Twitter under en längre tidsperiod. 

En annan orsak kan vara att kvinnorna helt enkelt inte hade tid. De kanske var på tjänsteresa 

eller hade arbetsuppgifter som gjorde att de inte hann.  

Många av de journalister vi undersökte tenderade att länka till egna nyhetsproduktioner och 

även kollegors. En journalist länkade dagligen till en hemsida innehållande journalistens egna 

artiklar. Vi började fundera över vilket intryck det ger från journalistens sida. Hur 

förtroendegivande är det egentligen? Journalister bör enligt normer vara oberoende sina egna 

produktioner. Journalisterna ska med andra ord inte ha egna värderingar i det som skrivs. 

Genom att länka till egna produktioner har journalisten möjlighet att välja vilka nyheter hen 

vill belysa. En nackdel skulle kunna vara att journalisten väljer bort nyheter som hen tror inte 

skulle ge lika bra utdelning. Det skulle kunna leda till att läsarna enbart ser de positiva 

aspekterna av journalistens nyhetsproduktioner och dennes arbetsplats. Det kan också 

innebära att journalisten får minskat förtroende av människor och allmänheten.  

En sak som överraskade oss var andelen tweets med yrkesrelaterat innehåll. Vi hade förväntat 

oss att fler journalister skulle rapportera om till exempel Ukraina krisen eller riksdags val 

2014. Det var endast två av fjorton som skrev om Ukraina krisen. En journalist skrev tweets 

om valet 2014. Det skulle kunna vara så att journalisterna inte rapporterade eftersom de inte 

såg något intresse i det. De tweets med yrkesrelaterat innehåll hade väldigt mycket bilder. 

Förmodligen för att kunna illustrera händelsen. Journalisterna kanske tyckte att det var viktigt 

att deras följare hade kunskap om utrikesnyheter.  
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De tweets som innehöll kommentarer och reflektioner hade blandat innehåll. Innehållet kunde 

vara journalistens reflektioner från en fotbollsmatch. Det kunde också handla om ett aktuellt 

boktips med journalistens egna åsikter.  

Frilansjournalisterna var en annan intressant aspekt i vår uppsats. Många frilansjournalister är 

egenföretagare och ofta beroende av att folk uppmärksammar deras arbete. Vi trodde därför 

att frilansjournalister var de som skulle marknadsföra sig mest. Frilansjournalisterna tillhörde 

de som hade minst antal tweets. De frilansjournalister som vi undersökte belyste gärna andra 

journalisters verk på Twitter. En anledning kan vara att frilansjournalisterna ansåg att Twitter 

inte är ett bra verktyg för marknadsföring.  

Vi kan utifrån vår uppsats konstatera att Twitter har många olika möjligheter. En aktiv 

journalist på Twitter kan välja vad och vem som visas i deras flöde. Utvecklingen av internet 

och smartphones har lett till att medievärlden fått större ekonomiskt fokus. Många människor 

använder till exempel internet till att läsa nyheter. Journalister behöver därför använda sig av 

internet i sitt dagliga arbete. De behöver nå ut med sina artiklar och finnas där folket finns.  

Teoribegreppen som vi använde oss av är återkommande i vår undersökning. Vi ser en tydlig 

koppling mellan begreppen och det vi fått fram. Journalisternas identitet speglas genom att 

deras tweets handlar om saker människor känner till.  

Både den professionella och privata identiteten är närvarande i vår undersökning. Ett exempel 

är de tweets som hade nyhetsinnehåll med en reflektion från journalisten. Privata identiteten 

är när journalisten skrev egna åsikter. Professionella är den återkommande eftersom 

journalisterna till stor del kommenterade aktuella samhällsnyheter.  

I vår undersökning uppkommer även begreppet varumärkesprofilering. Den finns genom 

journalisternas länkningar till deras egna produktioner. Vi fick bilden av att journalisterna 

ville visa upp sina arbeten. Speciellt vid tillfällen där journalisten själv tyckte det var bra. Det 

intressanta är dock det faktum att journalister inte bör ha personliga åsikter i ämnena.  

Användningen av Twitter skiftade en hel del bland de journalister vi undersökte. Därför blir 

det svårt för oss att ge ett exakt svar på den primära användningen. Det faktum att journalister 

använder Twitter allt mer idag kan bero på att det blivit populärt de senaste åren. Det kan 

också vara så att dagens media flyttar sig mot en allt mer internetbaserad bas.  
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När vi utgår från vårt resultat måste vi ta hänsyn till att delar av vår analys inföll under 

påskhelgen 2014. Påskhelgen skulle kunna vara en bidragande orsak till mängden tweets med 

personligt innehåll. Däremot så förekom det tweets med privat innehåll och privata bilder 

under de vanliga arbetsdagarna också.  

Vi kan konstatera att journalisters aktivitet på Twitter är relativt hög. Däremot så skiljde sig 

mängden av aktivitet hos vissa journalister. Vissa journalister valde att länka till konkurrenter. 

Det kan bero på att journalisten tyckte det var ett viktigt ämne att belysa. Även om artikeln 

inte var skriven av journalisten själv.  

Det hade varit intressant att genomföra en undersökning på en större skala journalister. Det 

hade också varit intressant med en jämförande studie med utländska journalister. Till exempel 

för att hitta eventuella likheter och skillnader. Twitter ser ut att vara kvar under en lång tid 

framöver. Det skulle kunna innebära att allt fler journalister kommer behöva implicera Twitter 

i sitt yrkesliv.   
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10. VIDARE FORSKNING 

Ett exempel skulle kunna vara att göra samma undersökning fast med större 

undersökningsunderlag. Man skulle kunna titta på om det finns skillnader mellan alla 

verksamma journalister i Sverige som använder sig av Twitter. En bredare undersökning 

skulle kunna vara en jämförande studie med journalister i Sverige och journalister i något 

europeiskt land exempelvis.  

Det skulle också vara intressant att göra en analys på alla sociala medier som journalister 

använder i yrket. Det skulle kunna svara på skillnader och likheter mellan de olika sociala 

medierna. Ett annat alternativ är att göra en fortsättning på den här analysen om fem år. Att 

analysera hur mycket användningen av Twitter ökat eller minskat hos journalisterna. I samma 

undersökning skulle man också kunna titta på tidsaspekten. Finns det någon skillnad på 

andelen privata och yrkesrelaterade tweets beroende på vilken tid på dygnet det skrevs?  

En annan intressant möjlighet hade varit att genomföra en intervjustudie. Journalisterna hade 

kunnat få svara på hur de själva tycker att de hanterar sociala medier gentemot det 

journalistiska oberoendet. Sociala medier kommer förmodligen att fortsätta utvecklas. Vår 

undersökning skulle kunna användas för att i framtida syften få en bild av hur det ser ut på en 

liten grupp journalister.  
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BILAGOR 

Bilagor som visar tweetsen vi analyserat.  

Tisdag 15/4-2014: 

Patrik Ekwall: 

Mangofrukost på Bangkoks flygplats. Shanghai, nästa. (tillhörande bild där Ekwall äter 

mango) Tid: 19:58 14/4 i SHANGHAI 

Shanghai gör sig redo för kväll. Och där borta till höger bor @hysentobias 

pic.twitter.com/HXVUh53x8h (bild på Shanghai) Tid: 3.17 15/4 i SHANGHAI 

Ok, alla twittervänner som kan Shanghai - VAD får vi INTE missa (restauranger, shopping 

etc)? Tid: 3.24 15/4 i SHANGHAI 

Gais lagkapten, Kenneth Gustafsson, om den okontrollerade bengalbränningen. 

http://gais.se/Fotboll/GAIS.nsf/0/BB6CA74F881E9EF7C1257CBA00470D03 … Tid: 9.25 

15/4 

BLOGG: Om ett vattenkrig (BILDEXTRA), att inte stå för vad som sagts/skrivits och en del 

fotboll här och där http://blogg.fotbollskanalen.se/ekwall/ (direktlänk till hans egen blogg) 

Tid: 11.03 15/4 

Chris Härenstam: 

Bara retweets, inga nya uppdateringar. 

Jonas Karlsson: 

Touch down Sweden. Tid: 22.12 

Äsch då, det var ju bara några väskor....Tid: 23.03 

ÄNTLIGEN!!! http://instagram.com/p/mz4KENPV06/ (länk till hans personliga instagram 

där han visar att han blivit antagen till svensktoppens jury. Tid: 05.31 

Niklas Svensson: 

The Niklas Svensson Daily is out! (tillhörande länk till en hemsida som heter ”The Niklas 

Svensson daily” med information från i princip hela världen). Tid: 23.16 

https://twitter.com/hysentobias
http://t.co/HXVUh53x8h
http://t.co/dlSs3Gnn3E
http://t.co/hkbnZiGqvh
http://t.co/Ml7Vmv0q14
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Tillbaka i Sjöstan igen. Finland bra, men hemma bäst. Tid: 01.57 

FLASH: Fem månaders fängelse för Mikael Persbrandt. Döms för narkotikabrott. Tid: 02.01 

Den som ansvarar för en blogg kan inte vara anonym", sa Åsa Romson tidigare i dag. 

Valrörelsens största groda, hittills? #val2014 Tid: 02.18 

Uppror inom Ung vänster just nu. Vad säger @stefanlindborg om detta? 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/blekingenytt/ung-vanster-blekinge-vill-avsatta-

ledningen … #val2014 Tid: 07.47 

Fler uteslutningar på G? http://www.svt.se/nyheter/regionalt/blekingenytt/ung-vanster-

blekinge-vill-avsatta-ledningen …(länk till politisk nyhet på svt) Tid: 07.50 

BVC med nästan fyraåringen klockan 08.30 i morgon. Sen förberedelser inför nästa #Barpol. 

Tid: 14.11 

Hör att det ska bli fint väder hela påskhelgen. Det har vi förtjänat, tycker jag. Tid: 14.12 

Jesper Börjesson: 

Bara retweets från TV4 nyheterna. 

Martin Aagård: 

Propagandakriget är det bästa kriget. Det pågår alltid någon annanstans. Drabbar aldrig en 

själv.  

Blodtörstiga skrivbordsgeneraler. 

Interfax: Strider i Slovjansk. Aftonbladets team kan inte bekräfta. Inte sett annan beväpning 

än tillhyggen. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18723269.ab …(länk till Aftonbladets 

artikel) 

Dagens infokrigsrapport: Lynchmobbar i Kiev. Tanks stoppas i Slovjansk. Regeringen svag. 

