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Abstract 
 
Titel:	  “Följ	  oss	  på	  Facebook	  för	  senaste	  nytt”:	  En	  kvantitativ	  studie	  om	  vad	  svenska	  
rikstäckande	  nyhetsmedier	  delar	  på	  Facebook. 
 
Författare:	  Oscar	  Falk	  Dahlin	  och	  Moa	  Skagerlind 
 
Kurs,	  termin	  och	  år:	  C-‐uppsats,	  HT-‐2015. 
 
Handledare:	  Sara	  Ödmark 
 
Problemformulering	  och	  syfte:	  Syftet	  med	  den	  här	  studien	  är	  att	  undersöka	  vad	  
svenska	  rikstäckande	  nyhetsmedier	  delar	  på	  Facebook	  och	  på	  så	  vis	  se	  om	  det	  finns	  
skillnader	  mellan	  olika	  typer	  av	  medier	  och	  vad	  de	  delar.	  När	  allt	  fler	  och	  fler	  tar	  del	  av	  
nyheter	  på	  sociala	  medier	  ökar	  vikten	  av	  att	  veta	  vad	  för	  typ	  av	  nyhetsmaterial	  de	  får	  ta	  
del	  av. 
 
Metod	  och	  material:	  Studien	  utfördes	  med	  en	  kvantitativ	  innehållsanalys	  av	  
redaktionellt	  material	  delat	  på	  Aftonbladets,	  SVT	  Nyheters	  och	  Dagens	  Nyheters	  egna	  
Facebooksidor.	  Materialet	  samlades	  in	  under	  perioden	  27	  november-‐3	  december. 
 
Huvudresultat:	  Studien	  har	  visat	  att	  den	  största	  andelen	  av	  det	  delade	  materialet	  är	  
nyheter.	  Däremot	  är	  en	  inte	  obetydlig	  del	  av	  innehållet	  på	  mediernas	  Facebook-‐sidor	  
opinionsmaterial.	  Det	  ämnesområde	  som	  framförallt	  delas	  av	  svenska	  rikstäckande	  
medier	  är	  nyheter	  som	  handlar	  om	  politik	  och	  ekonomi.	  Allra	  minst	  delar	  man	  
sportnyheter.	  Om	  man	  vidare	  tittar	  på	  nyhetsvärderingskriterier	  är	  överraskning	  och	  
underhållning	  bland	  de	  mest	  förekommande	  kriterierna.	  Jämför	  man	  medierna	  skiljer	  
sig	  kvällstidning	  mest	  från	  de	  andra.	  De	  står	  för	  den	  största	  andelen	  underhållning	  och	  
den	  minsta	  andelen	  nyheter	  om	  politik	  och	  makthavare.	   
 
Nyckelord:	  Nyhetsvärdering,	  Gatekeeping,	  Facebook,	  Sociala	  medier,	  Public	  service,	  
Kvällstidning,	  Morgontidning 
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1. Inledning 

I	  det	  här	  kapitlet	  kommer	  vi	  att	  presentera	  den	  undersökning	  vi	  har	  gjort	  tillsammans	  med	  

en	  problembakgrund.	  Vi	  kommer	  även	  att	  presentera	  syftet	  med	  studien	  tillsammans	  med	  

de	  frågeställningar	  vi	  har	  utgått	  ifrån	  i	  vårt	  arbete.	  Sist	  i	  kapitlet	  finns	  en	  

bakgrundsbeskrivning	  med	  centrala	  begrepp	  och	  de	  fall	  vi	  undersöker. 

 

1.1 Problembakgrund 

Sociala	  medier	  blir	  en	  allt	  viktigare	  del	  i	  arbetet	  för	  nyhetsmedier	  i	  världen.	  

Nyhetskonsumenterna	  har	  flyttat	  till	  nya	  plattformar	  och	  medierna	  följer	  efter.	  Studier	  

visar	  exempelvis	  att	  på	  bara	  på	  två	  år,	  mellan	  2013	  och	  2015,	  har	  andelen	  amerikaner	  

som	  tar	  del	  av	  nyheter	  via	  sociala	  medier	  ökat	  från	  47	  procent	  till	  63	  procent	  (Mitchell	  

m.fl.	  ,	  2015;	  Gottfried,	  Guskin,	  Kiley	  &	  Mitchell,	  2013). 

 

Samtidigt	  visar	  forskningen	  att	  även	  om	  plattformen	  är	  ny	  är	  innehållet	  detsamma.	  I	  

rapporten	  “Delad	  glädje	  är	  dubbel	  glädje?”	  skriver	  Ödmark	  och	  Wadbring	  att	  de	  

traditionella	  mediernas	  nyhetsinnehåll	  står	  sig	  starkt	  i	  de	  flesta	  människors	  flöden	  på	  

sociala	  medier.	  9	  av	  10	  placeringar	  på	  en	  topplista	  över	  de	  mest	  delade	  nyheterna	  på	  

Facebook	  kommer	  ursprungligen	  från	  etablerade	  nyhetssajter	  (Wadbring	  &	  Ödmark,	  

2014).	   

 

I	  dag	  har,	  om	  inte	  alla,	  de	  flesta	  nyhetsmedier	  en	  Facebook-‐sida.	  I	  skrivande	  stund	  är	  det	  

217	  736	  personer	  som	  gillar	  Aftonbladets	  officiella	  Facebooksida.	  86	  569	  gillar	  Dagens	  

Nyheters	  och	  56	  815	  gillar	  SVT	  Nyheters.	  	   

 

Om	  allt	  fler	  tar	  dagligen	  tar	  del	  av	  nyheter	  via	  sociala	  medier,	  är	  den	  naturliga	  frågan	  att	  

ställa	  sig:	  “Vad	  är	  det	  för	  nyheter	  de	  får	  ta	  del	  av?”.	  För	  att	  komma	  närmare	  ett	  svar	  på	  

frågan	  har	  vi	  valt	  att	  undersöka	  vad	  tre	  olika	  typer	  av	  svenska	  rikstäckande	  

nyhetsmedier	  delat	  på	  sina	  egna	  Facebook-‐sidor.	   

 

Forskningen	  är	  hittills	  inte	  entydig	  i	  sitt	  svar.	  Vissa	  studier	  menar	  att	  nyheter	  med	  fokus	  

på	  underhållning	  är	  vanligast	  förekommande	  på	  sociala	  medier	  (Park,	  2013;	  Wadbring,	  
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2014).	  Andra	  säger	  dock	  att	  det	  är	  nyheter	  som	  skapar	  debatt	  som	  syns	  mest	  i	  våra	  

flöden	  (Bro	  &	  Wallberg,	  2014). 

 

Utöver	  faktumet	  att	  sociala	  medier	  växer	  som	  nyhetsplattform	  är	  det	  intressant	  att	  det	  

dessutom	  blir	  allt	  vanligare	  att	  redaktioner	  numera	  har	  en	  tjänst	  som	  sociala	  medier-‐

redaktör	  (Ju,	  Jeong	  &	  Iris	  Chyi,	  2014).	  Detta	  vittnar	  om	  att	  sociala	  medier	  har	  blivit	  en	  

stor	  del	  i	  det	  redaktionella	  arbetet.	  Med	  det	  sagt	  är	  det	  inte	  nödvändigtvis	  dessa	  

personer	  som	  i	  slutändan	  avgör	  hur	  nyhetsflödet	  ser	  ut	  i	  sociala	  medier.	  Forskningen	  

har	  allt	  mer	  börjat	  utforska	  huruvida	  publiken,	  lite	  slarvigt	  uttryckt,	  får	  vad	  de	  förtjänar. 

 

I	  forskningen	  kring	  gatekeeping	  och	  nyhetsurvalet	  har	  man	  i	  en	  allt	  större	  utsträckning	  

kunnat	  se	  hur	  publiken	  spelar	  en	  allt	  större	  roll.	  I	  takt	  med	  att	  tekniken	  och	  medierna	  

utvecklas	  blir	  möjligheterna	  att	  analysera	  användarnas	  beteende	  större	  för	  

nyhetsmedierna.	  Med	  hjälp	  av	  användardata	  kan	  de	  veta	  vad	  läsarna	  är	  intresserade	  av	  

och	  i	  förlängningen	  innebär	  det	  att	  läsarna	  kan	  påverka	  vad	  som	  blir	  nyheter	  (Tandoc	  Jr,	  

2014;	  Medieutredningen,	  2015).	  Det	  här	  kommer	  vi	  att	  återvända	  till	  och	  förklara	  

ytterligare	  i	  teorikapitlet.	   

 

Det	  är	  med	  bakgrund	  i	  detta	  som	  vi	  har	  valt	  att	  genomföra	  den	  här	  studien.	  Vi	  ser	  

närmare	  på	  hur	  svenska	  mediers	  närvaro	  på	  sociala	  medier	  ser	  ut.	  I	  studien	  kommer	  vi	  

att	  noggrannare	  studera	  Dagens	  Nyheters,	  Aftonbladets	  och	  SVT	  Nyheters	  Facebook-‐

sidor.	  Anledningen	  är	  enkel.	  Allt	  fler	  tar	  del	  av	  nyheter	  via	  sociala	  medier	  och	  än	  så	  länge	  

verkar	  antalet	  bara	  öka.	  Därför	  är	  det	  i	  allra	  högsta	  grad	  angeläget	  att	  ta	  reda	  på	  vilka	  

nyheter	  de	  faktiskt	  får	  tar	  del	  av. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet	  med	  den	  här	  studien	  är	  att	  undersöka	  vad	  svenska	  rikstäckande	  nyhetsmedier	  

delar	  på	  Facebook	  och	  på	  så	  vis	  se	  om	  det	  finns	  skillnader	  mellan	  olika	  typer	  av	  medier	  

och	  vad	  de	  delar. 
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Frågeställningar: 
• Vilken	  typ	  av	  redaktionellt	  material	  delar	  svenska	  rikstäckande	  nyhetsmedier	  på	  

sina	  Facebook-‐sidor?	  

• Vad	  karaktäriserar	  innehållet	  i	  de	  nyheter	  som	  svenska	  rikstäckande	  

nyhetsmedier	  delar	  på	  sina	  Facebook-‐sidor?	  

• Finns	  det	  några	  skillnader	  i	  vad	  som	  karaktäriserar	  det	  delade	  nyhetsinnehållet	  

mellan	  de	  olika	  undersökta	  typerna	  av	  medier?	  

 

1.3 Bakgrund 

Det	  finns	  några	  begrepp	  som	  kommer	  att	  vara	  återkommande	  i	  vår	  studie	  som	  vi	  vill	  

ägna	  en	  del	  utrymme	  åt	  att	  tydliggöra.	   

 

1.3.1 Sociala medier och nyheter 
Sociala	  medier	  som	  Facebook	  och	  Twitter	  är	  i	  grund	  och	  botten	  nätverkssajter	  och	  

egentligen	  inte	  några	  medieföretag	  som	  producerar	  innehåll.	  Meningen	  med	  dessa	  är	  

istället	  att	  låta	  användarna	  kommunicera	  och	  bygga	  nätverk	  online	  (Weibull	  &	  

Wadbring,	  2014,	  p.	  228-‐229).	  De	  har	  emellertid	  dock	  vuxit	  sig	  starka	  även	  som	  

nyhetsplattformar.	  Inte	  enbart	  för	  att	  de	  möjliggör	  för	  användare	  att	  dela	  nyheter	  med	  

varandra,	  utan	  de	  har	  också	  blivit	  en	  viktig	  del	  i	  distributionen	  av	  nyheter	  för	  redan	  

etablerade	  nyhetsmedier.	  	   

 

Av	  den	  svenska	  befolkningen	  tog	  hälften	  någon	  gång	  del	  av	  nyheter	  i	  sociala	  medier	  

under	  2014.	  Det	  kan	  jämföras	  med	  att	  hälften	  av	  alla	  svenskar	  beräknas	  använda	  någon	  

form	  av	  sociala	  medier	  (Medieutredningen,	  2015,	  p.	  98).	   

 

Samma	  trend	  kan	  ses	  i	  andra	  delar	  av	  världen.	  Som	  tidigare	  nämnt	  har	  andelen	  

amerikaner	  som	  tar	  del	  av	  nyheter	  via	  sociala	  medier	  ökat	  (Pew	  Research	  Center,	  2015;	  

Gottfried,	  Guskin,	  Kiley	  &	  Mitchell,	  2013).	  Kanada	  är	  inte	  sämre.	  Där	  angav	  70%	  av	  

Facebook-‐användare	  att	  de	  använder	  Facebook	  för	  att	  ta	  del	  av	  nyheter	  (Hermida,	  

Fletcher,	  Korrell	  &	  Logan,	  2012).	  Vissa	  studier	  menar	  till	  och	  med	  att	  sociala	  medier	  är	  

den	  huvudsakliga	  källan	  till	  nyheter	  för	  delar	  av	  befolkningen	  (Lee,	  2015).	   
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1.3.2 Kvällstidningar, morgontidningar, public service 

Det	  är	  viktigt	  att	  komma	  ihåg	  i	  den	  här	  studien	  att	  det	  finns	  grundläggande	  skillnader	  

mellan	  kvällstidningar,	  morgontidningar	  och	  public	  service-‐medier	  i	  Sverige.	   

 

Det	  finns	  till	  en	  början	  två	  tydliga	  skillnader	  mellan	  kvällstidning	  och	  morgontidning,	  

som	  båda	  ingår	  i	  gruppen	  dagstidningar.	  Det	  finns	  en	  prismässig	  distinktion	  mellan	  de	  

två.	  Kvällstidning	  är	  lösnummerförsåld	  och	  morgontidning	  är	  prenumerantbaserad.	  

Tidigare	  har	  det	  även	  funnits	  en	  tidsmässig	  skillnad.	  Men	  även	  om	  båda	  typerna	  ges	  ut	  

på	  morgonen	  idag	  finns	  det	  fortfarande	  en	  olikartad	  nyhetsvärdering	  (Weibull	  &	  

Wadbring,	  2014,	  p.	  132). 

 

En	  enkel	  beskrivning	  för	  att	  göra	  det	  ännu	  tydligare	  ges	  utifrån	  Nationalencyklopedins	  

(www.ne.se,	  2015)	  definition	  av	  de	  två	  olika	  dagstidningarna.	  Här	  menar	  man	  att	  en	  

kvällstidning	  är	  en	  “lösnummerförsåld	  tabloidtidning	  med	  mindre	  strikt	  utformning	  än	  

morgontidningar	  och	  med	  markerad	  inriktning	  på	  säljande	  stoff	  (sensationella	  nyheter,	  

nöje,	  sport)”.	  En	  morgontidning	  definierar	  man	  som	  en	  “dagstidning	  som	  utkommer	  på	  

morgonen	  med	  vanligen	  relativt	  strikt	  utformning	  i	  jämförelse	  med	  kvällstidning”.	   

 

Den	  tredje	  kategorin	  nyhetsmedie	  som	  vi	  kommer	  att	  kolla	  på	  är	  public	  service.	  

Nationalencyklopedin	  (www.ne.se,	  2015)	  definierar	  public	  service	  som	  	  “radio-‐	  och	  TV-‐

verksamhet	  i	  ‘allmänhetens	  tjänst’,	  med	  ett	  bestämt	  samhällsansvar.”	   

 

Public	  service,	  SVT	  i	  det	  här	  fallet,	  är	  särskilt	  intressant	  i	  det	  här	  sammanhanget.	  SVT	  har	  

till	  skillnad	  från	  de	  andra	  två	  medierna	  ett	  public	  service-‐uppdrag.	  De	  ska	  garantera	  ett	  

brett,	  sakligt	  och	  opartiskt	  utbud	  som	  ska	  göras	  tillgängligt	  för	  alla.	  De	  ska	  erbjuda	  ett	  

innehåll	  fritt	  från	  reklam	  och	  statliga	  och	  politiska	  intressen	  (Kulturdepartementet,	  

2013;	  Public	  service-‐kommittén,	  2012).	   

 

Dessa	  grundläggande	  skillnader	  mellan	  nyhetsmedierna	  är	  viktiga	  att	  ha	  i	  åtanke	  när	  vi	  

jämför	  och	  drar	  slutsatser	  om	  vårt	  insamlade	  material.	  Det	  skulle	  kunna	  förklara	  

skillnader	  i	  resultatet. 
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2. Teori 
För	  att	  undersöka	  nyhetsinnehållet	  och	  varför	  det	  ser	  ut	  som	  det	  gör	  finns	  det	  i	  huvudsak	  två	  

viktiga	  teorier.	  Gatekeeping	  och	  nyhetsvärdering.	  Detta	  är	  två	  centrala	  begrepp	  i	  vår	  studie.	  Den	  

tidigare	  kan	  beskrivas	  som	  ett	  övergripande	  system	  som	  förklarar	  hur	  mediernas	  urvalsprocess	  ser	  

ut.	  Det	  senare	  ger	  en	  mer	  detaljerad	  förklaring	  av	  egenskaper	  hos	  en	  händelse	  som	  avgör	  om	  den	  

	  blir	  en	  nyhet	  eller	  inte.	  Här	  nedanför	  kommer	  vi	  först	  att	  presentera	  de	  här	  två	  teorierna.	  Därefter	  

kommer	  vi	  att	  redogöra	  för	  tidigare	  forskning	  på	  ämnet	  som	  kommer	  att	  vara	  vår	  utgångspunkt	  i	  

den	  här	  studien. 

