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Abstract 
Denna studie har undersökt vilken typ av nyhetsmaterial som svenska medier publicerar på 

Facebook, samt hur publiken svarar på innehållet genom likes och delningar. Syftet med 

studien har varit att ta reda på om den traditionella nyhetsvärderingen speglas på Facebook, 

och i så fall om publikens likes- och delningsvärderingar samstämmer med mediernas 

nyhetsvärdering. Materialet som undersökts i denna studie har bestått av det totala antalet 

publiceringar under en veckas tid på Aftonbladets, Dagens Nyheters och SVT Nyheters 

Facebooksidor. Genom en kvantitativ innehållsanalys har data samlats in över vilka 

nyhetsämnen som varit mest frekventa på Facebook, samt över hur publiken valt att interagera 

på innehållet genom likes och delningar.  

    Resultatet visar att den traditionella nyhetsvärderingen speglas i Dagens Nyheters och SVT 

Nyheters rapportering på Facebook, medan Aftonbladets nyhetsvärdering följer de digitala 

nyhetsvärderingskriterierna. Publikens like- och delningsmönster beror till stor del av 

nyhetsmediet.  
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1. Inledning 
Det digitala nyhetslandskapet har under de senaste åren kommit att förändras i grunden. 

Övergången till den digitala tekniken har inneburit en minskad kostnad för såväl produktion 

som distribution (Petersson & Pettersson 2012). I dagens medielandskap använder 

massmedier Facebook som en kostnadseffektiv plattform för distribution, interaktion och 

marknadsföring, samtidigt som en allt större del av publiken väljer att ta del av nyheter via 

Facebook. Enligt en undersökning av Nordicom från 2014 svarar Facebook för den största 

källan till nyheter online bland svenskar i åldrarna 15-24 år (Nordicom 2014).  

    Facebook har blivit en tredje part, utöver papperstidning och webb, som gjort det möjligt 

för nyhetsmedierna att interagera med sin publik på ett nytt sätt. Samtidigt som kontakten med 

läsarna ökar gynnas också distributionen då Facebook gör det möjligt för medieaktörerna att 

nå ut med sitt innehåll till en bredare publik, utan att det innebär höga kostnader. (Hille och 

Bakker 2013)  

    Tidigare spred svenska medier sitt nyhetsinnehåll nästintill uteslutande genom de egna 

tryckta eller digitala kanalerna. Nyhetskonsumenten var då tvungen att själv söka upp en 

nyhet som denne fann intressant och därmed agera ”gatewatcher”. I dag sprids nyheter i allt 

högre grad via sociala medier genom att artiklar delas av vänner på Facebook, följare på 

Twitter, syns på en gilla-sida, i en hashtag eller på en blogg (Bunz 2013:72).  

    En artikel som får stor spridning i sociala medier blir vad man ofta kallar en 

”delningsraket” eller en ”klickis”. Artikeln drar på så vis trafik till mediernas webbsidor, 

vilket innebär ett ökat värde för annonsörer och därmed ökade ekonomiska intäkter för 

medieaktörerna. Enligt denna ekonomiska modell strävar medierna mot att skapa innehåll 

som publiken finner så pass bra, roligt eller viktigt att de själva väljer att like:a, kommentera 

eller dela artikeln i sitt eget flöde och därmed bli en del av distributionskedjan. Massmedier 

har insett kraften i sociala medier både som ett marknadsföringsverktyg och som en 

distributionskanal (Hadenius, Weibull och Wadbring 2011:421-425), vilket har kommit att 

förändra såväl nyhetsvärderingen som medielogiken, och skapat strategier för hur traditionella 

medier agerar på sociala medier för att få publiken att interagera. Det har ännu inte 

presenterats några större forskningsresultat över hur svenska medier agerar på Facebook och 

hur dess publik interagerar med innehållet som ges. Därför kommer denna studie undersöka 
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vilka nyhetsvärderingsmönster som syns i tre stora medieaktörers nyhetsflöden på Facebook, 

samt hur publiken svarar på innehållet genom likes och delningar.  