Ryska propagandasegrar både på öst- och västfronten 

Undrar om någon skulle betrakta två gigantiska Hollywoodfilmer baserade på Koranen, 

gjorda samma år, som ett hot mot något?UKR säkerhetstjänst SBU pekar nu ut rysk 

säkerhetsofficer, Igor Strelkov, som ansvarig för ryska trupper i ö UKR. 

http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=124263&cat_id=39574 … 

https://twitter.com/search?q=%23val2014&src=hash
https://twitter.com/stefanlindborg
http://t.co/GkxNl8OYR7
http://t.co/GkxNl8OYR7
https://twitter.com/search?q=%23val2014&src=hash
http://t.co/GkxNl8OYR7
http://t.co/GkxNl8OYR7
https://twitter.com/search?q=%23Barpol&src=hash
http://t.co/2lxaaHhOy9
http://t.co/U5GO6yIGSA
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Han ska även ha ansvarat för operationen på Krim, Igor Strelkov. 

http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=124263&cat_id=39574 … 

SBU säger sig inleda en förundersökning om mord, kränkande av territoriell integritet och 

whathaveyou mot Strelkov. 

http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=124263&cat_id=39574 … 

Igor Strelkov alltså. Antar att han inte finns på Facebook. 

Finns en fotbollspelare med samma namn. Vi kanske kan utesluta honom. 

Idag bekräftar SBU även att antiterrorkaptenen Bilisjenko död i strid. 

http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article;jsessionid=14595B51B2A52E05A982A

856FFBE08F6.app1?art_id=124258&cat_id=39574 … 

I går släppte SBU en inspelning där rysktalande (ja, jag vet) säger att de dödat antiterrorchef. 

https://www.youtube.com/watch?v=xVDx-TqeWj4 …(länk till rysk youtubesida) 

De pratar om förstärkningar och ber att någon som talar med ukrainsk dialekt ska göra 

intervju för Moskva-lojala Life.ru 

De pratar om ”Aksenov”, säger att de skjutit 10 pers, men vet inte vilka de är. De spekulerar i 

om det var ”Alpha” eller Ukrainska spetsnaz. 

Det finns invändningar mot de där banden, men jag är inte detektiv nog att begripa. 

Annars kanske vi har ett SMOKING GUN som det heter på detektivspråk. 

https://www.youtube.com/watch?v=xVDx-TqeWj4 …(länk till youtubevideo på ryska) 

Oavsett vad vi tycker om krisen i Ukraina, kan vi enas om att Kramatorsk är ett roligt namn 

på en stad? 

Fredrik Strage: 

Affischer hemma hos Peter Parker i "The amazing Spider-man 2". Jag trodde att han föredrog 

The Glass Spider Tour. pic.twitter.com/VpRT3sQ95t (bilder på de olika affischerna) TID: 

07.39 

Onsdag 16/4-2014: 

Patrik Ekwall: 

http://t.co/U5GO6yIGSA
http://t.co/U5GO6yIGSA
http://t.co/NLbDMGpGW0
http://t.co/NLbDMGpGW0
https://t.co/kNKxu45q2V
https://t.co/kNKxu45q2V
http://t.co/VpRT3sQ95t
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På en av Shanghais marknader för allt som är fejk vet man hur man ska locka svensken. 

Humor. pic.twitter.com/6X2ZwdeO1q Tid: 20.09 

Chris Härenstam: 

Ikväll på SVT Play 19.00 visar vi den andra kvartsfinalen mellan RIK-Guif. Guif vann den 

första matchen med 27-26. Lika jämnt ikväll? Tid: 01.36 

Då kör vi RIK-Guif (SVT Play). 2:a kvartsfinalmatchen bäst av fem. 1-0 i matcher för Guif. 

Tid: 9.55 

Jonas Karlsson: 

40 timmar sen jag landade på #Arlanda. Hade varit smutt att få mitt bagage. Tid: 13.37 

Niklas Svensson: 

Det där om att morgonstund har guld i mund. Jag håller inte med. Tid: 22.42 

The Niklas Svensson Daily is out! http://paper.li/niklassvensson Tid: 23.16 

FLASH: Ett antal ryskflaggade trupptransportfordon har kört in i såväl Kramatorsk som 

Slovjansk i östra Ukraina, rapporterar AFP och Reuters. Tid: 00.58 

Läser att Miljöpartiet vill bygga cykelvägar för nio miljarder kronor. Många cykelvägar blir 

det. #val2014 Tid: 1.09 

Följ liverapporteringen om det som händer i Ukraina – här 

http://www.expressen.se/nyheter/krisen-i-ukraina-1/ …Tid: 1.10 

Och svaret från EU, Nato och USA, på det som nu händer i Ukraina, blir… en ny skriftlig 

varning? Tid: 1.15 

Årets kyrktupp har utsetts, rapporterar TT. Den finns i Karlskrona. Tid: 1.41 

FLASH: Proryska separatister har tagit kontroll över stadshuset i Donetsk, rapporterar 

Reuters. Tid: 1.44 

Försöker hålla nästan fyraåringen vaken - och får snabbt svaret: "Varje gång när jag håller på 

att somna behöver jag en glass..." Tid: 8.28 

http://t.co/6X2ZwdeO1q
https://twitter.com/search?q=%23Arlanda&src=hash
http://t.co/ASVIlYkTQK
https://twitter.com/search?q=%23val2014&src=hash
http://t.co/yNTZWDj8uY
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Detta är alltså kvällen då @MjallbyAIFs enkelt ska spöa Norrköping på Parken och plocka 

hem tre poäng till Listerlandet. Tid: 9.04 

Nu Itu sågade kaninen med @DanneKarlsson på Barnkanalen. Sen kinamat. Tid: 9.32 

Tre dagar före fyraårsdagen deklarerar sonen nu: "När jag är fyra får jag bestämma i hela 

huset!" Tid: 11.24 

Har nu sett dokumentären om världens snabbaste man, Usain Bolt, på Netflix. Har du också 

missat - se den! Tid: 14.43 

Efter att ha sett dokumentären om Usain Bolt på Netflix i kväll håller jag med om vartenda 

ord: http://mobil.dn.se/sport/esk-hellre-en-dopad-bolt-an-att-jag-aldrig-skulle-fatt-se-hans-

magi/ … 

Avslutar kvällen med en @p3dokumentar i lurarna. God natt och sov gott, var du än är. 

Jesper Börjesson: 

Ett antal ryskflaggade trupptransportfordon har kört in i såväl Kramatorsk som Slovjansk i 

östra Ukraina, rapporterar AF Tid: 01.01 

"Det är personer som Klas Ingesson som ger oss kraft i livet". Följ min videoblogg om ni 

känner för det. https://www.youtube.com/watch?v=UTFdLhLzNxI …TID: 05.38 

Det är kämpar som Klas Ingesson som ger oss kraft och mod i livet. http://ift.tt/1eynXbW  

#nymo Tid: 05.50 

Härligt pågar!! Fyra raka nu @Malmo_FF Tid: 12.12 

Martin Aagård: 

Läser dagstidningen. pic.twitter.com/axzC8ymDaL 

Btw. Vad läser man för tidningar om man tror det pågår "kommunistvåld" i 

Ukraina?Fantasinyheter? http://touch.metro.se/stockholm/ungdomar-ockuperade-

kommunhus/EVHndo!dFYVGodzJUbw/ … 

Men om Carl Bildt fortsätter att bekämpa Sovjetunionen kanske man inte ska begära för 

mycket av andra M-politiker. http://www.dn.se/nyheter/sverige/jag-har-alltid-varit-stolt-over-

ryktet-att-vara-antisovjetisk/ … 

https://twitter.com/MjallbyAIFs
https://twitter.com/DanneKarlsson
http://t.co/s4xModDo8T
http://t.co/s4xModDo8T
https://twitter.com/p3dokumentar
https://t.co/epfGo09NT5
http://t.co/iqcN3qOVjr
https://twitter.com/search?q=%23nymo&src=hash
https://twitter.com/Malmo_FF
http://t.co/axzC8ymDaL
http://t.co/4jP1Vyy5Q1
http://t.co/4jP1Vyy5Q1
http://t.co/Fkr56OTLkp
http://t.co/Fkr56OTLkp
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Tanksen med rysk flagga är ett tillfångataget Ukrainskt fordon skriver Guardian. 

http://www.theguardian.com/world/2014/apr/16/pro-russian-separatists-seize-ukrainian-

armoured-vehicles … 

Kan det vara den här tanksen de snott helt enkelt? 

https://www.youtube.com/watch?v=5Eew9bGi8KA&feature=youtu.be … 

Ärligt talat har det snarare varit en hel del antikommunistiskt våld i Ukraina senaste månaden. 

Kommunistpartiets kontor i Rivne angrips och böcker bränns (Högra sektorn). 

http://youtu.be/bTfn34IC0yM 

Kommunistpartiets ledare misshandlas när han talar i parlamentet (Svoboda). 

http://voronz.in.ua/recomend/8-4-14-18535 … 

Kommunistpartiets kontor i Kiev bränns ner efter att ha varit ockuperat sedan februari. 

http://en.itar-tass.com/world/727194 

Kom just på att @PoTidholm borde skriva en diktsamling som heter PO–ESI. 

Skoj på internet. http://screenshotsofdespair.tumblr.com 

GLAD PÅSK! (Lite i förväg) pic.twitter.com/HMu9aaQfa6 

Råd till alla Stockholmare: Gå inte under polishelikoptern. 

Fredrik Strage: 

"Den senaste månaden har jag ökat dosen av stämningsstabiliseraren Lamictal, som är hipp, 

till 400 gram." http://bon.se/article/hippokondriker-se-upp/ … Tid: 02.07 

Torsdag 17/4-2014: 

Patrik Ekwall: 

Mitt mandarin-studerande barn säger att kineserna inte förstår mina försök till enkla kinesiska 

fraser för att jag säger dom på skånska. Tid: 19.32 

Nu meddelar @SVTDusan att jag och @AndersA_ inte FÖRSTOD att grejen var att man 

mätte masken fel. För några veckor sen. Skakande. Tid: 02.30 SHANGHAI 

http://t.co/YU5fTZyLaF
http://t.co/YU5fTZyLaF
https://t.co/L7NU7V75tS
http://t.co/KRJBK8JhHw
http://t.co/B3evV1rtdB
http://t.co/q5XnLplHpf
https://twitter.com/PoTidholm
http://t.co/URtC5prwWn
http://t.co/HMu9aaQfa6
http://t.co/Ms0cs5K5JK
https://twitter.com/SVTDusan
https://twitter.com/AndersA_
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För att understryka allvaret i Maskgate meddelar nu @SVTDusan att det var "en bra grej". 