 

2.1 Gatekeeping 

En	  viktig	  aspekt	  att	  ta	  hänsyn	  till	  om	  medier	  och	  forskningen	  om	  dessa	  är	  att	  medierna	  

är	  begränsade.	  Medan	  verkligheten	  och	  tillgången	  på	  nyhetsmaterial	  i	  teorin	  är	  

obegränsad	  så	  är	  medierna,	  oavsett	  om	  det	  rör	  sig	  om	  TV-‐nyheter,	  38	  sidor	  i	  den	  lokala	  

tidningen	  eller	  en	  nyhetssajt,	  begränsade.	  Allt	  som	  händer	  kan	  inte	  rymmas	  i	  alla	  

medier.	  Ett	  urval	  måste	  göras.	   

 

Ända	  sedan	  David	  Manning	  White	  först	  använde	  gatekeeping-‐metaforen	  1950	  har	  den	  

använts	  flitigt	  inom	  medieforskningen.	  Teorin	  bygger	  på	  att	  det	  finns	  personer	  som	  

utifrån	  olika	  preferenser	  väljer	  olika	  händelser	  att	  rapportera	  om	  (Shoemaker	  &	  Vos,	  

2009,	  p.	  15-‐16).	  I	  Manning	  Whites	  fall	  handlar	  det	  om	  Mr.	  Gates,	  redaktör	  för	  en	  

lokaltidning,	  som	  tar	  emot	  alla	  telegram	  från	  en	  nyhetsbyrå	  och	  utifrån	  vad	  han	  själv	  

ansåg	  intressant	  och	  utrymmet	  i	  tidningen	  avgjorde	  om	  de	  skulle	  hamna	  i	  tidningen	  eller	  

inte	  (White,	  1950). 

 

Lite	  förenklat	  kan	  gatekeeping-‐processen	  förklaras	  som	  ett	  led	  där	  en	  person	  tar	  emot	  

information	  som	  denne	  anser	  är	  intressant.	  Denne	  någon	  bearbetar	  information	  om	  

händelsen	  och	  offentliggör	  den	  informationen.	  Men	  riktigt	  så	  enkelt	  är	  det	  inte. 

 

Shoemaker	  och	  Vos	  beskriver	  tillkomsten	  av	  en	  nyhet	  som	  en	  lång	  process	  där	  nyheten,	  

den	  publicerade	  artikeln,	  är	  längst	  bak	  i	  ledet.	  Det	  sista	  som	  händer.	  Först	  av	  allt	  finns	  

händelser	  som	  ska	  nå	  en	  journalist	  genom	  någon	  form	  av	  kanal.	  Journalisten	  ska	  sedan	  

producera	  en	  nyhet.	  Först	  då	  har	  händelsen	  nått	  genom	  den	  första	  porten	  och	  förbi	  den	  
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första	  gatekeepern.	  Därefter	  ska	  texten	  behandlas,	  redigeras	  och	  värderas	  av	  ytterligare	  

gatekeepers	  innan	  den	  slutligen	  publiceras	  eller	  kastas	  (Shoemaker	  &	  Vos,	  2009,	  p.	  18). 

 

Vid	  alla	  de	  här	  olika	  portarna	  som	  en	  nyhet	  måste	  ta	  sig	  igenom	  finns	  det	  olika	  kriterier	  

som	  ska	  uppfyllas.	  Det	  kan	  vara	  allt	  från	  triviala	  saker	  som	  att	  det	  faktiskt	  finns	  plats	  i	  

tidningen	  till	  att	  det	  ska	  stämma	  överens	  med	  intresset	  hos	  exempelvis	  tidningens	  

läsare.	  De	  här	  aspekterna	  beskrivs	  som	  krafter	  på	  olika	  sidor	  om	  porten	  som	  påverkar	  

huruvida	  en	  händelse	  tar	  sig	  igenom	  eller	  inte	  (Shoemaker	  &	  Vos,	  2009	  p.	  14).	   

 

Till	  den	  klassiska	  idén	  om	  gatekeeping	  har	  en	  rad	  varianter	  och	  modeller	  tillkommit.	  

Dock	  är	  den	  grundläggande	  principen	  densamma	  som	  den	  var	  när	  begreppet	  först	  

myntades. 

 

I	  dag	  hörs	  dock	  röster	  som	  menar	  att	  den	  klassiska	  definitionen	  av	  vem	  som	  är	  

gatekeeper	  behöver	  ses	  över	  och	  omvärderas.	  I	  och	  med	  medieutvecklingen,	  internet	  

och	  sociala	  medier	  har	  rollerna	  omfördelats.	  Istället	  för	  att	  den	  sista,	  och	  avgörande	  

gatekeepern	  skulle	  vara	  en	  redaktör	  på	  en	  tidning	  har	  rollen	  förskjutits	  allt	  mer	  till	  

vänner	  och	  bekanta	  (Oeldorf-‐Hirsch	  &	  Sundar,	  2014).	  Rollförskjutningen	  innebär	  

således	  att	  den	  som	  väljer	  vilka	  nyheter	  läsaren	  ska	  exponeras	  för	  inte	  längre	  är	  

professionell	  och	  objektiv	  utan	  snarare	  någon	  med	  ett	  direkt	  band	  till	  läsaren	  (Bro	  &	  

Wallberg,	  2014). 

 

I	  studien	  diskuteras	  även	  vad	  som	  påverkar	  den	  nya	  generationen	  gatekeepers	  i	  sitt	  val	  

av	  nyheter	  att	  lyfta	  fram	  eller	  låta	  bli	  att	  dela	  med	  andra.	  Något	  som	  man	  menar	  sin	  tur	  

har	  påverkat	  vad	  medier	  själva	  väljer	  att	  använda	  eller	  avfärda	  i	  sin	  rapportering	  på	  

grund	  av	  dess	  genomslag	  på	  sociala	  medier	  (Bro	  &	  Wallberg,	  2014).	   

 

För	  just	  vår	  studie	  är	  den	  här	  förskjutningen	  av	  rollen	  som	  gatekeeper	  intressant,	  men	  

inte	  övervägande	  viktig.	  Eftersom	  vi	  har	  för	  avsikt	  att	  undersöka	  vad	  medierna	  själva	  

delar,	  inte	  vad	  andra	  delar,	  finns	  det	  en	  tydligt	  redaktionellt	  bunden	  gatekeeper	  i	  våra	  

fall.	  Förskjutningen	  skulle	  kunna	  vara	  en	  eventuell	  förklaring	  till	  varför	  våra	  Facebook-‐

flöden	  ser	  ut	  som	  de	  gör	  nyhetsmässigt,	  men	  den	  kan	  inte	  förklara	  den	  redaktionella	  

processen	  som	  nyhetsdelningen	  innebär. 
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2.2 Nyhetsvärdering 

Nyhetsvärdering	  fungerar	  som	  riktlinjer	  för	  att	  bestämma	  en	  händelses	  nyhetsvärde	  och	  

rutinerna	  på	  nyhetsredaktionerna.	  Med	  hjälp	  av	  nyhetsvärdering	  vill	  redaktionerna	  

välja	  ut	  vad	  publiken	  vill	  ha	  och	  anser	  viktigt.	  I	  praktiken	  handlar	  det	  om	  att	  en	  

gatekeeper	  väljer	  ut	  händelser	  som	  passar	  in	  på	  antingen	  ett	  eller	  flera	  kriterier	  och	  gör	  

detta	  till	  en	  nyhet	  (Shoemaker,	  2014,	  p.	  170).	  

 

Nyhetsvärdering	  används	  på	  två	  olika	  sätt.	  Å	  ena	  sidan	  är	  det	  kriterier	  som	  används	  i	  

urvalsprocessen	  när	  material	  som	  redaktionen	  har	  till	  förfogande	  väljs	  ut	  och	  anses	  ha	  

nyhetsvärde	  nog	  att	  bli	  en	  nyhet.	  Å	  andra	  sidan	  fungerar	  nyhetsvärdering	  som	  riktlinjer	  

för	  presentationen	  och	  distributionen	  av	  materialet.	  Riktlinjer	  som	  antyder	  vad	  som	  är	  

viktigt	  och	  ska	  betonas	  och	  vad	  som	  ska	  utelämnas.	  Ett	  slags	  ramverk	  för	  hur	  

rapporteringen	  som	  till	  slut	  når	  publiken	  ska	  se	  ut	  (Golding	  &	  Elliott,	  1979). 

	  

Försök	  till	  att	  göra	  tydliga	  definitioner	  av	  nyhetsvärderingskriterierna	  har	  gjorts	  av	  

många	  forskare,	  men	  de	  har	  alla	  gemensamma	  grundprinciper.	  En	  av	  de	  viktigaste	  

studierna	  när	  det	  kommer	  till	  nyhetsvärdering	  gjordes	  1965	  av	  Galtung	  och	  Ruge.	  Deras	  

numera	  klassiska	  studie	  var	  ett	  försök	  att	  få	  svar	  på	  frågan	  ”Hur	  blir	  händelser	  

nyheter?”.	  	  Enligt	  Galtung	  och	  Ruge	  (1965)	  förklarar	  dessa	  tolv	  faktorer	  varför	  en	  

händelse	  blir	  en	  nyhet:	  regelbundenhet,	  tröskelvärde,	  otvetydighet,	  meningsfullhet,	  

förenlighet	  och	  förväntan,	  överraskning,	  kontinuitet,	  komposition,	  referenser	  till	  

elitnationer,	  referenser	  till	  elitpersoner,	  personifiering,	  negativa	  nyheter. 

 

Utifrån	  dessa	  tolv	  kriterier	  ställde	  Galtung	  och	  Ruge	  sedan	  upp	  tre	  hypoteser.	  Först	  och	  

främst	  kom	  de	  fram	  till	  att	  ju	  mer	  händelserna	  lever	  upp	  till	  de	  nämnda	  kriterierna,	  

desto	  större	  är	  chansen	  att	  de	  väljs	  ut	  som	  nyheter	  (selektion).	  När	  en	  händelse	  sedan	  

valts	  ut	  kommer	  det	  som	  gjort	  den	  nyhetsvärdig	  utifrån	  kriterierna	  att	  förtydligas	  

(vinkling).	  Både	  urvalsprocessen	  och	  vinklingsprocessen	  kommer	  slutligen	  ske	  i	  alla	  steg	  

i	  kedjan	  från	  händelse	  till	  läsaren	  (replikation)	  (Galtung	  &	  Ruge,	  1965).	  
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Men	  kan	  verkligen	  50	  år	  gamla	  nyhetsvärderingskriterier	  stå	  sig	  idag?	  Harcup	  och	  

O’Neill	  valde	  2001	  att	  tillämpa	  Galtung	  och	  Ruges	  tolv	  nyhetsvärderingskriterier	  på	  

tidningsartiklar	  i	  engelsk	  press.	  Även	  om	  de	  fann	  att	  mycket	  fortfarande	  stämde,	  hittade	  

de	  även	  skillnader	  och	  problem. 

 

Till	  exempel	  fann	  de	  att	  nöjesnyheter	  och	  goda	  nyheter	  tog	  stor	  plats	  i	  tidningarna	  de	  

undersökte,	  något	  som	  inte	  alls	  nämns	  som	  faktorer	  av	  Galtung	  och	  Ruge.	  De	  kunde	  även	  

se	  en	  problematik	  med	  benämningen	  elitpersoner,	  som	  saknar	  en	  tydlig	  definition	  av	  

vad	  begreppet	  elitperson	  egentligen	  innebär.	  De	  såg	  brister	  i	  att	  kriterierna	  inte	  gjorde	  

skillnad	  på	  exempelvis	  en	  inflytelserik	  nöjeskändis	  och	  en	  politiker	  med	  direkt,	  politisk	  

makt.	  De	  fann	  även	  att	  många	  artiklar	  inte	  innehöll	  elitpersoner	  eller	  elitnationer,	  utan	  

elitorganisationer	  och	  elitinstitutioner.	  Exempelvis	  olika	  banker,	  företag	  och	  FN	  (Harcup	  

&	  O’Neill,	  2001).	   

 

Slutligen	  fann	  de	  också	  att	  många	  nyheter	  var	  kampanjer	  från	  den	  egna	  redaktionen.	  

Som	  ett	  färskt	  exempel	  kan	  man	  nämna	  Dagens	  Nyheters	  #jagdelar-‐kampanj,	  en	  

manifestation	  för	  allas	  lika	  värde.	  Ett	  annat	  exempel	  är	  Mittmedia-‐koncernens	  

#kandulova-‐kampanj,	  där	  publiken	  fick	  möjlighet	  att	  ställa	  frågor	  till	  politiker.	  Med	  allt	  

detta	  i	  åtanke	  skapade	  Harcup	  och	  O’Neill	  (2001)	  tio	  nya,	  uppdaterade	  

nyhetsvärderingskriterier: 

 

1.   Makteliten	  –	  Nyheter	  om	  individer,	  organisationer	  eller	  institutioner	  med	  

maktpositioner. 

2.   Kändisar	  –	  Nyheter	  om	  personer	  som	  redan	  är	  kända	  för	  läsekretsen. 

3.   Underhållning	  –	  Nyheter	  om	  nöjesbranschen,	  sex,	  personliga	  intressen	  och	  

drama.	  Här	  återfinns	  även	  klipp	  med	  lustiga	  djur	  och	  roande	  bilder. 

4.   Överraskning	  –	  Nyheter	  som	  innehåller	  en	  viss	  mån	  av	  överraskande,	  oväntade	  

eller	  kontrasterande	  händelser. 

5.     Dåliga	  nyheter	  –	  Nyheter	  med	  övervägande	  negativa	  toner,	  så	  som	  tydliga	  
konflikter	  och	  tragedi.	  Terrordåd	  och	  stora	  olyckor,	  exempelvis. 

6.   Goda	  nyheter	  –	  Nyheter	  med	  övervägande	  positiva	  toner,	  så	  som	  

räddningsaktioner	  vid	  olyckor	  och	  nyheter	  om	  botemedel,	  exempelvis. 
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7.   Omfattning	  –	  Nyheter	  som	  uppfattas	  som	  tillräckligt	  signifikanta	  antingen	  mätt	  i	  

människor	  involverade	  eller	  i	  potentiell	  inverkan. 

8.   Relevans	  –	  Nyheter	  som	  handlar	  om	  sådant	  som	  kan	  vara	  relevant	  i	  tid,	  rum	  eller	  

kulturellt	  för	  den	  egna	  publiken. 

9.   Uppföljning	  –	  Nyheter	  om	  ämnen	  som	  redan	  blivit	  nyheter. 

10.  Nyhetsmediernas	  agenda	  –	  Nyheter	  som	  passar	  nyhetsmediernas	  agenda.	  Olika	  

typer	  av	  kampanjer	  från	  nyhetsredaktioner. 

 

Harcup	  och	  O’Neills	  tio	  faktorer	  är	  en	  uppdaterad	  variant	  av	  de	  klassiska	  kriterierna.	  

Eftersom	  de	  i	  sina	  uppdaterade	  kriterier	  har	  tagit	  hänsyn	  till	  moderna	  medier	  och	  

medieutvecklingen	  har	  vi	  valt	  att	  använda	  oss	  av	  dem	  i	  vår	  studie.	  Det	  ska	  dock	  tilläggas	  

att	  nyhetsvärdering	  på	  sociala	  medier	  fortfarande	  är	  ett	  relativt	  outforskat	  område	  

varför	  det	  inte	  finns	  några	  utarbetade	  och	  erkända	  nyhetsvärderingskriterier	  för	  just	  

dessa	  medier	  (Shoemaker,	  2014,	  p.	  177). 

 

2.3 Tidigare forskning 
I	  den	  här	  delen	  kommer	  vi	  att	  redogöra	  för	  var	  forskningen	  på	  området	  står	  idag.	  Vi	  kommer	  att	  gå	  

igenom	  studier	  som	  har	  gjorts	  på	  ämnet	  tidigare	  och	  som	  vi	  kommer	  att	  använda	  oss	  av	  i	  vår	  egen	  

undersökning.	  

2.3.1 Nyheter i sociala medier 
I	  rapporten	  ”Navigating	  News	  Online:	  Where	  People	  Go,	  How	  They	  Get	  There	  and	  What	  

Lures	  Them	  Away”	  har	  man	  undersökt	  de	  25	  största	  nyhetssajterna	  i	  USA.	  Därigenom	  

har	  man	  	  tagit	  reda	  på	  vilka	  sajter	  läsarna	  kommer	  ifrån	  innan	  de	  hamnar	  på	  

nyhetssajterna.	  Kort	  och	  gott	  har	  man	  undersökt	  vilka	  sajter	  som	  drar	  trafik.	  Deras	  

resultat	  visar	  att	  trots	  att	  den	  enskilt	  största	  trafikdrivande	  sajten	  är	  Google,	  så	  är	  

Facebook	  en	  viktig	  källa	  till	  datatrafik.	  Facebook	  var	  i	  vissa	  av	  fallen	  den	  andra	  eller	  

tredje	  största	  källan	  till	  trafik	  (Olmstead,	  Mitchell	  &	  Rosenstiel	  2011,	  p.	  10). 

 

Att	  nyhetsmedier	  i	  allt	  större	  utsträckning	  använder	  sig	  av	  sociala	  medier	  för	  att	  

distribuera	  och	  sprida	  sina	  nyheter	  är	  återkommande	  i	  forskningen.	  Forskningen	  är	  

också	  överens	  om	  att	  den	  huvudsakliga	  anledningen	  till	  att	  nyhetsmedier	  finns	  på	  
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sociala	  medier	  är	  att	  driva	  trafik	  till	  den	  egna	  sajten	  (Medieutredningen,	  2015;	  Ju,	  Jeong	  

&	  Chyi,	  2014). 

