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Abstract 
Denna uppsats ämnar till att undersöka hur svenska ledarskribenter använder sig av Twitter och 

hur deras yrkesroll påverkas av plattformen. Twitter är ett väl utbrett socialt medium och en 

viktig plattform för dagens digitala journalistik. Eftersom det råder brist i forskningen på just 

ledarskribenters användande av sociala medier är det av intresse för den journalistiska 

forskningsdisciplinen att studera just detta fenomen.  

Syftet med studien är att undersöka hur svenska ledarskribenter som använder Twitter 

påverkas av medieformatet, hur de använder sig utav plattformen och hur deras yrkesroll har 

förändrats till följd av nya digitala möjligheter. För att besvara undersökningens frågeställningar 

används teorin om den sociala medielogiken, en förgrening av medielogiken. För att undersöka 

och kategorisera de tweets som ligger till grund för resultatet används en kvantitativ metod med 

kvalitativa inslag i analysen. 

Resultatet av studien visar att användningen av Twitter har lett till att ledarskribenterna 

har rört sig mot en roll som nyhetsförmedlare och informatörer, och därmed frångått de klassiska 

normerna för en ledarskribent. Samtidigt visar resultatet att ledarskribenterna har rättat sig till de 

normer som råder på Twitter. Ledarskribenterna visar även på hög grad av transparens samt att 

de yttrar åsikter i olika hög utsträckning beroende på tweetens kvalitativa innehåll. 

 

Nyckelord: ledarskribenter, opinionsjournalistik, den sociala medielogiken, Twitter, 

transparens, åsikter 
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1. Inledning  

1 

Den tredje juni 2020 publicerade Sydsvenskans ledarskribent Mats Skogkär en tweet som ledde 

till att han omplacerades från sin tjänst som ledarskribent.2 Tweeten som syftade på Black lives 

matter-demonstrationerna och upploppen som ägde rum vid tidpunkten ansågs gå emot 

Sydsvenskans politiska linje.3 Tidningens chefredaktör Jonas Kajne gick snabbt ut och tog 

avstånd från innehållet i tweeten, där han menade att Skogkärs agerande gått långt över gränsen.4 

Händelsen skapade en diskussion i svensk media kring ledarskribenternas privata roll på internet 

och hur de förväntas hålla sig till tidningens politiska linje, även utanför ledarsidorna när 

arbetsdagen är slut.  

Den amerikanska mikrobloggen och sociala nätverkstjänsten Twitter har funnits sedan 

2006 och blivit en av de mest använda plattformarna inom sociala medier. I Sverige toppar 

ledarskribenter listorna med flest följare och störst engagemang på plattformen.5 Med sitt syfte 

att påverka läsarnas kunskaper, åsikter och attityder besitter ledarskribenterna en stor makt i det 

offentliga rummet och genom Twitter kan de fritt och direkt kommunicera med läsarna.6 Detta 

har gjort att den sociala medieplattformen blivit en viktig arena för dagens opinionsbildning. Till 

följd av detta har Twitter utvecklats till ett av de viktigaste digitala nyhetsmediet där 

ledarskribenter erbjuds en filterlös och spontan kommunikation, som inte tvingas gå via 

redaktörer och ansvariga utgivare.7 Ett tydligt exempel är Svenska Dagbladets ledarskribent Ivar 

                                                
1 Mats Skogkär (@skogkar), “När man ser vänsterns…”, Twitter, 2020-06-03, 
https://twitter.com/Skogkar/status/1268059037565927425?s=20 (Hämtad 2020-10-29). 
2 Siri Hill & Klara Rönnqvist Fors. “Ledarskribent omplaceras i samband med kritiserad tweet”, SVT.se, 
05.20.2020, https://www.svt.se/kultur/ledarskribent-omplaceras-efter-omtalad-tweet (2020-10-29). 
3 Siri Hill & Klara Rönnqvist Fors. “Ledarskribent omplaceras i samband med kritiserad tweet”. 
4 Sydsvenskan (@Sydsvenskan), “Det här är en tweet som går…”, Twitter, 2020-06-03, 
https://twitter.com/sydsvenskan/status/1268119916793790466 (Hämtad 2021-01-04). 
5 Medieakademin, Maktbarometern 2020: En kartläggning av makt i våra största kanaler, 2020, 
https://medieakademin.se/wp-content/uploads/2020/10/Maktbarometern_2020-presentation.pdf (Hämtad 2021-01-
04). 
6 Nationalencyklopedin, ledare. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ledare (Hämtad 2020-10-29). 
7 Dominic L. Lasorsa, Seth C. Lewis & Avery E. Holton, “Normalizing Twitter: Journalism practice in emerging 
communication space”, Journalism Studies, vol. 13, 2012, s. 23. 
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Arpi som med sina 106 000 följare8 räknas som Sveriges femte mäktigaste person på Twitter, 

och utåt sett är mer aktiv på plattformen än på tidningens ledarsida.9 

Opinionsjournalistikens och ledarskribenternas formella spelplan är och har länge varit 

ledarsidorna i tidningarna, men i takt med digitaliseringen av mediebranschen håller detta på att 

förändras. Därför är det viktigt att vetenskapen följer denna utveckling och ständigt uppdaterar 

forskningen, något som legat till grund för valet av ämne för denna uppsats.  

Vår ambition är att undersöka hur ledarskribenter använder sig av Twitter och hur 

plattformen påverkar deras roll som ledarskribenter. Vår studie baseras på en kvantitativ 

undersökning av sex svenska ledarskribenter - Anders Lindberg, Göran Greider, Ivar Arpi, Karin 

Pettersson, Peter Wolodarski och Sakine Madon. Perioden vi undersöker är mellan den 1 och 7 

juni 2020 vilket är en politiskt händelserik vecka både globalt och inrikes. Detta ger oss en bred 

variation av materialet som kan representera hur journalister vanligtvis måste förhålla sig till 

olika samhälleliga skeenden. Deras tweets kategoriseras enligt ett kodschema och resultatet 

lägger grunden för vår analys och slutsats.  

Genom undersökningen är vår förhoppning att klargöra ledarskribenters närvaro på 

Twitter. Att använda deras Twitterkonton som källmaterial är en vit fläck på den vetenskapliga 

kartan och därför något vi anser behöver utforskas. Detta leder oss vidare till studiens syfte och 

frågeställningar. 
 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svenska ledarskribenter som använder Twitter 

påverkas av medieformatet, hur de använder sig av plattformen och hur deras yrkesroll har 

förändrats till följd av nya digitala möjligheter. Våra frågeställningar lyder:  

 

Huvudfråga: Hur använder svenska ledarskribenter Twitter och hur påverkar det deras arbete? 

Underfråga 1. I vilken utsträckning skriver ledarskribenter ut åsikter på Twitter?   

Underfråga 2. Hur transparenta är ledarskribenterna  på Twitter?  

Underfråga 3. Vilken roll intar ledarskribenterna på Twitter? 
 
 

 
 
 
 

                                                
8 Ivar Arpi (@Ivarpi), Twitter, 2020, www.twitter.com/Ivarpi, (Hämtad 2020-12-22)    
9 Medieakademin. Maktbarometern 2020: En kartläggning av makt i våra största kanaler. 
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2. Tidigare forskning 
Vi har tittat närmare på två forskningsområden som varit särskilt intressanta inom ämnet vi valt 

att undersöka: journalistik på Twitter och ledarskribenternas utveckling. Något som även tycks 

vara ett faktum är att forskningen på journalister på Twitter främst fokuserar på 

nyhetsjournalister, vars huvudsakliga uppgift är att rapportera kring nyheter utefter en informativ 

och icke opinionsbildande agenda. Alltså värden som inte går att applicera fullt ut på 

ledarskribenter. Detta gör att forskningen hittills inte har belyst en viktig maktspelare. 

Twitter anses ofta vara en av de viktigaste plattformarna för journalister på nätet.10 Trots 

ledarskribenternas stora aktivitet på plattformen finner vi inga specifika tidigare studier på hur 

dessa och andra typer av opinionsjournalister använder sig av Twitter, varken internationellt eller 

nationellt. Den forskning som vi funnit på ämnet, av Deniz Kılıç, har fokuserat på följarnas 

läsning av ledarskribenternas Twitterpubliceringar, vilket visade att de använder 

ledarskribenternas Twitter för vägledning i viktiga politiska frågor. Twitteranvändare räknar med 

att de twittrande ledarskribenterna ska guida dem i deras beslut kring politiska val och vilken 

position de ska ta i en viss politiskt fråga.11 

 

2.1 Journalister på Twitter 
Sedan den amerikanska mikrobloggen Twitter grundades 2006 har den kommit att förknippas 

med journalistik. I ett drygt decennium har det bedrivits forskning på relationen mellan 

journalistik och Twitter - hur journalistiken, journalistrollen och nyhetskonsumtionen påverkas 

av plattformen.12 

I en studie gjord av Dominic L. Lasorsa, docent inom journalistik, Seth C. Lewis, doktor 

inom journalistik, och Avery E. Holton, docent inom journalistik, undersöks vad för typ av 

innehåll journalister delar på sina Twitterkonton och hur detta påverkar den journalistiska rollens 

objektivitet.13 Forskningen visar att journalister på Twitter uttrycker sina åsikter på ett friare sätt, 

vilket tillhör normen för en Twitteranvändare, men som utmanar journalisternas 

neutralitetsprincip. Samma studie visar att journalister på Twitter har anammat två andra 

beteenden som anses vanliga på plattformen - att ge stor insyn i hur deras arbete utförs och att 

dela andra användares innehåll till sina följare. Det visar på att journalister anpassar sina 

professionella normer och utövande till de existerande beteendena som råder på Twitter.14 

                                                
10 Ulrika Hedman, “When Journalists Tweet: Disclosure, Participatory, and Personal Transparency”, Social Media 
and Society, vol. 2, 2016, s. 1. 
11 Deniz Kılıç, “Turkish General Elections in the Eyes of Columnists Via Twitter”, Asian Politics & Policy, vol. 9, 
2017, s. 505. 
12 Alecia Swasy, How Journalists use Twitter: The Changing Landscape of U.S. Newsrooms, Lexington Books: 
Lanham, 2016,  s. XI. 
13 Lasorsa, Lewis & Holton, “Normalizing Twitter: Journalism practice in emerging communication space”, s. 20. 
14 Lasorsa, Lewis & Holton, “Normalizing Twitter: Journalism practice in emerging communication space”, s. 30-
31. 
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Pressetik och journalistiska värderingar är ett återkommande tema i den tidigare 

forskningen kring journalistrollen och Twitter. Så fort journalister hittar till nya plattformar och 

rör sig inom nya mediala rum blir frågor som rör det journalistiska arbetets principer aktuella för 

diskussion. Ett sådant exempel är en av Alfred Hermidas, professor och journalist, studier som 

tar upp frågor kring värdet av verifierad och källsäker journalistik, något som brukar beskrivas 

som hjärtat av det journalistiska idealet.15 Då Twitter har växt fram som en av de främsta källorna 

för de senaste nyheterna, har den hastighet som informationen sprids med gjort att etablerade 

journalistiska metoder, som exempelvis verifiering av källor och fakta, utsatts för stor 

påfrestning.16 Detta ger utrymme för ytterligare frågor kring hur journalister måste gå ifrån att 

framställa nyheter genom en hierarkisk nyhetsordning som råder på traditionella medier, till att 

utgå från ett socialt medium där nyheter och information blandas fritt.17  

Liknande perspektiv går att finna i journalistikprofessorn José Manuel Noguera Vivos 

avhandling där han undersöker hur journalister applicerar värderingar och publicistiska regler - 

bland annat journalistisk transparens, ansvarighet och publikdeltagande - på nya sociala 

medieplattformar som Twitter. Närmare bestämt regler och värderingar som från början 

designats utifrån ett mer traditionellt medielandskap. Det “nya” digitala medielandskapet, som 

Twitter ingick i 2013 när studien kom ut, och de nya spelregler som journalister tvingat anpassa 

sig till, kom enligt Noguera Vivo att utmana den traditionella relationen mellan journalisten och 

dennes publik. Noguera Vivos studie visar att journalisternas användande av Twitter tvingade 

nyhetsredaktioner och journalisterna själva till att bli mer transparenta med sin arbetsprocess och 

sina källor samtidigt som plattformen förde med sig ett snabbare och mer dialogbaserat utbyte 

med sin publik.18 Denna relation beskriver Noguera Vivo genom begreppet ambient journalism, 

som i sin tur myntades av Hermida.19 Ambient journalism kan översättas till omgivande 

journalistik, och går att beskrivas som ett kollektivt flöde av journalistiskt innehåll. I Twitters 

fall finns journalistiken i en kollektiv atmosfär där flödet av nyhetskällor ständigt förnyas och är 

närvarande ihop med annat innehåll.20 Ambient journalism är ett nyckelbegrepp för den typ av 

journalistik som Noguera Vivo menar bedrivs på Twitter, då den sociala miljön på plattformen 

förändrar upplevelsen av journalistiskt innehåll till en dynamisk och kollektiv process, snarare 