Hur ska vi NU gå vidare: tänk OM de hade mätt rätt? Tid: 2.40 shanghai 

...här lyssnar du på rekordlånga PÅDDEN #49: http://bit.ly/1qOxoq2  Itunes: 

http://bit.ly/1eaNzVQ Tid: 7.09 SHANGHAI tid 

PÅDDEN #49 är rekordlång: NHL, Phelps, Bajen, flera olika Blixt, Kim, att flyga som förr o 

svensk medias behandling av Zlatans sorg...Tid: 7.09 SHANGHAI tid 

Chris Härenstam: 

Stockholm, Göteborg, Karlstad, Norrköping på lite drygt ett dygn. Glad Påsk på er kära 

följare. Kör försiktigt och glöm inte krama varandra. Tid: 07.34 

Jonas Karlsson: 

Inga tweets eller retweets. 

Niklas Svensson: 

The Niklas Svensson Daily is out! http://paper.li/niklassvensson 

En fantastisk dag för lantstället. Norrtälje nästa. 

Bara att koppla på nya kärran och börja jobba. http://instagram.com/p/m4-zvqgpkO/ 

Verkar vara totalkaos i trafiken i hela Stockholm just nu. Både E18 och E4 avstängda. Glad 

för att vi åkte före lunch. 

Min tidigare chef Jonas Gummesson skräder inte orden när han talar om sin nuvarande chef: 

http://www.resume.se/nyheter/tv/2014/04/17/tv4-profil-tar-oppen-strid-med-vdn/ … 

Bra skrivet av @matsknutson, apropå påståenden om att så många SVT-journalister är 

miljöpartister: http://blogg.svt.se/politik/435/  #val2014 

Önskar er alla en riktigt fin påsk nu. 

Expressens liverapportering om kaoset i påsktrafiken: 

http://www.expressen.se/nyheter/pasktrafiken/ … 

Nu väntar vi bara på @lisavongarrelts och på något att slänga på grillen. 

http://instagram.com/p/m5RpTKgpgR/ 

https://twitter.com/SVTDusan
http://t.co/LdkAdkzQkV
http://t.co/RO5EHAMe5z
http://t.co/ASVIlYkTQK
http://t.co/HqsJXR4ThI
http://t.co/yJXrvRzFmD
https://twitter.com/matsknutson
http://t.co/oMw5v4bQOv
https://twitter.com/search?q=%23val2014&src=hash
http://t.co/Y9becs4smb
https://twitter.com/Lisavongarrelts
http://t.co/kHVqLTX4Nd
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Kollegan @karlssonkj ställer Miljöpartiets EU-toppkandidat @isabellalovin mot väggen: 

http://www.expressen.se/nyheter/har-du-svikit-mps-lofte-om-fildelning/ … #val2014 

Expressen.se : RT @Drevf: Sitter i tv-studion och ska prata i tv. Känner mig alltid viktig när 

det händer. 

Okej, jag har bestämt mig. Jag ska börja träna. Kan han så kan jag. 

https://www.youtube.com/watch?v=iXJl1fuFAKU … 

FLASH: USA och Ryssland överens om fredlig lösning på krisen i Ukraina. 

Har i kväll haft kontakt med @carlbildt om nya beskeden när det gäller Ukraina: 

http://www.expressen.se/nyheter/usa-och-ryssland-enas-om-nedtrappning/ … 

FLASH: Nobelpristagaren i litteratur Gabriel Garcia Marquez har avlidit, rapporterar 

nyhetsmedier. Han blev 87 år. 

Jesper Börjesson: 

Kajsa Grytt i Så Mycket Bättre. Nu börjar det hända saker. Tid: 03.14 

Tar Maud Olofsson medvetet på sig skulden i Nuon-affären för att rädda andra som har mer 

att förlora?!Fast hon sabbar ju sitt varumärke. Tid: 04.47 

Martin Aagård: 

Skulle gärna höra lite mer människor, tex de anhöriga, och lite mindre geopolitiska analyser i 

nyhetsflödet från Donbass nu. 

Hade glömt hur mycket jag hatar SJ, och så råkar man boka ett tåg utan platsbiljett. 

Det borde vara olagligt att sälja resor utan platsbiljett. Olagligt, I tell you. 

Läser Expressen och får lära mig att Göran Greider håller på att invadera Ukraina. Den totala 

vansinnesdebatten mår glädjande nog bra. 

Inget är så uppmuntrande som total vansinnesdebatt. Visar på människans obändiga kreativa 

förmåga. 

Ja jag är grumpy idag. Jag skyller på SJ. 

https://twitter.com/KarlssonKJ
https://twitter.com/IsabellaLovin
http://t.co/uK4ishyxnD
https://twitter.com/search?q=%23val2014&src=hash
http://t.co/8h7iHCaksJ
https://twitter.com/Drevf
https://t.co/5yfL11vKmI
https://twitter.com/carlbildt
http://t.co/jc5C6V2OZv
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En fråga jag undrar över är hur mycket materiel från Ukrainas gigantiska och korrupta 

försvarindustri som är på vift i landet. 

Den nyutnämnde bossen för ukroboronprom vill stoppa korruptionen mitt i kaoset och 

partisanlekarna. Lycka till. http://www.kyivpost.com/opinion/op-ed/yuriy-tereshchenko-

ukraines-arms-concern-needs-to-be-cleaned-of-corruption-built-from-scratch-341304.html … 

Och idag är det dags igen för Ring Putin! Det lär bli intressant. Sänds såklart av http://rt.com 

Följ @MariaPeLofgren som livetweetar Ring Putin nu. Hoppas hon pallar de fem-sex timmar 

det här lär ta. 

Även @AnnalenaLauren tar sig an uppgiften. 

INFOKRIGET TORSDAG Ryssland inleder massiv offensiv i #ringputin. Det enda 

motståndet utgörs av små ironimissiler. Slaget förloras tidigt. 

Jag tror jag väljer "Översten får inga brev" och "Patiarkens höst" när jag ska minnas Garcia 

Marquez. Farväl. 

Ett fantastiskt författarskap. Inte minst pga hans breda popularitet. Trots att han influerat så 

många mindre bra magiska realister. 

Fredrik Strage: 

Enbart retweets. 

Fredag 18/4-2014: 

Patrik Ekwall: 

Om man nu måste välja en dag för 12-13 timmar i luften, då känns ändå Långfredag som ett 

vettigt val. Shanghai-Köpenhamn-Bromma. Tid: 10.12 

BLOGG: Allsvenskan, Shanghai och en sen hyllning till en Brasilien-bok 

http://blogg.fotbollskanalen.se/ekwall/ Tid: 11.07  

Chris Härenstam: 

Enbart en retweet. 

Jonas Karlsson: 

http://t.co/DChVUGtYsY
http://t.co/DChVUGtYsY
http://t.co/OFKVu4XruD
https://twitter.com/MariaPeLofgren
https://twitter.com/AnnalenaLauren
https://twitter.com/search?q=%23ringputin&src=hash
http://t.co/yKVX8gZuDi
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En sak är säker: en långfredag blir i alla fall inte kortare med influensa. Tid: 02.46 

Niklas Svensson: 

Långfredag. Och jobb. 

The Niklas Svensson Daily is out! http://paper.li/niklassvensson  Stories via @NyJobb 

Kent Härstedt (S) förklarar partiets tystnad, i lokaltidningen Helsingborg. Och gör bort sig. 

#val2014 pic.twitter.com/HJd0F2IzWF 

Politiker som inte vill att andra politiker tar efter deras idéer borde inte vara politiker, väl. 

#val2014 pic.twitter.com/QBwqZBfRHA 

FLASH: Minst sex döda i lavin på Mount Everest 

Expressen i dag: Fyra sidor om Nuon. Vem ljuger - Reinfeldt eller Olofsson? #val2014 

http://instagram.com/p/m6_p8SApqW/ 

Missa inte Expressens extratidning i dag - Stor intervju med Margot Wallström, och mycket 

annat. http://instagram.com/p/m7Gg5ggpu4/ 

Pratade med skuggfinansminister Magdalena Andersson för ett par timmar sen. Inte givet att 

hon sagt nej till Nuon: http://www.expressen.se/nyheter/magdalena-andersson-s-om-nuon-

affaren/ … 

Helt slut efter dagens tunga arbetsinsats. http://instagram.com/p/m8ARyugpst/ 

Taxi i Norrtälje. http://instagram.com/p/m8Af8xgptI/ 

Sveriges godaste chips. Här har ni dom. http://instagram.com/p/m8IrAPApsb/ 

Han är fantastisk även denna vecka, @SteffoTornquist! #letsdancese 

Nu den fantastiska Forrest Gump. Kanske den bästa filmen som gjorts. 

Så har TV4 lyckats döda en av de bästa filmer som gjorts, också. Med fem minuters 

reklamavbrott var 20:e minut ger jag nu upp Forrest Gump. 

Nu är den här. Dagen då vår lilla treåring blir stor fyraåring. Firas på landet - med tårta och en 

massa paket. 

http://t.co/GmTP7ToTGm
https://twitter.com/NyJobb
https://twitter.com/search?q=%23val2014&src=hash
http://t.co/HJd0F2IzWF
https://twitter.com/search?q=%23val2014&src=hash
http://t.co/QBwqZBfRHA
https://twitter.com/search?q=%23val2014&src=hash
http://t.co/wGkoJT4zbT
http://t.co/9UnLQYVMZQ
http://t.co/JcNVpVkbyX
http://t.co/JcNVpVkbyX
http://t.co/jIQHNSoRIA
http://t.co/feIZCceJFU
http://t.co/BuBgR1StmN
https://twitter.com/SteffoTornquist
https://twitter.com/search?q=%23letsdancese&src=hash
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Orkar inte du heller med all TV4-reklam i Forrest Gump? Lugn. Filmen finns på Netflix - 

utan avbrott. 

Jesper Börjesson: 

Hoppas ni är med och målar påskägg med mig i #nymo imorgon. Tid: 12.06 

Martin Aagård: 

Snart är det inte längre olagligt att vara otrogen i New Hampshire. Efter 223 år. 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/10773333/Adultery-legal-in-

US-state-after-223-years.html … 

Får man twittra på långfredag? Den som twittrar talar ju inte. 

15-åringen med Aspbergers som hjälpte Jihad Jane konspirera mot Lars Vilks döms till fem 

år. Tårar i domstolen. http://www.newsworks.org/index.php/local/item/67029-jihad-jane-

accomplice-gets-5-years-in-prison-for-part-in-terror-plot?linktype=hp_topstory … 

Har nu kollat tre timmar Putinintervju. Känns som ett lagom lidande för långfredag. Men det 

är en timme kvar. 

Dansk lät sig korsfästas i Filippinerna. Hygge. http://www.dn.se/nyheter/varlden/dansk-bland-

arets-korsfasta/ … 

I Ryssland heter det inte "Åsiktskorridor" utan "Liberal diskussionsplattform". #ringputin 

”Liberala hamstrar" 

Varför har ni aldrig berättat att "Kristi sista frestelse" är... inte så bra? 