 

I	  delbetänkandet	  från	  statens	  medieutredning	  talas	  det	  om	  en	  förskjutning	  av	  

medieanvändande	  från	  traditionella	  till	  sociala	  medier,	  även	  om	  det	  till	  stor	  del	  är	  de	  

traditionella	  mediernas	  innehåll	  folk	  tar	  del	  av	  även	  på	  sociala	  medier	  

(Medieutredningen,	  2015,	  p.	  22).	  I	  rapporten	  skriver	  man	  bland	  annat	  att	  andelen	  av	  

trafiken	  som	  kommer	  från	  sociala	  medier	  till	  svenska	  nyhetssajter	  i	  vissa	  fall	  kan	  vara	  så	  

stor	  som	  hälften	  av	  all	  trafik	  till	  dessa	  sajter	  i	  dag	  (Medieutredningen,	  2015,	  p.	  96). 

 

När	  det	  kommer	  till	  det	  faktiska	  medieinnehållet	  på	  sociala	  medier	  finns	  det	  inget	  tydligt	  

svar	  på	  vad	  för	  material	  det	  faktiskt	  är.	  Baresch,	  Knight,	  Harp	  och	  Yaschur	  har	  undersökt	  

sociala	  medier-‐användares	  delningsmönster.	  Vad	  för	  typ	  av	  material	  de	  delar	  och	  vilket	  

ämne	  materialet	  handlar	  om.	  Deras	  studie	  landade	  i	  att	  den	  största	  andelen	  länkar	  som	  

människor	  delar	  leder	  till	  nyheter	  och	  allmän	  information.	  Deras	  studie	  visade	  även	  att	  

det	  material	  som	  folk	  delar	  mest	  framför	  allt	  var	  nöjesmaterial.	  Det	  material	  som	  de	  såg	  

delades	  minst	  och	  knappt	  alls	  var	  sådant	  som	  handlade	  om	  sport	  (Baresch,	  Knight,	  Harp	  

&	  Yaschur,	  2011). 

 

I	  studien	  “All	  the	  news	  fit	  to	  post?”	  har	  man	  undersökt	  huruvida	  samma	  ämnen	  

förekommer	  både	  på	  nya	  medier	  (sociala	  medier	  och	  bloggar)	  och	  traditionella	  

nyhetsmedier.	  Här	  har	  man	  kommit	  fram	  till	  att	  det	  råder	  stora	  skillnader	  dem	  emellan.	  

Enligt	  studiens	  resultat	  ska	  inte	  ens	  en	  tredjedel	  av	  de	  mest	  rapporterade	  nyhetsämnena	  

ha	  förekommit	  i	  både	  traditionella	  nyhetsmedier	  och	  nya	  medier	  (Maier,	  2010). 

 

I	  sin	  studie	  från	  2014	  har	  Ju,	  Jeong	  och	  Chyi	  undersökt	  effektiviteten	  av	  sociala	  medier	  

som	  nyhetsplattformar.	  Även	  de	  har	  dragit	  slutsatsen	  att	  syftet	  med	  

medieorganisationers	  närvaro	  på	  sociala	  medier	  är	  att	  ta	  trafiken	  därifrån	  till	  den	  egna	  

sajten.	  Deras	  undersökning	  visade	  också	  att	  alla	  66	  tidningar	  som	  de	  undersökte	  

arbetade	  med	  sociala	  medier.	  Däremot	  har	  de	  kommit	  fram	  till	  att	  arbetet	  inte	  är	  

lönsamt.	  Enligt	  dem	  är	  utdelningen,	  ekonomiskt	  och	  i	  form	  av	  läsare,	  från	  sociala	  medier	  

inte	  särskilt	  imponerande	  (Ju,	  Jeong	  &	  Chyi,	  2014).	  Detta	  trots	  att	  trafiken	  från	  dessa	  

sajter	  visat	  sig	  bli	  allt	  mer	  och	  mer	  betydelsefull	  i	  andra	  studier. 
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Även	  om	  det	  råder	  en	  utbred	  enighet	  i	  forskningen	  om	  vad	  medieorganisationerna	  gör	  

	  och	  har	  för	  syften	  med	  sin	  närvaro	  på	  sociala	  medier	  råder	  det	  delade	  meningar	  i	  hur	  

användarnas	  roll	  och	  vanor	  ser	  ut.	  Inte	  minst	  när	  det	  kommer	  till	  hur	  de	  konsumerar	  

nyheter	  på	  sociala	  medier.	   

 

I	  “Share,	  like,	  recommend”	  (Hermida,	  Fletcher,	  Korell	  &	  Logan,	  2012)	  undersöker	  man	  

hur	  sociala	  medier	  påverkar	  nyhetskonsumtionen.	  I	  studien	  som	  undersöker	  1600	  

kanadensare	  och	  deras	  medievanor	  kommer	  författarna	  fram	  till	  att	  mer	  än	  två	  

tredjedelar	  sociala	  medier-‐användarna	  ansåg	  att	  en	  av	  de	  huvudsakliga	  anledningarna	  

till	  deras	  engagemang	  i	  sociala	  medier	  var	  just	  för	  att	  ta	  del	  av	  nyheter.	  Detta	  menar	  de	  

kunde	  förklaras	  med	  att	  en	  övervägande	  majoritet	  (88	  procent)	  av	  internetanvändarna	  

ansåg	  att	  det	  var	  viktigt	  att	  hålla	  sig	  á	  jour.	   

 

Andra	  menar	  dock	  annat.	  “The	  Relative	  Importance	  of	  Social	  Media	  for	  Accessing,	  Finding,	  

and	  Engaging	  with	  News”	  undersöker	  hur	  nyhetskonsumenter	  själva	  anser	  att	  de	  tar	  del	  

av	  nyheter.	  Utifrån	  resultatet	  i	  studien	  menar	  författarna	  till	  artikeln	  att	  det	  överlag	  är	  få	  

människor	  som	  tar	  del	  av	  nyheter	  från	  sociala	  medier.	  Dock	  finns	  det	  en	  mindre	  grupp	  

där	  sociala	  medier	  var	  mer	  framträdande.	  De	  menar	  att	  man	  inte	  ännu	  förkastar	  sociala	  

medier	  som	  nyhetsplattform	  men	  att	  de	  inte	  är	  lika	  betydande	  som	  det	  kan	  framstå	  

(Kleis	  Nielsen	  &	  Schrøder,	  2014). 

 

Ju,	  Jeong	  och	  Iris	  Chyi	  gör	  dock	  en	  viktig	  iakttagelse	  om	  publik	  och	  sociala	  medier-‐

användare	  som	  vi	  tycker	  är	  värd	  att	  poängtera.	  När	  man	  talar	  om	  sociala	  medier	  och	  

användarna	  bör	  man	  se	  dem	  som	  ett	  slags	  prenumeranter.	  Med	  detta	  avses	  de	  personer	  

som	  väljer	  att	  gilla	  en	  Facebook-‐sida	  och	  därmed	  gör	  ett	  aktivt	  val	  att	  ta	  del	  av	  innehållet	  

från	  just	  den	  sidan	  (Ju,	  Jeong	  &	  Iris	  Chyi,	  2014).	  Skillnaden	  mellan	  de	  personer	  som	  

väljer	  att	  följa	  ett	  nyhetsmedie	  på	  Facebook	  och	  övriga	  användare	  diskuteras	  även	  i	  

“Predicting	  Dissemination	  of	  News	  Content	  in	  Social	  Media”.	  I	  studien	  undersöker	  man	  

hur	  faktumet	  att	  man	  följer	  journalister	  och	  medier	  i	  sociala	  medier	  påverkar	  

nyhetskonsumtionen.	  Resultatet	  från	  studien	  visar	  att	  dessa	  personer	  är	  intresserade	  av	  

nyheter	  på	  ett	  annat	  sätt	  och	  kommer	  att	  aktivt	  bidra	  till	  nyheterna	  genom	  att	  

kommentera	  och	  dela	  (Weeks	  &	  Holbert,	  2013).	  För	  vår	  studie	  är	  det	  här	  intressant	  
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eftersom	  det	  är	  just	  dessa	  personer	  vi	  intresserar	  oss	  för	  –	  de	  som	  tar	  del	  av	  vad	  

nyhetsmedierna	  själva	  väljer	  att	  dela. 

 

2.3.2 Secondary gatekeeping 

Allt	  efter	  att	  digitala	  medier	  vunnit	  kraft,	  har	  även	  publiken	  fått	  spela	  en	  viktigare	  roll	  i	  

rutinerna	  kring	  gatekeeping	  och	  vilka	  nyheter	  som	  anses	  vara	  nyhetsvärdiga.	  Under	  det	  

förra	  decenniet	  var	  inte	  publikens	  påverkan	  en	  viktig	  faktor	  när	  material	  valdes	  ut	  

(Shoemaker,	  2014,	  p.	  177). 

 

Singer,	  Shoemaker	  och	  Vos	  menar	  alla	  att	  det	  finns	  ytterligare	  en	  gatekeeping-‐process	  

utöver	  den	  klassiska,	  redaktionellt	  bundna.	  En	  process	  där	  läsaren	  har	  möjligheten	  att	  

påverka	  nyhetsflödet.	  Här	  diskuteras	  en	  tvådelad	  process.	  Den	  första	  delen	  innebär	  att	  

redaktörer	  och	  journalister	  väljer	  vad	  som	  ska	  produceras	  och	  publiceras	  i	  

nyhetsmediet.	  Därefter	  påverkar	  läsaren	  vad	  som	  kommer	  att	  synas	  genom	  att	  denne	  

kan	  interagera	  med	  medierna	  (Singer,	  2014;	  Shoemaker	  &	  Vos,	  2009,	  p.	  7). 

 

I	  och	  med	  publikens	  aktiva	  roll	  och	  möjlighet	  att	  kommentera	  och	  dela	  nyhetsinnehåll	  

med	  andra	  har	  journalistens	  nyhetsvärdering	  istället	  för	  att	  vara	  absolut	  börjat	  

samverka	  med	  läsarens	  personliga	  uppfattning	  om	  nyhetens	  relevans.	  I	  längden	  kan	  

läsaren	  på	  så	  vis	  påverka	  nyhetsflödet.	  Det	  här	  har	  kommit	  att	  spela	  en	  allt	  större	  roll	  i	  

och	  med	  att	  medierna	  i	  en	  mycket	  större	  utsträckning	  kan	  se	  vad	  läsarna	  vill	  ha	  

(Shoemaker	  &	  Vos,	  2009,	  p.	  128). 

 

Publiken	  kan,	  utöver	  interaktion	  via	  kommenterar,	  påverka	  nyhetsvärderingen	  och	  

urvalet	  på	  fler	  sätt.	  Digitala	  medier	  har	  ökat	  möjligheterna	  för	  nyhetsredaktionerna	  att	  

analysera	  användarnas	  beteende	  med	  hjälp	  av	  statistik.	  Genom	  att	  se,	  i	  realtid,	  exakt	  hur	  

många	  klick	  en	  nyhetsartikel	  får	  eller	  inte	  får	  kan	  redaktionerna	  följa	  medieanvändarnas	  

digitala	  fotsteg	  (Tandoc	  Jr,	  2014;	  Medieutredningen,	  2015). 

 

”När	  nyckeltal	  som	  besökare	  och	  klickreferenser	  är	  enda	  valutan,	  och	  

därmed	  tydliggjorda	  mål	  för	  redaktionerna,	  påverkas	  ofrånkomligen	  
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innehållet,	  såväl	  när	  det	  gäller	  urvalet	  som	  den	  slutgiltiga	  utformningen.”	  

(Medieutredningen,	  2015,	  p.	  231) 

 

Det	  finns	  en	  problematik	  i	  att	  beslut	  tas	  mot	  bakgrund	  analyser	  av	  användardata.	  

Händelserna	  som	  väljs	  ut	  att	  bli	  nyheter	  har	  då	  en	  större	  tendens	  att	  bli	  likriktade.	  

Risken	  är	  att	  redaktionerna	  väljer	  att	  exponera	  det	  som	  klickas	  framför	  det	  som	  är	  

viktigt.	  I	  längden	  innebär	  det	  att	  redaktionerna	  i	  större	  utsträckning	  producerar	  nyheter	  

som	  ska	  tillfredsställa	  läsaren	  istället	  för	  de	  nyheter	  som	  kan	  anses	  viktiga.	  Det	  i	  sin	  tur	  

leder	  till	  likriktning	  av	  medieinnehållet	  (Medieutredningen,	  2015,	  p.	  231;	  Ödmark	  &	  

Wadbring,	  2014). 

 

Detta	  får	  stöd	  från	  studien	  “Journalism	  is	  twerking”	  (Tandoc	  Jr,	  2014)	  där	  författaren	  har	  

tittat	  på	  hur	  användardata,	  som	  en	  ny	  form	  av	  feedback	  från	  publiken,	  ändrar	  

redaktionernas	  rutiner.	  Genom	  att	  göra	  observationer	  och	  intervjuer	  på	  tre	  

nyhetsredaktioners	  webbavdelningar	  i	  USA	  gick	  det	  att	  se	  att	  användardatan	  och	  

publikens	  preferenser	  blir	  allt	  svårare	  att	  ignorera.	  	  Utifrån	  användardata	  valde	  

redaktionerna	  nyheter	  som	  troligen	  skulle	  dra	  trafik.	  De	  använde	  också	  användardatan	  

för	  att	  se	  vilka	  nyheter	  som	  gick	  bra	  och	  valde	  sedan	  att	  dela	  dessa	  vidare	  på	  sociala	  

medier	  (Tandoc	  Jr,	  2014). 

 

2.3.3 Nyhetsvärdigt betyder inte intressant 
När	  man	  talar	  om	  nyhetsvärden	  är	  det	  viktigt	  att	  komma	  ihåg	  att	  det	  inte	  behöver	  

vara	  den	  enda	  avgörande	  faktorn	  till	  att	  en	  nyhet	  blir	  till.	  Som	  ovan	  nämnt	  spelar	  

publikens	  intressen	  en	  allt	  större	  roll	  i	  urvalet	  i	  dag.	  Angela	  M.	  Lee	  och	  Hsiang	  Iris	  

Chyi	  (2014)	  tar	  upp	  relationen	  mellan	  vad	  den	  professionella	  gatekeepern	  anser	  

nyhetsvärdigt	  och	  vad	  publiken	  anser	  intressant	  i	  “When	  Newsworthy	  is	  Not	  

Noteworthy”.	  De	  menar	  att	  i	  och	  med	  möjligheterna	  som	  kommer	  med	  

användardata	  kan	  man	  se	  att	  det	  inte	  bara	  krävs	  att	  en	  nyhet	  ska	  ha	  ett	  högt	  

nyhetsvärde,	  den	  måste	  därtill	  också	  anses	  vara	  relevant	  eller	  intressant	  för	  

läsaren.	  Att	  en	  nyhet	  är	  bra	  betyder	  inte	  att	  den	  är	  värd	  att	  läsa	  (Lee	  &	  Iris	  Chiy,	  

2014). 
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Lee	  och	  Iris	  Chyis	  (2014)	  förklaring	  får	  stöd	  från	  annat	  håll.	  I	  “The	  role	  of	  news	  on	  

Facebook”	  har	  författarna	  kunnat	  se	  att	  70	  procent	  av	  de	  tillfrågade	  ansåg	  att	  den	  

mest	  avgörande	  orsaken	  till	  att	  de	  klickar	  på	  en	  nyhetsartikel	  på	  sociala	  medier	  är	  

att	  de	  anser	  att	  ämnet	  är	  intressant	  (Gottfried,	  Guskin,	  Kiley	  &	  Mitchell,	  2013). 

 

Om	  det	  beror	  på	  att	  det	  är	  vad	  läsarna	  är	  mest	  intresserade	  av	  eller	  inte	  är	  omöjligt	  

att	  säga,	  men	  när	  sociala	  medier-‐användarna	  själva	  definierar	  typen	  av	  nyheter	  de	  

får	  ta	  del	  av	  via	  sociala	  medier	  ligger	  underhållning	  högst.	  73	  procent	  av	  de	  

tillfrågade	  svarade	  att	  de	  ser	  den	  typen	  av	  nyheter	  i	  sitt	  flöde	  dagligen	  i	  “The	  role	  of	  

news	  on	  Facebook”	  där	  man	  frågat	  över	  5	  000	  amerikaner	  om	  nyheter	  på	  sociala	  

medier	  (Gottfried,	  Guskin,	  Kiley	  &	  Mitchell,	  2013).	   

 

Resultatet	  i	  “The	  role	  of	  news	  on	  Facebook”	  får	  stöd	  från	  Heo	  och	  Park	  (2013)	  som	  

undersökt	  hur	  koreanska	  tidningar	  använder	  sig	  av	  sociala	  medier	  i	  allmänhet	  och	  

Youtube	  i	  synnerhet.	  Deras	  studie	  visar	  att	  de	  mest	  använda	  Youtube-‐kontona	  var	  

sådana	  med	  ett	  mjukare,	  mer	  lättsmält	  innehåll,	  som	  syftar	  till	  att	  tillfredsställa	  en	  

så	  stor	  publik	  som	  möjligt	  (Heo	  &	  Park,	  2013). 