än en produkt.21  

                                                
15 Alfred Hermida, “Tweets and Truth: Journalism as discipline of collaborative verification”, Journalism 
Practice, vol. 6, 2012, s. 665. 
16 Hermida, “Tweets and Truth: Journalism as discipline of collaborative verification”, s. 661. 
17 Hermida, “Tweets and Truth: Journalism as discipline of collaborative verification”, s. 665. 
18 José Manuel Noguera Vivo, “How open are journalists on Twitter? Trends towards the end-user journalism”, 
Communication & Society, vol. 26, 2013, s. 94-95. 
19 Alfred Hermida, “Twittering the News: The emergence of ambient journalism”, Journalism Practice, vol. 4, 
2010, s. 297. 
20 Hermida, “Twittering the News: The emergence of ambient journalism”, s. 297-298. 
21 Noguera Vivo, “How open are journalists on Twitter? Trends towards the end-user journalism” s. 95–96. 
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Likt Noguera Vivo har medier- och journalistikforskaren Ulrika Hedman undersökt 

transparens inom journalistkåren på Twitter. Hedmans forskning visar, precis som Noguera 

Vivo, på vikten av transparens i tweets för att uppnå trovärdighet och ansvarsskyldighet gentemot 

publiken.22 Transparens i arbetet på en social medieplattform som Twitter är enligt Hedman 

avgörande för att kunna bygga en bra relation med sin publik.23 Hedman tar fasta på två olika 

roller att se på journalisternas transparens utifrån. Den första, den skeptiska twittraren, är 

journalisten som blivit uppmuntrad av sin arbetsplats att vara aktiv på Twitter. Detta gör att denne 

enbart använder Twitter i “professionellt jobbsyfte” och i sin roll som journalist, något som 

resulterar i ett mindre interaktivt samtal med publiken och därmed en mindre grad av transparens 

utåt. Den entusiastiska twittraren är däremot mycket mer personlig och blandar sin journalistroll 

med sin privata roll när denne twittrar. Därav blir gränsen mellan det privata och det 

professionella svår att skilja på. Detta bidrar enligt Hedman till att läsaren får känna sig mer 

delaktig i skapandet av nyheten och gör att trovärdigheten för journalisten ökar. Det gäller även 

då avsändarens roll är mindre tydlig än om den vore strikt professionell.24 

 
2.2 Svenska ledarskribenters historia 
Förutom Deniz Kılıçs studie har vi inte funnit några studier med fokus på just ledarskribenternas 

roll och användning av sociala medier. Svenska ledarskribenters roll inom traditionella medier 

har däremot kartlagts i forskning av Lars Nord i hans studie Vår tids ledare kom 2001 och är 

hittills den mest grundliga studien gjord på svenska ledarskribenters historia.25 I Nords 

doktorsavhandling Vår tids ledare analyserar han hur ledarskribentyrket i den svenska 

dagspressen kom till, vad de skriver om och vilken roll de spelar i en demokrati.26 

 Förutom Nord så har Magdalena Nordenson, journalist och lärare vid Södertörns 

högskola, skrivit om yrket som ledarskribent och säger att ledartexter går att finna redan i 

journalistikens vagga. Hon beskriver hur 1700-talets England nyligen hade avskaffat censuren 

och hundratals så kallade kaffehus hade slagit upp dörrarna i centrala London.27 Här växte 

politiska samtal och ett nytt friare debattklimat fram när affärsmän, jurister, präster och 

konstnärer samlades kring kaffekannorna för att diskutera varupriser, aktier och politiska 

nyheter. Skvallret gick från kaffehus till kaffehus och det var här tidningar som The Tatler, The 

Spectator och The Guardian grundades. Tidningarnas stil och innehåll var revolutionerande när 

de på ett underhållande sätt kommenterade politik, litteratur och religion.28 Samtidigt levde 

                                                
22 Hedman, “When Journalists Tweet: Disclosure, Participatory, and Personal Transparency”, s. 2. 
23 Hedman, “When Journalists Tweet: Disclosure, Participatory, and Personal Transparency”, s. 10. 
24 Hedman, “When Journalists Tweet: Disclosure, Participatory, and Personal Transparency”, s.10. 
25 Nord, Vår tids ledare: en studie av den svenske dagspressens politiska opinionsbildning, s. 1. 
26 Nord, Vår tids ledare: en studie av den svenske dagspressens politiska opinionsbildning, s. 228. 
27 Magdalena Nordenson., Opinionsjournalistik: att skriva ledare, kolumner och recensioner, 1 uppl., 
Studentlitteratur: Lund, 2008. s. 39. 
28 Nordenson, Opinionsjournalistik: att skriva ledare, kolumner och recensioner, s. 34-35. 



8 

dagspressen i Sverige under censur och när vi fick vår första tryckfrihetsförordning 1766 var 

svenskarna ovana att tala öppet och fritt om politik. Det var först när Lars Johan Hierta grundade 

Aftonbladet år 1830 som opinionsjournalistiken fick en riktig plats i den svenska dagspressen.29  

I sin avhandlingen beskriver Nord hur det decennierna därpå grundades en rad olika 

dagstidningar med avsikt att väcka debatt och strida för en viss politisk linje30 och Nordenson 

säger att Dagens Nyheter blev den första folkligt breda dagstidningen med opinionsbildning på 

agendan. Grundaren Rudolf Wall började skriva korta och koncisa ledare i tidningen, något som 

gick hem i de svenska stugorna.31  

Vid denna tidpunkt fanns ännu inte moderna politiska partier såsom vi känner dem idag 

i Sverige, vilket gjorde att opinionsbildningen till stor del drevs av tidningarna. När dagens 

politiska partier väl grundades blev dagstidningarna, beroende på deras politiska ideologi, 

bundna till de olika partierna. Under denna tid var det vanligt att en ledarskribent även var 

partipolitiker och satt i riksdagen.32 Detta kom att ändras 1957 när liberala Dagens Nyheter gick 

emot deras politiska linje och gav stöd till Socialdemokraterna i folkomröstningen om 

pensionssystemet år 1957. Därefter bröt flera dagstidningar sig loss från de formella 

partibeteckningarna och prefixen “oberoende” och “obunden” blev vanliga bland tidningarna.33 

Tidningarnas separation från de politiska partierna ska ha varit ömsesidigt motiverade: partierna 

ville inte längre äga tidningarna och läsarna ville dessutom inte ha tidningar som styrdes av 

politiska åsikter.34 

I sin studie beskriver Nord hur frigörelsen från partierna och den ökade flexibiliteten har 

inneburit en omdefinition av ledarskribenter arbetsroll.35 När ledarskribenterna slutade luta sig 

mot partipolitiken under sista halvan av 1900-talet och började uttrycka sig oberoende förlorade 

de sin särställning i den svenska dagspressen. Detta skedde samtidigt som ett åsiktssamhälle 

växte fram och skapade fler utrymmen att uttrycka opinion på, något som Twitter är ett modernt 

exempel på.36 

I sin studie presenterar Nord tre möjliga riktningar för tidningar och ledarskribenter att 

gå efter: den idéstyrda, den nyhetsstyrda och den marknadsstyrda.37 Den idéstyrda kräver att 

man som tidning tror och är hängiven idén att en tidning kan vara aktiv i en opinionsbildning 

genom att framföra egna idéer om hur samhället kan styras. Den nyhetsstyrda riktningen grundas 

i trenden om aktualitetskrav och nya tekniska möjligheter som exempelvis när etersändningar 

                                                
29 Nordenson, Opinionsjournalistik: att skriva ledare, kolumner och recensioner, s. 35-37. 
30 Lars Nord., Vår tids ledare: en studie av den svenske dagspressens politiska opinionsbildning. Diss., 
Stockholms universitet, 200,. s. 78. 
31 Nordenson, Opinionsjournalistik: att skriva ledare, kolumner och recensioner, s. 37. 
32 Nordenson, Opinionsjournalistik: att skriva ledare, kolumner och recensioner, s. 38. 
33 Nord, Vår tids ledare: en studie av den svenske dagspressens politiska opinionsbildning, s. 88-89. 
34 Nordenson, Opinionsjournalistik: att skriva ledare, kolumner och recensioner, s. 44. 
35 Nord, Vår tids ledare: en studie av den svenske dagspressens politiska opinionsbildning, s. 227. 
36 Nord, Vår tids ledare: en studie av den svenske dagspressens politiska opinionsbildning, s. 218. 
37 Nord, Vår tids ledare: en studie av den svenske dagspressens politiska opinionsbildning, s. 219. 



9 

började dygnet runt. Detta menar Nord kan innebära att den tydliga uppdelningen mellan 

ledarskribenter och reportrar kommer upplösas och att ledarskribenter börjar rapportera nyheter. 

Den marknadsstyrda riktningen betyder att tidningens opinion skapas utifrån kända 

opinionslägen i olika frågor och att en åsikt intas för att den är lönsam för tidningens ekonomi, 

alltså att marknaden styr opinionen.38 År 2001 förmodade Nord att framtidens ledarsidor kommer 

att bli en kombination av samtliga tre och kommer formas av mediesystem och medieföretag.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
38Nord, Vår tids ledare: en studie av den svenske dagspressens politiska opinionsbildning, s. 220-222. 
39Nord, Vår tids ledare: en studie av den svenske dagspressens politiska opinionsbildning, s. 228. 
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3. Teoretiskt perspektiv 
Nedan presenteras den teori som vi anser kommer kunna vara till hjälp för att studera 

ledarskribenter på Twitter. Vi börjar med att beskriva medielogiken och medialisering. Därefter 

argumenterar vi för att det finns olika typer av medielogiker och presenterar den sociala 

medielogiken som vi hoppas kommer kunna hjälpa oss förstå hur Twitter har påverkat 

ledarskribentrollen. 

 
3.1 Medielogiken och medialisering 
Först med att använda sig av begreppet medielogik var David Altheide och Robert Snow i sin 

bok Media logic från 1979.40 De menade att medielogiken består av teknologiska och strukturella 

mekanismer som styr medieinnehållet, hur det produceras och hur det konsumeras.41 Enligt 

medielogiken är ett mediums innehåll beroende av bland annat vad som passar dess normer, 

format, dess organisation samt behov av uppmärksamhet och enligt medielogiken spelar detta 

större roll för rapporteringen, än den verklighet som mediet ämnar att rapportera om.42 Altheide 

och Snow säger att detta har gjort att den traditionella journalistiken, där verklighetens händelser 

styr vad som rapporterats, har dött och istället ersatts av att journalister enbart anpassar nyheterna 

efter det egna medieformatet.43 Medielogiken har lett till att samhället genomgår en 

medialisering. Uttrycket medialisering används för att beskriva mediernas inflytande och makt. 

Medieforskaren Jesper Strömbäck skriver att medialiseringen är “den process varigenom 

mediernas urval, presentation, form, rytm, tempo och innehåll präglar hela samhällslivet”.44  

Sedan Altheide och Snow myntade begreppet har medielogiken används för att förstå hur 

mediers särskilda egenskaper, strukturer och mekanismer påverkar journalistikens innehåll.45 

Teorin används inom en rad olika forskningsdiscipliner, men det råder skilda meningar kring om 

medielogiken kan fungera som en enskild teori eller är ett samlingsbegrepp som består av flera 

olika typer av medielogiker beroende på medium.46 

 

3.1.1 Den sociala medielogiken 

Dagens medielandskap påverkas kraftigt av den globalisering, kommersialisering och 

digitalisering som pågår. I detta nya digitala landskap har sociala medieplattformar etablerat sig 

                                                
40David Altheide & Robert Snow, 1991: Strömbäck, Jesper,  Makt, medier och samhälle: en introduktion till 
politisk kommunikation, 1:a uppl., SNS förlag: Stockholm, 2009, s.171. 
41 Ulrika Hedman, “Sociala medier och journalistik”, i På väg mot medievärlden 2030: Journalistikens villkor och 
utmaning, Gunnar Nygren & Ingela Wadbring (red.), 6 uppl., Lund: Studentlitteratur, 2019 s. 147. 
42 Strömbäck,  Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation, s. 171. 
43 Strömbäck, Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation, s. 172. 
44 Jesper Strömbäck, Den medialiserade demokratin, : om journalistikens ideal, verklighet och makt, 1 uppl., SNS 
förlag: Stockholm, 2004, s. 129. 
45 Hedman, “Sociala medier och journalistik”,  s. 147.  
46 Ulrike Klinger & Jakob Svensson, “The Emergence of Network Media Logic in Political Communication. A 
Theoretical Approach”, New Media & Society, vol., 2014, s. 2. 



11 

som de viktigaste platserna för kommunikation, socialisering och mediekonsumtion. Därför 

råder det ingen tvekan om att dessa plattformar förändrar hur journalistik produceras och 

konsumeras.47 Sociala medier har andra typer av egenskaper och för att förstå hur journalistiken 

påverkats av denna utveckling kan teorin om den sociala medielogiken vara användbar.48 Vi 

utgår från att den sociala medielogiken är en underkategori till medielogiken och fungerar som 

en förlängd arm för att beskriva sociala mediers inverkan på innehållet utöver det som den 

traditionella teorin redan tar upp. 