Fredrik Strage: 

Synthmakt på Kungsgatan. pic.twitter.com/N7LCPWn8uU Tid: 10.25 

Lördag 19/4-2014: 

Patrik Ekwall: 

Nu är det påsk och då måste Tindra, 7 månader, lära sig att bli lite utspökad... 

pic.twitter.com/vXpeAmCFgE Tid: 2.39 

https://twitter.com/search?q=%23nymo&src=hash
http://t.co/Mn4lrgxxZj
http://t.co/Mn4lrgxxZj
http://t.co/W9vl20Wyug
http://t.co/W9vl20Wyug
http://t.co/19xt18n5HC
http://t.co/19xt18n5HC
https://twitter.com/search?q=%23ringputin&src=hash
http://t.co/N7LCPWn8uU
http://t.co/vXpeAmCFgE
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Gillar att mina (ibland lite mossiga) hoods har fått en svår gelateria med grym glass. Mitt på 

Ålsten Torg. pic.twitter.com/iTJjaRXDDE Tid: 8.23 

BLOGG: Det här med påsk, högtider och annat fanskap. http://blogg.fotbollskanalen.se/ekwall/ 

Tid: 12.45 

Chris Härenstam: 

Färjestad har överraskat många genom att ta sig till finalen, men att laget ska rå på Skellefteå 

är inte ens nära. Tid: 09.31 

Liverpool borde skicka ett påskägg till Sunderland. Sunderlands bortaseger mot Chelsea var 

oerhört överraskande. Tid: 11.25 

Jonas Karlsson: 

06.57. Morgonpromenad med S. #nofilter #nofever? http://instagram.com/p/m9a2ggvV-w/ 

Tid: 22.30 

Redigerar text. #Påsknöje Tid: 03.54 

Vad gör Patrik Haltia idag? Christer Dahlgård? Vem har numret till Christer Tågh! #twittpuck 

Tid: 10.02 

Niklas Svensson: 

The Niklas Svensson Daily is out! http://paper.li/niklassvensson  Stories via @justinebenard 

Nu öppnas det paket i 180 här! http://instagram.com/p/m9inHigphu/ 

Avslöjar i dag nytt S-budgetförslag: 1,5 miljarder till sänkt pensionärsskatt från 1/1 2015. 

#val2014 pic.twitter.com/m5OEcRae53 

Expressen avslöjar: S vill sänka pensionärsskatten med 1,5 mrd från 1/1 2015. #val2014 

http://www.expressen.se/nyheter/s-foreslar-sankt-pensionarsskatt/ … 

pic.twitter.com/0a9sfHhbdX 

Oj, vilket genomslag för min budgetnyhet i dag. Text-tv, TT - och konkurrenten. Kul! Läs 

mer på… http://instagram.com/p/m9nlWHApm5/ 

Stefan Löfvens nya slogan: "Från miljonär till pensionär" http://www.expressen.se/nyheter/s-

foreslar-sankt-pensionarsskatt/ … #val2014 pic.twitter.com/be0Wag7jQ4 

http://t.co/iTJjaRXDDE
http://t.co/yKVX8gZuDi
https://twitter.com/search?q=%23nofilter&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23nofever&src=hash
http://t.co/fct2GAEgBp
https://twitter.com/search?q=%23P%C3%A5skn%C3%B6je&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23twittpuck&src=hash
http://t.co/GmTP7ToTGm
https://twitter.com/justinebenard
http://t.co/ESstHt1HO3
https://twitter.com/search?q=%23val2014&src=hash
http://t.co/m5OEcRae53
https://twitter.com/search?q=%23val2014&src=hash
http://t.co/AGjfnoWGJR
http://t.co/0a9sfHhbdX
http://t.co/1BlV8gaq9t
http://t.co/AGjfnoWGJR
http://t.co/AGjfnoWGJR
https://twitter.com/search?q=%23val2014&src=hash
http://t.co/be0Wag7jQ4
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Bara en sak som är lite jobbig här på landet nu. Lätt att få solen i ögonen. 

http://instagram.com/p/m-El2hgpic/ 

Stort tack till @LangstromM och @NiklasLangstrom som kom och firade en nybliven 

fyraåring. 

I morgon: nytt motorsågsrace och trädgårdsfix. Nu: soffmys och vin med @lisavongarrelts - 

framför brasan. 

Jo då, i dag har det jobbats här på landet. http://instagram.com/p/m-3XR0gpsf/ 

Svanberga - bara några kilometer från stugan där vi är nu - var varmast i dag, enligt 

@Solgudinnan. 17 grader. Vilka vinnare vi är. 

Och nu ett avsnitt av Lilyhammer. Sen är jag tyvärr ifatt er som följer på SVT. 

S-toppen Magdalena Andersson om Härstedt-intervjun: "Har inget emot att regeringspartierna 

kopierar våra förslag" http://www.expressen.se/nyheter/s-ledamot-ar-vi-for-tidiga-snor-andra-

ideer/ … 

Därför berättar Socialdemokraterna inte om sina politiska förslag, enligt Kent Härstedt: 

"Andra kan sno våra idéer" http://www.expressen.se/nyheter/s-ledamot-ar-vi-for-tidiga-snor-

andra-ideer/ … 

Jesper Börjesson: 

@SteffoTornquist bra tänkt! alltid på tå. får du #nymo abstinens så sväng förbi Tid: 21.23 

God morgon och glad påsk alla härliga följare. Ni tittar väl på #nymo?! Tid: 22.41 

Många frågar när Sigge Eklund @sigge kommer till #nymo idag . Han är med kl 10.15 Tid: 

23.56 

Glad Påsk önskar vi på nyhetsmorgon http://instagram.com/p/m9tDQwRUXm/ Tid: 01.07 

Hör @sigge Sigge Eklund i #nymo om boken,podcasten å Filter-bråket 

http://www.tv4play.se/program/link?video_id=2597491 …Tid: 08.06 

Martin Aagård: 

3-0 

http://t.co/ly40Z8VhDG
https://twitter.com/LangstromM
https://twitter.com/NiklasLangstrom
https://twitter.com/Lisavongarrelts
http://t.co/EW59byhS27
https://twitter.com/Solgudinnan
http://t.co/pIMLgJamY7
http://t.co/pIMLgJamY7
http://t.co/pIMLgJamY7
http://t.co/pIMLgJamY7
https://twitter.com/SteffoTornquist
https://twitter.com/search?q=%23nymo&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23nymo&src=hash
https://twitter.com/sigge
https://twitter.com/search?q=%23nymo&src=hash
http://t.co/Dy7JqOgyeZ
https://twitter.com/sigge
https://twitter.com/search?q=%23nymo&src=hash
http://t.co/ZoWavDjz4u
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Är det någon som vet nåt om partiet Kvinnolistan som ställde upp i "Kosackvalet" 1928? 

Föregångare till @Feministerna 

INFOKRIGET LÖRDAG Tunga förluster på båda sidor. Fejkad kampanj om att registrera 

judar och fejkad kampanj mot Privatbank slogs tillbaka. 

Fredrik Strage: 

Enbart en retweet. 

Söndag 20/4-2014: 

Patrik Ekwall: 

Kollat med huvudpersonen och @rydstromkff är ett fejkat konto som jagar följare. Rydström 

är inte på Twitter, meddelar han. Tyvärr. Tid: 4.33 

För övrigt gratulerar vi @Soranismail till en efterlängtad ligaseger. Tid: 4.35 

Humor... @Now__Football: WOW: Luis Suarez breaks his leg and still tries to get through on 

goal, RESPECT! http://vine.co/v/M1EAuBzMiuV ” Tid: 6.05 

Linus Wahlqvist från start på Friends, Carlos Strandberg grym på Strandvallen - U17-VM-

laget gör avtryck. Tid: 9.21 

Såg AIK:s kramp på Friends och blev väldigt imponerad av Norrköpings Isaac Kiese Thelin. 

Tid: 10.28 

Nog för att Carlos Strandberg är grym men i U17-VM var han inte "målkung". 

pic.twitter.com/yApgBlWidM Tid: 11.26 

Chris Härenstam: 

Ska kommentera Guif-RIK kl 16.00 och har inte kunnat se Liverpools 1:a halvlek. Ser det bra 

ut? Tid: 04.56 

Liverpool vann borta mot Norwich. Såg sista kvarten. Det satt hårt inne om man säger 

så...Tid: 06.02 

Då kör vi Guif-RIK i SVT. Kvartsfinal 3 och allt talar för att Guif idag säkrar en 

semifinalplats. Tid: 06.50 

https://twitter.com/Feministerna
https://twitter.com/rydstromkff
https://twitter.com/Soranismail
https://twitter.com/Now__Football
http://t.co/wpNlIRgqbZ
http://t.co/yApgBlWidM
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Guif första lag till semifinal. Övertygade ej idag men starkt att vinna ändå. Sista matchen för 

Henrik Lundström som haft en otrolig karriär Tid: 08.50 

Jonas Karlsson: 

Undrade länge hur fan författaren skulle få ihop storyn i ljudboken jag laddade ner. Sen 

upptäckte jag att jag hade på "shuffle". Tid: 02.45 

Niklas Svensson: 

The Niklas Svensson Daily is out! http://paper.li/niklassvensson 

Årets hittills varmaste dag är här. Och den firas med trädgårdsjobb på landet. 

Sagan om "Jesu uppståndelse", hade inte hållit i domstol. Där hade någon dömts för brott mot 

griftefriden. Men det fanns inga vittnen. 

Som sagt: Sagan om "Jesu uppståndelse" hade inte hållit i domstol. Där hade någon dömts för 

brott mot griftefriden. 

Det är kungen och jag. @ Väddö Gårdsmejeri http://instagram.com/p/nAfb2Vgpry/ 

Väder för kortbyxor och t-shirt. Och jag som måste släpa fram motorsågen igen. 

Fina @lisavongarrelts och gamla kompisen @johanelfver efter kvällens middag på landet. 

http://instagram.com/p/nBW9xAApm7/ 

För sju åtta timmar sen var det 18 grader varmt här. Nu två. 

Jesper Börjesson: 

Inga uppdateringar. 