 

Trots	  detta	  finns	  det	  studier	  som	  menar	  att	  de	  lättsamma	  underhållande	  nyheterna	  

inte	  är	  de	  som	  delas	  mest	  på	  sociala	  medier.	  Om	  det	  nu	  är	  vad	  folk	  ser	  mest	  så	  är	  

det	  inte	  vad	  som	  engagerar	  mest,	  säger	  Bro	  och	  Wallberg	  (2014).	  I	  deras	  

undersökning	  har	  de	  tittat	  på	  de	  200	  mest	  delade,	  rekommenderade	  och	  

kommenterade	  nyheterna	  från	  sju	  danska	  medier	  under	  ett	  års	  tid.	  Bro	  och	  

Wallberg	  kunde	  i	  sin	  undersökning	  se	  att	  18	  procent	  av	  dessa	  var	  nyheter	  av	  

underhållande	  karaktär,	  medan	  44	  procent	  var	  av	  politisk	  karaktär	  (Bro	  &	  

Wallberg,	  2014).	  Det	  är	  dock	  viktigt	  att	  skilja	  på	  interaktion,	  som	  Bro	  och	  Wallberg	  

studerat,	  och	  upplevd	  exponering	  som	  den	  amerikanska	  studien	  fokuserar	  på,	  även	  

om	  exempelvis	  delningar	  och	  exponering	  hänger	  tätt	  ihop. 

 

Om	  man	  istället	  vänder	  sig	  till	  den	  svenska	  befolkningen	  för	  att	  se	  hur	  de	  tar	  del	  av	  

och	  delar	  nyheter	  i	  sociala	  medier	  hamnar	  vi	  mitt	  emellan	  resultaten	  från	  ovan	  

nämnda	  studier.	  När	  svenskar	  fått	  uppge	  vad	  de	  själva	  delar	  finns	  det	  ingen	  genre	  

av	  nyheter	  som	  sticker	  ut	  något	  avsevärt.	  Dock	  överväger	  det	  lättsamma,	  
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nöjesrelaterade	  innehållet,	  enligt	  “Delad	  glädje	  är	  dubbel	  glädje”.	  Studien	  visar	  

dock	  samtidigt	  att	  de	  mest	  delade	  nyheterna	  ofta	  handlar	  om	  politik	  och	  fyra	  av	  tio	  

av	  de	  mest	  delade	  artiklarna	  är	  opinionsmaterial	  (Wadbring	  &	  Ödmark,	  2014). 
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3. Metod 
Här	  kommer	  vi	  att	  presentera	  den	  metod	  vi	  använt	  oss	  av	  och	  det	  urval	  vi	  gjort	  i	  vår	  studie.	  Vi	  

kommer	  även	  att	  ta	  upp	  en	  del	  problem	  som	  vi	  stött	  på	  under	  vägen	  och	  hur	  vi	  har	  valt	  att	  förhålla	  

oss	  till	  dessa.	  Därtill	  kommer	  en	  del	  där	  vi	  kommer	  att	  förklara	  hur	  vi	  ser	  på	  vår	  studies	  validitet	  

och	  reliabilitet	  och	  hur	  vi	  har	  arbetat	  för	  att	  nå	  en	  så	  hög	  sådan	  som	  möjligt.	   

 

3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

I	  vår	  studie	  har	  vi	  valt	  att	  använda	  oss	  av	  en	  kvantitativ	  innehållsanalys	  för	  att	  analysera	  

det	  material	  vår	  studie	  kommer	  att	  bygga	  på.	  Eftersom	  att	  vår	  studie	  ämnar	  att	  

undersöka	  vilken	  typ	  av	  nyheter	  som	  delas	  på	  Facebook	  anser	  vi	  att	  den	  kvantitativa	  

innehållsanalysen	  passar	  oss	  bäst.	  Som	  Esaiasson	  m.fl	  skriver	  i	  “Metodpraktikan”	  är	  den	  

kvantitativa	  innehållsanalysen	  att	  föredra	  om	  man	  vill	  ha	  svar	  på	  frågor	  om	  frekvens	  och	  

utrymme	  (2012,	  p.	  197).	  Med	  tanke	  på	  att	  vi	  är	  intresserade	  av	  i	  vilken	  utsträckning	  

olika	  typer	  av	  nyheter	  förekommer	  på	  Facebook	  är	  det	  just	  frekvensen	  vi	  intresserar	  oss	  

för.	   

 

I	  “Metodpraktikan”	  skriver	  Esaiasson	  m.fl	  (2012,	  p.	  199)	  även	  om	  en	  annan	  typ	  av	  

innehållsanalytiska	  frågor	  den	  kvantitativa	  metoden	  kan	  ge	  svar	  på.	  De	  menar	  att	  den	  

kvantitativa	  innehållsanalysen	  är	  att	  föredra	  om	  man	  vill	  undersöka	  hur	  innehållet	  ser	  

ut	  i	  förhållande	  till	  befintliga	  normer.	  I	  vårt	  fall	  är	  dessa	  normer	  de	  

nyhetsvärderingskriterier	  som	  vi	  kommer	  att	  ställa	  alla	  texter	  emot.	   

 

I	  praktiken	  innebär	  det	  här	  att	  vi	  har	  använt	  artiklarna	  som	  länkats	  till	  på	  respektive	  

Facebook-‐sida	  som	  analysenheter,	  nyhetsvärderingskriterierna	  som	  variabler	  och	  “ja”	  

eller	  “nej”,	  beroende	  på	  om	  kriteriet	  uppfyllts	  eller	  inte,	  som	  variabelvärde.	  Mer	  om	  det	  

under	  rubriken	  “Tillvägagångsätt”.	   

 

3.2 Urval 
De	  nyhetsmedier	  vi	  har	  valt	  att	  undersöka	  i	  studien	  är	  Aftonbladet,	  Dagens	  Nyheter	  och	  

SVT	  Nyheter.	  Detta	  är	  vad	  man	  skulle	  kalla	  för	  ett	  strategiskt	  urval.	  Det	  innebär	  att	  vi	  har	  

valt	  ut	  tre	  fall	  av	  svenska	  rikstäckande	  medier	  för	  att	  göra	  vårt	  resultat	  generaliserbart	  
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gentemot	  populationen	  (Esaiasson	  m.fl.	  2012,	  p.	  164).	  	  Nyhetsmedierna	  som	  vi	  valt	  är	  

tre	  olika	  typer	  av	  nyhetsmedier:	  Kvällstidning	  (Aftonbladet),	  morgontidning	  (Dagens	  

Nyheter)	  och	  public	  service	  (SVT	  Nyheter).	  I	  och	  med	  att	  de	  representerar	  olika	  former	  

av	  medieorganisationer	  ökar	  vår	  möjlighet	  att	  kunna	  göra	  jämförelser	  mellan	  olika	  typer	  

av	  medier	  med	  olika	  grundförutsättningar	  (Esaiasson	  m.fl.	  2012,	  p.	  165). 

 

Vi	  har	  dessutom	  gjort	  ytterligare	  ett	  strategiskt	  urval.	  Med	  de	  här	  tre	  medierna	  som	  

utgångspunkt	  har	  vi	  valt	  att	  endast	  se	  närmare	  på	  deras	  Facebook-‐sidor	  under	  en	  veckas	  

tid.	  Under	  den	  perioden	  har	  vi	  tagit	  alla	  uppdateringar	  (inlägg)	  som	  görs	  för	  vardera	  

medium	  och	  analyserat	  nyheterna	  de	  länkat	  till	  (och	  enbart	  om	  de	  länkat	  till	  en	  nyhet)	  

enskilt.	  Varje	  nyhet	  blir	  således	  en	  analysenhet	  i	  vår	  kvantitativa	  innehållsanalys.	  I	  det	  

här	  läget	  har	  vi	  valt	  att	  studera	  inläggen	  närmare	  utifrån	  teorierna	  om	  gatekeeping	  och	  

nyhetsvärdering	  för	  att	  undersöka	  vilken	  typ	  av	  nyheter	  som	  delas	  på	  sociala	  medier.	  

Genom	  att	  utgå	  från	  teorin	  kan	  vi	  dessutom	  se	  om	  det	  är	  något	  i	  den	  traditionella	  

nyhetsvärderingen	  som	  är	  särskilt	  framträdande	  eller	  tvärtom	  i	  nyheter	  på	  sociala	  

medier.	  Ett	  slags	  analytisk	  generalisering	  (Esaiasson	  m.fl.	  2012,	  p.	  159). 

 

3.3 Tillvägagångssätt 
Till	  analysen	  har	  vi	  använt	  oss	  av	  ett	  kodschema	  (Esaiasson	  m.fl.	  2012,	  p.	  200).	  Där	  har	  

vi	  ställt	  upp	  18	  olika	  frågor	  som	  vi	  kommer	  att	  ställa	  till	  texterna.	  De	  första	  fyra	  frågorna	  

är	  till	  för	  att	  identifiera	  och	  klassificera	  nyheten.	  Här	  har	  analysenheten	  fått	  ett	  ID	  samt	  

en	  genre,	  ett	  ämne	  och	  vilket	  av	  de	  tre	  medierna	  nyheten	  är	  publicerad	  i.	  Vi	  har	  valt	  att	  

använda	  oss	  av	  genrerna	  Nyhetsmaterial	  och	  Opinionsmaterial	  eftersom	  tidigare	  

forskning	  (Wadbring	  &	  Ödmark,	  2014)	  visat	  att	  en	  stor	  del	  av	  det	  delade	  

medieinnehållet	  är	  just	  opinionsmaterial. 

 

När	  vi	  har	  kategoriserat	  nyheterna	  utifrån	  ämne	  har	  vi	  valt	  att	  använda	  oss	  av	  sex	  

stycken	  variabelvärden.	  Politik/Ekonomi,	  Kultur/Nöje,	  Brott/Olyckor,	  Sport,	  

Livsstil/Hälsa	  och	  Övrigt.	  Den	  sista	  kategorin	  har	  vi	  använt	  oss	  av	  då	  en	  nyhet	  inte	  

kunnat	  anses	  handla	  om	  något	  av	  de	  andra	  ämnena.	  Här	  har	  det	  generellt	  handlat	  om	  

isolerade	  händelser	  med	  låg	  relevans	  som	  ändå	  kan	  anses	  exceptionella.	  Typiska	  
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nyheter	  som	  fått	  ämne	  Övrigt	  i	  undersökningen	  är	  “Bockbyggare	  tvingas	  sluta	  –	  har	  

hösnuva”,	  eller	  “Får	  reda	  på	  tillökning	  –	  i	  slow-‐motion”. 

 

I	  kodningen	  av	  nyheterna	  fick	  en	  misstänksamt	  stor	  andel	  ämnet	  Övrigt.	  Därför	  gick	  vi	  

igenom	  alla	  kodade	  nyheter	  ytterligare	  en	  gång	  för	  att	  se	  om	  vårt	  kodschema	  inte	  var	  

tillräckligt.	  Men	  eftersom	  vi	  båda	  kodat	  hälften	  av	  nyheterna	  från	  vardera	  medie,	  samt	  

att	  det	  endast	  är	  ett	  av	  medierna	  som	  sticker	  ut	  och	  faktumet	  att	  vi	  inte	  har	  någon	  

möjlighet	  att	  jämföra	  resultatet	  med	  mediernas	  nyhetsinnehåll	  i	  övrigt	  har	  vi	  valt	  att	  inte	  

göra	  några	  förändringar	  i	  kodschemat.	  Vi	  har	  valt	  att	  se	  det	  som	  något	  intressant,	  

snarare	  än	  ett	  problem,	  att	  det	  är	  just	  dessa	  nyheter	  som	  delas.	  Detta	  återkommer	  vi	  till	  i	  

presentationen	  och	  analysen	  av	  resultatet. 

 

De	  följande	  14	  frågorna	  i	  kodschemat	  har	  vi	  formulerat	  utifrån	  de	  10	  nyhetskriterier	  vi	  

har	  valt	  att	  använda	  oss	  av	  (Harcup	  &	  O’Neill,	  2001).	  I	  den	  här	  delen	  av	  kodschemat	  kan	  

svaren	  endast	  bli	  “ja”	  eller	  “nej”	  och	  har	  kodats	  som	  1	  eller	  0.	  Frågorna	  är	  utformade	  så	  

att	  “ja”	  betyder	  att	  en	  text	  uppfyller	  det	  efterfrågade	  nyhetskriteriet	  och	  “nej”	  att	  den	  

inte	  gör	  det.	  Kodschemat	  (bilaga	  1)	  som	  vi	  använt	  oss	  av	  hittar	  du	  bland	  bilagorna	  längst	  

bak. 

 

Frågorna	  i	  kodschemat	  har	  vi	  sedan	  ställt	  upp	  som	  variabler	  i	  ett	  kodformulär,	  en	  slags	  

datamatris,	  som	  vi	  har	  använt	  i	  den	  konkreta	  insamlingen	  av	  materialet.	  Sedan	  har	  vi	  

gått	  igenom	  vardera	  av	  de	  tre	  nyhetsmediernas	  Facebook-‐sidor	  och	  öppnat	  alla	  länkar	  

som	  de	  delat.	  Inne	  på	  nyhetssajterna	  har	  vi	  sedan	  gått	  igenom	  det	  delade	  innehållet	  och	  

analyserat	  nyheterna	  och	  slutligen	  fört	  in	  informationen	  i	  vårt	  kodformulär. 

 

När	  kodningen	  av	  analysenheterna	  var	  klar	  förde	  vi	  sedan	  in	  allt	  insamlat	  material	  i	  

statistikverktyget	  SPSS.	  För	  att	  få	  en	  bra	  bild	  av	  fördelningen	  har	  vi	  gjort	  

frekvenstabeller	  (Barmark	  &	  Djurfeldt,	  2015,	  p.	  116).	  Dessa	  ligger	  sedan	  till	  grund	  för	  

figurerna	  i	  resultatdelen. 

 

Något	  som	  är	  viktigt	  att	  nämna	  är	  att	  vi	  har	  inkluderat	  opinionsmaterial	  i	  

undersökningen.	  Men	  vi	  har	  valt	  att	  utesluta	  dessa	  när	  vi	  vidare	  analyserat	  

nyhetsmaterialet.	  Detta	  eftersom	  vi	  har	  använt	  oss	  av	  just	  nyhetsvärderingskriterier	  
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anpassade	  för	  nyhetsmaterial,	  och	  inte	  opinionsmaterial.	  Allt	  material	  som	  fått	  

benämningen	  opinionsmaterial	  under	  kategorin	  genre	  har	  med	  andra	  ord	  filtrerats	  bort	  

innan	  den	  del	  av	  analysen	  som	  rör	  nyhetsvärderingskriterierna. 

 

3.4 Validitet och reliabilitet 
Vad	  beträffar	  vår	  studies	  begreppsvaliditet	  anser	  vi	  att	  vi	  nått	  en	  god	  sådan.	  Vårt	  

mätinstrument	  bestod	  av	  det	  kodschema	  vi	  tagit	  fram,	  där	  frågorna	  vi	  ställde	  till	  

analysenheterna	  baserades	  på	  Harcup	  och	  O’Neills	  (2001)	  tio	  nyhetsvärderingskriterier.	  

Eftersom	  att	  deras	  kriterier	  är	  etablerade	  och	  att	  vi	  har	  kunnat	  använda	  oss	  av	  deras	  

egna	  definitioner	  av	  dessa	  kriterier	  i	  vår	  analys,	  anser	  vi	  att	  vi	  fått	  svar	  på	  de	  

frågeställningar	  vi	  har	  utgått	  ifrån	  i	  studien.	  (Esaiasson	  m.fl.	  2012,	  p.	  57).	   

 

Vår	  studie	  når	  extern	  validitet	  då	  resultaten	  från	  de	  fall	  vi	  har	  valt	  att	  studera	  är	  

representativa	  för,	  och	  därmed	  med	  säkerhet	  går	  att	  generalisera	  till,	  den	  större	  

populationen	  “svenska	  rikstäckande	  nyhetsmedier”	  (Esaiasson	  m.fl.	  2012,	  p.	  58).	  Med	  

andra	  ord	  går	  det	  att	  anta	  att	  de	  slutsatser	  vi	  dragit	  för	  våra	  fall	  även	  gäller	  för	  andra	  

kvällstidningar,	  morgontidningar	  och	  public	  service-‐medier	  i	  Sverige.	  Vi	  kan	  inte	  dra	  

några	  slutsatser	  om	  lokaltidningar,	  men	  gott	  och	  väl	  rikstäckande	  medier.	   

 

För	  att	  vara	  säkra	  på	  att	  vår	  studie	  når	  en	  så	  hög	  reliabilitet	  som	  möjligt	  (Esaiasson	  m.fl.	  

2012,	  p.	  57)	  har	  vi	  gjort	  ett	  reliabilitetstest	  (Esaiasson	  m.fl.	  2012,	  p.	  208).	  Detta	  utfördes	  

på	  så	  vis	  att	  vi	  efter	  en	  tid	  själva	  gick	  igenom	  10	  procent	  av	  det	  insamlade	  materialet	  

under	  kategorin	  Nyhetsmaterial	  en	  gång	  till,	  så	  kallad	  intrakodarreliabilitet	  (Esaiasson	  

m.fl.	  2012,	  p.	  208).	  Vi	  hamnade	  på	  en	  överensstämmelse	  på	  94	  procent,	  vilket	  vi	  anser	  är	  

en	  hög	  nivå.	  Det	  hade	  varit	  nästintill	  omöjligt	  att	  landa	  på	  hundra	  procent	  eftersom	  i	  

princip	  alla	  frågor	  i	  kodschemat	  kräver	  ett	  visst	  mått	  av	  subjektiv	  bedömning	  (Esaiasson	  

m.fl.	  2012,	  p.	  208). 