    Facebook tillkännagav nyligen att ett flertal internationella medieaktörer, däribland 

Buzzfeed, BBC News, The Guardian och The New York Times, valt att inleda ett samarbete 

med företaget där en ny metod för nyhetsförmedling på Facebook ska testas. Enligt den nya 

modellen kommer nyhetsinläggen från de medverkande aktörerna att publiceras direkt på 

Facebook, utan att publiken slussas vidare till respektive mediums egen webbplats, vilket 

förväntas minska laddningstiderna för artiklarna och göra att publiken snabbare och på ett 

enklare sätt kan ta till sig nyhetsinnehåll. Annonsutrymmet i tjänsten kan sedan medierna 

själva välja att ansvara för, och då få ut 100 procent av intäkterna, eller låta Facebook sköta 

annonseringen mot att företaget då tar ut 30 procent av de totala annonsintäkterna. (Greenberg 

2015)  

    Att Facebook tillsammans med en rad internationella medieaktörer väljer att utveckla denna 

tjänst visar hur stor makt Facebook har som nyhetsförmedlare i dagens medielandskap. Om 

modellen visar sig vara framgångsrik är det troligt att även svenska medier kommer använda 

sig av tjänsten i framtiden. Därför är denna studie ytterst aktuell i dag.   

    Studien kommer att undersöka på vilket sätt de svenska medierna Aftonbladet, Dagens 

Nyheter och SVT Nyheter väljer att nyhetsvärdera och förmedla redaktionellt innehåll på 

Facebook, samt hur publiken reagerar på innehållet genom delningar och likes.  

 

1.1. Disposition 

I kapitlet Inledning (1) ges en kortfattad introduktion till studien samt en kort motivering till 

varför den är aktuell och relevant. Vidare presenteras studiens syfte och frågeställningar, samt 

vilket material som använts i studien och vad som uteslutits och varför. Under kapitlet 

Bakgrund (2) ges information om det sociala nätverket Facebook. Dessutom presenteras en 

begreppsförklaring över uttryck som används i Facebooksammanhang som kan vara viktiga 

att klargöra för läsarens förståelse. Här följer även en presentation över Aftonbladets, Dagens 

Nyheters och SVT Nyheters Facebooksidor. I kapitlet Tidigare forskning (3) presenteras 

liknande studier som gjorts i Holland och Storbritannien om mediers användning av sociala 

medier. Här följer dessutom en presentation över vilka metoder som använts i dessa studier 

och vad resultaten av den tidigare forskningen visat. I kapitlet Teoretisk ram (4) presenteras 

de teoretiska utgångspunkter som denna studie vilar på. I detta kapitel presenteras de 
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förutsättningar och spelplaner som påverkar medierna, samt teorier om nyhetsvärdering som 

senare använts för att analysera studiens resultat. Därefter följer kapitlet Metod (5) i vilket 

urvalet för denna studie presenteras närmare, metodbeskrivningen ges och ett avsnitt om 

metodkritik, där även studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet diskuteras, avslutar 

kapitlet. I kapitlet Resultatredovisning (6) presenteras undersökningens resultat i form av 

tabeller över varje enskild tidnings resultat över antal publiceringar samt publikens like- och 

delningsmönster. Dessa tabeller kommer senare att analyseras utifrån Hvitfelts (2010), 

Ghersettis (2012) och Jenkins, m.fl. (2014) teorier om nyhetsvärdering i avsnittet Analys (7). 