Martin Aagård: 

Fem dödade i Slovijansk i strider som bara kan beskrivas som inbördeskrig. Kyiv post via RT 

http://www.kyivpost.com/content/ukraine-abroad/russia-today-five-reportedly-killed-in-

eastern-ukraine-shooting-344321.html … 

Ukraina avbryter sin antiterroristkampanj. Inleder försöken att deeskalera krisen. Äntligen lite 

framsteg. http://www.kyivpost.com/content/ukraine/ukraine-begins-implementing-geneva-

accords-halts-anti-terrorist-operation-344325.html … 

http://t.co/GmTP7ToTGm
http://t.co/yY0WXmHaH2
https://twitter.com/Lisavongarrelts
https://twitter.com/JohanElfver
http://t.co/3y7ZxbcUxo
http://t.co/DbqFKJuGsh
http://t.co/DbqFKJuGsh
http://t.co/TC7aiGtdNz
http://t.co/TC7aiGtdNz
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En död i Slovjansk säger ukrainska inrikesministeriet. 

http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1030944 … 

Gläder mig att den anrika vetenskapen Kremlologi aldrig verkar ha mått bättre. 

INFOKRIGET SÖNDAG Frasen "artiga människor" (syftar på omärkta soldater) är en succé. 

Blir nu varumärke och t-shirt. http://www.themoscowtimes.com/article/498431.html … 

INFOKRIGET SÖNDAG Det visitkort från Högra sektorn som påstås hittats på den döde i 

Slovjansk blir mem. pic.twitter.com/u97rMGKCny 

Krisen i Ukraina kan för övrigt vara det första Mem-kriget. 

Det verkar som att shortsen åker på snabbare i Stockholm än andra delar av landet. 

Kanske är det bara joggarna. 

Utanför tullarna har vi mysbyxer året runt serru. 

Slovjansk självförsvar säger sig ha gripit en 22-årig medlem i Högra sektorn pga delaktig i 

attack mot checkpoint. http://ria.ru/world/20140420/1004716329.html … 

Fredrik Strage: 

Jag pratar med bröderna Salazar om en tjugoårsjubilerande klassiker. Och skjuter Glock med 

Dogge. http://www.dn.se/kultur-noje/valkomna-till-framtiden-latin-kings/ …Tid: 05.49 

Måndag 21/4-2014: 

Patrik Ekwall: 

Scooby Doo-morgnar igen...det var några år sen... pic.twitter.com/2RajTWEfHA Tid: 22.26  

De här djupanalyserna om tävlandet i Mästarnas Mästare...jag vet inte, det är ett 

underhållningsprogram i TV med fd idrottare. Inte ett VM. Tid: 22.40 

Stockholm, en helgdagsmorgon vid 08:30: det blir sällan så rofyllt som då. 

pic.twitter.com/kCNYTGjZL2 23.42 

Vaskar. pic.twitter.com/XcYDBJUNb5 Tid: 10.49 

Chris Härenstam: 

http://t.co/82dZa6hBTt
http://t.co/9OIohBN38f
http://t.co/u97rMGKCny
http://t.co/ZbUkV2pIWq
http://t.co/9B6gNnRGVw
http://t.co/2RajTWEfHA
http://t.co/kCNYTGjZL2
http://t.co/XcYDBJUNb5
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På väg till Malmö för att se hemmalaget ta sig an Djurgården. Ska något lag kunna hota MFF 

denna säsong? Tid: 03.07 

Sävehof-H 65 Höör och Lugi-Skuru blev det i semifinalerna. Tid: 09.02 

Grattis Skellefteå till SM-guldet! Synnerligen välförtjänt! Tid: 10.36 

Jonas Karlsson: 

Inga uppdateringar. 

Niklas Svensson: 

Inte lätt att lämna landet denna dag. 30 grader varmt i solen på verandan just nu. 

Sommar i april. http://instagram.com/p/nDQMyHgpuV/ 

Okej, vi har lite att göra nästa gång vi åker hit. Också. http://instagram.com/p/nDQYqLApuo/ 

Vi är tydligen inte de enda som valt att åka bil på E18 från Norrtälje till Stockholm denna 

eftermiddag... 

Är du i Göteborg på torsdag kväll? Välkommen till Clarion Post kl 19 när vi direktsänder 

#Barpol. Fri entré, förstås. #val2014 (Gärna RT!) 

Läs mer om det som händer i #barpol på torsdag - när vi direktsänder från Clarion Post i 

Göteborg: http://facebook.com/barochpolitik  #val2014 #svpol 

Salladen klar. Nu väntar vi bara på @lisavongarrelts fetaostfyllda biffar. Sen tänds grillen i 

Sjöstan. http://instagram.com/p/nDvJClgptl/ 

Fjärde grillningen denna påsk. http://instagram.com/p/nDykhXgpkG/ 

Plötsligt dök det upp en oväntad bild på kungen i SVT-dokumentären om Haga. 

http://instagram.com/p/nD-cWsApn4/ 

Tummen upp för Sara Bulls dokumentär om Haga, kronprinsessparet och prinsessan Estelle. 

FLASH: Flera skadade efter skottdrama i Norrköping, uppger TT. 

FLASH: Minst fem personer har skadats svårt vid ett gängbråk i Norrköping i kväll, uppger 

landstinget i Östergötland för TT. 

http://t.co/DB2BZ5BmxV
http://t.co/xs1zezsJOx
https://twitter.com/search?q=%23Barpol&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23val2014&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23barpol&src=hash
http://t.co/7qwqN32RvN
https://twitter.com/search?q=%23val2014&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23svpol&src=hash
https://twitter.com/Lisavongarrelts
http://t.co/LV3uxJ1IBD
http://t.co/5Qdguc05mT
http://t.co/fotDxVGChQ
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Jesper Börjesson: 

Tittar igenom min vinylsamling. Det finns så många vackra omslag. #vackravinyl 

pic.twitter.com/pD3XWYKDL9 Tid: 09.15 

#vackravinyl del 2 pic.twitter.com/k9MDJnaOVV Tid: 09.28 

Stunning! #vackravinyl pic.twitter.com/VaaPbyv3ww Tid: 09.53 

Martin Aagård: 

INFOKRIGET MÅNDAG Slaget om visitkortet (#ВизиткаЯроша) blev förödande för 

Antimaidan-styrkorna. Motståndarens Mem-överlägsenhet för stor. 

Meanwhile i verkligheten? Det här fotot sägs vara från kravallerna i Donetsk just nu. Via 

@VoiceOfDonetsk pic.twitter.com/7QzMBCpAdc 

Skrev just "Rock on!" i ett sms till en person jag inte känner. Ångrar mig nu. 

Ska Sverige annektera Skottland nu? Vad säger Bildt? 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18753605.ab … 

Lyssnar på Gösta Linderholm. "Jag känner mig vänsäll", sjunger Gösta. Vad menas?!? 

"Åh". "Sicken kväll". 

Fredrik Strage: 

Endast en retweet. 

Tisdag 22/4-2014: 

Patrik Ekwall: 

Stand by your manager...så länge resultaten är bra nog. Tid: 01.02 

På väg mot Götet med @oloflundh - kl 18:30 rattar vi SM-deltävling i Fotbollskunskap på 

O'learys Avenyn. Alla är välkomna att delta. Tid: 01.40 

BLOGG: Landslagets och allsvenskans underliga krock, Moyes och Falkenbergs rugbyfotboll 

http://blogg.fotbollskanalen.se/ekwall/ (länk till sin personliga blogg) Tid: 03.07 

https://twitter.com/search?q=%23vackravinyl&src=hash
http://t.co/pD3XWYKDL9
https://twitter.com/search?q=%23vackravinyl&src=hash
http://t.co/k9MDJnaOVV
https://twitter.com/search?q=%23vackravinyl&src=hash
http://t.co/VaaPbyv3ww
https://twitter.com/search?q=%23%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B0&src=hash
https://twitter.com/VoiceOfDonetsk
http://t.co/7QzMBCpAdc
http://t.co/57BpagTUuE
https://twitter.com/oloflundh
http://t.co/yKVX8gZuDi
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Skön stämning på vårt X2000 när konduktören över högtalarsystemet hälsar till sin mamma, 

Solveig, som ska kliva av i Herrljunga. Tid: 03.38 

SM-slutspelet i ishockey fortsätter att dra väldigt låga tittarsiffror, Sveriges mest överprisade 

rättighet. SHL tvingas nog tänk om snart. Tid: 03.42 

...dessutom är tåget i tid. Tid: 03.43 

Ishockeyretorik. pic.twitter.com/MmIaPdAHgp Tid: 03.56 

Det ena geniet efterträder det andra. pic.twitter.com/uMVLfkKs5Y Tid: 4.07 

Vad kan du om fotboll? Kom och tävla i SM i Fotbollskunskap kl 18.30 på O'learys, Avenyn i 

Göteborg. pic.twitter.com/tl56aMKdo9 Tid: 06.09 

Noll insläppta är ändå en viktig fördel för Atletico. AM kommer nog känna att det blir 

"lättare" när Chelsea måste släppa på handbromsen. Tid: 14.41 

Chris Härenstam: 

Så Man.U sparkar Moyes. Väntat. Att ta över efter Sir Alex var nästan ett mission impossible. 

Tid: 02.06 

Småkronorna vann idag mot Tyskland med 9-3 i U-18 VM. Sverige blev 2:a i gruppen bakom 

Kanada och möter nu värdnationen Finland i kvarten. Tid: 13.10 

Går Sverige (Småkronorna) till final i U-18 VM kan det bli så att en viss kanal sänder 

finalen...:) Sverige har aldrig vunnit U-18 VM. Tid: 13.12 

Jonas Karlsson: 

Enbart retweets. 

Niklas Svensson: 

En intensiv arbetsvecka väntar. Tid:  

The Niklas Svensson Daily is out! http://paper.li/niklassvensson 

Vilken fråga vill du att jag ställer till Gustav Fridolin och @GoranHagglund i #Barpol på 

torsdag? #val2014 #svpol 

http://t.co/MmIaPdAHgp
http://t.co/uMVLfkKs5Y
http://t.co/tl56aMKdo9
http://t.co/GmTP7ToTGm
https://twitter.com/goranhagglund
https://twitter.com/search?q=%23Barpol&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23val2014&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23svpol&src=hash
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Vi ses på torsdag, Göteborg! Välkommen till #Barpol - du också! 

https://www.facebook.com/events/606392069397142/?ref=4 … #val2014 #svpol 

Planeringsmöte med #Barpol -redaktören @mrjoelholm på Rörstrandsgatan. 

http://instagram.com/p/nFrFi1gpsx/ 

Både Carin Jämtin och @KentPersson gästar #Barpol i Göteborg på torsdag. Vad vill du fråga 

dom? #val2014 #svpol 

Stora delar av researchen och frågorna klara inför torsdagens #Barpol. Blir ett kanonprogram! 