 

3.5 Metodproblem 

I	  arbetet	  med	  studien	  har	  det	  uppstått	  några	  problem.	  De	  flesta	  av	  de	  metodproblem	  vi	  

har	  stött	  på	  har	  varit	  relaterade	  till	  det	  kodschema	  vi	  utformat.	  Frågorna	  i	  kodschemat	  

är	  formulerade	  så	  att	  de	  så	  långt	  som	  möjligt	  ska	  vara	  likadana	  som	  de	  
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nyhetsvärderingskriterier	  som	  Harcup	  och	  O’Neill	  (2001)	  ställt	  upp.	  Dessvärre	  är	  deras	  

kriterier	  inte	  skrivna	  som	  “ja”/”nej”-‐frågor	  och	  kräver	  lite	  mer	  eftertanke.	   

Vi	  valde	  att	  genomföra	  en	  testkodning	  av	  ett	  antal	  nyheter	  från	  de	  tre	  medierna,	  

slumpvis	  utvalda	  från	  deras	  Facebook-‐flöden.	  I	  testkodningen	  insåg	  vi	  snart	  att	  det	  var	  

flera	  variabler	  som	  vi	  hade	  problem	  att	  förstå. 

 

Vi	  tvingades	  arbeta	  med	  alla	  frågorna	  men	  de	  som	  orsakade	  oss	  mest	  huvudbry	  under	  

testkodningen	  var	  Dåliga	  nyheter,	  Goda	  nyheter	  och	  de	  två	  som	  berör	  Omfattning.	  Det	  

gick	  upp	  för	  oss	  att	  vi	  behövde	  konkretisera	  och	  förtydliga	  de	  här	  frågorna	  för	  att	  de	  

skulle	  gå	  att	  koda.	  I	  testkodningen	  blev	  svaren	  subjektiva	  och	  beroende	  av	  vem	  som	  

kodade.	  Därför	  arbetade	  vi	  med	  definitionerna	  av	  frågorna	  och	  konkretiserade	  dem	  

utifrån	  hur	  Harcup	  och	  O´Neill	  (2001)	  beskriver	  de	  mer	  utförligt	  innan	  vi	  började	  

insamlingen.	  Dessutom	  har	  vi	  gjort	  några	  egna	  avgränsningar	  i	  frågorna	  för	  att	  göra	  de	  

lättare	  att	  applicera	  på	  vårt	  arbete.	  När	  vi	  sedan	  var	  klara	  med	  testkodningen	  började	  vi	  

om	  och	  kodade	  de	  artiklar	  som	  återfinns	  i	  resultatet.	   

 

Ett	  annat	  problem	  som	  uppstått	  är	  huruvida	  vissa	  variabler	  tvunget	  måste	  vara	  

ömsesidigt	  uteslutande	  med	  andra.	  Exempelvis	  insåg	  vi	  att	  variabeln	  Maktelit	  individ	  

påfallande	  ofta	  även	  skulle	  uppfylla	  kriteriet	  för	  Kändis	  vilket	  skulle	  göra	  resultatet	  

missvisande.	  Här	  tänkte	  vi	  låta	  de	  två	  variablerna	  vara	  ömsesidigt	  uteslutande,	  dock	  

insåg	  vi	  snart	  att	  en	  känd	  person	  utan	  makt	  mycket	  väl	  kan	  förekomma	  med	  en	  

avgörande	  roll	  i	  samma	  nyhet	  som	  en	  med	  makt.	  Därför	  har	  vi	  istället	  formulerat	  om	  

kommentaren	  till	  frågan	  så	  att	  en	  person	  i	  en	  nyhet	  bara	  kan	  uppfylla	  ett	  av	  kriterierna.	   

 

Vad	  beträffar	  frågorna	  om	  Relevans	  rum	  och	  Relevans	  kultur	  har	  vi	  däremot	  valt	  att	  göra	  

dem	  ömsesidigt	  uteslutande.	  Alla	  variabler	  som	  mäter	  relevans	  i	  någon	  form	  är	  i	  Harcup	  

och	  O’Neills	  definitioner	  (2001)	  del	  av	  ett	  enda	  relevans-‐kriterie.	  Vi	  har	  velat	  dela	  upp	  

dem	  för	  att	  undersöka	  om	  någon	  del	  av	  relevans-‐kriteriet	  sticker	  ut.	  För	  att	  göra	  det	  har	  

vi	  varit	  tvungna	  att	  göra	  dessa	  två	  ömsesidigt	  uteslutande.	  Eftersom	  en	  nyhet	  om	  

Sverige	  nästan	  per	  automatik	  skulle	  uppfylla	  kraven	  för	  både	  Relevans	  Kultur	  och	  Rum.	  

Genom	  att	  göra	  så	  här	  får	  vi	  en	  siffra	  på	  hur	  stor	  andelen	  nyheter	  är	  som,	  trots	  att	  de	  inte	  

utspelar	  sig	  i	  Sverige	  eller	  omfattar	  svenskar,	  är	  relevanta	  för	  svenska	  nyhetsmedier.	   
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Utöver	  problemen	  med	  frågorna	  i	  kodschemat	  har	  vi	  dessutom	  haft	  problem	  med	  

tillgången	  på	  information.	  Vi	  insåg	  när	  vi	  börjat	  insamlingen	  att	  en	  del	  Facebook-‐inlägg	  

försvinner	  efter	  en	  tid.	  I	  en	  vecka	  finns	  allt	  delat	  material	  synligt,	  därefter	  börjar	  

Facebook	  sålla	  i	  informationen	  och	  visar	  endast	  utvalda	  delar.	  Därför	  har	  vi,	  även	  om	  vi	  

tänkt	  göra	  undersökningen	  ännu	  mer	  omfattande,	  fått	  begränsa	  den	  till	  en	  veckas	  

uppdateringar.	  Under	  den	  valda	  veckan	  har	  det	  inte	  varit	  någon	  stor	  händelse	  som	  

ensamt	  dominerat	  mediebevakningen.	  Därför	  ser	  vi	  ingen	  anledning	  till	  varför	  den	  

veckan	  skulle	  skilja	  sig	  något	  märkbart	  från	  en	  annan	  vecka	  sett	  till	  

nyhetsrapporteringen. 
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4. Resultat och analys 

Här	  kommer	  vi	  att	  presentera	  resultatet	  och	  analysen	  av	  den	  empiriska	  undersökningen	  som	  vi	  

genomfört.	  Alltså	  resultatet	  av	  den	  kvantitativa	  innehållsanalys	  vi	  har	  gjort	  av	  artiklar	  delade	  av	  

svenska	  rikstäckande	  nyhetsmedier	  på	  Facebook. 

 

4.1 Undersökningen 

Totalt	  har	  vi	  analyserat	  362	  artiklar	  fördelat	  på	  tre	  medier.	  Dessa	  362	  är	  alla	  de	  artiklar	  

som	  har	  delats	  av	  medierna	  själva	  på	  deras	  officiella	  Facebook-‐sidor	  under	  en	  veckas	  tid.	  

Redan	  i	  antalet	  delade	  artiklar	  skiljer	  sig	  de	  olika	  medierna	  från	  varandra,	  där	  

Aftonbladet	  delat	  mest	  och	  Dagens	  Nyheter	  minst.	  Totalt,	  mellan	  den	  27	  november	  och	  3	  

december,	  har	  det	  gjorts	  160	  inlägg	  på	  Aftonbladets	  Facebook-‐sida	  som	  länkar	  till	  

material	  publicerade	  på	  den	  egna	  sajten.	  Motsvarande	  siffra	  för	  SVT	  är	  113	  och	  för	  

Dagens	  Nyheter	  89. 

 

4.2 Vilken typ av redaktionellt material syns på Facebook? 

	  
Som	  nämnt	  i	  metod-‐delen	  har	  vi	  utöver	  nyhetsvärderingskriterierna	  även	  valt	  att	  ta	  

hänsyn	  till	  opinionsmaterial	  som	  delats	  av	  de	  tre	  medierna.	  Av	  alla	  länkar	  som	  delats	  på	  

de	  tre	  nyhetsmediernas	  Facebook-‐sidor	  under	  den	  undersökta	  veckan	  ledde	  13,5	  

procent	  till	  någon	  form	  av	  opinionsmaterial.	  86,5	  procent	  av	  innehållet	  var	  således	  

nyhetsmaterial. 

 

86,5 

13,5 

Figur 1. Andel material fördelat på 
genre (i procent) 

Nyhetsmaterial 

Opinionsmaterial 

Kommentar:	  Baserat	  på	  362	  analysenheter.	  Analysenheterna	  är	  redaktionellt	  material	  
som	  delats	  på	  Aftonbladets,	  SVT	  Nyheters	  och	  Dagens	  Nyheters	  egna	  Facebooksidor	  
under	  perioden	  27	  november-‐3	  december.	  
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När	  det	  kommer	  till	  ämne	  är	  det	  särskilt	  två	  stycken	  som	  sticker	  ut.	  Om	  man	  ser	  de	  tre	  

undersökta	  medierna	  så	  är	  Politik/Ekonomi	  det	  vanligast	  förekommande.	  31	  procent	  av	  

alla	  artiklar	  i	  analysen	  har	  Politik/Ekonomi	  som	  ämne.	  	  Det	  näst	  vanligast	  

förekommande	  ämnet	  i	  vår	  undersökning	  är	  Brott/Olyckor.	  21,7	  procent	  av	  alla	  nyheter	  

har	  kategoriserats	  under	  denna	  ämneskategori.	   

 

16	  procent	  av	  alla	  nyheter	  som	  delats	  under	  den	  undersökta	  veckan	  berörde	  på	  något	  

sätt	  ämnet	  Kultur/Nöje.	  Lika	  många	  procent	  berörde	  ämnen	  som	  ryms	  inom	  kategorin	  

Övrigt.	  10,2	  procent	  av	  nyheterna	  handlade	  om	  Livsstil/Hälsa.	  Om	  man	  däremot	  ser	  till	  

Sport	  var	  det	  5,1	  procent	  av	  alla	  undersökta	  nyheter	  som	  berörde	  ämnet.	   

 

Det	  finns	  flera	  intressanta	  aspekter	  att	  se	  till	  i	  tidigare	  forskning	  som	  skulle	  kunna	  ge	  oss	  

en	  liten	  aning	  om	  varför	  det	  ser	  ut	  så	  här	  på	  sociala	  medier.	  Vi	  kan	  med	  våra	  resultat	  

förvisso	  inte	  uttala	  oss	  om	  huruvida	  materialet	  som	  delats	  på	  Facebook	  är	  representativt	  

för	  den	  totala	  mängden	  redaktionellt	  material	  som	  producerats.	  Vi	  kan	  däremot	  se	  att	  

det	  i	  tidigare	  forskning	  finns	  ett	  liknande	  mönster. 

 

I	  likhet	  med	  “Delad	  glädje	  är	  dubbel	  glädje?”	  (Wadbring	  &	  Ödmark	  2014)	  visar	  vårt	  

resultat	  att	  politiska	  nyheter	  står	  sig	  starkt	  i	  Facebook-‐flödet.	  Samma	  slutsats	  har	  Bro	  

och	  Wallberg	  dragit	  (2014).	  Dessa	  två	  studier	  har	  båda	  studerat	  vilka	  nyheter	  som	  

0 
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35 

Politik/Ekonomi Kultur/Nöje Brott/Olyckor Sport Livsstil/Hälsa Övrigt 

Figur 2. Andel nyheter inom vardera 
ämnesområde (i procent) 

Kommentar:	  Baserat	  på	  313	  (362	  analysenheter	  totalt	  -‐	  59	  analysenheter	  inom	  genren	  
opinionsmaterial)	  analysenheter	  inom	  genren	  nyhetsmaterial.	  Analysenheterna	  är	  redaktionellt	  
material	  som	  delats	  på	  Aftonbladets,	  SVT	  Nyheters	  och	  Dagens	  Nyheters	  egna	  Facebooksidor	  
under	  perioden	  27	  november-‐3	  december.	  
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publiken	  själva	  delar	  och	  trots	  detta	  landat	  i	  ett	  liknande	  resultat.	  Detta	  betyder	  att	  vad	  

nyhetsmedierna	  och	  publiken	  delar	  i	  mångt	  och	  mycket	  berör	  samma	  ämnen. 

 

Samma	  likheter	  mellan	  medierna	  och	  publiken	  kan	  vi	  se	  vad	  gäller	  sportnyheter.	  

Tidigare	  forskning	  har	  visat	  att	  det	  är	  ett	  ämne	  som	  knappt	  förekommer	  alls	  när	  man	  

sett	  närmre	  på	  hur	  användarna	  delar	  material	  på	  sociala	  medier	  (Baresch,	  Knight,	  Harp	  

&	  Yaschur,	  2011). 

 

Om	  dessa	  likheter	  beror	  på	  att	  nyhetsmedierna	  i	  allt	  större	  utsträckning	  vet	  vad	  läsarna	  

vill	  ha	  och	  därför	  delar	  som	  de	  gör	  är	  omöjligt	  att	  svara	  på,	  men	  tydligt	  är	  att	  

forskningen	  inte	  är	  helt	  främmande	  för	  att	  förklaringen	  kan	  stavas	  secondary	  

gatekeeping	  (Tandoc	  Jr.	  2014).	   

 

En	  annan	  intressant	  del	  av	  resultatet	  är	  att	  16	  procent	  av	  alla	  nyheter	  fått	  ämnet	  Övrigt.	  

En	  förklaring	  till	  detta	  skulle	  kunna	  finnas	  i	  att	  det	  till	  stor	  del	  är	  det	  material	  som	  

medierna	  anser	  är	  fördelaktigt	  att	  dela	  på	  sociala	  medier	  (Singer,	  2014). 
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4.3 Vad karaktäriserar nyheterna? 

För	  att	  undersöka	  vad	  som	  karaktäriserar	  nyheterna	  har	  vi	  som	  bekant	  valt	  att	  utgå	  från	  

de	  klassiska	  nyhetsvärderingskriterierna.	  Här	  nedanför	  kommer	  vi	  att	  presentera	  

resultatet	  och	  analysera	  det	  utifrån	  teorin	  löpande.	  	  

 
Maktelit 

Enligt	  Harcup	  och	  O’Neills	  (2001)	  definition	  är	  två	  nyhetsvärderingskriterier	  bland	  

annat	  att	  en	  händelse	  på	  något	  vis	  involverar	  en	  person	  eller	  en	  organisation	  i	  

maktposition.	  Av	  de	  totalt	  313	  nyhetsartiklar	  som	  vi	  har	  analyserat	  har	  54	  procent	  på	  

något	  sätt	  involverat	  eller	  handlat	  om	  en	  person	  eller	  organisation	  med	  särskilt	  makt.	   
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Figur 3. Andel nyheter som uppfyller vardera 
nyhetskriterium (i procent) 

Kommentar:	  Baserat	  på	  313	  (362	  analysenheter	  totalt	  -‐	  59	  analysenheter	  inom	  genren	  
opinionsmaterial)	  analysenheter	  inom	  genren	  nyhetsmaterial.	  Analysenheterna	  är	  redaktionellt	  
material	  som	  delats	  på	  Aftonbladets,	  SVT	  Nyheters	  och	  Dagens	  Nyheters	  egna	  Facebooksidor	  under	  
perioden	  27	  november-‐3	  december.	  Varje	  analysenhet	  kan	  uppfylla	  mer	  än	  ett	  kriterium.	  
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I	  19,2	  procent	  av	  nyheterna	  har	  kriteriet	  Maktelit	  individ	  uppfyllts.	  Detta	  innebär	  att	  i	  

nästan	  en	  femtedel	  av	  artiklarna	  har	  en	  individ	  i	  maktposition	  en	  för	  nyheten	  avgörande	  

roll.	  I	  34,8	  procent	  av	  nyheterna	  har	  vi	  kunnat	  se	  att	  en	  organisation,	  ett	  företag	  eller	  en	  

institution	  har	  en	  avgörande	  roll	  –	  Maktelit	  organisation. 

 

Intressant	  här	  är	  att	  det	  finns	  fler	  nyheter	  som	  på	  något	  vis	  involverar	  makteliten	  än	  vad	  

det	  finns	  nyheter	  som	  handlar	  om	  politik	  och	  ekonomi	  (se	  fig.	  2).	  Detta	  betyder	  att	  

makteliten	  är	  föremål	  för	  nyheter	  som	  nödvändigtvis	  inte	  behöver	  beröra	  dessa	  

personer	  och	  organisationers	  verksamhet	  som	  makthavare.	   

 

Eftersom	  att	  ämne	  och	  nyhetsvärde	  inte	  nödvändigtvis	  behöver	  hänga	  ihop	  är	  det	  

förstås	  svårt	  att	  säga	  varför	  en	  nyhet	  kan	  handla	  om	  politiker	  och	  vd:ar	  utan	  att	  behöva	  

beröra	  ämnet	  Politik/Ekonomi.	  Ser	  vi	  till	  de	  teoretiska	  definitionerna	  av	  

nyhetsvärderingskriterierna	  är	  kriteriet	  maktelit	  dock	  aldrig	  beroende	  av	  ämne,	  varför	  

egentligen	  vilken	  händelse	  som	  helst	  kan	  involvera	  makteliten	  (Harcup	  &	  O’Neill,	  2001).	  