Sociala mediers uppbyggnad skiljer sig väsentligt från traditionella nyhetsmedier. De 

följer inte samma spelregler och har andra principer. I takt med att dessa sociala medieplattformar 

har blivit en del av journalistikens vardag har den sociala medielogiken tagit form.49 För att förstå 

den har journalistikforskaren Hedman jämfört den sociala medielogiken med nyhetslogiken.50 

Medan den klassiska nyhetslogikens produkt är i bestämd form, som en tidning eller en 

radiosändning, finns den sociala medielogikens produkt på plattformar där användaren skapar 

och delar innehållet själv. Produktionen utifrån den klassiska nyhetslogiken är kostsam, 

redaktören väljer vad som ska produceras och innehållet har ett opersonligt tilltal. Inom sociala 

medier är produktionen gratis, användaren står själv för urvalet utifrån dess preferenser och 

innehållet har ett personligt tilltal.51  

På sociala medier kan interaktion mellan journalister och följare ske på mer dynamiska 

sätt tack vare plattformens teknologiska funktioner, exempelvis genom att journalister och följare 

enklare kan kommentera tweets eller dela länkar och publiceringar med varandra. Detta till 

skillnad från de klassiska nyhetsredaktionerna där det råder en mer statisk 

envägskommunikation, där läsare i form av telefonsamtal och mejl tipsar och kommenterar 

redaktionernas texter och innehåll.52  

Den sociala medielogiken förutsätter att journalister har en personlig närvaro på sina 

plattformar och bygger en egen relation till läsarna. De ska svara på frågor och sprida både sitt 

eget och medarbetares innehåll. Spridningen av innehåll är en fråga om nyhetsvärdering och 

således något som man som journalist ska ägna sig åt.53 Samtidigt ska journalisten bygga sitt 

eget varumärke, vilket görs genom att dela länkar och kommentera nyheter, ge en inblick i ens 

arbete och om ens vardag som journalist.54 

Konkurrensen om följarnas uppmärksamhet är hård på sociala medier. Därför måste 

journalisten hitta verktyg för att vinna och förtjäna denna uppmärksamhet. Effektiva metoder 
                                                
47 Klinger & Svensson, “The Emergence of Network Media Logic in Political Communication. A Theoretical 
Approach”, s. 5. 
48 Hedman, “Sociala medier och journalistik”, s. 147. 
49 Hedman, “Sociala medier och journalistik”, s. 147. 
50 Hedman, “Sociala medier och journalistik”, s. 147. 
51 Hedman, “Sociala medier och journalistik”, s. 148. 
52 Hedman, “Sociala medier och journalistik”, s. 149.  
53 Hedman, “Sociala medier och journalistik”, s. 154-155.  
54 Hedman, “Sociala medier och journalistik”, s. 159.  
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kan vara att dela privat innehåll och vara transparent med det som publiceras.55 Att vara just 

transparent är viktigt på sociala medier eftersom vem som helst kan publicera i princip vad som 

helst och därför är det viktigt att skapa trovärdighet. Transparensen kan byggas genom 

exempelvis interaktion, genom att beskriva sitt arbete och genom att blanda professionellt och 

personligt innehåll.56 Den sociala medielogiken bygger även på plattformens struktur och design. 

Dessa utgör de tekniska möjligheter och begränsningar som finns vilket i sin tur formar och 

påverkar det journalistiska innehållet.57 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
55 Ulrika Hedman, #InFlux: Journalists’ adoption of social media and journalists’ social roles., Diss., Göteborgs 
universitet, 2019, s. 28. 
56 Hedman, #InFlux: Journalists’ adoption of social media and journalists’ social roles,, s. 59. 
57Alfred Hermida & Claudia Mellado, “Dimensions on Social Media Logics: Mapping Forms of Journalistics 
Norms and Practices on Twitter and Instagram”, Digital Journalism, vol. 8, 2020, s. 867. 
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4. Metod  
I detta kapitel redogör vi för vilken metod vi anser lämplig för att genomföra undersökningen. 

Vår studie bygger på en kvantitativ innehållsanalys för att genom en kodning kategorisera det 

material vi utgår ifrån i vår undersökning. Vi redogör även för insamlingen av data och vilket 

tillvägagångssätt vi använder oss av för kvantifieringen. 
 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys  
Genom en kvantitativ metod kategoriserar vi ett större urval empiriskt material för att sedan välja 

ut relevanta avsnitt att analysera i den kvantitativa innehållsanalysen.58 Då studier på 

ledarskribenter är så pass bristfälliga anser vi det vara till stor gagn för vårt arbete att få ett 

bredare underlag till resultatet. En nytta med att använda en kvantitativ metod är att vi kan samla 

in en större mängd data och därmed få ut ett betydande antal analysenheter för vår kvalitativa 

analys.59 

Det ofördelaktiga med valet av kvantitativ metod är att vissa variabler kan vara svåra att 

utläsa och viktiga nyanser av resultatet försvinner.60 Detta är något som vi försöker kompensera 

med hjälp av de kvalitativa inslagen där vi bland annat belyser enskilda tweets i vår analys. Då 

vi har en bred tolkningsfrihet kring hur variablerna kodas får vi även räkna med en viss partiskhet 

och personlig påverkan på kodningen, detta försöker vi dock frångå genom att inspireras och 

utveckla erkända forskares tidigare studier som vi nämnt i avsnitt 2. Det finns givetvis andra 

metoder att analysera text utifrån som också hade varit intressanta att använda, men som helt 

enkelt inte är relevanta för vårt syfte och frågeställning. Vi anser därmed att en kvantitativ 

innehållsanalys ter sig mest lämpligt för vår undersökning. 

För att kunna göra en kvantitativ innehållsanalys är kodningen ett grundläggande 

moment.61 Det kodschema vi har utvecklat för vår undersökning utgår ifrån två av Lasorsas m.fl. 

huvudvariabler: nonpartisanship and impartiality (opartiskhet och åsikt) och accountability and 

transparency (ansvarighet och öppenhet).62 Dessa har använts återkommande av bland annat av 

journalistikforskare, bland andra Noguera Vivo och Hedman, för att kategorisera tweets. För att 

kunna bestämma i vilken grad journalister uttrycker personliga åsikter har Lasorsa m.fl. kodat 

alla tweets för sitt primära syfte, det vill säga om de var menade att förmedla information, söka 

information eller förmedla åsikter. Graden av åsikt i de tweets som kodats har antingen varit av 

                                                
58Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 
marknad, 2017, s. 198–199. 
59Esaiasson et. al., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 197-199. 
60Esaiasson et al., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 211. 
61 Bryman, Alan., Samhällsvetenskapliga metoder, 2 uppl., Liber: Malmö, 2011, s. 291. 
62Lasorsa, Lewis & Holton, “Normalizing Twitter: Journalism practice in emerging communication space”, s. 25. 
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större eller mindre grad.63 Därefter kodades till vilken grad journalisterna använde sig utav 

gatekeeping (filtrering av information), något som i Lasorsa m.fl. studie översattes till retweet.  

I vår undersökning väljer vi att frångå just variabeln gatekeeping för att istället fokusera 

på det som Lasorsa m.fl. beskriver som self promotion, som vi översätter till 

varumärkesfrämjande, då vi anser att detta är mer intressant och relevant för vårt syfte.64 Self 

promotion innebär att vissa tweets fungerar som varumärkesfrämjande för journalisten, alltså att 

det som skrivs har som syfte eller får som utfall att främja journalistens egna personliga 

varumärke. Detta görs exempelvis genom att publicera ledartexter som skribenten själv skrivit 

eller länkar till journalistens egna tidning. Den sista kategorin, accountability and transparency, 

tar fasta på möjligheterna som journalisterna använder sig utav för att arbeta mer eller mindre 

transparent och källsäkert på Twitter. Lasorsa m.fl. har utvecklat fyra tydliga indikatorer på 

transparens som vi sedan omarbetar i vår kodning. Dessa är jobtalk som innebär tweets där 

journalisten diskuterar sitt arbete, discussions som innebär ett utbyte med en annan twittrare , 

personalizing som bland annat inkluderar tweets som inte syftar direkt på journalistens jobb och 

external tweets som inkluderar länkar med information till externa källor.65 Enligt Lasorsa m.fl. 

är transparens och varumärkesfrämjande tweets två motpoler. En tweet som bidrar till 

transparens förser läsaren bland annat med var informationen kommer ifrån, vilka källor som 

använts och hur arbetet gått till. När en tweet istället främjar skribentens egna arbete går detta 

emot den objektivitet som behövs för att skribenten ska kunna anses vara öppen och 

transparens.66  

Vi kodar sammanlagt 33 olika variabler uppdelade i tre olika åsiktsgrader för att få ut 

relevant information i förhållande till vårt syfte med undersökningen. Varje tweet, förutom 

diskussionsvariablerna 4 till 8, kategoriseras utefter deras kvalitativa innehåll, tweetens 

utformning och vilken grad av åsikt de innehåller. Utöver detta kodar vi variablerna utifrån om 

de är transparenta, varumärkesfrämjande eller neutrala. Detta presenteras närmre i nästa avsnitt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
63Lasorsa, Lewis & Holton, “Normalizing Twitter: Journalism practice in emerging communication space”, s. 26. 
64Lasorsa, Lewis & Holton, “Normalizing Twitter: Journalism practice in emerging communication space”, s. 26. 
65Lasorsa, Lewis & Holton, “Normalizing Twitter: Journalism practice in emerging communication space”, s. 27. 
66Lasorsa, Lewis & Holton, “Normalizing Twitter: Journalism practice in emerging communication space”, s. 26. 
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4.2 Kodning 
 

4.2.1 Kodschema för ledarskribenternas tweets under perioden 2020-06-01 till 2020-06-07       

 

I kodschemat får tweetarna kvalitativa innehåll variabler från A till D, beroende på om 

tweetarna kodas som en så kallad Twitterledare, personlig, informativ eller jobbrelaterad 

tweet.67  

Variablerna 1 till 12 syftar till tweetarnas utformning och hur de olika funktionerna på 

Twitter används.68 Övergripande är de uppdelade i om det är en originaltweet, retweet, 

diskussionstweet eller originaltweet med länk. De tweets som kodas inom diskussionstrådar, 

alltså de kommentarsfält som hör till tweetarna, kategoriseras enbart utifrån vilken typ av tråd 

de är skrivna i, utöver detta kodas de ej mer. Detta för att de “diskussionstweets” som skrivs i 

kommentarsfälten inte går att kategorisera på samma sätt som resterande tweets och därmed inte 

kan jämföras i analysen. En stor majoritet av de tweets som går att finna i diskussionstrådarna är 

korta ord eller meningar och är beroende av kontexten av de andra svaren/tweetarna för att förstå 

                                                
67 Kodmanual 1: Variabler A till D - detaljerad beskrivning av tweetarnas kvalitativa innehåll i bilagor. 
68 Kodmanual 2: Variabler 1 till 12 - typ av tweet utifrån Twitters funktioner i bilagor. 
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innehållet och sammanhanget. Att inkludera dessa skulle komplicera resultatet och inte fungera 

inom tidsramen för utförandet av undersökningen. Några tydliga exempel på dessa typer av korta 

svar är Karin Petterssons “Sannerligen!”69, Sakine Madons “Just det!”70 eller Ivar Arpis “Jag tror 

båda sakerna är sanna samtidigt”.71 

För att kunna analysera skillnaderna i hur och när ledarskribenterna skriver ut åsikter på 

Twitter kodar vi graden av åsikt som går att utläsa ur varje tweet (variabler X-Z).72 Här utgår vi 

från om tweeten innehåller en stark åsikt och att dela med sig av denna verkar vara tweetens 

huvudsakliga syfte. Svag åsikt innebär att det går att utläsa någon typ av svagare åsiktstagande 

men det inte verkar vara det primära syftet med tweeten, alternativt att den är svårtolkad. Till 

skillnad från Lasorsa m.fl. har vi även med en tredje åsiktsvariabel, den som heter ej åsikt. Detta 

för att vi anser att det är av betydelse för hur opinionsjournalister förhåller sig till åsikter i sina 

texter. De tweets som kodas som ej åsikt är främst de som enbart är en retweet eller länk utan 

egenskriven text, alternativt att texten är av sådant informativt slag att en åsikt inte går att finna.  

För att applicera transparens och varumärkesfrämjande värden på de tweets vi kodar utgår 

vi från Lasorsa m.fl. beskrivning av accountability and transparency och self promotion.73  

De varumärkesfrämjande tweetarna inkluderar bland annat variabel 9+A-D, 10+A-D och 

12+A-D, då all typ av länkning till skribentens egna arbete, artiklar eller sådant som är skrivet 

om dem själva anses vara varumärkesfrämjande.74 Det gäller även  3+A-D då en retweet av 

skribentens egna tweet även den belyser skribentens egna text.  