#val2014 

I mars ansåg Reinfeldt att det var viktigt att vänta in försvarsberedningens analys. Varför 

ändrade han sig? http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5800451 … 

#val2014 

Så sent som i mars körde Reinfeldt över försvarsberedningens ordförande: 

http://www.expressen.se/nyheter/moderaterna-svanger-i-forsvarsfragan/ … I dag hände det 

igen. #val2014 

Varför fick försvarsberedningen mer tid för att utvärdera Ukrainakrisen när regeringen ändå 

inte tänkte lyssna? #val2014 

Å andra sidan, när Löfven säger att regeringen är otydlig kring försvaret - då undrar man ju 

hur det ser ut på den rödgröna sidan. #val2014 

Har tackat nej till minst femton externa uppdrag i Almedalen. Men i dag blev det ett ja. 

Unicef vill ha mig som utfrågare. Hedersuppdrag. 

Detta händer i #Barpol på @clarion_post i Göteborg på torsdag kväll: 

http://www.expressen.se/gt/se-debatterna-live-i-gts-succeprogram/ … #val2014 #svpol 

Återigen ett mycket bra #Korrespondenterna - om Kinas engagemang i Afrika och på Balkan. 

Tack, @saamkapadia och övriga redaktionen. 

Nu dags att släcka lampan efter lite jobb. I kväll också. Sov gott, var du än är. 

Jesper Börjesson: 

https://twitter.com/search?q=%23Barpol&src=hash
https://t.co/Up8CHKGH81
https://twitter.com/search?q=%23val2014&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23svpol&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Barpol&src=hash
https://twitter.com/mrjoelholm
http://t.co/KNqlLeqFfq
https://twitter.com/kentpersson
https://twitter.com/search?q=%23Barpol&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23val2014&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23svpol&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Barpol&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23val2014&src=hash
http://t.co/5lONDW5juG
https://twitter.com/search?q=%23val2014&src=hash
http://t.co/u1sQVhcwgC
https://twitter.com/search?q=%23val2014&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23val2014&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23val2014&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Barpol&src=hash
https://twitter.com/Clarion_Post
http://t.co/1NlgCt4NEi
https://twitter.com/search?q=%23val2014&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23svpol&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Korrespondenterna&src=hash
https://twitter.com/saamkapadia
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Mord - och misshandelsdramat i Norrköping inatt var enligt åklagaren en släktuppgörelse, ett 

familjegräl som spårade ur. Otroligt Tid: 00.59 

”Musiken har varit min Mållgan.Genom den inre dialogen med min bästa vän-år efter 

år,decennium efter decennium ..." Tid: 04.30 

forts "har jag lärt mig att förstå mig själv". Ur förordet till @jangradvall nya bok. I #nymo på 

lör kommer han till mig. Missa inte! Tid: 04.33 

Martin Aagård: 

Eftersom grupper i Ukraina vänder sig mot sin nya regering måste Sverige ha fler ubåtar! Man 

måste älska politik. http://www.dn.se/debatt/vi-vill-hoja-forsvarsanslaget-med-fem-miljarder-

arligen/ … 

Och vi ska minska på insatser utomlands? 

Grattis försvarsmakten till en framgångsrik skräck/pr-kampanj. 

Vi behöver fler fredsbevarande ubåtar. 

Dagens soundtrack är såklart Das Boot. Odödlig tv-serie och eurotechnodänga. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nwc0shJ2aYc … 

Den svenska hotbildsanalysen dyker till nya bottennivåer i en splitter ny ubåt. 

Skulle kunna skriva syrlig-töntiga tweets om ubåtar och politik hela dagen tror jag. 

Allas vår lätt bipolära favorit-fotbollssnubbe slash mest ihärdiga flangergitarrist fyller visst 55 

idag. Grattis. pic.twitter.com/hOhbwidncz 

Nej det var igår. Whatever. 

För att fira att Rob the Blob fyllt 55 spelar vi en av världens mest inflytelserika, geniala o 

nydanande poplåtar. https://www.youtube.com/watch?v=hmbOLTWggXI … 

INFOKRIGET TISDAG Småstrider. Relativt lugn. Bilden på skäggig man som påståtts vara 

spetznassoldat kan vara kosack. 

https://twitter.com/suomensotilas/status/458612961959882753 … 

Män som hatar näthatare. 

https://twitter.com/jangradvall
https://twitter.com/search?q=%23nymo&src=hash
http://t.co/9pPD8AiwWH
http://t.co/9pPD8AiwWH
https://t.co/pDAFeHRM6x
http://t.co/hOhbwidncz
https://t.co/nz5bqKClLB
https://t.co/KPRf9EciPE
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Folk ser lite ledsna ut på Sturehofs uteservering. Men det är kallt. 

Fredrik Strage:  

Ingenting, enbart retweets. 

BILAGA 2 

15/4 -2014 

Hanna Fridén 

Fattar inte att de får fortsätta hålla på att sparka oss på grund av sina jävla fördomar. Vi är 

normala människor med rättigheter vi med. TID: 16.56 

Men kan Transportstyrelsen SLUTA att diskriminera människor med en NPF, INTE OKEJ: 

http://adhdpappan.vimedbarn.se/blev-precis-nedsparkad/ … TID: 15.55 

Något för dig @MissDeliana ? http://www.stockholmmakerfaire.se/  TID: 16.49 

- riktigt om man kan jämföra det med hur diskussionen kring fler kön ser ut i Sverige t.ex. 

TID: 01.49 

Kan väl dock vara värt att säga att en Hijira är biologisk född man som ser sig själv som 

kvinna enligt indisk kultur, så vet väl inte – TID: 01.48 

Hijiras! http://www.metro.se/nyheter/transpersoner-erkanda-som-tredje-

kon/Hdzndo!02MQK4K@2py5I5C8PbYy7A/ … TID: 01.46 

Det är typ som ett hemligt språk som ingen uppfostrad med dator och internet har access till. 

TID: 01.21 

För att kunna läsa handstil måste man vara född på 70-talet eller tidigare, va? För inte fan kan 

jag det iaf. Ser bara ut som krumelurer. TID: 00.43 

När jag väl fått sova kommer jag förmodligen upptäcka att jag bara skrivit ordet paprika 30 

gånger om. Med jättemånga typos dessutom. TID: 00.43 

Dygnar för att korrigera dygnsrytmen. Är övertrött och just nu i stadiet av totalt 

storhetsvansinne och tror att allt jag gör är briljant. TID: 00.42 

Karin Olsson 

http://t.co/uBGWQzxPZQ
https://twitter.com/MissDeliana
http://t.co/bGdQglzDHv
http://t.co/68Eqc9ftrF
http://t.co/68Eqc9ftrF
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BLOGGAT om @evahamiltonsvt. http://bloggar.expressen.se/karinolsson/2014/04/hejda-

hamilton/ …TID:  03.30 

Ändstation för Filip och @fwikingsson? Nils Schwartz uttalar sig en sista gång om radarparet. 

http://www.expressen.se/kultur/fredrik-in-pa-roven/ … TID: 00.41 

Unni Drougge 

Var på Jackie Ferms bokrelease igår. Svartenbrandt hade enl uppg mordhotat dottern sen han 

enl uppg blivit bjuden på booze av Expressen. TID: 00.40 

Lena Sundström 

Läser just nu en bok (nonfiction) som får Frank Underwood i House of Cards att framstå som 

ett under av etik och moral. TID: 13.32 

Fick hälsa på åklagarna som jobbade med åtalet mot Berlusconi när jag träffade Armando 

Spataro (som fick CIA-agenter dömda till fängelse). TID: 13.26 

Man måste älska Italien för detta "Berlusconi döms att arbeta på äldreboende" 

http://www.svt.se/nyheter/varlden/berlusconi-domd-till-samhallstjanst … via @svtnyheter 

TID: 13.20 

"@svtsmalandsnytt: "Polisen drar tillbaka varning om första maj" 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smalandsnytt/polisen-drar-tillbaka-varning …" TID: 

00.04 

Sofia Mirjamsdotter 

Tack tack för alla fina svar om Norrlandssemester! #norrland TID: 07.14 

Berätta för mig om senast du turistade i Norrland! Var någonstans? Varför? Vad gjorde du? 

När vad det? TID: 06.27 

9 RT på 40 minuter. Twittrare ligger inte så mycket? “@liggamedp3: Har du knullat senaste 

veckan? Retweeta detta isåfall!” TID: 06.18 

Mitt slutord i debatten om att lajva socialbidrag. 

http://www.st.nu/opinion/ledare/mirjamsdotter-svarar …TID: 02.48 

https://twitter.com/evahamiltonsvt
http://t.co/8Fl4IinwUS
http://t.co/8Fl4IinwUS
https://twitter.com/fwikingsson
http://t.co/ULxYZU91qW
http://t.co/XDbvSaUAHm
https://twitter.com/svtnyheter
https://twitter.com/svtsmalandsnytt
http://t.co/V7h6uax24F
https://twitter.com/search?q=%23norrland&src=hash
https://twitter.com/liggamedp3
http://t.co/8bgjRATMwc
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Det är så himla bra för Sverige att @LinaT är krönikör i Aftonbladet. 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/linathomsgard/article18722581.ab … TID: 

02.26 

Malou von Sivers 

INGA EGNA TWEETS 

Yvette Hermundstad 

INGA EGNA TWEETS 

16/4-2014 

Hanna Fridén 

Men det är ju jäääättetrevligt att folk som Henrik Olars kan sitta och kalla folk som mig för 

sjukdomar i medier. Verkligen jättefint. TID: 08.23 

Sedan kan kanske Henrik Olars sluta prata om hälsotillstånd och sjukdomar eftersom ADHD 

är varken dera. Det är en NPF. Skillnaden är enorm. TID: 08.17 

Stå på dig, Jimmy! Du har rätt! http://www.metro.se/nyheter/jimmy-fick-adhd-diagnos-far-

inte-jobba-kvar/EVHndp!pjLAsEEFC94E6/ … TID: 08.16 

Alla former av miljöer är helt enkelt roligare om man faktiskt kan gå runt i dem och de har ett 

syfte. TID: 07.14 

Detta att jag kan lägga en vecka på att bygga ett hus i Minecraft och ha skitkul men är 

uttråkad och hatar det efter 5 minuter i en teckning TID: 07.08 

- nästan perfekt. För- och nackdelar som kompletterar väl! Och detta är väldigt, väldigt värt 

att bejaka. TID: 21.49 

- en fena på att djupdyka i ny information. Ge mig 1000 sidor av något sjukt knepigt, och jag 

läser det i lazertakt och kommer ihåg det - TID: 21.48 

Jag är exempelvis väldigt dålig på bred, generell kunskap. Ställ en normal samtalsfråga till 

mig, och jag är helt lost! Men jag är däremot - TID: 21.47 

https://twitter.com/LinaT
http://t.co/etyWrKkFAw
http://t.co/DheFgeyhL0
http://t.co/DheFgeyhL0
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- arbetsplatsen med personer som innebär ökad neurodiversitet innebär att man får nya 

möjligheter och kan fylla igen många knepiga luckor. TID: 21.46 

- med en del saker ni inte har svårt för, men det innebär också att jag har väldigt lätt för saker 

som ni har svårigheter med. Att uttöka - TID: 21.45 

- helt oväntat, och det är positivt, men det är långt ifrån den enda fördelen! Ni ser, jag är 