Ser	  vi	  till	  Galtung	  och	  Ruges	  (1965)	  idé	  om	  vinkling	  skulle	  en	  händelse	  som	  egentligen	  

inte	  uppfyller	  kraven	  för	  att	  bli	  en	  nyhet	  kunna	  göra	  det	  genom	  en	  slags	  manipulation.	  

En	  händelse	  om	  vädret	  är	  inte	  intressant	  i	  sig,	  men	  blir	  det	  om	  Stefan	  Löfven	  uttalar	  sig	  

om	  det. 

	  

Känd	  person 

I	  vårt	  resultat	  har	  vi	  kunnat	  se	  att	  17,9	  procent	  av	  alla	  nyheter	  på	  mediernas	  Facebook-‐

sidor	  uppfyller	  kriteriet	  Känd	  person.	  Harcup	  och	  O’Neill	  (2001)	  menar	  att	  en	  händelse	  

har	  större	  chans	  att	  bli	  en	  nyhet	  om	  den	  på	  något	  sätt	  involverar	  en	  för	  publiken	  redan	  

känd	  person.	  Kort	  och	  gott	  säger	  de	  att	  kändisar	  automatiskt	  är	  intressanta	  att	  göra	  

nyheter	  om.	  I	  linje	  med	  deras	  definition	  visar	  vårt	  resultat	  att	  en	  förhållandevis	  stor	  

andel	  nyheter	  handlar	  om	  just	  kända	  personer.	  I	  övrigt	  säger	  den	  tidigare	  forskningen	  

som	  bekant	  att	  intresse	  spelar	  en	  allt	  större	  roll	  i	  nyhetskonsumtionen	  (Gottfried,	  

Guskin,	  Kiley	  &	  Mitchell,	  2013)	  som	  en	  del	  av	  det	  som	  kallas	  secondary	  gatekeeping.	  

Detta	  skulle	  kunna	  vara	  en	  förklaring	  till	  att	  en	  så	  stor	  andel	  av	  nyheterna	  handlar	  om	  

kändisar. 
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Underhållning 

De	  underhållande,	  mindre	  signifikanta,	  nyheterna	  tar	  en	  del	  plats	  på	  Facebook.	  Enligt	  

vår	  undersökning	  rör	  det	  sig	  om	  30,7	  procent	  av	  innehållet	  som	  delats	  på	  de	  tre	  

mediernas	  Facebook-‐sidor	  som	  uppfyller	  kriteriet	  för	  Underhållning.	  Alltså;	  nyheter	  som	  

uppenbart	  ämnar	  att	  underhålla	  framför	  att	  informera	  och	  som	  inte	  är	  av	  någon	  större	  

samhällelig	  relevans. 

 

Tidigare	  forskning	  menar	  att	  underhållande	  nyheter	  är	  det	  folk	  får	  ta	  del	  av	  mest	  på	  

sociala	  medier.	  Vårt	  resultat	  stödjer	  till	  viss	  del	  den	  tidigare	  forskning	  som	  menar	  att	  

lättsammare,	  mjukare	  och	  mindre	  samhällsrelevant	  material	  med	  syfte	  att	  tillfredsställa	  

en	  stor	  publik	  är	  den	  typ	  av	  nyheter	  som	  dominerar	  på	  sociala	  medier	  (Gottfried,	  Guskin,	  

Kiley	  &	  Mitchell,	  2013;	  Heo	  &	  Park,	  2013).	  Det	  är	  även	  i	  vår	  studie	  en	  stor	  andel	  nyheter	  

som	  är	  underhållande.	  Men	  vårt	  resultat	  visar	  snarare,	  i	  likhet	  med	  Bro	  och	  Wallberg	  

(2014),	  att	  underhållande	  nyheter	  är	  vanliga	  men	  inte	  de	  mest	  förekommande.	   

 

Överraskning 

Över	  50	  procent	  av	  nyheterna	  som	  vi	  har	  analyserat	  har	  uppfyllt	  kriteriet	  Överraskning.	  

51,1	  procent	  av	  nyheterna	  innehåller	  någon	  form	  av	  överraskande,	  kontrasterande	  eller	  

oväntade	  händelser.	  Vårt	  resultat	  visar	  att	  det	  här	  är	  en	  av	  Harcup	  och	  O’Neills	  (2001)	  

mest	  förekommande	  nyhetsvärderingskriterier	  i	  nyheter	  delade	  på	  de	  tre	  mediernas	  

Facebook-‐sidor.	  	  

 

Dåliga	  och	  goda	  nyheter 

Vad	  beträffar	  nyheter	  som	  framställs	  som	  någonting	  övervägande	  negativt	  eller	  positivt	  

för	  mediets	  publik	  har	  vi	  sett	  att	  kriterierna	  förekommer	  i	  viss	  mån.	  Vi	  har	  därtill	  kunnat	  

se	  att	  det	  förekommer	  mer,	  för	  publiken,	  dåliga	  än	  goda	  nyheter.	  De	  dåliga	  nyheterna	  

utgör	  23,6	  procent	  av	  den	  totala	  mängden	  nyheter	  som	  delats,	  goda	  nyheter	  16,9	  

procent.	  Harcup	  och	  O’Neill	  (2001)	  såg	  brister	  i	  de	  kriterier	  som	  Galtung	  och	  Ruge	  först	  

presenterade	  1965	  då	  deras	  kriterier	  inte	  alls	  tog	  hänsyn	  till	  goda	  nyheter.	  Vårt	  resultat	  

visar,	  likt	  Harcup	  och	  O’Neills,	  att	  det	  faktiskt	  finns	  en	  stor	  andel	  nyheter	  som	  uppfattas	  

som	  positiva	  för	  publiken. 
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Omfattning 

Undersökningen	  har	  visat	  att	  av	  de	  nyheter	  som	  de	  tre	  studerade	  svenska	  medierna	  

delar	  på	  Facebook	  under	  en	  veckas	  tid	  är	  27,2	  procent	  sådana	  händelser	  som	  blivit	  

nyheter	  för	  att	  de	  involverar	  många	  personer.	  Därtill	  har	  23	  procent	  av	  nyheterna	  

uppfyllt	  kriteriet	  för	  Omfattning	  påverkan	  vilken	  innebär	  att	  de	  kan	  antas	  ha	  blivit	  

nyheter	  för	  att	  de	  har	  en	  stor	  påverkan	  och	  på	  så	  vis	  anses	  vara	  signifikanta	  för	  publiken. 

 

Även	  här	  lutar	  teorin	  åt	  att	  en	  förklaring	  kan	  finnas	  i	  idéerna	  om	  gatekeeping.	  Det	  

framstår	  inte	  som	  den	  mest	  kontroversiella	  tanken	  att	  händelser	  som	  berör	  publiken	  

väljs	  ut	  att	  bli	  nyheter.	  Än	  en	  gång	  aktualiseras	  den	  tidigare	  forskningens	  resultat	  som	  

menar	  att	  publikens	  intresse	  avgör	  allt	  mer	  (Lee	  &	  Iris	  Chiy,	  2014).	  Det	  är	  dock	  omöjligt	  

att	  fastslå	  något	  sådant	  med	  vårt	  resultat	  då	  det	  skulle	  kräva	  en	  jämförelse	  över	  tid. 

 

Relevans	  i	  tid,	  rum	  och	  kultur 

De	  mest	  förekommande	  variablerna	  i	  undersökningen	  är	  de	  som	  berör	  en	  nyhets	  

relevans	  på	  olika	  sätt.	  Den	  i	  särklass	  mest	  förekommande	  variabeln	  och	  

relevansvariabeln	  är	  Relevans	  tid.	  87.2	  procent	  av	  alla	  nyheter	  kan	  anses	  vara	  relevanta	  i	  

tid	  på	  något	  sätt.	  70,9	  procent	  är	  relevanta	  i	  rum.	  De	  utspelar	  sig	  i	  Sverige	  eller	  handlar	  

om	  svenskar.	  Relevans	  kultur,	  den	  tredje	  variabeln	  vi	  använt	  för	  att	  mäta	  Harcup	  och	  

O’Neills	  relevanskriterium	  (2001),	  återkommer	  i	  19,5	  procent	  av	  alla	  nyheter.	   

 

Vad	  som	  är	  intressant	  i	  det	  här	  avseendet	  är	  att	  Relevans	  kultur	  är	  såpass	  mycket	  mindre	  

än	  relevans	  rum.	  Detta	  betyder	  att	  nyheter	  som	  delas	  av	  medierna	  på	  sociala	  medier	  i	  en	  

större	  utsträckning	  är	  in-‐	  än	  utrikesnyheter.	  Om	  nyhetsvärdering	  fungerar	  som	  ett	  

ramverk	  för	  hur	  rapporteringen	  ska	  se	  ut	  (Golding	  &	  Elliott,	  1979)	  är	  det	  tydligt	  att	  

utrymmet	  för	  utrikesnyheter	  är	  avsevärt	  mindre	  än	  det	  för	  inrikesnyheter	  på	  mediernas	  

Facebook-‐sidor.	  I	  övrigt	  anser	  vi	  inget	  uppseendeväckande	  med	  siffrorna.	  Det	  måste	  

anses	  naturligt	  att	  nyheter	  är	  relevanta. 

 

Uppföljning	  och	  nyhetsmediernas	  agenda 

De	  två	  variabler	  som	  förekommer	  minst	  gånger	  i	  undersökningen	  är	  Uppföljning	  och	  

Nyhetsmediernas	  agenda.	  De	  kriterierna	  uppfyller	  11,5	  respektive	  7	  procent	  av	  
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nyheterna	  den	  undersökta	  veckan	  på	  Facebook.	  Till	  skillnad	  från	  Harcup	  och	  O’Neill	  

(1965),	  som	  kom	  fram	  till	  att	  Nyhetsmediernas	  agenda	  utgjorde	  en	  stor	  del	  av	  materialet,	  

visar	  vårt	  resultat	  motsatsen.	  Däremot	  kan	  vår	  undersökning	  inte	  utesluta	  att	  den	  

sortens	  nyheter	  förekommer	  i	  en	  större	  utsträckning	  på	  mediernas	  egna	  sajter	  eller	  i	  

andra	  kanaler,	  endast	  konstatera	  att	  de	  inte	  återkommer	  särskilt	  ofta	  på	  Facebook.	   

 

4.4 Skillnader mellan tre olika typer av nyhetsmedier 
Resultatgenomgången	  och	  analysen	  ovan	  är	  gjord	  utifrån	  det	  totala	  materialet,	  alla	  

nyheter	  delade	  av	  de	  tre	  medierna	  tillsammans.	  I	  denna	  del	  kommer	  vi	  istället	  att	  ställa	  

de	  tre	  medierna	  mot	  varandra,	  göra	  jämförelser	  och	  med	  utgångspunkt	  i	  teorin	  dra	  

slutsatser	  om	  varför	  de	  tre	  skiljer	  sig	  åt.	  Här	  vill	  vi	  presentera	  skillnader	  i	  nyheter	  delade	  

på	  Facebook	  från	  kvällstidning,	  morgontidning	  och	  public	  service.	   

 

4.4.1 Tydliga skillnader i genre 

	  
En	  av	  de	  största	  skillnaderna	  mellan	  nyhetsmedierna	  är	  mängden	  opinionsmaterial	  som	  

de	  delat	  på	  respektive	  Facebook-‐sidor.	  Aftonbladet	  och	  SVT	  Nyheter	  har	  båda	  en,	  i	  

förhållande	  till	  Dagens	  Nyheter,	  liten	  andel	  länkar	  till	  opinionsmaterial.	  På	  Aftonbladets	  

Facebook-‐sida	  ledde	  10	  procent	  av	  länkarna	  till	  någon	  form	  av	  opinionsmaterial	  under	  

den	  undersökta	  veckan.	  På	  SVT	  Nyheters	  var	  motsvarande	  siffra	  6,2	  procent.	  Om	  man	  
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Figur 4. Andel delat material inom vardera 
genre jämfört mellan de olika medierna  

(i procent) 
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Kommentar:	  Baserat	  på	  362	  analysenheter.	  Analysenheterna	  är	  redaktionellt	  material	  som	  
delats	  på	  Aftonbladets,	  SVT	  Nyheters	  och	  Dagens	  Nyheters	  egna	  Facebooksidor	  under	  
perioden	  27	  november-‐3	  december.	  
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däremot	  ser	  till	  Dagens	  Nyheter	  var	  29,2	  procent	  av	  det	  delade	  materialet	  

opinionsmaterial. 

 

Det	  finns	  flera	  tänkbara	  förklaringar	  till	  varför	  fördelningen	  av	  materialet	  ser	  ut	  på	  det	  

här	  viset.	  En	  förklaring	  skulle	  vara	  skillnaden	  mellan	  de	  olika	  typerna	  av	  medier.	  SVT	  

Nyheter	  som	  ska	  garantera	  publiken	  ett	  sakligt,	  opartiskt	  och	  brett	  utbud	  

(Kulturdepartementet,	  2013)	  har	  uppenbarligen	  inte	  samma	  möjlighet	  som	  de	  två	  

tidningarna	  att	  arbeta	  med	  opinionsmaterial. 

 

Skillnaderna	  mellan	  de	  två	  tidningarna	  skulle	  kunna	  förklaras	  av	  deras	  utformning.	  

Morgontidningen	  är	  som	  bekant	  strikt	  i	  förhållande	  till	  kvällstidningen	  som	  arbetar	  med	  

säljande	  och	  sensationella	  nyheter	  (Weibull	  &	  Wadbring,	  2014	  p.	  132;	  www.ne.se,	  

2015).	   

 

En	  annan	  förklaring	  kan	  ligga	  i	  gatekeeping-‐teorin	  och	  idéerna	  om	  secondary	  

gatekeeping.	  Publiken	  har	  som	  bekant	  börjat	  spela	  en	  allt	  större	  roll	  i	  hur	  

nyhetsrapporteringen	  ser	  ut.	  Beroende	  på	  vad	  publiken	  läser,	  delar	  och	  kommenterar	  

påverkas	  redaktionerna	  i	  sin	  egen	  produktion	  och	  distribution	  av	  material	  (Shoemaker	  

&	  Vos,	  2014,	  p.	  177).	  Därför	  skulle	  en	  förklaring	  till	  skillnaderna	  i	  genre	  kunna	  vara	  så	  

enkel	  som	  att	  Dagens	  Nyheters	  publik	  vill	  ha	  opinionsmaterial	  och	  Dagens	  Nyheter	  ger	  

det	  till	  dem. 
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4.4.2 Ämne 

 
Om	  vi	  istället	  ser	  på	  de	  olika	  ämneskategorierna	  ser	  vi	  att	  det	  även	  här	  finns	  stora	  

skillnader	  medierna	  emellan.	  Som	  ovan	  nämnt	  visade	  resultatet	  av	  det	  totala	  antalet	  

nyheter	  att	  Politik/Ekonomi	  var	  det	  ämne	  som	  utgjorde	  den	  största	  delen	  av	  det	  delade	  

materialet	  på	  Facebook.	  Om	  vi	  ser	  till	  de	  enskilda	  medierna	  finns	  det	  dock	  tydliga	  

skillnader	  i	  vilka	  ämnen	  som	  förekommer	  oftast.	  I	  likhet	  med	  den	  totala	  andelen	  nyheter	  

är	  det	  mest	  förekommande	  ämnet	  hos	  Dagens	  Nyheter	  och	  SVT	  Nyheter	  Politik/Ekonomi	  

med	  54	  respektive	  39,6	  procent	  av	  nyheterna	  i	  ämnet.	  Hos	  Aftonbladet	  däremot	  är	  det	  

14,6	  procent	  av	  nyheterna	  som	  handlar	  om	  samma	  ämne.	  Aftonbladet	  har	  däremot	  23,6	  

procent	  nyheter	  kodade	  som	  Övrigt	  medan	  SVT	  Nyheter	  och	  Dagens	  Nyheter	  har	  11,3	  

respektive	  6,3	  procent	  i	  ämnet.	  Här	  blir	  det	  tydligt	  att	  det	  är	  Aftonbladets	  material	  i	  

ämnet	  som	  drar	  upp	  snittet	  väsentligt	  i	  statistiken	  över	  den	  totala	  mängden	  nyheter	  i	  

kategorin	  Övrigt. 

 

Det	  här	  innebär	  i	  praktiken	  att	  Dagens	  Nyheter	  och	  SVT	  Nyheter	  delar	  nyheter	  om	  

Politik/Ekonomi	  på	  Facebook	  medan	  Aftonbladet	  i	  större	  utsträckning	  delar	  nyheter	  om	  

isolerade	  händelser	  eller	  där	  ett	  ämne	  inte	  kunnat	  fastslås. 
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Figur 5. Andel nyheter inom vardera 
ämnesområde jämfört mellan de olika 

medierna (i procent) 

Aftonbladet 

SVT Nyheter 

Dagens Nyheter 

Kommentar:	  Baserat	  på	  313	  (362	  analysenheter	  totalt	  -‐	  59	  analysenheter	  inom	  genren	  
opinionsmaterial)	  analysenheter	  inom	  genren	  nyhetsmaterial.	  Analysenheterna	  är	  redaktionellt	  
material	  som	  delats	  på	  Aftonbladets,	  SVT	  Nyheters	  och	  Dagens	  Nyheters	  egna	  Facebooksidor	  under	  
perioden	  27	  november-‐3	  december.	  
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Ser	  vi	  till	  ämnet	  Brott/Olyckor	  är	  det	  istället	  Dagens	  Nyheter	  som	  sticker	  ut.	  