De transparenta tweetarna består av samtliga diskussionstweets (variabel 4-8) då ökad 

kommunikation bidrar till transparens och öppenhet oavsett ämnet som diskuteras, de 

originaltweets och retweets med personligt innehåll (variabel 1+B och 2+B) då personliga texter 

anses öka förtroendet för journalisten och därför bidrar med mer transparens.75 Även 

originaltweets och retweets med informativt innehåll (variabel 1+C och 2+C) kodas som 

transparent då informationsspridning till läsarna är tecken på transparens. Variabel 2+A är 

transparent då en retweet innebär att skribenten erbjuder läsaren att ta del av en annan källa och 

på så vis är öppen med sina källor.76 Även originaltweets och retweets med jobbrelaterat innehåll 

(variabel 1+D och 2+D) ökar transparensen då dessa syftar på att informera om sådant skribenten 

arbetar med och därför bidrar med öppenhet i sitt arbete, då läsaren får ta del av den journalistiska 

                                                
69 Karin Pettersson (@AB_karin), “Sannerligen”, Twitter, 2020-06-04, 
https://twitter.com/AB_Karin/status/1268562946713628672?s=20 (Hämtad 2021-01-04). 
70 Sakine Madon (@Sakine), “Just det!”, Twitter, 2020-06-05, 
https://twitter.com/Sakine/status/1268804935925280769 (Hämtad 2021-01-04). 
71 Ivar Apri (@Ivarpi), “Jag tror både sakerna…”, Twitter, 2020-06-03, 
https://twitter.com/Ivarpi/status/1268242194445598722 (Hämtad 2021-01-04). 
72 Kodmanual 3: Variabler X-Z - grad av personlig åsikt i tweetarna i bilagor. 
73 Lasorsa, Lewis & Holton, “Normalizing Twitter: Journalism practice in emerging communication space”, s. 26. 
74 Lasorsa, Lewis & Holton, “Normalizing Twitter: Journalism practice in emerging communication space”, s. 26 
75 Lasorsa, Lewis & Holton, “Normalizing Twitter: Journalism practice in emerging communication space”, s. 26. 
76 Lasorsa, Lewis & Holton, “Normalizing Twitter: Journalism practice in emerging communication space”, s. 26. 
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arbetsprocessen. Variablerna 11+A-D kodas även de som transparenta då länkar till andra källor 

skapar källsäkerhet och öppenhet av var skribenten hämtat sin information. 

De neutrala tweetarna är 1+A som varken kodas som transparenta eller 

varumärkesbyggande. Anledningen till detta är att originaltweets och Twitterledare är beroende 

av textens innehåll för att avgöra om de är transparenta eller varumärkesfrämjande. En 

originaltweet eller Twitterledare i sig anses inte ha en speciell transparent eller 

varumärkesfrämjande agenda.77  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
77 Kodtabell 1: Transparens och varumärkesfrämjande variabler i bilagor. 
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5. Material och urval 
I detta kapitel beskriver vi studiens valda material, avgränsning och hur de kan påverka resultatet. 

Först presenteras valet av Twitter som studieplattform. Sedan redogör vi för de valda 

studieobjekten, alltså de ledarskribenter vars tweets vi undersöker och beskriver därmed varför 

vi bedömer dessa som lämpliga objekt för studien. Sist presenterar vi den valda tidsramen för 

arbetet.  

 

5.1 Twitter 
Sedan Twitter grundades 2006 har plattformen växt från att vara en kortmeddelandefunktion till 

att bli en av de främsta källorna för nyheter och information världen över.78 Twitters teckengräns 

bidrar till en enkel, informativ och direkt textkommunikation.79 Med sitt fokus på text är Twitter 

det sociala medium som är mest likt den typ av forum som ledarskribenter vanligtvis använder 

som kanal för opinionsbildning, vilket i sin tur gör kopplingen till deras professionella roll 

tydligare på Twitter och därmed lämplig för oss att undersöka. 

Twitter är en gratis social medietjänst som gör det möjligt för användare att publicera 

korta textbaserade inlägg på max 280 tecken, så kallad “tweets”.80  Utöver denna funktion har 

Twitter många andra användningsområden, exempelvis möjligheten att kunna kontakta andra 

människor på plattformen genom att placera ett ”@” framför kontots användarnamn. Det går 

även att publicera andras tweets genom funktionen ”retweet” och på så vis sprida andra 

användares innehåll. Det är dessutom möjligt att delta eller följa aktuella ämnen genom hashtags 

“#”81 och att länka till hemsidor utanför Twitter, vilket innebär att man på så sätt kan leda följare 

vidare till annat innehåll.82 Dessa specifika funktioner är dock inget vi har som för avsikt att 

studera närmare i den här undersökningen.  

Twitter erbjuder en egen funktion för avancerad sökning av alla tweets som publicerats 

på plattformen, vilket gör det till en tacksam plattform att undersöka. Förutom de utvalda 

datumen och användarkonton gör vi inga andra avgränsningar i sökfälten. Alla svar, länkar och 

språk inkluderas i vår sökning.83 Urvalet av de funktioner som går att använda på Twitter är i vår 

kodning: tweets, retweets och delningar av länkar. Detta ger en inblick i ledarskribenternas 

interaktion med följare och andra användare. För att få en helhetsbild av kontona vi undersöker 

studerar vi samtliga publicerade tweets under den tidsram vi satt ut.  

 

                                                
78 Lasorsa, Lewis & Holton, “Normalizing Twitter: Journalism practice in emerging communication space”, s. 22. 
79 Hermida & Mellado, “Dimensions on Social Media Logics: Mapping Forms of Journalistics Norms and 
Practices on Twitter and Instagram”, Digital Journalism, vol. 8, s. 867. 
80 Twitter, How to Tweet, 2020, https://help.twitter.com/en/using-twitter/how-to-tweet (Hämtad 2020-12-22). 
81 Lasorsa, Lewis & Holton, “Normalizing Twitter: Journalism practice in emerging communication space”, s. 22. 
82 Hermida & Mellado,“Dimensions on Social Media Logics: Mapping Forms of Journalistics Norms and 
Practices on Twitter and Instagram”, s. 867. 
83 Twitter, Avancerad sökning, 2020, https://twitter.com/search-advanced?lang=sv (Hämtad 2020-12-22). 
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5.2 Ledarskribenterna 
I vår studie analyserar vi publiceringar på Twitter skrivna av sammanlagt sex svenska 

ledarskribenter. Urvalet utgör ett stickprov av ledarskribenter i Sverige med avsikt att kunna få 

en bild av hur dessa agerar generellt. Vi har valt att undersöka de sex största ledarskribenterna 

på Twitter, sett till antalet unika följare. Detta har resulterat i att vi undersöker Twitterkonton 

tillhörande Ivar Arpi (Svenska Dagbladet)84, Göran Greider (Dala-Demokraten)85, Anders 

Lindberg (Aftonbladet)86, Sakine Madon (Uppsala Nya Tidning)87, Karin Pettersson 

(Aftonbladet)88 och Peter Wolodarski (Dagens Nyheter).89 Med sina sammanlagt hundratusentals 

följare utgör de en stor maktfaktor inom svensk opinionsbildning och således lämpliga att 

använda som analysmaterial. Eftersom vi valt ut de ledarskribenterna som har flest antal följare, 

och därmed sitter på en stor makt, är indikatorer som vilken tidning de jobbar på, kön, ålder, 

tidningens ideologi och geografiska placering i landet inte viktigt i vår undersökning. Genom att 

använda oss av just dessa skribenter får vi nödvändigtvis inte ett svar på hur den gemene 

ledarskribenten agerar på Twitter. Däremot får vi ett analysmaterial grundat på ledarskribenter 

med stort inflytande och makt i Sverige, med andra ord makthavare som är viktiga att granska. 

 

5.3 Tidsperiod 
Veckan vi undersökt sträcker sig från måndagen den 1 juni till söndagen den 7 juni år 2020. Vi 

anser detta vara en representativ och därmed lämplig vecka sett till de politiska skeende som 

ägde rum. En ledarskribents främsta uppgift är att kommentera politik, både nationellt och 

internationellt. Under veckan för vår undersökning intensifierades antalet Black Lives Matter-

demonstrationer runt om i världen - inte minst ägde de två stora demonstrationerna i Sverige rum 

denna vecka - rapporter om coronapandemin diskuterades likt hela våren, SVT hade en TV-sänd 

partiledardebatt och Sveriges nationaldag inföll även samma vecka.  

Vi studerar en hel kalendervecka i följd då de händelser som ägde rum delvis sträckte sig 

över flera dagar, vilket gör att vi får en sammanhängande bild av antalet tweets och diskussioner 

som fördes under veckans gång. På så sätt får vi också utifrån resultatet veta hur en representativt 

“vanlig” arbetsvecka kan te sig för ledarskribenterna. Att ha med lördag och söndag (och röda 

dagar) gör även att vi får ett statistiskt urval som inkluderar de tweets som görs när 

ledarskribenterna möjligtvis är lediga. Detta ger oss en möjlighet att på ett effektivt sätt få ett 

brett material sett till den tidsram vi behövt förhålla oss till i vår uppsatsskrivning och den 

avgränsning som varit nödvändigt för att göra analysmaterialet hanterligt för undersökningen. 

                                                
84 Ivar Arpi (@Ivarpi), Twitter, https://twitter.com/Ivarpi (Hämtad 2020-11-20). 
85 Göran Greider (@GreiderDD), Twitter, https://twitter.com/GreiderDD (Hämtad 2020-11-20). 
86 Anders Lindberg (@anderslindberg), Twitter, https://twitter.com/anderslindberg (Hämtad 2020-11-20). 
87 Sakine Madon (@Sakine), Twitter, https://twitter.com/Sakine (Hämtad 2020-11-20). 
88 Karin Pettersson (@AB_karin), Twitter, https://twitter.com/AB_Karin (Hämtad 2020-11-20). 
89 Peter Wolodarski (@pwolodarski), Twitter, https://twitter.com/pwolodarski (Hämtad 2020-11-20). 
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6. Så twittrar svenska ledarskribenter 
I detta kapitel redovisas kodningens resultat samt vår analys av det som framkommit i resultaten. 

Resultaten presenteras med hjälp av diagram som tydliggörs med en förklarande text. I analysen 

tar vi hjälp av den tidigare forskning vi har presenterat och den sociala medielogiken. Vi utgår 

ifrån våra frågeställningar och disponerar utefter kodningen.  

Vi börjar med att presentera vilken typ av innehåll ledarskribenterna publicerar på 

Twitter, följt av vilka tekniska funktioner ledarskribenterna har använt, därefter vilken 

utsträckning de delar med sig av åsikter och sist redogör vi för hur transparenta ledarskribenterna 

är på Twitter. I avsnitten 5.1 och 5.3 har vi undersökt de 224 tweets som skribenterna har 

publicerat självständigt, det vill säga att vi har uteslutet de tweets de har publicerat i sina egna 

eller andras kommentarsfält. I avsnitt 5.2 och 5.4 har vi inkluderat tweetarna i kommentarsfälten 

och därmed inkluderat alla de 609 tweets som sammanlagt skrevs under veckan. 
 

6.1 Det kvalitativa innehållet i ledarskribenternas tweets 
I första delen presenteras vilken typ av kvalitativt innehåll ledarskribenterna publicerar på 

Twitter. Kategoriseringen har gjorts utifrån informativt innehåll, jobbrelaterat innehåll, 

personligt innehåll eller Twitterledare (variabel A-D)90. Därefter analyserar vi resultaten utifrån 

kategoriseringen vi genomfört. 

 

Figur 1 - Diagram över innehållsvariablerna i ledarskribenternas tweets 

 
Figur 1 visar huruvida de 224 undersökta tweetarna var informerande, jobbrelaterade, personliga 

eller skrivna som en Twitterledare. 39,7% av tweetarna var informativa och  

 78,7% av dessa innehöll länkar till artiklar skrivna av kollegor på tidningen eller länkar till en 

annan tidning eller hemsida.91 22,3% var jobbrelaterade tweets och även i dessa använde sig 

                                                
90Kodmanual 1: Variabler A till D - detaljerad beskrivning av tweetarnas kvalitativa innehåll i bilagor.  
91 Figur 1.1 i bilagor. 
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ledarskribenterna oftast av länkar, 74%.92 Tweetarna som var skrivna som Twitterledare var 

22,3%. 72% av Twitterledarna skrevs i en originaltweet och 20% skrevs i form av en retweet.93 

Minst antal var de personliga tweetarna, som omfattar 15,6%, där 79,4% skrevs som en 

originaltweet.94 

 

6.1.1 De nya informatörerna 

Nord talade redan i sin avhandling från år 2001 om nyhetsstryrda ledarsidor. I och med 

etermediernas livesändningar och allt vad digitalisering innebär kan man se en ökad 

aktualitetstrend och ett växande krav från läsarna om att hela tiden få uppdateringar om det 

senaste som sker.95 Ett tecken på denna typ av nyhetsstyrning är att den största andel tweets som 

publicerades under den undersökta veckan var just informerande tweets, 39,7%. Exempel på en 

informerande tweet är när Peter Wolodarski den 4 juni skriver om Black lives matter-

demonstrationen i Malmö: 

96 

Här blir Wolodarski primärt en nyhetsförmedlare och utesluter en egen analys av händelsen. 