Aspie, det innebär att jag har svårigheter - TID: 21.44 

- finns arbetsplatser som idag efterfrågar folk med AS framförallt till tjänster som rör IT, och 

då speciellt programmering. Detta är inte – TID: 21.43 

Men vad gäller neurodiversitet finns det inte mycket diskussion. Det vill säga oss med en 

annorlunda hjärna, vilket är väldigt synd. Det – TID: 21.43 

- idag att det är gynnsamt med mångfalld. Olika kön, etnicitet, kulturell bakgrund etc. Olika 

perspektiv, erfarenheter och lösningar! TID: 21.42 

Min önskan är att man kunde börja se neurodiversitet som ytterligare en tillgång gällande 

mångfalld på arbetsplatsen. Fler och fler vet – TID: 21.41 

Godmorgon! Jag kommer skriva jättemånga tweets på raken nu angående det här fallet 

http://bit.ly/1npxu5k  och NPF-personer på arbetsplatsen! TID: 21.41 

So happy! @neilhimself is coming to Stockholm in May. I've always been ill when he's been 

here so let's hope it doesn't happen this time! TID: 17.15 

Karin Olsson 

RT @tidningenresume: Expressen lanserar ostädad podd med ”hedonister” 

http://www.resume.se/nyheter/media/2014/04/16/vi-kulturtanter-ar-samhallets-framsta-

hedonister/ … TID: 04.25 

 

Nu startar vi en ny podcast: "Lunch med Montelius". Läs mer i @tidningenresume. 

http://www.resume.se/nyheter/media/2014/04/16/vi-kulturtanter-ar-samhallets-framsta-

hedonister/ … @MartyMontelius @Brodrej TID: 04.23 

 

http://t.co/Vsu5ALhyuN
https://twitter.com/neilhimself
https://twitter.com/tidningenresume
http://t.co/VWtb7gljCq
http://t.co/VWtb7gljCq
https://twitter.com/tidningenresume
http://t.co/VWtb7gljCq
http://t.co/VWtb7gljCq
https://twitter.com/MartyMontelius
https://twitter.com/Brodrej
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Ryssland "gör en Ungern". Läs Stefan Ingvarsson i dag: 

http://www.expressen.se/kultur/kultur-under-censur/ …TID: 03.13 

 

Grattis, BT och @NaslundLars! http://resume.se/nyheter/media/ … #nyttjobb TID: 02.04 

 

Missa inte @FokusTobbe om Per T Ohlssons nya standardverk om svensk politisk historia. 

http://www.expressen.se/kultur/toppnyheter-/landet-lagom--det-konservativa-sverige/ … TID: 

01.06 

Unni Drougge 

Dö, dumma kulturdebatt! http://bit.ly/1eJjCDs TID:  08.34 

Älskar att tala med forskare! Varför gifte jag mig inte med en sådan där? TID: 06.34 

Lena Sundström 

INGA EGNA TWEETS 

Sofia Mirjamsdotter 

Har idag hängt med @potidholm hela dagen, pratat oavbrutet och skrattat väldigt mycket. 

BRA DAG. TID: 07.04 

“@Genusfotografen: Vad jag är. (Rimmar på är.) 

http://www.genusfotografen.se/?p=5328 ” TID: 06.33 

Vill du jobba med mig? 

https://www.facebook.com/STopinion/posts/693825097346952 …TID: 01.40 

Malou von Sivers 

INGA EGNA TWEETS 

Yvette Hermundstad 

http://t.co/NowHGjFQ8y
https://twitter.com/NaslundLars
http://t.co/RaRkOCXZL3
https://twitter.com/search?q=%23nyttjobb&src=hash
https://twitter.com/FokusTobbe
http://t.co/sgoudoKyUp
http://t.co/zXB282giV5
https://twitter.com/PoTidholm
https://twitter.com/Genusfotografen
http://t.co/LztU7btglP
https://t.co/j71RODJgJ7
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INGA EGNA TWEETS 

17/4-2014 

Hanna Fridén 

Om det inte är att döma ut feminister så vet jag inte vad. Så eh. Va. Ursäkta? TID: 07.26 

"...Mer troligt är de grava narcissister med sociopatiska drag och medioker intelligens." TID: 

07.25 

"Människor som ser sig själva som förebilder är sällan bra förebilder...TID: 07.25 

Virtanen twittrade ut att man är antifeminist om man vill hävda att någon inte är feminist har 

ju bl.a skrivit detta: http://bit.ly/QrqOsl  TID: 07.24 

Nej man är varken rasist eller antifeminist för att man har åsikter om hur kampen bedrivs. 

Kanske i en värld utan internkritik, dock. TID: 06.51 

Vodoodockarna blir dock förståeliga i hela sammanhanget, as usual! Men ändock. 

http://www.npr.org/blogs/health/2014/04/15/301780516/voodoo-dolls-prove-it-hunger-

makes-couples-turn-on-each-other … TID: 05.07 

Nästa gång jag redaktörar något ska jag svara så på allt jag tycker är bra. TID: 03.22 

Att skicka iväg en illustration och få tillbaks HERREGUD JAG ÄLSKAR DEN DET ÄR 

DET FINASTE OCH BÄSTA. Tack för att min dag är gjord <3 TID: 03.21 

Vi är också övertygade om att F! in i riksdagen skulle gynna feminismen inom samtliga 

partier. TID: 03.01 

Vi tror alla på intersektionell analys och tänker rösta på F!, för vi vill flytta kvinnosaksfrågan 

från jumboplats till förstaplats. TID: 02.56  

Det känns som att diskussionen snöat in sig lite och kanske tar lite väl mycket för givet om 

tidigare sympatier hos väljare. Kan jag känna. TID: 02.52 

- 4 feminister tilllsammans (ja, jag vet, sjukt awesome!) och våra val tidigare har varit S, F!, 

MP och M. Ingen tidigare V-väljare alltså. TID: 02.50 

http://t.co/PvMbICc37u
http://t.co/hAHquEf7W6
http://t.co/hAHquEf7W6


76 

 

Angående diskussionen kring F! och V - Låt oss inte glömma att alla faktiskt inte kommer 

från V heller. I mitt hushåll t.ex. bor vi – TID: 02.49 

Karin Olsson 

RT @ExpressenKultur: García Márquez avled i sitt hem i Mexico City i sviterna efter en 

lunginflammation. http://www.expressen.se/kultur/gabriel-garcia-marquez-dod/ …TID:  

14.19 

. @annahellgren om Journalistens chefredaktör Helena @Giertta och publiceringarna kring 

Dispatch International. http://www.expressen.se/kultur/helena-giertta-sviker-sitt-

hedersuppdrag/ …TID: 05.56 

RT @ExpressenKultur: Svensk roman stoppas i Ryssland på grund av sexskildringarna. 

http://www.expressen.se/kultur/svensk-bok-stoppas-i-ryssland-av-sexskal/ … 

pic.twitter.com/NXcUznQsCJ  TID: 23.27 

Unni Drougge 

Hipsters är bara nutidens hippies. TID: 09.05 

Lena Sundström 

INGA EGNA TWEETS 

Sofia Mirjamsdotter 

Skrev lite i affekt om beslutet att avvisa Racheal Lugard http://www.st.nu/opinion/ledare/lat-

inte-nationsgranser-sta-i-vagen-for-medmansklighet …TID: 04.33 

Läs gärna @Marcus_Bohlin om att rösta med hjärtat, även när hjärtat säger @Feministerna 

http://www.st.nu/opinion/ledare/ar-en-rost-pa-feministiskt-initiativ-bortkastad …TID: 04.30 

Fri rörlighet i hela världen, NU, tack. TID: 02.24 

Det sjuka i att ta sig rätten att bestämma över var på jorden en människa får/inte får vistas. 

TID: 02.24 

MIGRATIONSVERKET VAD HÅLLER NI PÅ MED? TID:02.02 

https://twitter.com/ExpressenKultur
http://t.co/WQnIZhkWbN
https://twitter.com/annahellgren
https://twitter.com/Giertta
http://t.co/27FuIwKUt7
http://t.co/27FuIwKUt7
https://twitter.com/ExpressenKultur
http://t.co/OBPQn1kXgK
http://t.co/NXcUznQsCJ
http://t.co/MpjF9NkqH0
http://t.co/MpjF9NkqH0
https://twitter.com/Marcus_Bohlin
https://twitter.com/Feministerna
http://t.co/bxnl0anjPH
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Tycker att @andersronmark säger det bra: http://www.allehanda.se/opinion/ledare/morka-

och-kalla-dagar …TID:  01.57 

Om att sparka på någon som ligger. http://www.allehanda.se/angermanland/kramfors/i-en-

grav-hon-aldrig-lar-atersende …TID: 01.55 

Känner du en bra liberal? Tipsa om detta vikariat på ST: 

https://www.facebook.com/STopinion/posts/693825097346952 …TID: 22.01 

Malou von Sivers 

INGA EGNA TWEETS 

Yvette Hermundstad 

SVT1 nu: ett färgrikt, fågelkvittrande & vårbubblande påskägg från oss till Er. Glad & God 

påsk… http://instagram.com/p/m5ktVlwhnn/  TID: 10.54 

Firar skärtorsdagen i ett träd 20.00 SVT1 @svtnatur @didrikbiolog #mittinaturen 

#minvår http://instagram.com/p/m5IM8hQhqO/  TID: 07.47 

 

18/4-2014 

Hanna Fridén 

Trodde helt seriöst ett tag där att jag skulle behöva maila alla bildbeställare och säga: "Eh... 