Morgontidningen	  har	  här	  minst	  andel	  nyheter	  i	  ämnet.	  SVT	  och	  Aftonbladet	  har	  båda	  en,	  

i	  förhållande	  till	  Dagens	  Nyheter,	  stor	  andel	  nyheter	  om	  Brott/Olyckor	  (27,4	  respektive	  

22,2	  procent).	  Av	  nyheterna	  delade	  på	  Dagens	  Nyheters	  Facebook-‐sida	  var	  det	  11,1	  

procent	  som	  platsade	  i	  ämneskategorin. 

 

Däremot	  har	  Dagens	  Nyheter	  och	  Aftonbladet,	  med	  17,5	  och	  18,8	  procent	  av	  allt	  

material	  i	  ämnet,	  en	  större	  andel	  Kultur/Nöje-‐nyheter	  än	  SVT	  Nyheter	  som	  hamnar	  i	  

botten	  med	  strax	  över	  11	  procent.	  Lägst	  andel	  nyheter	  hos	  alla	  tre	  medier	  var	  i	  ämnena	  

Sport	  och	  Livsstil/Hälsa.	  Inte	  i	  något	  av	  medierna	  förekommer	  Sport	  i	  över	  10	  procent	  av	  

nyheterna.	   

 

Skillnaderna	  mellan	  medierna	  skulle	  kunna	  förklaras	  av	  just	  den	  anledningen	  –	  det	  är	  

skillnad	  mellan	  medierna.	  Svaret	  på	  varför	  morgontidningen	  och	  public	  service-‐

företaget	  i	  större	  utsträckning	  än	  kvällstidningen	  rapporterar	  om	  politik	  kan	  hittas	  i	  

beskrivningen	  av	  dessa	  medier.	  Det	  bakomliggande	  samhällsansvaret	  som	  finns	  hos	  SVT	  

Nyheter	  i	  form	  av	  deras	  uppdrag	  (Public	  service-‐kommittén,	  2012),	  och	  

morgontidningen,	  som	  är	  prenumerantbaserad,	  tillåter	  ett	  striktare	  innehåll.	  Eftersom	  

de	  inte	  är	  beroende	  av	  lösnummerförsäljning	  behöver	  innehållet	  inte	  vara	  lika	  säljande.	  

Kvällstidningen	  däremot,	  har	  i	  första	  hand	  försäljningen	  att	  ta	  hänsyn	  till	  och	  kan	  

fokusera	  på	  annat	  material	  (Weibull	  &	  Wadbring,	  2014,	  pp.	  132;	  www.ne.se,	  2015).	   

 

Tidigare	  studier	  har	  tagit	  upp	  problematiken	  med	  användardata	  och	  hur	  det	  får	  

medieinnehållet	  att	  bli	  allt	  mer	  likriktat	  (Medieutredningen,	  2015).	  Om	  medierna	  vet	  

vad	  läsarna	  faktiskt	  vill	  ha	  är	  risken	  överhängande	  stor	  att	  de	  ger	  dem	  just	  det,	  menar	  

man	  (Shoemaker	  &	  Vos,	  2009,	  p.	  128).	  Vårt	  resultat	  skulle	  kunna	  vara	  en	  indikation	  på	  

detta.	  Eller	  motsatsen.	  Vi	  ser	  förvisso	  att	  det	  finns	  ämnen	  förekommer	  påfallande	  ofta,	  

och	  de	  som	  förekommer	  mycket	  mindre,	  hos	  de	  tre	  medierna.	  Vi	  ser	  även	  att	  det	  är	  olika	  

ämnen	  som	  förekommer	  hos	  de	  tre	  olika	  medierna,	  vilket	  skulle	  kunna	  indikera	  att	  

medierna	  dansar	  efter	  publikens	  pipa.	  Däremot	  kan	  man	  säga	  att	  vår	  studie	  visar	  att,	  

trots	  att	  forskningen	  ser	  en	  risk	  för	  en	  eventuell	  likriktning	  av	  innehållet,	  så	  förekommer	  

fortfarande	  alla	  ämneskategorier	  (om	  än	  i	  olika	  utsträckning)	  på	  Facebook.	  Här	  är	  det	  
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förstås	  viktigt	  att	  även	  komma	  ihåg	  att	  vår	  studie	  undersöker	  innehållet	  på	  Facebook	  

och	  att	  vi	  inte	  kan	  uttala	  oss	  om	  medieinnehållet	  i	  övrigt. 

4.4.3 Nyhetsvärderingskriterier 
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Figur 6. Andel nyheter som uppfyller 
vardera nyhetskriterium jämfört mellan de 
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Kommentar:	  Baserat	  på	  313	  (362	  analysenheter	  totalt	  -‐	  59	  analysenheter	  inom	  genren	  
opinionsmaterial)	  analysenheter	  inom	  genren	  nyhetsmaterial.	  Analysenheterna	  är	  redaktionellt	  
material	  som	  delats	  på	  Aftonbladets,	  SVT	  Nyheters	  och	  Dagens	  Nyheters	  egna	  Facebooksidor	  under	  
perioden	  27	  november-‐3	  december.	  Varje	  analysenhet	  kan	  uppfylla	  mer	  än	  ett	  kriterium.	  
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Om	  man	  tittar	  på	  vad	  som	  delats	  av	  de	  tre	  olika	  medierna	  utifrån	  Harcup	  och	  O’Neills	  

(2001)	  nyhetsvärderingskriterier	  blir	  det	  tydligt	  att	  vissa	  kriterier	  återkommer	  ofta,	  

andra	  mer	  sällan.	  Men	  det	  man	  kan	  säga,	  och	  som	  understryker	  relevansen	  av	  deras	  

nyhetsvärderingskriterier	  är	  att,	  även	  på	  sociala	  medier,	  finns	  alla	  

kriterierna	  representerade	  någon	  gång	  bland	  de	  delade	  nyheterna	  hos	  alla	  tre	  olika	  

nyhetsmedierna. 

 

Alla	  tre	  medierna	  hade	  gemensamt	  att	  relevans	  i	  tid	  och	  relevans	  i	  rum	  är	  de	  två	  kriterier	  

som	  återfanns	  i	  särklass	  flest	  gånger;	  Aftonbladet,	  84,7%	  och	  63,9%.	  SVT	  Nyheter,	  

91,5%	  och	  75,5%.	  Dagens	  Nyheter,	  85,7%	  och	  79,4%.	  Men	  som	  nämnt	  ovan	  tycker	  vi,	  

trots	  den	  stora	  andelen,	  egentligen	  inte	  att	  det	  är	  särskilt	  anmärkningsvärt	  att	  nyheter	  

är	  relevanta. 

 

Överraskning,	  alltså	  händelser	  som	  på	  något	  sätt	  är	  kontrasterande	  eller	  motsägelsefulla,	  

är	  även	  det	  vanligt	  förekommande	  i	  nyheterna	  delade	  av	  alla	  tre	  nyhetsmedier.	  På	  

Aftonbladets	  Facebook-‐sida	  uppfyllde	  50,7%	  av	  de	  delade	  nyheterna	  kriteriet	  för	  

Överraskning.	  På	  SVT	  Nyheters	  sida	  uppfyllde	  50,9%	  samma	  kriterium	  och	  på	  Dagens	  

Nyheters	  är	  motsvarande	  siffra	  52,4%.	   

 

Om	  vi	  vänder	  på	  steken	  och	  ser	  till	  vilka	  kriterier	  som	  återkommer	  minst	  gånger	  finner	  

vi	  gemensamt	  för	  alla	  tre	  medier	  att	  Nyhetsmediets	  agenda	  och	  uppföljning	  hamnar	  i	  

botten	  tillsammans	  med	  Goda	  nyheter. 

 

Underhållning	  inte	  för	  alla 

I	  jämförelse	  med	  SVT	  Nyheter	  och	  Dagens	  Nyheter	  har	  Aftonbladet	  en	  stor	  mängd	  

nyheter	  som	  uppfyller	  kriteriet	  Underhållning.	  När	  SVT	  Nyheter	  och	  Dagens	  Nyheter	  

landar	  på	  21,7%	  respektive	  17,5%	  i	  andel	  nyheter	  som	  är	  underhållande	  är	  43,1%	  av	  

innehållet	  på	  Aftonbladets	  Facebook-‐sida	  underhållande	  nyheter.	  Vårt	  resultat	  blir	  här	  

tvetydigt.	  Det	  delar	  den	  tidigare	  forskningen	  i	  två	  läger.	  Den	  forskning	  som	  hittills	  landat	  

i	  slutsatser	  om	  att	  innehållet	  på	  sociala	  medier	  till	  stor	  del	  består	  av	  underhållande,	  

lättsamma	  nyheter	  utan	  någon	  samhällelig	  relevans	  (Gottfried,	  Guskin,	  Kiley	  &	  Mitchell,	  

2013;	  Heo	  &	  Park,	  2013)	  får	  till	  viss	  del	  stöd	  av	  vårt	  resultat.	  Som	  vi	  nämnt	  tidigare	  är	  

det	  inte	  nödvändigtvis	  det	  som	  syns	  mest.	  Däremot	  vet	  vi	  att	  Aftonbladet	  har	  den	  största	  
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andelen	  underhållande	  nyheter	  samtidigt	  som	  de	  har	  den	  största	  mängden	  delade	  

nyheter	  i	  kombination	  med	  den	  (för	  tillfället)	  största	  mängden	  följare	  på	  Facebook.	   

 

Men	  det	  går	  däremot	  inte	  att	  förkasta	  den	  forskning	  som	  menar	  att	  en	  stor	  del	  är	  av	  

politisk	  karaktär	  (Bro	  &	  Wallberg,	  2014).	  Detta	  eftersom	  att	  både	  SVT	  Nyheter	  och	  

Dagens	  Nyheter	  delar	  ett,	  i	  förhållande	  till	  Aftonbladet,	  lågt	  antal	  underhållande	  nyheter	  

och	  stor	  andel	  nyheter	  om	  politik.	  Här	  kan	  man	  tänka	  sig	  att	  en	  förklaring	  kan	  finnas	  i	  

vilken	  typ	  av	  nyhetsmedie	  som	  delar	  materialet.	  Aftonbladet	  är,	  som	  nämnt	  i	  

bakgrunden,	  en	  kvällstidning	  som	  i	  sin	  natur	  behöver	  producera	  ett	  tilltalande	  och	  

säljande	  stoff	  (Weibull	  &	  Wadbring,	  2014	  p.	  132;	  www.ne.se,	  2015). 

 

Liten	  mängd	  maktelit 

En	  annan	  skillnad	  vi	  har	  kunnat	  se	  mellan	  de	  tre	  medierna	  är	  i	  vilken	  utsträckning	  deras	  

nyheter	  uppfyller	  kriterierna	  för	  Maktelit.	  Alltså	  hur	  ofta	  personer	  och	  organisationer	  i	  

maktposition	  har	  en	  avgörande	  roll	  för	  nyheten.	  Aftonbladet	  har	  den	  lägsta	  andelen	  

nyheter	  som	  uppfyller	  kriteriet	  Maktelit	  individ.	  Till	  skillnad	  från	  Dagens	  Nyheter	  och	  

SVT	  Nyheter	  vilkas	  nyheter	  till	  23,8	  respektive	  24,5	  procent	  uppfyller	  kriteriet	  har	  

Aftonbladet	  13,2	  procent.	   

 

Samma	  mönster	  kan	  vi	  urskilja	  mellan	  medierna	  om	  vi	  ser	  till	  den	  andra	  variabeln	  som	  

mäter	  huruvida	  Makteliten	  finns	  representerad.	  SVT	  Nyheter	  och	  Dagens	  Nyheter	  har	  

den	  högsta	  andelen	  nyheter	  med	  Maktelit	  organisation.	  Där	  har	  närmre	  hälften	  av	  de	  

delade	  nyheterna	  uppfyllt	  kriteriet.	  På	  Aftonbladet	  är	  samma	  siffra	  knappt	  21	  procent.	  

Samtidigt	  är	  det	  här	  viktigt	  att	  påpeka	  att	  detta	  handlar	  om	  andelen	  nyheter.	  Inte	  den	  

faktiska	  mängden.	  Faktum	  är	  att	  Aftonbladet	  har	  lika	  många	  artiklar	  (30	  stycken)	  som	  

uppfyller	  kriteriet	  Maktelit	  organisation	  som	  Dagens	  Nyheter.	  De	  har	  dessutom	  fler	  

nyheter	  (19	  stycken)	  med	  värdet	  Maktelit	  individ	  än	  Dagens	  Nyheter	  (15	  stycken). 

 

Förklaringen	  till	  att	  Aftonbladets	  andel	  är	  mindre	  än	  de	  två	  andra	  medierna	  är	  alltså	  inte	  

att	  de	  inte	  delar	  något	  sådant	  material,	  utan	  att	  de	  delar	  så	  mycket	  mer	  material	  (och	  

särskilt	  så	  mycket	  annat	  material)	  än	  de	  övriga	  två	  att	  det	  påverkar	  andelen.	  En	  annan	  

förklaring	  till	  varför	  andelen	  nyheter	  på	  Aftonbladets	  Facebook-‐sida	  som	  handlar	  om	  
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makteliten	  är	  så	  liten	  skulle,	  som	  tidigare	  nämnt,	  kunna	  vara	  att	  de	  generellt	  sett	  inte	  

handlar	  om	  ämnet	  politik/ekonomi	  (se	  fig.	  5). 

 

Här	  skulle	  man	  även	  kunna	  dra	  paralleller	  till	  och	  se	  likheter	  med	  forskningen	  om	  

användardata.	  Det	  finns	  en	  möjlighet	  att	  skillnaderna	  medierna	  emellan	  beror	  på	  

publiken.	  	  Det	  kan	  vara	  så	  att	  Aftonbladet	  vet	  att	  deras	  publik	  inte	  är	  intresserad	  av	  

nyheter	  om	  makteliten	  och	  agerar	  därefter.	  På	  samma	  sätt	  skulle	  Dagens	  Nyheter	  och	  

SVT	  Nyheter	  kunna	  veta	  att	  deras	  läsare	  i	  större	  utsträckning	  vill	  ha	  dessa	  nyheter	  

(Medieutredningen,	  2015). 

 

Relevans	  kultur	  vanligare	  för	  kvällstidning 

Som	  tidigare	  nämnt	  är	  relevans	  i	  sig	  ett	  kriterium	  som	  de	  tre	  medierna	  alla	  har	  en	  stor	  

andel	  av	  i	  sina	  delade	  nyhetsartiklar.	  Att	  de	  är	  relevanta	  i	  tid	  har	  vi	  inte	  valt	  att	  lägga	  

någon	  större	  vikt	  vid.	  Att	  de	  är	  relevanta	  i	  rum	  innebär	  att	  nyheten	  handlar	  om	  en	  

händelse	  som	  utspelar	  sig	  i	  Sverige	  eller	  om	  en	  svensk.	  Inte	  heller	  det	  har	  vi	  valt	  att	  

lägga	  någon	  vikt	  vid.	  Vi	  anser	  det	  naturligt	  att	  nyheter	  i	  svenska	  medier	  till	  stor	  del	  

handlar	  om	  Sverige.	  Här	  kan	  det	  dock	  vara	  på	  sin	  plats	  att	  påminna	  om	  att	  vi	  valt	  att	  

göra	  den	  här	  variabeln	  ömsesidigt	  uteslutande	  med	  variabeln	  Relevans	  kultur.	  Detta	  

innebär	  i	  praktiken	  att	  alla	  nyheter	  som	  uppfyller	  kriteriet	  Relevans	  Kultur	  är	  

utrikesnyheter.	   

 

Av	  de	  tre	  undersökta	  mediernas	  Facebook-‐sidor	  förekom	  variabeln	  förhållandevis	  

sällan.	  Dock	  visade	  resultatet	  att	  den	  förekom	  betydligt	  oftare	  i	  nyheter	  delade	  av	  

Aftonbladet	  än	  av	  SVT	  Nyheter	  och	  Dagens	  Nyheter.	  Med	  de	  här	  siffrorna	  som	  grund	  kan	  

vi	  se	  att	  Aftonbladet	  har	  delat	  en	  större	  andel	  utrikesnyheter	  än	  de	  andra	  två	  medierna. 

 

Ska	  man	  utgå	  från	  Harcup	  och	  O’Neills	  nyhetsvärderingskriterier	  (2001)	  innebär	  det	  här	  

i	  sin	  tur	  att	  SVT	  Nyheter	  och	  Dagens	  Nyheter	  generellt	  använder	  sig	  av	  nyheter	  som,	  för	  

publiken,	  ligger	  nära	  i	  tid	  och	  rum	  oftare	  än	  nyheter	  som	  inte	  ligger	  nära	  men	  

fortfarande	  kan	  anses	  vara	  kulturellt	  relevanta.	  Om	  de	  däremot	  lägger	  större	  vikt	  vid	  

dessa	  två	  kriterier	  än	  den	  kulturella	  i	  sin	  nyhetsrapportering	  kan	  vi	  inte	  uttala	  oss	  om. 
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5. Slutsatser 
Den	  här	  studien	  är	  gjord	  i	  syfte	  att	  undersöka	  vad	  svenska	  rikstäckande	  nyhetsmedier	  

delar	  på	  sina	  Facebook-‐sidor	  och	  om	  det	  är	  någon	  skillnad	  mellan	  dem.	  För	  att	  uppnå	  

det	  här	  syftet	  har	  vi	  använt	  oss	  av	  en	  kvantitativ	  innehållsanalys	  och	  analyserat	  allt	  

innehåll	  som	  tre	  svenska	  rikstäckande	  medier	  delat	  på	  Facebook	  under	  en	  veckas	  tid.	  