Istället överlåter han det till läsarna att själva skapa sina åsikter utifrån informationen som 

publiceras. Visserligen gäller nyhetskriterierna även för ledarskribenter och ämnena de skriver 

om ska vara aktuella97 och tweets med syfte att informera tyder på journalistisk självständighet,98 

men om nyhetsflödet börjar diktera ledarsidorna menar Nord att opinionsbildandet och kvaliteten 

på analyser av viktiga händelser riskerar att försvinna.99 Detta medför en uppluckring mellan 

ledarskribent och nyhetsreporter - rollen som opinionsförmedlare kan komma att tonas ned och 

ledarskribenternas särställning tynar bort.100 

 

6.1.2 Den nya ledartexten 

Tidigare var traditionella medier ensamma med att publicera journalistik och då rådde det inget 

tvivel om vad som var journalistik. I takt med digitaliseringens utveckling har nya plattformar 

                                                
92 Figur 1.2 i bilagor. 
93 Figur 1.1 i bilagor. 
94 Figur 1.4 i bilagor. 
95 Nord, Vår tids ledare: en studie av den svenske dagspressens politiska opinionsbildning, s. 222. 
96 Peter Wolodarski (@pwolodarski), “Polisen i Malmö upplöser…”, Twitter, 2020-06-04, 
https://twitter.com/pwolodarski/status/1268576100021649408?s=20 (Hämtad 2021-01-07). 
97 Nordenson, Opinionsjournalistik: att skriva ledare, kolumner och recensioner, s. 83. 
98 Nord, Vår tids ledare: en studie av den svenske dagspressens politiska opinionsbildning, s. 220. 
99 Nord, Vår tids ledare: en studie av den svenske dagspressens politiska opinionsbildning, s. 223. 
100 Nord, Vår tids ledare: en studie av den svenske dagspressens politiska opinionsbildning, s. 223. 
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och format dykt upp och gjort journalistik svårare att urskilja.101 Möjligheten att blixtsnabbt 

kunna delge världen sin syn på tillvaron har lockat många opinionsjournalister till 

internetplattformar102 och samtidigt har tidigare forskning från Lasorsa m.fl., Hermida, Noguera 

Vivo och Hedman visat att Twitter ställer nya krav på journalistiken. 

Med allt vad Twitters möjligheter och begränsningar innebär ser vi att en ny genre inom 

opinionsjournalistik har börjat ta form, i vår undersökning de 22,3% av tweets som vi har 

kategoriserat som Twitterledare. De består av korta, koncisa och enkla inlägg som exempelvis 

tweeten Göran Greider publicerade den 1 juni:  

103 

Vi kan anta att tweeten består av redaktionellt oredigerat innehåll vars åsikter inte har diskuterats 

med den ansvariga utgivaren för tidningen han jobbar på.104 Att Dala-Demokraten står bakom 

åsikten om “dålig populism” i Göran Greiders tweet är inget läsaren med säkerhet kan veta och 

gör att läsaren inte kan vara säker på att det som står i tweeten går i linje med den tidning där 

man vanligtvis hade läst Göran Greiders ledartexter.  

Den korta texten och direkta tonen i en Twitterledare kan liknas vid ledartexterna som 

gjorde Dagens Nyheter till Sveriges första folkligt breda dagstidning under slutet av 1800-talet. 

På den tiden var ledartexter långa och invecklade, vilket gjorde att när Dagens Nyheter istället 

kom med snärtiga ledare som gick rakt på sak blev de snabbt populära hos folket.105 Här ser vi 

en ny genre som drivs av egna normer och ideal. En tydlig och enkel opinionsjournalistik på ett 

fåtal tecken har en gång i tiden varit ett framgångsrecept för ledarskribenter - vilket leder till 

funderingar kring hur Twitters liknande upplägg kommer att påverka den nutida ledartexten och 

i sin tur hur de pressetiska reglerna kommer att behandlas och efterlevas. När ett medieföretag 

idag producerar innehåll genomgår materialet en redaktionell process med etiska bedömningar 

tillsammans med redaktionen. När publikationerna på sociala medier skapas kan läsaren inte vara 

lika säker på hur processen gått till. Kommer publiceringar på Twitter att behöva anpassa sig till 

den redaktionella processen? Det ocensurerade, oredigerade och personliga kan ses som en 

svaghet för pressetiken på Twitter, men det kan också ses som plattformens styrka. Om innehållet 

                                                
101 Hedman, “Sociala medier och journalistik”, s. 189. 
102 Nordenson, Opinionsjournalistik: att skriva ledare, kolumner och recensioner, s. 240. 
103 Göran Greider (@greiderdd), “Tycker det enda rimliga…”, Twitter, 2020-06-01, 
https://twitter.com/GreiderDD/status/1267538885279711233?s=20 (Hämtad 2021-01-04). 
104 Nordenson, Opinionsjournalistik: att skriva ledare, kolumner och recensioner, s. 242. 
105 Nordenson, Opinionsjournalistik: att skriva ledare, kolumner och recensioner, s. 37. 
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i framtiden kommer behöva genomgå den klassiska redaktionella processen, kommer en del av 

Twitters usp som snabbt och lättillgängligt medium då att försvinna? 
 

6.2 Digitala funktioner 
I detta avsnitt presenteras hur ledarskribenterna publicerade de undersökta tweetarna sett till 

Twitters olika funktioner. Kategoriseringen har gjorts utifrån de digitala funktionerna som 

tweeten är publicerade i: som en originaltweet, en retweet, med en länk eller i en diskussionstråd  

(variabel 1-12)106. Resultatet analyseras därefter med hjälp av det teoretiska perspektivet samt 

den tidigare forskningen som finns. 
 

Figur 1 - Diagram över ledarskribenternas användning av Twitters digitala funktioner 

 
I figur 1 visas i vilken utsträckning ledarskribenterna har använt de olika sätten att twittra på. 

Resultatet visade att ledarskribenterna twittrade till 63,2% i diskussionstrådar (variabel 4-8). 

De publicerade originalweets med länkar (variabel 9-12) till 18,6% och i en originaltweet 

(variabel 1), till 12%. Retweets (variabel 2 & 3) använde ledarskribenterna sig minst av, endast 

6,2%. 
 
6.2.1 Teknologin och interaktionen 

Förutom tesen om nyhetsstyrda ledarskribenter talade Nord om makten som medieföretagen 

skulle besitta i framtiden. Han menade att ledarskribenternas utveckling skulle påverkas av 

medieföretagens strukturer.107 Enligt medielogiken är ett mediums innehåll beroende av vad som 

passar mediet i fråga.108 Att ledarskribenterna använder sig av Twitters olika funktion, som att 

exempelvis skriva i diskussionstrådar, retweeta eller dela länkar, är indikationer på att de har 

påverkats av Twitters struktur och förhåller sig till logiken som råder på plattformen. 

                                                
106 Kodmanual 2: Variabler 1 till 12 - typ av tweet utifrån Twitters funktioner i bilagor. 
107  Nord, Vår tids ledare: en studie av den svenske dagspressens politiska opinionsbildning, s. 228. 
108 Strömbäck,  Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation, s. 171. 
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Twitter möjliggör spridning av eget och andras innehåll och är något som de undersökta 

ledarskribenterna visar sig utnyttja väl, dels genom att dela länkar och dels att retweeta andra 

eller sig själva. Detta är en norm på Twitter och något som ledarskribenterna har visat sig anpassa 

sig till, vilket pekar på att funktionerna påverkar hur ledarskribenterna beter sig. Genom en 

retweet kan till exempel Anders Lindberg sprida vidare en sammanfattning av nattens händelser 

under Black lives matter-demonstrationerna i USA den 2 juni: 

109 

Den sociala medielogiken förutsätter och uppmuntrar till en relation mellan journalisterna 

och läsarna genom plattformens funktioner.110 Hedman säger att relationen kan byggas på 

interaktion som kan förmedlas genom att dels dela med sig av andras innehåll i form av länkar 

och retweets, dels genom konversationer med andra twittrare.111  

Med sociala medieplattformar som Twitter har ledarskribenterna fått möjlighet att 

kommunicera med sina läsare på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt,112 och det syns tydligt 

i undersökningens resultat. 63% av våra undersökta tweets var publicerade i just 

diskussionstrådar och tyder på att ledarskribenterna rör sig allt närmare en öppen dialog med sin 

publik. Ett tydligt exempel är när Sakine Madon diskuterar i sitt kommentarsfält med en annan 

twittrare den 4 juni: 

113 

Att föra dialog med läsarna via Twitter menar Lasorsa m.fl. är ett exempel på hur 

journalister normaliserar beteendet på Twitter med sin professionella roll och att detta tyder på 

                                                
109 Anders Lindberg (@anderslindberg), “Bra sammanfattning av natten”, 2020-06-02, 
https://twitter.com/anderslindberg/status/1267681694297010183?s=20 (Hämtad 2021-01-04). 
110 Hedman, “Sociala medier och journalistik”, s. 155. 
111 Hedman, “Sociala medier och journalistik”, s. 149. 
112 Hedman, “Sociala medier och journalistik”,  s. 152.  
113 Sakine Madon (@sakine), Twitter, “Började som 13-åring…”, 2020-06-04, 
https://twitter.com/Sakine/status/1268418890557722624?s=20 (Hämtad 2021-01-04). 
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att journalister har rättat sig till agendan som är vanlig på plattformen.114 Hedman håller med och 

utvecklar vad det innebär för twittraren och läsarnas relation.115 Hedman menar att delaktighet, 

såsom dialoger, bidrar till att läsarna upplever journalistiken som trovärdig vilket är en av 

journalistikens och även opinionsjournalistikens främsta ambitioner.116 Genom att befinna sig i 

kommentarstrådarna skapar Madon en tillförlitlig framtoning gentemot läsarna och förmedlar  en 

känsla av gemenskap och personlig relation med läsaren. 

Diskussionstrådarna på Twitter kan även liknas vid det som skedde i kaffehusen under 

1700-talet i London, när dörrarna till ett nytt debattklimat öppnades upp. Precis som då 

konstruerar Twitter en ny arena för samhällsdebatt, där förutsättningarna är annorlunda och 

politiska frågor kan diskuteras på ett enklare och friare sätt än tidigare. Under en lång tid har 

ledarskribenterna främst hållit sig till ledarsidorna och debatter i begränsade forum där de har 

varit tvungna att förhålla sig till formatet, som exempelvis vid en modererad TV-debatt. Genom 

Twitter kan de istället snabbt och självständigt ifrågasätta, diskutera och ge svar.117 Redaktioner 

har visserligen länge haft möjlighet till kontakt med läsare genom post, telefon och insändare, 

men de nya digitala plattformarna tillåter en mer direkt kontakt med läsaren och andra 

debattörer.118 Resultatet pekar på att ledarskribenterna på Twitter utför en 

tvåvägskommunikation vilket visar på att plattformen har gjort ledarskribenterna mer 

lättillgängliga. 

Precis som att se likheter mellan diskussionstrådarna och samtalen i kaffehusen kan vi se 

likheter mellan dagens spridning av innehåll och 1700-talets skvaller. Genom retweets och länkar 

kan ledarskribenterna enkelt och snabbt föra vidare information, tankar och argument från andra 

person och källor. Detta kan liknas vid när nyheter och idéer började spridas allt snabbare på 

engelsmännens nya mötesplatser.119 

Sociala medier, som exempelvis Twitter, drivs av en annan logik än exempelvis 

nyhetslogiken och undersökningens resultat visar på att ledarskribenterna har anpassat sig till 

den sociala medielogiken, både genom interaktion med följarna och genom spridning av eget 

och andras innehåll - men inte nödvändigtvis på ett helt nytt sätt. När vi jämför våra resultat med 

hur ledarskribenterna under 1700-talet etablerades kan vi se vissa likheter med hur deras roller 

har utvecklats. Detta driver resonemanget vidare till vad ledarskribenternas roll har kommit att 

innebära. Att kritisera den politiska makten och skapa opinion kring olika samhällsfrågor är en 

naturlig och viktig del för opinionsjournalister i allmänhet och ledarskribenter i synnerhet.120 Att 

                                                
114 Lasorsa, Lewis & Holton, “Normalizing Twitter: Journalism practice in emerging communication space”, s. 
31. 
115 Hedman, “Sociala medier och journalistik”, s. 149. 
116 Hedman, “When Journalists Tweet: Disclosure, Participatory, and Personal Transparency”, s. 10. 
117 Nordenson, Opinionsjournalistik: att skriva ledare, kolumner och recensioner, s. 240. 
118 Hedman, “Sociala medier och journalistik”, s. 149. 
119 Nordenson, Opinionsjournalistik: att skriva ledare, kolumner och recensioner, s. 34. 
120 Nordenson, Opinionsjournalistik: att skriva ledare, kolumner och recensioner, s. 19. 
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63% av det som skrivs av ledarskribenter på Twitter sker i diskussionstrådarna tyder därför på 

att de rör sig tillbaka mot det mer dynamiska debattklimatet som utmärkte ledarskribenternas 

arbetsroll på 1700-talet. Att detta sker på plattformar som Twitter där ledarskribenterna skriver 

från personliga konton visar också på att ledarskribenterna vågar luta sig på sitt personliga 

varumärke och inte är beroende av tidningarnas plattformar för att uppnå kredibilitet i det de 

skriver.  Snarare än ett nytt fenomen vill vi påstå att Twitter delvis är en reinkarnation på tidigare 

beteende och en roll som ledarskribenter från början besuttit. 

 

6.3 Åsikternas utsträckning 

Nedan redovisas i vilken utsträckning ledarskribenterna uttrycker åsikter och genom vilka typer 

av tweets detta görs i. Variablerna är kodade utefter graden av åsikt de innehåller: stark åsikt, 

svag åsikt eller utan åsikt (variabel X-Z).121 Därefter analyseras resultatet. 