Vidare presenteras de slutsatser som går att dras utifrån analysen av resultatet i kapitlet 

Slutsatser och diskussion (8). Avslutningsvis följer ett kort avsnitt innehållandes förslag på en 

ytterligare utveckling av denna undersökning i kapitlet Vidare forskning (9). I kapitlet 

Litteratur- och källförteckning (10) redogörs samtliga tryckta och elektroniska källor som 

använts i denna studie. I Bilagor (11) återfinns kodschemat som legat till grund för den 

kvantitativa innehållsanalysen.  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på om, och i så fall hur, traditionell 

nyhetsvärdering och medielogik speglas i Aftonbladets, Dagens Nyheters och SVT Nyheters 

nyhetsflöden på Facebook, samt att ta reda om publikens likes- och delningsvärderingar 

korrelerar med nyhetsvärderingen. För att göra detta kommer jag genom en kvantitativ 

innehållsanalys ta reda på vad som kategoriserar det redaktionella innehåll som läggs ut på 

Facebook från respektive medieaktör, och därefter ta reda på vad som kategoriserar det som 

publiken väljer att dela och like:a. Jag kommer även jämföra de olika aktörerna med varandra 

och sedan ställa resultatet mot teorier om nyhetsvärdering och medielogik. 

 

Den övergripande frågeställningen som denna studie söker svar på är:  

• Är den traditionella nyhetsvärderingen och medielogiken giltig för nyhetsförmedlingen på 

Facebook, och speglar publikens like- och delningsmönster i så fall desamma?  

 

För att kunna svara på den övergripande frågeställningen kommer jag att undersöka följande: 

• Vilka nyhetsämnen är mest frekventa bland publiceringarna på Facebook från respektive 

aktör? 
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• Hur speglas den traditionella nyhetsvärderingen i innehållet?  

• Hur ser publikens like- och delningsmönster ut för materialet?  

• Överensstämmer publikens like- och delningsvärderingar med medieaktörernas 

nyhetsvärdering? 

 

Därefter kommer jag titta på vilka generella slutsatser som går att dra utifrån det givna 

resultatet och vad som kan sägas om de svenska medierna nyhetsförmedling på Facebook i 

förhållande till det teoretiska ramverk som denna studie vilar på.  

 

1.3. Material och avgränsningar 

Denna studie har undersökt vilket redaktionellt material som publiceras på Facebooksidorna 

samt vilket material som sprids av publiken genom likes och delningar. Därefter har resultatet 

ställts mot befintliga teorier om nyhetsvärdering, medielogik och massmedias bakomliggande 

ekonomiska drivkrafter. Det undersökta materialet i denna studie har hämtats från 

Aftonbladets, Dagens Nyheters och SVT Nyheters Facebooksidor. Dessa medier har valts ut 

eftersom de utgör den största kvällstidningen, den största morgontidningen, samt ett 

medieföretag som verkar inom public service utan kommersiella drivkrafter. Studien har 

gjorts på det totala redaktionella materialet som publicerats på Facebook under en veckas tid 

från den 20 april till den 26 april. All insamlad data om likes och delningar har hämtats två 

veckor efter att respektive inlägg har publicerats, för att ge tid åt publiken att reagera på 

materialet. I studien har kommentarer på inläggen inte undersökts. Detta främst eftersom 

antalet likes och delningar säger tillräckligt om inläggens spridning vilket är vad som önskats 

mätas, men också på grund av den tidsmässiga begränsningen för denna studie. I den 

kvantitativa innehållsanalysen, där syftet varit att mäta volym och frekvens, har varken 

innehållet i artiklarna eller innehållet i de så kallade pufftexterna till inläggen på Facebook 

studerats. Däremot har ett urval gjorts bland de mest delade och like:ade artiklarna för 

respektive Facebooksida, där fem artiklar valts ut för närmare studier av innehåll och karaktär. 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel finns inledningsvis en närmare presentation av det sociala nätverket Facebook. 

Därefter följer en förklaring över de begrepp som kan ses som specifika för Facebook och 

sociala medier. Slutligen innehåller kapitlet en presentation av de tre nyhetsmedier som valts 

ut för denna studie.  

 

2. 1. Facebook som socialt nätverk  

Facebook grundades 2004 och arbetar efter visionen ”att ge människor styrkan att dela med 

sig och göra världen mer öppen och sammankopplad. Människor använder Facebook för att 

hålla kontakten med vänner och familj, upptäcka vad som händer i världen och dela och 

uttrycka vad som betyder något för dem.” (www.facebook.com/facebook 2015).  