Min dator kapsejade, sorry". Uägh. TID: 09.28 

Efter alla år tillsammans så vore det ju snopet, efter allt vi delat ihop. Mina djupaste 

hemligheter. Att bara quitta på mig sådär. TID: 08.38 

Det är lugnt. Jag pratade med min dator. Grät lite. Den fick skuldkänslor och startade igen. I 

knew it wouldn't let me down i slutändan <3 TID: 08.36 

Ska sitta och skälla på den en tag och se om den skärper sig. TID: 08.15 

https://twitter.com/andersronmark
http://t.co/SK80cPEDFe
http://t.co/SK80cPEDFe
http://t.co/7pJiWUg13B
http://t.co/7pJiWUg13B
https://t.co/j71RODJgJ7
http://t.co/9Z5bhtR7um
https://twitter.com/svtnatur
https://twitter.com/didrikbiolog
https://twitter.com/search?q=%23mittinaturen&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23minv%C3%A5r&src=hash
http://t.co/4VMv0ym9CD
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Hahahahajätteroligt. Startade just min tecknardator med syftet att backupa allt 

ANDWHADDYAKNOWITWON'TSTARTANYMORE *Sprängs* TID: 08.15 

Karin Olsson 

RT @ExpressenKultur: GABRIEL GARCIA MARQUEZ @MartyMontelius minns en sann 

ordmästare http://www.expressen.se/kultur/mot-evigheten/ … … 

pic.twitter.com/Yg7RmBwSFI (Bild på Gabriel Garcia Marquez) TID: 01.19 

RT @ExpressenKultur: JONAS GARDELL Gubben Noak som bindgalen sektledare. 

http://www.expressen.se/kultur/gubben-noak-som-bindgalen-sektledare/ … @Jonas_Gardell 

pic.twitter.com/4JthOaU1IS (Bild på Jonas Gardell) TID: 01.18 

Unni Drougge 

INGA EGNA TWEETS 

Lena Sundström 

INGA EGNA TWEETS 

Sofia Mirjamsdotter 

Påsk i Höga Kusten med genusfotografen http://instagram.com/p/m8C7MMKPEn/  (Bild på 

genusfotografen poserandes mot en naturbakgrund) TID: 09.42 

Det finns en namninsamling för Racheal Lugard som ska skickas till Nigeria: 

http://www.namninsamling.com/site/get.asp?rachealgodwin … Läget i Nigeria: 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/elever-maltavlor-i-boko-harams-krig/ …TID: 02.09 

Malou von Sivers 

INGA EGNA TWEETS 

Yvette Hermundstad 

INGA EGNA TWEETS 

19/14-2014 

Hanna Fridén 

https://twitter.com/ExpressenKultur
https://twitter.com/MartyMontelius
http://t.co/TTfmSKLNYD
http://t.co/Yg7RmBwSFI
https://twitter.com/ExpressenKultur
http://t.co/ntna0dEO5n
https://twitter.com/Jonas_Gardell
http://t.co/4JthOaU1IS
http://t.co/0XKrFVtDwx
http://t.co/i1h9C9NZQH
http://t.co/JwWITA1KKh


79 

 

När @kattibodynerv kommer hit så ska jag tvinga henne att sjunga DETTA: 

http://www.youtube.com/watch?v=2_W-jAuzUhY … GLAD PÅSK ALLA! TID: 10.47 

Otroligt underbart att kunna skutta runt och sjunga för högan hals utan det sedvanliga: 

"MMMM, Hanna, kul att du sjunger MEN--" TID: 08.57 

Avbokade påskresan för att jag var sjuk i veckan. Är nu i stan med HELA ETAGEFEMMAN 

ENSAM. Känns som att vara 14 med föräldrafritt igen. TID: 07.33 

Nåväl, så länge jag inte drömmer att jag skaffar massa barn med ett ex och sedan går i konstig 

nostalgi i en vecka så är jag nöjd. TID: 07.00 

Ni vet när man drömmer, vaknar på natten och kände VILKEN BRA STORY! Ska göras! På 

morgonen inser att man bara drömt om Two and a Half Men. 06.56 

Karin Olsson 

RT @Expressen: Katarina Wennstam följer läkaren Lotti Helström på akuten för våldtagna 

kvinnor http://www.expressen.se/nyheter/lakaren-som-ingen-borde-behova-traffa … 

pic.twitter.com/NIAXAZnDAy (Bild på expressen + Lotti Helström) TID: 02.44 

RT @ExpressenKultur: PER WIRTÉN läser Nawal El Saadawis nya roman om #tahrir och 

#feminism. http://www.expressen.se/kultur/per-wirten/dissidenten-i-kairo/ … 

pic.twitter.com/WRleNJqXqp (Bild på Nawal El Saadawi) TID: 00.39 

Unni Drougge 

INGA EGNA TWEETS 

Lena Sundström 

INGA EGNA TWEETS 

Sofia Mirjamsdotter 

Plötsligt händer det. http://mymlanthereal.wordpress.com/2014/04/19/plotsligt-hander-

det/ …TID: 13.11 

Malou von Sivers 

INGA EGNA TWEETS 

https://twitter.com/kattibodynerv
http://t.co/brNX77Cjul
https://twitter.com/Expressen
http://t.co/lBg4g7bObs
http://t.co/NIAXAZnDAy
https://twitter.com/ExpressenKultur
https://twitter.com/search?q=%23tahrir&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23feminism&src=hash
http://t.co/b6L94XKqvk
http://t.co/WRleNJqXqp
http://t.co/ONsGS1csJB
http://t.co/ONsGS1csJB
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Yvette Hermundstad 

INGA EGNA TWEETS 

20/4-2014 

Hanna Fridén 

Vilken killkompis (alla vet att jag är hetero, blöh) går med på att kuppa att vi är gifta på 

Facebook för att se vilka som har 0 koll? TID: 23.57 

Karin Olsson 

RT @ExpressenKultur: GÖRAN ROSENBERG (@gorberg) om Dreyfusaffären. 

http://www.expressen.se/kultur/goran-rosenberg/ingen-fiktion-1/ … 

pic.twitter.com/Aa3WNPo1Zp TID: 14.12 

Unni Drougge 

INGA EGNA TWEETS 

Lena Sundström 

INGA EGNA TWEETS 

Sofia Mirjamsdotter 

Igår ruskade jag tillfälligt liv i min avsomnade blogg. 

http://mymlanthereal.wordpress.com/2014/04/19/plotsligt-hander-det/ …TID: 07.04 

Malou von Sivers 

INGA EGNA TWEETS 

Yvette Hermundstad 

INGA EGNA TWEETS 

21/4-2014 

Hanna Fridén 

INGA EGNA TWEETS 

https://twitter.com/ExpressenKultur
https://twitter.com/gorberg
http://t.co/MeAbXc4dIl
http://t.co/Aa3WNPo1Zp
http://t.co/ONsGS1csJB
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Karin Olsson 

RT @Expressen: Känd journalist gripen av pro-ryska separatister i Ukraina. 

http://www.expressen.se/nyheter/kand-journalist-gripen-av-pro-ryska-i-ukraina/ … 

pic.twitter.com/RUScnnGjD3 TID: 12.10 

RT @ExpressenKultur: PREMIÄR Nya kulturpodden "Lunch med Montelius". 20 min - varje 

måndag!https://itunes.apple.com/se/podcast/1premiarlunch/id864005219?i=302260187&mt=

2 … pic.twitter.com/CcO3liT2Ch TID: 11.24 

Unni Drougge 

INGA INGA TWEETS 

Lena Sundström 

INGA EGNA TWEETS 

Sofia Mirjamsdotter 

Inte så lyckad TT-rubrik va? pic.twitter.com/8N7cAJWRNJ TID: 14.19 

Älskar den här personen --> @Genusfotografen TID: 02.05 

Malou von Sivers 

INGA EGNA TWEETS 

Yvette Hermundstad 

Tips för alla som har lust/möjlighet: Åre & Jämtland som bäst nu, passa på!! 

#jamtåstandut @… http://instagram.com/p/nEU2qhQhq9/  

TID: 14.58 

22/4-2014 

Hanna Fridén 

https://twitter.com/Expressen
http://t.co/Sr9lbFYNqA
http://t.co/RUScnnGjD3
https://twitter.com/ExpressenKultur
https://itunes.apple.com/se/podcast/1premiarlunch/id864005219?i=302260187&mt=2 …
https://itunes.apple.com/se/podcast/1premiarlunch/id864005219?i=302260187&mt=2 …
http://t.co/CcO3liT2Ch
http://t.co/8N7cAJWRNJ
https://twitter.com/Genusfotografen
https://twitter.com/search?q=%23jamt%C3%A5standut&src=hash
http://t.co/yIBg6fIF83
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INGA EGNA TWEETS 

Karin Olsson 

Norska Dagbladet uppmärksammar glatt Tomas Bannerheds beröm i dag. 

http://www.dagbladet.no/2014/04/22/kultur/litteraturhuset_i_oslo/sverige/litteratur/32913352/

 … #litteraturhus TID: 03.50 

Unni Drougge 

På PEN-klubben och lyssnar på förmodligen världens tråkigaste författare (åtminstone irl) 

Snark. TID: 10.43 

Lena Sundström 

Påminner om denna text, apropå dagens diskussion om varför man börjar näthata. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/lena-sundstrom-framlingsfientlighet-ar-ett-val/ …TID: 

08.06 

Sofia Mirjamsdotter 

Många nya podcasts nu. Och snart kommer min! I maj närmare bestämt. TID: 09.08 

Jag tycker att Jesper Strömbäck målar upp en något för dystopisk bild av framtiden. 

http://www.st.nu/opinion/ledare/lat-inte-dystopiska-profetior-bli-sjalvuppfyllande …TID: 

04.20 

Gjorde misstaget att på arbetstid börja läsa 40 Constant Reader av Linda Skugge @skuggeco. 

GÅR JU INTE ATT SLITA SIG. TID: 02.57 

Ifall du haft fullt upp med påskfirande och därför missat min lördagskrönika om öppna 

gränser: http://www.st.nu/opinion/ledare/lat-inte-nationsgranser-sta-i-vagen-for-

medmansklighet …TID: 01.18 

Malou von Sivers 

INGA EGNA TWEETS 

Yvette Hermundstad 

INGA EGNA TWEETS 

http://t.co/GQh6DVdEvy
http://t.co/GQh6DVdEvy
https://twitter.com/search?q=%23litteraturhus&src=hash
http://t.co/eKfeUd4IQ9
http://t.co/tDLLuTa8Yx
https://twitter.com/skuggeco
http://t.co/4jGHKQ7Cyi
http://t.co/4jGHKQ7Cyi
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BILAGA 3 

Nedan följer de frågor som vi använt när vi placerat tweetsen i de olika kategorierna. 

Privat och Personligt 

 Vad är innehållet i tweetsen? 

 Skriver journalisten egna åsikter? 

 Vad är det för slags bilder som länkas? (privata/nyhetsrelaterade) 

 Frångår de rollen som journalist? 

Yrkesrelaterat 

 Vad är innehållet i tweetsen? 

 Vad är det för typ av nyhet som journalisten skriver om? 

 Uttrycker journalisten egna åsikter? 

Allmänt kommenterande och reflekterande 

 Vad är innehållet i tweetsen? 

 Vad är det som gör att tweetsen är svårdefinierade? 

 Uttrycker journalisten egna åsikter?  

 

 

 