 

Figur 1 - Diagram över ledarskribenternas användning av åsikter på Twitter

 
Resultatet i figur 1 visar att av de sammanlagt 224 tweets som kodades med antingen stark, svag 

eller utan åsikt var det en övervägande del, 53,6%, som inte innehöll någon åsikt alls. 24,6% 

innehöll en svag åsikt och 21,9% innehöll en stark åsikt.  

I Twitterledarna kan vi se att 68% uttryckte en stark åsikt, 32% uttryckte en svag åsikt 

och 0% var utan åsikt.122 Att det inte fanns några Twitterledare kodade utan åsikt kan förklaras 

av att vi i vår kodning valt att tolka Twitterledarnas karaktär, likt en vanlig ledartext, som att den 

i sig kräver någon typ av åsikt eller ställningstagande för att över huvud taget räknas som en 

Twitterledare. Av de personliga tweetarna kodades 68,6% med svag åsikt, 8,6% med stark åsikt 

och 22,9% utan åsikt.123 Av de informativa var 69,7% utan åsikt, 24,7% med svag åsikt och 5,6% 

                                                
121 Kodmanual 3: Variabler X-Z - grad av personlig åsikt i tweetarna i bilagor. 
122 Figur 2.1 i bilagor. 
123 Figur 2.2 i bilagor. 
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med stark åsikt.124 De tweets som var jobbrelaterade visade att 68% var utan åsikt, 18% uttryckte 

en svag åsikt och 14% en stark åsikt.125 

Av de olika typer av tweets som kodats utefter Twitters funktioner innehöll 

originaltweetarna ungefär lika stora delar stark åsikt 37%, svag åsikt 31,5% som ingen åsikt 

31,5%.126 De sammanlagda retweeten (variabel 2 & 3) innehöll 39,5% starka åsikter, 36,8% 

svaga åsikter och 23,7% av ej åsikt.127 Av de originaltweets som innehöll länkar (variabel 9-12) 

var 77,9% utan åsikt, 15,9% med svag åsikt och enbart 6,2% med stark åsikt, alltså en absolut 

övervägande del som inte innehöll någon åsikt alls.128 Detta kan antagligen förklaras genom att 

en stor del av de originaltweets som innehåller länkar antingen inte rymmer någon egenskriven 

text eller enbart citerar länkens textmässiga innehåll. 

 

6.3.1 Åsiktens betydelse för opinionsjournalistiken 

Nordenson skriver att det är viktigt för en ledarskribent att vara konsekvent i sina åsikter på 

ledarsidorna. Att inte följa den åsiktsstruktur som finns på tidningen gör att läsaren blir förvirrad 

och inte känner igen sig. Att vara konsekvent med tidningens linje beskriver även Nord som det 

absolut viktigaste momentet i arbetsprocessen för en ledarskribent.129 Huruvida 

ledarskribenterna förhöll sig till tidningens politiska linje på Twitter var inte relevant för 

undersökning och således inget vi undersökt. Twitter är dock en naturlig del av den utveckling 

som sakta men kontinuerligt skett för att komma bort från den partipolitiskt bundna tidningen. 

Utvecklingen har gått från att ledarskribenterna och tidningarna har jobbat på uppdrag av 

politiska partier, blivit politiskt obundna till att börja använda sociala plattformar som Twitter 

som förlängd arbetsplats.130 

Resultatet i undersökningen visar att av de 224 tweets som kodades utifrån grad av åsikt, 

skrevs 53,6% av dessa utan åsikt. Resultatet säger dock mer om när ledarskribenterna väljer att 

uttrycka åsikter på Twitter än hur benägna de är att faktiskt skriva ut åsikter i tweetarna. Om vi 

jämför med hur stor grad de valde att skriva ut sina åsikter beroende på vilka typer av tweetar 

det var, var skillnaderna markanta. De informativa och jobbrelaterade tweetarna var övervägande 

utan åsikt och Twitterledarna och de personliga tweetarna var en övervägande del med en stark 

respektive svag åsikt. Även skillnaden på starka och svaga åsikter är tydlig utifrån inom vilka 

tweets de publicerades i. Att Twitterledarna kodades till 68% med en stark åsikt visar på att 

ledarskribenterna till stor del vågade och valde att skriva ut tydliga och starka åsikter i de tweets 

där syftet, likt ledartexterna i tidningen, verkar vara att driva opinion. Resultatet visar på att 

                                                
124 Figur 2.3 i bilagor. 
125 Figur 2.4 i bilagor. 
126 Figur 2.5 i bilagor. 
127 Figur 2.6 i bilagor. 
128 Figur 2.7 i bilagor. 
129 Nordenson, Opinionsjournalistik: att skriva ledare, kolumner och recensioner, s. 51. 
130 Nord, Vår tids ledare: en studie av den svenske dagspressens politiska opinionsbildning, s. 88. 
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ledarskribenterna lyckats hålla isär syftet med deras tweets och därmed rollen som ledarskribent, 

journalist och privatperson. Den tydliga uppdelningen som definierar tweetarna verkar legitimera 

ledarskribenterna till att i olika grader skriva ut en åsikt. 

Resultatet visar även att majoriteten av ledarskribenternas tweetar är utan åsikter. Deras 

tweetar är till största del informativa, vilket enligt resultatet är den kategori som innehöll flest 

tweetar utan åsikt, 69,7%, och överlåter det till läsarna själv att ta ställning utifrån informationen 

de får. Ett exempel på en informerande tweet är denna originaltweet med länk där Peter 

Wolodarski den fjärde juni länkar till en artikel i The Atlantic, där syftet verkar vara att sprida 

information om händelsen via artikeln, utan att själv ta ställning till innehållet: 

131 

Återigen kan vi se att gränsen mellan reportrar och ledarskribenter är otydlig och att 

ledarskribenterna uppvisar en ambition att vara neutrala, vilket inte går i linje med deras roll som 

ledarskribent. Nord beskriver hur den svenska dagspressen länge haft som tradition att hålla isär 

de journalister som skriver ledare och de som skriver nyhetstexter, något som präglats av 

förebilder inom den amerikanska pressen. Ledarskribenternas beteende på Twitter visar dock 

tendenser till att röra sig mot den tyska och brittiska skolan där samma journalist skriver både 

nyhetstexten och ledaren i samma tidning.132 Som vi tidigare sagt kan detta tyda på att 

ledarskribenterna är på väg att lämna sin position som politiska ställningstagande i journalistiken 

och börjar gå mot att agera som nyhetsreportrar. 

Det går dock, med avstamp i Mats Skogkärs tidigare nämnda tweet från den tredje juni i 

år, att peka på att åsikter som yttras av ledarskribenter på Twitter förväntas följa tidningens linje 

oavsett avsikt.133 Skogkärs tweet beskrevs som “privat” i sin karaktär, vilket gjorde kontroversen 

mellan honom och hans arbetsgivare på Sydsvenskan ännu större i frågan om han faktiskt borde 

                                                
131 Peter Wolodarski (@pwolodarski), “USA:s förra försvarsminister James…”, Twitter, 2020-06-04, 
https://twitter.com/pwolodarski/status/1268400833776975872?s=20 (Hämtad 2021-01-07). 
132 Nord, Vår tids ledare: en studie av den svenske dagspressens politiska opinionsbildning, s. 56. 
133 Mats Skogkär (@skogkar), “När man ser vänsterns…”, Twitter, 2020-06-03, 
https://twitter.com/Skogkar/status/1268059037565927425?s=20 (Hämtad 2020-10-29). 
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ha följt tidningens linje och om det ens går att separera privata åsikter från rollen som 

opinionsdrivande ledarskribent.134 Kategoriseringen av vårt material utgår ifrån att tweets har 

olika karaktäristiska drag som kan särskilja deras intentioner och den position skribenterna intar. 

I frågan om Skogkärs tweet hade vi antagligen kodat den som en Twitterledare med en stark 

åsikt, detta för dess distinkta drag av en ledartext med politisk karaktär och tydligt åsiktsyttrande. 

Det i sig öppnar för frågan om vad som går att klassa som privat och vad som klassas som jobb 

på Twitter. Hade Skogkärs tweet beskrivits av medier och arbetsgivare som en jobbrelaterad text 

istället, så länge den håller samma politiska linje som Sydsvenskan? I Nords studie beskrivs 

ledaren: “En ledare kan definieras som en presentation av fakta och åsikter på ett koncist, logiskt 

eller rimligt sätt för att stödja eller påverka opinionen eller för att tolka viktiga nyheter på ett 

sådant sätt att vanliga läsare förstår deras viktighet”.135 Gränsen mellan privat och jobb är 

givetvis svår att definiera på Twitter, men genom att följa vissa enkla riktlinjer som att vara 

konsekvent, följa tidningens politiska linje och att åsiktstrukturen hänger ihop, gör kriterierna 

för en ledarskribent enklare att följa.136 Ett exempel på en typisk Twitterledare är när Skogkär 

lyckades helt enkelt inte vara konsekvent med den linje han förväntades driva som ledarskribent 

för Sydsvenskan och misslyckades att följa den grundideologi som gällde för dess ledarsida.137 

Detta gjorde att hans tweet ansågs vara av privat karaktär av både medier och arbetsgivare. Ett 

exempel på en Twitterledare med stark åsikt är denna tweet som Greider skrev den 7 juni: 

138 

Enligt resultatet från vår undersökning hade Skogskärs tweet alltså kodats som en 

Twitterledare även om den inte rättar sig efter reglerna kring tidningens politiska linje som hade 

gällt om texten skrivits i tidningen. Detta öppnar för ytterligare frågor kring om ledarskribenter 

kan och bör yttra åsikter och politiska idéer överhuvudtaget i rollen som privatperson, även om 

detta sker i offentliga forum på internet. 

 

                                                
134 Johannes Nesser, “Ledarskribenten Mats Skogkär ska omplaceras efter en privat tweet”, Journalisten, 2020-
06-05, https://www.journalisten.se/nyheter/ledarskribenten-mats-skogkar-ska-omplaceras-efter-privat-tweet 
(Hämtad 2021-01-03). 
135 Citatet hämtat ur Gauslaa - Hauglid 1997; 12 i Nord 2001, s. 56 
136 Nordenson, Opinionsjournalistik: att skriva ledare, kolumner och recensioner, s. 51. 
137 Nordenson, Opinionsjournalistik: att skriva ledare, kolumner och recensioner, s. 49. 
138 Göran Greider (@greiderDD), “Med berått mod har…”, Twitter, 2020-06-07, 
https://twitter.com/GreiderDD/status/1269696181141200899?s=20  (Hämtad 2021-01-07). 
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6.4 Ledarskribenternas transparens  
I detta avsnitt presenteras i vilken utsträckning ledarskribenternas innehåll skapar transparens 

eller är varumärkesfrämjande. Tweets som klassats som varken varumärkesfrämjande eller 

transparenta går under kategorin ej kodade.139   

Därefter presenteras tweetarna i diskussionstrådarna (variabel 5-8) mer djupgående 

genom ytterligare kategorisering av huruvida de är skrivna i en egen tråd, en annan tråd och om 

de innehåller en länk eller ej. Varje enskilt svar är kodat som en enskild tweet. Flera olika svar i 

samma tråd är alltså kodade som enskilda svar, oavsett om de hängt ihop med varandra som en 

längre svarstråd eller inte. 

 

Figur 1 - Diagram över andelen transparenta, varumärkesfrämjande eller ej kodade 

tweets 

 
Av 609 undersökta tweets visade resultatet att 77,8% av dessa genererade transparens i någon 

form. 13,1% av tweetarna var varumärkesfrämjande. 9% av tweetarna tillför varken transparens 

eller var varumärkesfrämjande och kodades därför som ej kodade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
139 3.2.2 Transparens och varumärkesfrämjande variabler. 
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Figur 2 - Diagram över ledarskribenternas användning av diskussionstrådar på Twitter 

 

Resultatet av diskussionstweetarna visar att 55,6% är skrivna i ledarskribenternas egna trådar, 

alltså som svar på sina egna publiceringar (variabel 5) medan 41,6% är skrivna i andra personers 

trådar (variabel 6). Diskussionstweetarna som är skrivna med en länk i egen eller andras trådar 

har kodats separat då länkar utgör en stor grund för transparens. De utgör 2,1% respektive 0,8% 

av de sammanlagda 385 diskussionstweetarna. Variabel 4, diskussion i egen tråd om egen artikel, 

som inte är utskriven i diagrammet har här slagits ihop med variabel 5. Orsaken att variabel 4 

fått en egen variabel i kodningen är att den utmärker sig extra varumärkesfrämjande, men ingår 

i samma typ av diskussionstråd som resterande tweets i variabel 5, därav sammanslagningen i 

diagrammet. 

 

6.4.1 Den trovärdiga ledarskribenten   

“Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt 

och allsidig nyhetsförmedling.”140 Så lyder den första av 17 punkter som tillsammans utgör de 

pressetiska regler som gemensamt utformats av Presskåren.141 De länge ansedda förväntningarna 

på hur svenska journalister ska bedriva sitt arbete är under ständig diskussion, och länge har 

fokuset legat på nyhetsredaktionerna och inom de klassiska nyhetsmedierna. Dessa förväntningar 

har sedan den snabba digitaliseringen kommit att inkludera viktiga och inflytelserika plattformar 

som vid Twitters grundande för knappt femton år sedan inte kunnat förutses. Förväntningar, där  

bland annat hög tro på källsäkerhet och professionell trovärdighet, är grundläggande normer 

inom den professionella journalistkåren och brukar beskrivas som några av de viktigaste 

förutsättningarna för att kunna bedriva en demokratisk och ocensurerad journalistik. 