    I dag har Facebook över 1,3 miljarder användare världen över vilket motsvarar drygt 18,5 

procent av hela jordens befolkning. I Sverige innehar 5 736 000 personer ett konto på 

Facebook, vilket motsvarar drygt 60 procent av Sveriges befolkning. 

(www.facebookskolan.se/statistik 2015) 

    Sociala nätverk beskrivs ofta som tekniker som gör det möjligt för människor att skapa 

kontakt och prata med varandra. Facebook är det nätverk och diskussionsforum som vid 

tidpunkten för denna studie är globalt ledande sett till antalet användare. På Facebook verkar 

både privatpersoner som kan lägga upp en profil, skaffa vänner och skicka meddelanden, och 

företag som använder nätverket som en plats att kommunicera med sina kunder på. (Hadenius, 

Weibull och Wadbring 2011: 421)  

    Sociala medier som Facebook bygger på användarnas intresse att kommunicera och 

interagera med varandra och skiljer sig därför starkt ifrån traditionella medier. Facebook gör 

det möjligt för användarna att skapa olika grupper där deltagarna har gemensamma intressen 

och kan driva olika frågor. Men sociala medier kan också fungera på ett liknande sätt som de 

traditionella medierna. Genom att nyheter får snabb spridning av användarna och deras 

nätverk av vänner och grupper på Facebook fungerar sociala medier och dess användare som 

en distributionskanal för de traditionella medierna. (Hadenius, Weibull och Wadbring 

2011:422) 
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    Att medier började intressera sig för sociala medier berodde dels på de stora annonsintäkter 

man såg fanns på i synnerhet Facebook. Dessutom konkurrerar de traditionella medierna med 

de sociala medierna om människors tid. Om en stor del av tiden som människor lägger på att 

konsumera medier går åt till sociala medier så minskar tiden som läggs på de traditionella 

medierna (Hadenius, Weibull och Wadbring 2011:422); därför har traditionella mediers 

närvaro på sociala medier blivit allt viktigare för medieföretagen.  

 

2. 2. Begreppsförklaringar   

I denna studie nämns en del begrepp som är specifika för Facebooksammanhang. Här följer 

en förklaring av de interaktiva redskap som Facebook erbjuder och som är nödvändiga att 

förstå innebörden av för att kunna ta del av denna studie.  

 

2. 2. 1. Likes  

Enligt Facebooks egen definition innebär en like1 att du som användare kan ”lämna positiv 

feedback och samverka med personer och sidor som intresserar dig” 

(www.facebook.com/help 2015). En like är alltså en aktiv handling där användaren trycker 

”gilla” under ett inlägg. En siffra visas under varje inlägg som blivit like:at hur många 

personer som har klickat ”gilla” på inlägget. Det är också möjligt att ta bort en like genom att 

klicka ”sluta gilla”.  

Om du till exempel klickar på “gilla” under en väns filmklipp sker följande: 

▪ Andra som kan se filmklippet kan också se att du har gillat det 

▪ En händelse publiceras på din tidslinje om att du gillar din väns filmklipp 

      •     Personen som har lagt upp filmklippet får en avisering om att du har gillat det 

(www.facebook.com/help 2015)  

    Om man gillar en sida istället för ett inlägg skapas en koppling mellan användaren och 

sidan. Detta innebär att användaren kan se uppdateringar från sidan i sitt nyhetsflöde, att sidan 

visas i användarens profil, samt att användaren visas på sidan som en person som gillar den 

sidan. (www.facebook.com/help 2015) 

 
                                                        
1 Det engelska begreppet ”like” kommer att användas genomgående i denna studie eftersom det blivit 
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2. 2. 2. Delningar     

På Facebook finns en delningslänk under varje inlägg som innebär att användaren kan dela till 

exempel en bild eller en länk. Detta innebär att inlägget delas (oftast på den egna tidslinjen 

om inget annat angivits) och dina vänner kan se att du delat inlägget. Dessutom visas din 

delning på det ursprungliga inlägget. Antal delningar anges med en siffra. 