Vårt	  analysverktyg	  har	  vi	  arbetat	  fram	  utifrån	  de	  kriterier	  för	  nyhetsvärdering	  som	  

Harcup	  och	  O’Neill	  utformat	  utifrån	  tidigare,	  etablerade	  nyhetsvärderingskriterier.	   

 

Vi	  har	  i	  vår	  undersökning	  kunnat	  se	  att	  det,	  precis	  som	  tidigare	  studier	  menat,	  

förekommer	  en	  betydande	  stor	  del	  opinionsmaterial	  på	  Facebook.	  Tidigare	  studier	  

menar	  att	  så	  mycket	  som	  4	  av	  10	  av	  artiklarna	  som	  publiken	  delat	  mest	  på	  sociala	  

medier	  är	  opinionsmaterial	  (Wadbring	  &	  Ödmark,	  2014).	  Vår	  studie	  visar	  inte	  fullt	  så	  

höga	  siffror,	  men	  menar	  ändå	  att	  det	  är	  en	  förhållandevis	  stor	  andel. 

 

Det	  mest	  förekommande	  ämnet	  inom	  nyhetsmaterialet	  som	  de	  tre	  svenska,	  rikstäckande	  

medierna	  delat	  på	  Facebook	  är,	  som	  i	  tidigare	  forskning,	  Politik/Ekonomi	  (Bro	  &	  

Wallberg,	  2014;	  Wadbring	  &	  Ödmark,	  2014).	  Vårt	  resultat	  har	  dessutom	  visat	  att	  det	  i	  

väldigt	  liten	  utsträckning	  delas	  nyheter	  som	  handlar	  om	  Livsstil/Hälsa	  och	  Sport.	  Vi	  har	  

även	  kunnat	  se	  att	  det	  råder	  en	  ganska	  stor	  skillnad	  mellan	  medierna	  vad	  beträffar	  

vilket	  ämne	  de	  delade	  nyheterna	  handlar	  om.	  Kvällstidningar,	  till	  skillnad	  från	  de	  övriga	  

två	  medietyperna,	  delar	  en	  liten	  andel	  nyheter	  om	  politik.	   

 

Om	  vi	  vidare	  tittar	  på	  nyhetsvärderingskriterierna	  över	  lag	  är	  Överraskning	  det	  mest	  

förekommande	  kriteriet.	  Svenska	  rikstäckande	  medier	  tenderar	  att	  dela	  nyheter	  om	  

händelser	  som	  är	  motsägelsefulla	  och	  kontrasterande	  i	  större	  utsträckning	  än	  andra	  

nyheter.	  Även	  Underhållning	  är	  vanligt	  förekommande.	  Över	  30	  procent	  av	  nyheterna	  

svenska	  medier	  delar	  uppfyller	  kriterierna	  för	  underhållande	  nyheter.	  Här	  visar	  vårt	  

resultat	  dock	  att	  kvällstidningar	  delar	  underhållande	  nyheter	  i	  större	  utsträckning	  än	  de	  

andra	  medierna.	  Public	  service	  och	  morgontidningar,	  som	  båda	  har	  högre	  andel	  nyheter	  

i	  ämnet	  Politik/ekonomi,	  har	  även	  fler	  nyheter	  som	  handlar	  om	  makthavare	  än	  vad	  

kvällstidningen	  har. 
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Detta	  resultat	  stödjer	  båda	  lägren	  i	  den	  tidigare	  forskning	  om	  vilken	  typ	  av	  innehåll	  som	  

syns	  på	  sociala	  medier.	  De	  som	  å	  ena	  sidan	  menar	  att	  underhållning	  utgör	  den	  största	  

delen	  av	  nyheter	  som	  delats	  på	  sociala	  medier	  (Gottfried,	  Guskin,	  Kiley	  &	  Mitchell,	  2013;	  

Heo	  &	  Park,	  2013)	  finner	  stöd	  i	  resultatet	  från	  analysen	  av	  kvällstidningen.	  Samtidigt	  

visar	  vårt	  resultat	  att	  opinionsmaterial	  och	  nyheter	  om	  politik	  (Bro	  &	  Wallberg,	  2014;	  

Wadrbring	  &	  Ödmark,	  2014)	  förekommer	  i	  stor	  utsträckning. 

 

Forskningen	  kring	  gatekeeping	  har	  börjat	  utvärdera	  hur	  rollerna	  och	  processen	  faktiskt	  

ser	  ut.	  I	  dag	  menar	  man	  att	  publiken	  i	  en	  större	  omfattning	  än	  tidigare	  har	  en	  avgörande	  

roll	  i	  gatekeeping-‐processen.	  I	  och	  med	  användardata	  kan	  medier	  se	  vad	  och	  hur	  

publiken	  tar	  del	  av	  deras	  material	  (Tandoc	  Jr.	  2014).	  På	  så	  sätt	  kan	  de	  anpassa	  innehållet	  

till	  dem.	  Vår	  studie	  har	  inte	  haft	  möjlighet	  att	  undersöka	  hur	  gatekeeping-‐processen	  sett	  

ut.	  Däremot	  kan	  man	  utifrån	  studiens	  resultat	  och	  tidigare	  forskning	  se	  att	  publiken	  och	  

mediernas	  delningsmönster	  är	  förhållandevis	  likadana	  (Heo	  &	  Park,	  2013;	  Bro	  &	  

Wallberg,	  2014).	  Det	  är	  samma	  ämnen	  och	  samma	  typ	  av	  material	  som	  delas	  oavsett	  om	  

det	  görs	  av	  en	  professionell	  redaktör	  eller	  av	  läsarna.	  Den	  överensstämmelsen	  

skulle	  kunna	  vara	  en	  indikation	  på	  att	  medierna	  är	  medvetna	  om	  vilket	  material	  som	  

publiken	  är	  intresserade	  av	  och	  därför	  delar	  just	  det.	   

 

I	  tidigare	  forskning	  talar	  man	  dessutom	  om	  en	  eventuell	  likriktning	  av	  medieinnehållet	   

som	  en	  följd	  av	  just	  användardata	  (Medieutredningen,	  2015).	  Vår	  studie	  ser	  dock	  inga	  

sådana	  tendenser.	  Även	  om	  undersökningen	  endast	  omfattar	  de	  nyheter	  som	  delats	  på	  

sociala	  medier	  och	  inte	  den	  totala	  nyhetsproduktionen	  har	  vi	  trots	  allt	  kunnat	  se	  att	  alla	  

nyhetsvärderingskriterier	  och	  ämnen	  förekommer	  i	  rapporteringen,	  om	  än	  i	  olika	  

utsträckning.	   

 



39	  

	  

6. Slutdiskussion 

Den	  här	  studien	  och	  dess	  resultat	  har	  bidragit	  till	  forskningen	  om	  nyheter	  och	  sociala	  

medier	  genom	  att	  undersöka	  vilket	  medieinnehåll	  som	  dominerar	  de	  svenska	  

rikstäckande	  mediernas	  Facebook-‐sidor.	  Studien	  bidrar	  med	  sin	  beskrivning	  och	  analys	  

av	  innehållet	  som	  svenska	  rikstäckande	  medier	  delar	  på	  sociala	  medier	  till	  den	  

gemensamma	  kunskapen	  om	  vad	  som	  karaktäriserar	  de	  nyheter	  som	  får	  utrymme	  när	  

medierna	  själva	  gör	  urvalet	  till	  sociala	  medier. 

 

Ett	  problem	  med	  de	  nyhetsvärderingskriterier	  som	  vi	  använt	  oss	  av	  är	  att	  de	  är	  skapade	  

för	  traditionella	  medier,	  och	  inte	  sociala	  medier.	  Därför	  tror	  vi	  att,	  ju	  mer	  

nyhetsmedierna	  använder	  sig	  av	  sociala	  medier,	  desto	  mer	  finns	  det	  för	  forskningen	  att	  

undersöka.	  Möjligheten	  att	  det	  finns	  kriterier	  som	  är	  bättre	  lämpade	  för	  just	  

nyhetsdelning	  på	  sociala	  medier	  är	  stor,	  någon	  måste	  bara	  identifiera	  dem.	   

 

Vi	  anser	  med	  bakgrund	  i	  denna	  studie	  att	  det	  fortfarande	  finns	  mycket	  kvar	  att	  göra.	  Det	  

finns	  många	  intressanta	  studier	  som	  man	  skulle	  kunna	  bygga	  vidare	  på	  utifrån	  

resultaten	  som	  presenterats	  här.	  Exempelvis	  skulle	  det	  vara	  intressant	  att	  undersöka	  

skillnader	  mellan	  nyhetsmedier	  och	  sociala	  medier.	  Hur	  skiljer	  de	  sig	  åt	  

innehållsmässigt?	  Även	  om	  denna	  studie	  kan	  erbjuda	  en	  inblick	  i	  hur	  flödet	  av	  nyheter	  

på	  sociala	  medier	  ser	  ut	  kan	  den	  inte	  svara	  på	  vad	  av	  hela	  det	  redaktionella	  materialet	  

som	  inte	  delas.	  För	  att	  förstå	  hur	  stor	  betydelse	  sociala	  medier	  har	  i	  medieutvecklingen	  

behöver	  vi	  studera	  skillnader	  mellan	  dem	  och	  nyhetsmedierna.	   

 

Med	  hjälp	  av	  kvalitativa	  samtalsintervjuer,	  med	  förslagsvis	  sociala	  medier-‐redaktörer	  

eller	  webbredaktörer	  vid	  olika	  medier,	  skulle	  man	  dessutom	  kunna	  få	  en	  inblick	  i	  och	  

förståelse	  för	  hur	  gatekeeping-‐processen	  faktiskt	  ser	  ut.	  Det	  skulle	  kunna	  ge	  oss	  svar	  på	  

hur	  arbetet	  med	  sociala	  medier	  ser	  ut	  på	  redaktionerna.	  En	  sådan	  studie	  skulle	  kunna	  

resultera	  i	  exempelvis	  en	  jämförelse	  mellan	  deras	  egen	  uppfattning	  om	  vad	  de	  delar	  mot	  

det	  faktiska	  innehållet	  på	  sociala	  medier.	  Därtill	  skulle	  en	  sådan	  studie	  kunna	  utöka	  

kunskaperna	  om	  hur	  medier	  använder	  sig	  av	  användardata	  i	  sin	  produktion	  och	  

distribution	  av	  nyheter.	   
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Till	  sist	  vore	  det	  även	  intressant	  att	  i	  framtiden	  se	  hur	  maktförhållandet	  mellan	  

nyhetsmedier	  och	  sociala	  medier	  ser	  ut.	  Finns	  det	  intressekonflikter	  mellan	  de	  två	  

medieplattformarna?	  Hur	  förhåller	  sig	  nyhetsmedierna	  till	  de	  algoritmer	  som	  styr	  

Facebook-‐flödet	  och	  vad	  har	  Facebook	  för	  direkt	  påverkan	  på	  medierna?	  Även	  det	  är	  en	  

studie	  som	  skulle	  kunna	  genomföras	  med	  hjälp	  av	  kvalitativa	  samtalsintervjuer.	  
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Bilaga 1 /Kodschema 
Kodschema:  
Urval medier: Aftonbladet, Dagens Nyheter och SVT Nyheter. 
Tidsperiod: 27/11-15 till 3/12-15 
Kodat innehåll: Artiklar delade på respektive nyhetsmediums Facebooksida inom 
tidsperioden. Enbart länkar till nyhets- och opinionsmaterial på vardera sajt. Inte länkar till 
annat material/andra sajter. 
Undersökt enhet: Hela artikeln på respektive sajt. 
 
Alla frågor i formuläret ska besvaras med ja eller nej om inget annat anges.  
 
ID:  ________ 
 
Medium:  1. Aftonbladet 
  2. SVT 
  3. Dagens Nyheter 
 
Genre  1. Nyhetsmaterial 
  2. Opinionsmaterial 
 
Ämne  1. Politik/Ekonomi 
  2. Kultur/Nöje 
  3. Brott/Olyckor 
  4. Sport 
  5. Livsstil/hälsa 
  6. Övrigt 
 
Kommentar: I den utsträckning det går, använd de kategorier som medierna själva har valt 
för sina nyheter. Exempelvis en nyhet publicerad på “Nöjesbladets”-sajt blir “Kultur/Nöje” 
eller om den är publicerad under “Sport” på DN.se. 
 
Maktelit individ: Handlar nyheten om en individ med maktposition? 

1 Ja 
0 Nej 

Kommentar: Ange “ja” om en individ i maktposition har en avgörande roll i nyheten. 
Exempelvis en politiker, en VD för ett inflytelserikt företag eller annan person med för 
sammanhanget direkt makt.  
 
Maktelit organisation: Handlar nyheten om en organisation eller institution med 
maktposition? 

1 Ja 
0 Nej 

Kommentar: Ange “ja” om en organisation, institution eller företag i maktposition har en 
avgörande roll i nyheten. Exempelvis LO, FN och Volvo. 
 
Kändis: Handlar nyheten om en individ som redan är känd för läsekretsen? 

1 Ja 
0 Nej 

Kommentar: Ange “ja” om en känd person har en avgörande roll i nyheten. Med känd person 
menas en person som antas vara känd för mediets publik, men som inte stämmer överens 
på kriteriet för maktelit. 
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Underhållning: Är nyheten producerad i syfte att underhålla snarare än informera? 
1 Ja 
0 Nej 

Kommentar: Ange “ja” om nyheten uppenbart ämnar att underhålla publiken framför att 
informera. Lättsamma, humoristiska nyheter utan någon djupare samhällelig relevans. En 
nyhet om “årets julklapp” är förvisso informativ men informationen är inte samhällsviktig. 
 
Överraskning: Innehåller nyheten en oväntad händelse? 

1 Ja 
0 Nej 

Kommentar: Ange “ja” om nyheten i huvudsak handlar om att någonting oförutsägbart har 
inträffat eller något motsägelsefullt och kontrasterande. Exempelvis en flygkrasch eller 
norrsken i Sydsverige. 
 
Dåliga nyheter: Har nyheten en övervägande negativ ton i sin framställning? 

1 Ja 
0 Nej 

Kommentar: Ange “ja” om en nyhet eller en händelse huvudsakligen framställs som 
någonting övervägande negativt för publiken. Exempelvis olyckor och tragedier. “Dåliga 
nyheter” och “goda nyheter” är ömsesidigt uteslutande. 
 
Goda nyheter: Har nyheten en övervägande positiv ton i sin framställning? 

1 Ja 
0 Nej 

Kommentar: Ange “ja” om en nyhet eller en händelse huvudsakligen framställs som 
någonting övervägande positivt för publiken. Exempelvis räddningsaktioner och upptäckt av 
botemedel. “Dåliga nyheter” och “goda nyheter” är ömsesidigt uteslutande.  
 
Omfattning involverade: Uppfattas nyheten som signifikant mätt i antalet människor 
involverade? 

1 Ja 
0 Nej 

Kommentar: Ange “ja” om det kan antas att en bidragande faktor till att händelsen blivit en 
nyhet är hur många människor som varit involverade. Nyheten måste ha en, i siffror eller på 
annat sätt, tydlig avgränsning i antal involverade. 
 
Omfattning påverkan: Uppfattas nyheten som signifikant mätt i potentiell påverkan? 

1 Ja 
0 Nej 

Kommentar: Ange “ja” om det kan antas att en bidragande faktor till att händelsen blivit en 
nyhet är hur stor påverkan händelsen har. Nyheten måste ha en, i siffror eller på annat sätt, 
tydlig angivelse i hur stor påverkan är eller handla om ett ämne som uppenbart berör många. 
Exempelvis “Halka i hela Sverige” eller “Skattehöjningar att vänta i vårbudgeten”.  
 
Relevans tid: Handlar nyheten om något som är relevant i tid? 

1 Ja 
0 Nej 

Kommentar: Ange “ja” om nyheten är relevant för att den skildrar något som nyligen hänt 
eller för att den skildrar något som aktualiserats på grund av tid. Exempelvis en 
händelsenyhet eller nyheter om Nobelmiddagen och “103 år sedan Titanic sjönk”. 
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Relevans rum: Handlar nyheten om något som är relevant i rum? 

1 Ja 
0 Nej 

Kommentar: Ange “ja” om nyheten handlar om en händelse som utspelat sig i Sverige eller 
präglas av svenskar. 
 
Relevans kultur: Handlar nyheten om något kulturellt intressant för den egna publiken? 

1 Ja 
0 Nej 

Kommentar: Ange “ja” om nyheten är relevant för mediets publik ur ett kulturellt hänseende, 
så som kulturellt liknande/intressanta länder och grupper, förutsatt att nyheten inte är om en 
händelse i Sverige. “Relevans Kultur” och “Relevans Rum” är ömsesidigt uteslutande. 
 
Uppföljning: Är nyheten en uppföljning av en tidigare skapad nyhet? 

1 Ja 
0 Nej 

Kommentar: Ange “ja” om det finns hänvisningar i nyheten till en tidigare nyhet på samma 
ämne. 
 
Nyhetsmediets agenda: Är nyheten en del av en kampanj från den egna 
nyhetsredaktionen? 

1 Ja 
0 Nej 

Kommentar: Ange “ja” om nyheten är publicerad i syfte att främja en, från redaktionen, egen 
kampanj. Exempelvis Aftonbladet och Gula båtarna.  
 
 

	  