Journalisternas närvaro på de nya digitala arenorna utmanar minst sagt hur man hanterar dessa 

                                                
140 Journalistförbundet, Publicistregler, 2020, https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-press-radio-och-
tv/publicitetsregler (Hämtad 2021-01-04). 
141 Journalistförbundet, Publicistregler. 
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förväntningar. Hur den svenska journalistkåren interagerar och framställer sig på Twitter är 

avgörande för hur publiken känner tillit och förståelse för journalisterna. Hedmans argument för 

hur journalisternas närvaro på sociala medier bör vara är att transparens bygger tillit och en 

relation till publiken, vilket är avgörande för den professionella trovärdigheten. Desto mer 

transparent en journalist är på Twitter, desto högre professionell trovärdighet och tillit kommer 

den att uppnå gentemot sin publik.142  

I undersökningens resultat som visar hur transparenta ledarskribenterna är på Twitter går 

det att se att 77,8% av samtliga kodade tweets är av en transparent karaktär. Det procentuellt 

överlägsna resultatet kan enkelt förklaras genom den mängd av interaktion med andra genom 

kommentarsfälten som plattformen tillhandager. Av 609 skrivna tweets under en veckas tid var 

385 av dem, alltså 63%, skrivna som kommentarer och svar i kommentarsfält, därmed också 

kodade som transparenta. I enlighet med Hedman och som tidigare nämnts är interaktion med 

andra användare ett av de tydligaste tecknen på transparens.143 Vad som utges för att vara sådana 

tweets har enligt vår undersökning både att göra med Twitters tekniska funktioner, alltså var och 

hur på plattformen de har publicerats, tillsammans med de kvalitativa indikatorerna i tweetarna 

som utgörs av vilket tema de besitter. Ett exempel på en tweet som vars kvalitativa indikator 

anses personlig och därmed transparent (variabel 1+B) är den som Göran Greider skrev den 

första juni 2020: 

144 

Tweeten är personlig i sin utformning vilket är ett karaktärsdrag som gör att trovärdigheten för 

journalisten kan öka. Att bjuda in läsarna till privata tankar och sådant som händer i privatlivet 

är en starkt bidragande faktor till ökad trovärdighet.145 Detta är även en grundläggande tanke för 

hur den sociala medielogiken beskriver journalisternas strategier på de digitala plattformarna, 

och visar därmed på att resultatet följer teorin. Journalisterna måste hitta verktyg för att vinna 

                                                
142 Hedman, “When Journalists Tweet: Disclosure, Participatory, and Personal Transparency”, s. 10. 
143 Hedman, #InFlux: Journalists’ adoption of social media and journalists’ social roles, s. 59. 
144 Göran Greider (@gredierdd), “Det är äppelträdets vackra…”, Twitter, 2020-06-01, 
https://twitter.com/GreiderDD/status/1267368379733729280?s=20 (Hämtad 2021-01-03). 
145 Lasorsa, Lewis & Holton, “Normalizing Twitter: Journalism practice in emerging communication space” s. 27. 



33 

läsarnas uppmärksamhet och några effektiva metoder för detta är just att dela med sig av privat 

innehåll och vara transparent.146 

Vad som utmärker ledarskribenterna från tidigare studier på journalister gällande 

transparens är just fokuset på diskussionstrådarnas funktion för den åsikts- och debattdrivna 

ledarskribenten. Enligt Hermidas teori om ambient journalism framgår det att den journalistiska 

process som vanligtvis sker innan texten når ljuset och offentligheten verkar ha flyttats ut och 

blivit mer öppen.147 Som Noguera Vivo även menar, har processen av en text blivit dialogbaserad 

i form av ett öppet utbyte av information och källor med publiken.148 Detta går att se på två olika 

håll genom vår undersökning. Delvis tvingar Twitter, som tidigare nämns, ledarskribenterna till 

att hålla sig till ett begränsat antal tecken149 vilket naturligt bidrar till att de på olika sätt tvingas 

utveckla och föra vidare sina resonemang i kommentarsfälten. Av de tweets som skrevs i 

kommentarsfälten var 55,6% (214 av 385 tweets) kommentarer i deras egna trådar, vilket tyder 

på att de i stor utsträckning har utvecklat sina egna resonemang och även svarat på andra 

personers kommentarer på deras egna tweets. I linje med Hermidas teori ambient journalism 

verkar processen av en text på Twitter bli mer kollektiv genom bland annat att argumentation 

och resonerande sker i samspel med andra personer och har därmed ökat transparensen genom 

att bjuda in till diskussion kring texterna.150 Utifrån undersökningens resultat går det att utläsa 

att detta har gjort ledarskribenternas arbete mer dynamiskt och mindre till en färdig produkt redo 

att presenteras, så som en klassisk ledartext i en tidning.151 Nedan finner vi exempel på när Ivar 

Arpi den fjärde juni har utvecklat sitt resonemang och svarar på kommentarer i kommentarsfältet 

just på detta sätt:  

152 

                                                
146 Hedman, #InFlux: Journalists’ adoption of social media and journalists’ social roles, s. 28. 
147 Hermida, “Twittering the News: The emergence of ambient journalism”, s. 298. 
148 Noguera Vivo, “How open are journalists on Twitter? Trends towards the end-user journalism”, s. 95. 
149 Twitter, How to Tweet (Hämtad 2020-12-22). 
150 Hermida, “Twittering the News. The emergence of ambient journalism” s. 303. 
151 Noguera Vivo, “How open are journalists on Twitter? Trends towards the end-user journalism”, s. 95–96. 
152 Ivar Arpis (@ivarpi), “Det är som att…”, Twitter, 2020-06-04, 
https://twitter.com/Ivarpi/status/1268605244142993412 (Hämtad 2021-01-04). 



34 

Den sociala medielogiken beskriver motsättningen av varumärkesfrämjande tweets och 

transparenta tweets som mer komplex än den som Lasorsa m.fl. presenterar.153 Genom den 

sociala medielogiken kan vi istället tolka resultatet som att ledarskribenterna agerar som en 

“vanlig” journalist ska agera och sysslar med det som helt enkelt förväntas av dem som 

journalister vid en tidning.154 Detta inkluderar naturligt att sprida innehåll från den egna 

arbetsplatsen, sina egna texter och på så sätt bygga upp sitt eget varumärke. Att ha ett starkt 

personligt varumärke är enligt den sociala medielogiken viktigt för en journalists trovärdighet. 

Det är bland annat här det går att finna brister i teorins möjlighet till att vara fullt applicerbar på 

ledarskribenters aktivitet på Twitter. De varumärkesfrämjande tweetarna motsvarar enbart 

13,1% av det totala antalet tweets i undersökningen, vilket tyder på att ledarskribenter inte agerar 

fullt ut som förväntas av journalister enligt den sociala medieteorin. Som Hedman beskriver i sin 

studie finns det en ny motsättning när gamla professionella värderingar och principer möter den 

sociala medieplattformens begär om full interaktion, öppenhet och dialog med läsare och publik 

på Twitter.155 Även då det går att finna argument för att ledarskribenter bygger ett starkt 

varumärke genom att exempelvis länka till den egna tidningen, är detta inte helt förenligt med 

de nya kraven som ställs på Twitter, vilket enligt Hedman kräver att skribenten anpassar sig till 

plattformens rådande normer.156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
153 Lasorsa, Lewis & Holton, “Normalizing Twitter: Journalism practice in emerging communication space”, s. 
26-27 
154 Hedman, “Sociala medier och journalistik”, s. 154-155.  
155 Hedman, “When Journalists Tweet: Disclosure, Participatory, and Personal Transparency”, s. 2. 
156 Hedman, “When Journalists Tweet: Disclosure, Participatory, and Personal Transparency”, s. 2. 
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7. Slutsats och diskussion 
I följande avsnitt presenterar vi vår slutsats för studien. Detta gör vi med en bakgrund i de olika 

delarna av studien, inkluderat syfte, metod, tidigare forskning, teori och studiens resultat. 

 

Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur svenska ledarskribenter som använder 

Twitter påverkas av medieformatet, hur de använder sig av plattformen och hur deras yrkesroll 

har förändrats till följd av nya digitala möjligheter. Uppsatsen har haft för avsikt att rikta fokus 

på hur digitaliseringen av journalistiken och hur sociala medieplattformar påverkar svenska 

ledarskribenters arbete. Detta har vi ämnat att förklara genom att avgränsa oss specifikt till 

Twitter som plattform, de sex svenska ledarskribenterna med flest följare och deras tweets under 

en veckas tid. Vi valde att använda oss av den sociala medielogiken som är en förgrening av den 

väletablerade medielogiken. För att undersöka detta valde vi att använda oss av en kvantitativ 

metod, vilket med hänsyn till studiens omfattning, gör att vårt resultat främst kan fungera som 

en fingervisning på vad en större studie kunnat utvisa samt möjliggör för oss att endast dra 

slutsatser baserat på studiens begränsade material och urval.  

Det är just den redan utbredda journalistikforskningen som ledde oss till våra funderingar 

kring uppsatsämnet. Digitaliseringen förändrar ständigt förutsättningarna för journalistyrket och 

Twitteranvändandet bland ledarskribenter är som bekant utbrett. Här hänger den tidigare 

forskningen inte riktigt med. När vi började undersöka hur det globala forskningsläget på 

ledarskribenter såg ut, insåg vi att detta verkar försummats i havet av journalistikforskning. 

Anledningen vet vi inte säkert och är inte heller fokus för det vi har undersökt.  

Resultatet i undersökningen visar att Twitter på olika sätt verkar ha påverkat 

ledarskribenternas traditionella journalistroll. Den digitala utvecklingen har lett till större 

variation av innehåll, då vi bland annat har sett att en överhängande del av ledarskribenters tweets 

är av informativ karaktär. Det tyder på en försvagning av rollen som opinionsbildare och en 

uppluckring mellan ledarskribenter och nyhetsförmedlare. Nyhetsstyrda ledarskribenter var en 

framtid som Nord diskuterade redan 2001 och med resultatet i hand kan vi konstatera att han 

antog rätt. Samtidigt har vi sett att ledarskribenterna rättar sig till de normer som finns på Twitter 

och likt vad Lasorsa m.fl. har nämnt i tidigare forskning normaliserar ledarskribenterna 

beteenden som är vanliga på plattformen. Att ledarskribenternas arbete i framtiden skulle styras 

av medieföretag var ännu en hypotes som Nord förutsåg och som vi anser är korrekt. I synnerhet 

har ledarskribenterna, precis som andra twittrare, varit aktiva i diskussionstrådar vilket vi kan se 

i resultatet, då majoriteten av de undersökta tweetarna var publicerade i just diskussionstrådar. 

Detta innebär att Twitter gör ledarskribenterna mer lättillgängliga för både deras läsare och 

kritiker än vad de är på tidningen.  

Undersökningens resultat visar också att ledarskribenternas tweets består av en blandning 

av personligt och professionellt innehåll. En del av tweetarna är tydligt professionella, som 

exempelvis de jobbrelaterade tweetarna som motsvarar 22,3% av alla tweets. Andra är tydligt 
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personliga i sitt slag, det vill säga de 15,6% som kategoriserats som personliga tweets. Däremot 

är gränsen mellan privata åsikter och professionella åsikter svåra att tyda utefter vårt resultat. 

Huruvida innehållet i exempelvis en Twitterledare består av privata åsikter eller åsikter som är 

skrivna i samförstånd med tidningen, för att passa deras politiska linje, har vi inte undersökt och 

vet därför inte om arbetsgivarna är involverade i deras twittrande eller ej. Det gör det omöjligt 

att avgöra vilken roll ledarskribenterna intar när de skriver Twitterledarna, den som journalist 

eller den som privatperson. Detta har gett oss en inblick i hur balansen mellan privatliv och 

profession kombineras på plattformen och hur gränserna ofta suddas ut på Twitter, något som 

berättelsen om ledarskribenten Mats Skogkär är ett tydligt exempel på.  

Likt Hedmans forskning så visar resultatet att det är svårt att veta den exakta avsändaren 

och dess avsikt på Twitter. Är det ledarskribenten i sin roll som privatperson eller som anställd 

på tidningen som uttalar sig och gör de det i jobbsyfte eller privat syfte? Möjligen kan resultatet 

tyda på hur framtidens nyhetskonsumtion kan se ut: personliga Twitterkonton likt de undersökta 

ledarskribenternas förväntas förmedla både nyheter och ledartexter. Detta är frågar vår 

undersökning inte kan ge svar på. Gällande frågan hur Twitter påverkar ledarskribenternas 

yrkesroll kan vi enbart prata utifrån ledarskribenter som är aktiva på Twitter och därmed inte 

svara på om ledarredaktionerna kommer behöva anpassa sig till mediet eller rör sig mot en så 

kallad ”twitterfiering” av sitt arbete.  