(www.facebook.com/help 2015)  

 

2. 3. Aftonbladet 

Aftonbladets Facebooksida har drygt 153 000 gilla-markeringar2 

(www.facebook.com/aftonbladet 2015). Utöver själva nyhetssidan som på Facebook heter 

Aftonbladet finns även en del systersidor till huvudsidan med ett mer specifikt innehåll så som 

Nöjesbladet, Sportbladet och Aftonbladet Debatt. Det mer nischade materialet som publiceras 

på dessa sidor läggs sällan ut som inlägg på huvudsidan. Aftonbladet utgör den Facebooksida 

som har flest gilla-markeringar bland de Facebooksidor som undersökts i denna studie. 

(www.facebook.com/aftonbladet 2015)  

    Aftonbladet ägs av norska Schibsted som har profilerat sig inom internet och det digitala 

där man alltid strävat efter att ligga i framkant (Petersson & Pettersson 2012:24). Aftonbladet 

var först med att publicera sig på nätet i augusti 1994. Tio år senare, 2004, hade nätupplagan 

gått om papperstidningen (Hadenius, Weibull och Wadbring 2011). I dag är Aftonbladet.se 

den mest besökta nyhetssidan på nätet med 5 100 000 besökare per vecka (Tidningsutgivarna 

2015).   

 

2. 4. Dagens Nyheter  

Dagens Nyheters Facebooksida har 58 000 gilla-markeringar3 och är därmed den näst största 

Facebooksidan av de tre sidorna som valts ut för denna studie. Utöver huvudsidan finns även 

sidorna DN Kultur, DN Sport och DN Insidan på Facebook. (www.facebook.com/dn.se 2015) 

Tidningen ägs av Bonnier AB som är stört bland de nordiska medieföretagen (Petersson & 

Pettersson 2012:23). Dagens Nyheter är Sveriges största morgontidning och dn.se hade i 

genomsnitt 1 495 000 besökare per vecka under 2014 (Tidningsutgivarna 2015).   

                                                        
2 Maj, 2015.  
3 Maj, 2015.  



8 
  

 

2. 5. SVT Nyheter 

SVT Nyheter är Sveriges Televisions plattform för webbnyheter och därmed också en del av 

public service. SVT Nyheters Facebooksida har 38 000 gilla-markeringar4, vilket är det minsta 

antalet av de tre Facebooksidorna som undersökts i denna studie. 

(www.facebook.com/svtnyheter 2015)  

    I enlighet med public service-uppdraget ska SVT fungera ”i allmänhetens tjänst” och 

tillgodose ett allsidigt utbud för olika regioner, kulturer och intressen. Finansieringen av SVT 

sker genom radio- och tv-avgiften. Därför är bolaget inte beroende av annonsintäkter och 

drivs heller inte av kommersiella intressen. Å andra sidan har public service ett intresse av att 

sända populära och breda underhållningsprogram för att behålla en stor publik, vilket också 

innebär en konkurrens för de kommersiella aktörerna. (Petersson & Pettersson 2012: 25-27)  

3. Tidigare forskning  
I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som har varit relevant för denna studie. 

Forskningen över vilka effekter sociala medier har på nyhetskonsumtionen i Europa är hittills 

väldigt knapphändig. Hille och Bakker (2013) har undersökt hur holländska medier använder 

Facebook och hur deras publik interagerar och deltar. Studien bygger på teorier om att 

nyhetsmedier använder sig av Facebook för att outsourca sin distribution till en tredje 

plattform. Detta är en kostnadseffektiv distribution eftersom plattformen inte kräver några 

driftkostnader för medieföretagen. Syftet med att finnas på Facebook är att öka sin trafik och 

på så sätt få in ytterligare intäkter. Dessa grundantaganden om nyhetsmediernas 

bakomliggande orsaker till att synas på sociala medier har även applicerats på denna studie 

och tas upp i kapitlet 4.1. Hille och Bakker har i studien tittat på 64 holländska medier för att 

ta reda på hur de använder sig av Facebook för att engagera sin publik. 10 av dessa medier 

valdes sedan ut för en mer detaljerad kvantitativ och kvalitativ analys. Data samlades in från 

sajten Allfacebookstats.com, vilket är en relativt kostsam metod och också anledningen till 

varför jag i denna studie inte använt mig av en liknande metod utan istället samlat in data ”för 

hand”. Därefter analyserades resultaten över frekvensen av inlägg på Facebook, interaktionen 

                                                        
4 Maj, 2015 
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som delningar, kommentarer och likes, vilken typ av innehåll som postades av respektive 

medieaktör och hur dessa adresserade sig till användarna, samt hur publiken reagerade. 

Studien visade att det genom att titta på de holländska traditionella mediernas nyhetsarbete 

(online och offline) inte går att förutspå hur närvaron kommer se ut på Facebook. De 

holländska medier som undersökts i studien tycktes inte ha någon klar strategi för hur 

Facebook skulle användas, vilket ledde till ett lågt deltagande och en minimal interaktion från 

publiken sida. (Hille och Bakker 2013) 

    Den tidigare forskningen om svenska mediers användning av Facebook och sociala medier 

är mycket knapphändig. I rapporten Delad glädje är dubbel glädje (Wadbring och Ödmark 

2014) har en undersökning gjorts om vad som karaktäriserar de nyheter som delas mest i 

sociala medier. Det undersökta materialet har hämtats från nyhetsbrevet Sociala Nyheter som 

samlar information om vilket innehåll som fått stor spridning i sociala medier. Eftersom jag i 

denna studie velat titta på spridningen enbart på Facebook och dessutom haft intresse av att 

samla in data över vad som inte delas, har denna metod inte varit applicerbar på min studie. 

Rapportens teoretiska ramverk har däremot varit relevant även för denna studie. I Delad 

glädje är dubbel glädje har författarna använt sig av teorier om gatekeeping och 

nyhetsvärdering, vilket även ingått i det teoretiska ramverket för denna studie. Resultatet 

visade att det är de traditionella mediernas nyhetsartiklar som delas i störst utsträckning. Vad 

gäller nyhetsvärderingen stod den traditionella nyhetsvärderingen starkare än den digitala 

även online. Merparten av de mest delade artiklarna var kontroversiella, och de mest delade 

nyhetsämnena var politik och ekonomi.  

    Ytterligare en studie som varit användbar i förarbetet för denna studie utgörs av en rapport 

om massmedias nyhetsdistribution i tidsåldern för sociala medier (Newman 2011). Rapporten 

behandlar hur sociala medier förändrat nyhetsproduktionen, distributionen och 

nyhetskällorna. Därmed har medieföretagens affärsmodeller kommit att förändras ytterligare. 

Resultatet visar att sociala medier blivit ett av de viktigaste sätten för att upptäcka 

nyhetsinnehåll i Storbritannien, samtidigt som sociala medier från medieföretagens synvinkel 

har en viktig roll som ”trafikdragare” till den egna webbplatsen. Facebook har blivit det i 

särklass viktigaste sociala mediet för att dra trafik till nyhetssajterna, medan Twitter snarare 

fungerar som ett användbart verktyg för journalister att hitta nyhetsmaterial. 

Nyhetsorganisationernas oro över att sociala medier kommer att störa de redan befintliga 

affärsmodellerna har ökat, vilket gjort att strategier utvecklats för att kunna använda sociala 

medier som ett effektfullt sätt att dra trafik och engagera publiken för att på så sätt maximera 
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de kommersiella intäkterna till den egna webbplatsen. Rapporten bygger på erkännandet av 

massmedier som kommersiella företag med bakomliggande företagsekonomiska drivkrafter, 

vilket även är den teori som denna studie vilar på. I följande kapitel kommer denna teori ges 

en närmare presentation.  