Resultatet av undersökningen tyder även på att tweetens kvalitativa innehåll är avgörande 

för i vilken utsträckning ledarskribenterna uttrycker åsikter. Totalt sett var majoriteten av 

tweetarna skrivna utan tydliga åsikter, vilket var förvånande sett till vad läsaren kan förvänta sig 

av en ledarskribent. I andra fall skulle en ledarskribent vanligtvis inte ta plats i mediedebatten 

om syftet inte är att sprida och skapa opinion. Vad är det då som gör att de i 53,6% av fallen inte 

uttrycker någon åsikt alls? Här talar undersökningens avgränsning till nackdel för vad resultatet 

kan utvisa. I valet att inte koda diskussionstrådarna måste ett bortfall av viktig statistik tas i 

beaktelse. Diskussionstrådarna är vad det låter som, en plats där diskussion kan ta plats. Detta 

medför en naturlig plats för att uttrycka och utveckla sina åsikter på, där insikten om att den vars 

konto kommentarerna skrivs på med större sannolikhet även kommer att ta del av sina läsares 

kommentarer. Med en ödmjuk inställning till resultatet är det troligt så att en inkludering av 

diskussionstrådarnas kvalitativa innehåll hade genererat ett väldigt annorlunda resultat än det 

som undersökningen i slutändan visar.   

Sett till åsiktsfördelningen i de olika innehållsvariablerna går det att dra slutsatsen att 

ledarskribenterna är väl medvetna om vilken typ av tweet de skriver och verkar hålla isär typen 

av tweet de skrev med hur generöst de gav uttryck åt åsikter. Ledarskribenterna var överlag 

sparsamma med att uttrycka starka åsikter, något de gjorde i 21,9% av de sammanlagda 

tweetarna. Enbart de tweets som kodades som Twitterledare innehöll övervägande del starka 

åsikter, vilket var förväntat sett till dess karaktär, även då det relativt låga antalet Twitterledare 

sett till mängden tweets förvånade oss.  
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Resultatet av undersökningen visar till sist att ledarskribenternas tweets till hög 

utsträckning genererade transparens gentemot läsarna. 77,8% av tweetarna kategoriserades som 

transparenta, vilket i undersökningens avseende främst syftade till hur öppna och givmilda 

ledarskribenterna var med bland annat länkar till externa källor, utsträckningen de valde att ha 

dialoger med andra användare och hur vissa typer av textinnehåll, såsom personliga inlägg och 

öppenhet med arbetsprocesser bidrog till ett ökat förtroende för ledarskribenterna. Dessa 

indikatorerna säger dock inget om vad läsaren upplever som transparent eller inte och är inte 

heller något vi valt att undersöka. Det går att argumentera för att synen på transparens ligger i 

läsarens upplevelse av journalisten och på så vis är viktigare än journalistens instinktiva 

handlingar. Detta är dock inget vi valt att undersöka utan något som enbart hade kunnat ses 

utifrån en läsarupplevelse. 

Det har visat sig att det råder delade meningar bland forskare av vad transparens innebär 

och när det istället går att se något som varumärkesfrämjande. Sett genom Ulrika Hedmans 

beskrivning av den sociala medielogiken är dessa inte indikatorer som nödvändigtvis står på 

varsin sida utan beskrivs istället utifrån ett större perspektiv där intentionerna av den skrivna 

texten är viktigare än utfallet. Det finns även en bild av att den rena närvaron av ledarskribenter 

på Twitter bidrar till en större transparens än vad själva innehållet i sig visar på. Därav kan 

argumenteras för att själva närvaron i kommentarstrådarna direkt bidrar till ökad transparens 

oavsett textens innehåll, något vår undersökning har tagit fasta på. Här kan vi även fastställa att 

Hermidas teori om ambient journalism förmodligen besvarar frågan om hur ledarskribenternas 

arbete påverkas av Twitter, alltså att se det som ett kollektivt medium som öppnar för en ny typ 

av kollektiv journalistik som existerar i samklang med annat innehåll och andra användare.  

Vi kan genom att undersöka hur ledarskribenterna har använt och utnyttjat Twitters olika 

funktioner har vi kunnat skapa oss en bild av de många för- och nackdelar som finns med att vara 

aktiv på ett etablerat socialt medium, utöver de plattformar som ledarskribenten annars har som 

hemmaplan. Möjligheterna till snabb och enkel interaktion med andra personer har varit den 

tydligaste fördelen och skillnaden från ledarskribenternas tidigare plattformar. 

Slutgiltligen vill vi poängtera och upprepa att valet av ledarskribenter till undersökningen 

inte kan representera hela den svenska journalistkårens aktiva ledarskribenter, utan hellre ska ses 

som en indikation på hur ledarskribenterna agerar på Twitter idag. Vi vill med studien belysa 

vikten av att analysera och jämföra ledarskribenters arbete och normer med andra typer av 

journalister. Vi är dock öppna för att en annan typ av metod, exempelvis en enkät eller 

intervjustudie, förmodligen hade lämpat sig bättre till att besvara de frågor kring läsarupplevelse 

och avsikt som inte besvarats här.  
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7.1 Förslag till vidare forskning 

Vi ville med denna undersökningen få svar på hur ledarskribenter agerar och påverkas av Twitter. 

Tidigare forskning på ämnet journalistik och sociala medier både inspirerade oss till vårt 

ämnesval men gjorde oss även uppmärksammade på bristen och behovet av fler studier på just 

ledarskribenter. Genom denna uppsats hoppas vi kunna lyfta upp och belysa ledarskribenternas 

särställning inom den journalistiska professionen. Vi har genom denna undersökning på så vis 

varit delaktiga i forskningen kring hur samtidens sociala medier samverkar och verkar sida vid 

sida av den traditionella journalistiken. Sett till den makt de har i det politiska rummet och den 

stora påverkan de har på opinionsbildningen i Sverige vill vi trycka på vikten av att fortsätta 

forskningen på opinionsjournalister i allmänhet och ledarskribenter i synnerhet. 

Sett till det vi valde att utesluta i vår undersökning hade vi funnit det intressant att forska 

vidare på aktiviteten i just diskussionstrådarna. Eftersom majoriteten av undersökningens tweets 

publicerades i diskussionstrådar föreslår vi vidare forskning på dessa. I vår undersökning avstod 

vi från att koda deras innehåll och åsiktsgrad och tycker att en studie på dem kan vara till nytta 

för att få en djupare förståelse av ledarskribenters interaktion på Twitter. En sådan studie kan 

även inkludera vilka ämnen som föder mest diskussion och vem de diskuterar med. Vi ser att 

relationen mellan läsare och skribent verkar viktigare och viktigare och hade därför tyckt att även 

detta vore intressant att forska vidare på på olika vis. 

Sett till sådant som inte vi valde att undersöka i vår studie vill vi även föreslå vidare 

forskning på hur indikationer som till exempel kön, ålder, geografisk placering eller utbildning 

påverkar hur ledarskribenterna använder Twitter. Detta är faktorer som på många sätt är svåra 

att frångå och även viktiga att belysa för att förstå den mänskliga faktorn bakom det journalistiska 

arbetet. 

De undersökta ledarskribenterna twittrar på liknande sätt och i nästintill samma 

utsträckning. Därför började vi under uppsatsskrivandets gång fundera på hur deras arbetsgivare 

förhåller sig till Twitter och anser att frågan kan vara av intresse inom journalistikforskningen. 

Vi föreslår en undersökning på huruvida ledarskribenter ombeds använda Twitter i sitt arbete 

och i så fall på vilket sätt, om det finns regler och riktlinjer för hur de borde eller inte borde 

twittra och slutligen om det råder någon skillnad i om arbetsplatserna uppmanar eller inte 

uppmanar sina medarbetare att vara aktiva på Twitter.  
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9. Bilagor 
 
9.1 Kodtabell och kodmanualer 
 
Kodtabell 1: Transparens och varumärkesfrämjande variabler 

3+A-D, 9+A-D, 10+A-D, 12+A-D  Varumärkesfrämjande 

1+B, 1+C, 1+D, 2+A, 2+B, 2+C, 2+D, 4-8, 

11+A-D 

Transparenta 

1+A Ej kodade 

 

Kodmanual 1: Variabler A till D - detaljerad beskrivning av tweetarnas kvalitativa 

innehåll 

 Variabel: Instruktion: 

A. Twitterledare Ett ord vi själva skapat för att beskriva den typen av tweet som har  

mest likheter med en typiskt ledartext som vanligtvis skrivs på 

ledarsidorna i tidningen.  

B. Personlig tweet Tweets som behandlar något personligt som inte är direkt kopplat till 

ledarskribentyrket eller med syfte att väcka opinion.  

Exempelvis dikter, semesterbilder, musiktips etc.  

C. Informerande tweet Tweets vars övergripande syfte är att informera läsaren och sprida  

saklig information kring en specifik händelse. 

D. Jobbrelaterande tweet Tweets som tar upp något som ledarskribenten gör eller är med om i 

arbetet som journalist. Exempelvis tipsar om ett debattprogram de ska 

vara med i eller berättar om något de varit med om i jobbsammanhang. 

 

Kodmanual 2: Variabler 1 till 12 - typ av tweet utifrån Twitters funktioner  

 Variabel – typ av tweet: Instruktion: 

1. Originaltweet Publicerad som en vanlig tweet i flödet. I kodningen 

förtydligad för att skilja på variabeln och ordet 

“tweet”. Utan länk eller retweet. 
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2. Retweet  En retweet innebär att återpublicera en redan 

publicerad tweet.  

3. Retweet på egen tweet  En retweet av en tweet som personen själv publicerat 

sedan tidigare. 

4. Diskussion i egen tråd om  

egen artikel  

Svar skrivet i kommentarsfältet på en tweet 

ledarskribenten själv publicerat, där originaltweeten 

handlar om ledarskribentens ledare eller annat de 

skrivit i jobbsyfte. 

5. Diskussion i egen tråd Svar skrivet i kommentarsfältet på en tweet 

ledarskribenten själv publicerat. 

6. Diskussion i annan tråd Svar skrivet i kommentarsfältet på en tweet någon 

annan publicerat. 

7. Diskussion innehållande länk i  

annan tråd 

Svar innehållande en länk till extern hemsida, skrivet i 

kommentarfältet på en tweet någon annan tidigare 

publicerat. 

8. Diskussion innehållande länk i egen 

tråd 

Svar innehållande en länk till extern hemsida, skrivet i 

kommentarsfältet på en tweet ledarskribenten själv 

publicerat 

9. Originaltweet med länk till egen  

artikel 

Originaltweet innehållande länk till en artikel som 

ledarskribenten själv har skrivit. I dessa tweets är 

länken primär för dess syfte.   

10. Originaltweet med länk till egen  

tidning  

Originaltweet innehållande länk till tidningen som 

ledarskribenten skriver ledartexter i. I dessa tweets är 

länken primär för dess syfte.   

11. Originaltweet med länk till annat 

medie/hemsida 

Originaltweet innehållande länk till ett annat medie 

eller övrig hemsida. I dessa tweets är länken primär 

för dess syfte.   
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12. Originaltweet med länk till artikel om 

sig själv 

Originaltweet innehållande länk till en artikel någon  

annan har skrivit, som handlar om ledarskribenten. 

Exempelvis ett svar på en ledare av skribenten, 

recension på något annat arbetsrelaterat eller liknande. 

I dessa tweets är länken primär för dess syfte.   

 
 
Kodmanual 3: Variabler X-Z - grad av personlig åsikt i tweetarna 

 Variabel: Instruktion: 

X. Stark åsikt Tweeten innehåller en tydlig och framstående åsikt och huvudsyftet 

med tweeten verkar vara att få fram den egna åsikten. 

Y. Svag åsikt Tweeten innehåller en åsikt men denna verkar inte vara huvudsyftet 

med tweeten, är otydlig eller svårtolkad i ståndpunkt. 

Z. Ej åsikt Det går inte att läsa in en personlig åsikt i tweeten, den kodas därför 

som en tweet utan åsikt. Kan exempelvis vara citat eller en retweet 

där ledarskribenten inte själv skrivit någon egen text.  

 

 

9.2 Diagram med detaljerad statistik från kodning 

Figur 1.1: Diagrammet visar uppdelningen i typ av tweet inom kategorin informativa tweets  
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Figur 1.2: Diagrammet visar uppdelningen i typ av tweet inom kategorin jobbrelaterade tweets  

 

Figur 1.3: Diagrammet visar uppdelningen i typ av tweet inom kategorin Twitterledare  

 

 

Figur 1.4: Diagrammet visar uppdelningen i typ av tweet inom kategorin personliga tweets  
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Figur 2.1: Diagrammet visar uppdelningen av åsikter inom kategorin Twitterledare  

 
 
 

Figur 2.2: Diagrammet visar uppdelningen av åsikter inom kategorin personliga tweets 

 
 
Figur 2.3: Diagrammet visar uppdelningen av åsikter inom kategorin informativa tweets  
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Figur 2.4: Diagrammet visar uppdelningen av åsikter inom kategorin jobbrelaterade tweets  

 
 

Figur 2.5: Diagrammet visar uppdelningen av åsikter inom kategorin originaltweets 

 
 

Figur 2.6: Diagrammet visar uppdelningen av åsikter inom kategorin retweets 
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Figur 2.7: Diagrammet visar uppdelningen av åsikter inom kategorin originaltweets med länkar  

 