4. Teoretisk ram  
I detta avsnitt presenteras de teoretiska ramverk som legat till grund för denna studie.  

 

4. 1. De företagsekonomiska drivkrafterna 

Eftersom denna studie undersöker hur svenska mediers nyhetsförmedling ser ut på Facebook 

är det viktigt att rama in orsakerna till varför medierna väljer att använda sociala medier för 

att sprida sitt material. Denna studie vilar på teorin om de företagsekonomiska drivkrafterna 

som bakomliggande faktorer till varför nyhetsmedier använder sociala medier, och på 

utgångspunkten för massmedias ekonomiska förhållningssätt som grundas i erkännandet av 

att massmedia består av industriella och kommersiella organisationer som förmedlar en vara 

till sin publik (Muldock, Golding 1973: 206).  

    Också Wasko (2014) menar att kommersialiseringen av medierna har ökat och att 

medieinnehåll och kommunikation alltmer kan betraktas som råvaror, produkter och tjänster 

som säljs av vinstdrivande företag till konsumenter. Medielandskapet är fyllt med 

kommersiella budskap, samtidigt som privatiseringen av medieföretag fortsätter. (Wasko, 

2014:262). När medieföretagen expanderar skapas nya affärsområden och det som tidigare 

varit uppdelat på olika företag har i dag blivit delar av stora mediekonglomerat. Företagen 

inom samma konglomerat kan samarbeta i marknadsföringen av en produkt och därmed skapa 

en synergieffekt. Samtidigt som allt fler företag slås samman blir frågan om konkurrens än 

mer viktig. Att medielandskapet samgår får betydelser för allmänheten som är beroende av 

nyheter och att som medborgare bli informerade genom oberoende journalistik. (Wasko 

2014:222) Samtidigt är det en angelägenhet att bevara mångfalden och bredden i skildringen 

av samhälle (Picard & Ots, 2010:68-69).  

    Picard & Ots (2010) har sammanfattat de ekonomiska krafterna som påverkar mediernas 

förutsättningar enligt följande modell: 1) konsumenter och annonsörers efterfrågan på 
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innehåll och reklamutrymme, 2) marknadens konkurrenssituation, kostnadsstrukturer och 

inträdesbarriärer, samt 3) inhemska internationella reglerade krafter som inverkar på teknik, 

organisation och uppträdande. Samtliga krafter styr hur marknadsvillkoren för medieaktörerna 

ser ut, dess konkurrens, samt vilket innehåll som produceras (Picard & Ots 2010:57-58). Den 

första punkten är viktig att ha i åtanke vad gäller innehållet på sociala medier. Eftersom målet 

med medieaktörernas närvaro på sociala medier är att dra trafik till den egna webbsajten, 

värderas nyhetsmaterialet utifrån vad redaktionen anser att publiken vill ha. Utvecklingen av 

nya satsningar sker därför utifrån ett marknadsperspektiv där man önskar attrahera 

målgrupper som är köpstarka och därmed också attraktiva för annonsörer. (Nygren 2010:163) 

   Det finns alltså ett antagande att medieföretagen utifrån dessa teorier ser en fördel i att ge 

publiken det innehåll de vill ha, och alltså borde tendenser att marknadsanpassa innehållet på 

sociala medier synas då medieföretagens syfte med att finnas på sociala medier är att nå en 

ökad trafik som genererar en större ekonomisk vinst.  

 

4. 2. Mediekonvergens 

Mediekonvergens förklaras ofta som en likriktning och sammanslagning av olika 

medieformer och ordet nämns ofta i studier om onlinejournalistik. Man syftar då på ett 

nyhetsmediums olika kanalers sammanhållande funktion och relation till varandra där 

medieinnehåll sprids genom flera olika plattformar (Colson, Heinderyckx 2008:145). Colson 

och Heinderyckx (2008) förklarar begreppet ”media convergence” som att ett nyhetsmedium 

tillhandahåller sitt innehåll i olika typer av format för att tillgodose alla plattformar och 

distributionskanaler. Nyhetssajters Facebooksidor och medieföretagens egna webbsidor kan 

därför ses utgöra en konvergens där Facebook fungerar som en viktig marknadsföringskanal 

för att öka trafiken till webbplatsen. När trafiken ökar så skapas ett mer attraktivt 

annonsutrymme, vilket innebär att konvergenser även har betydelse för de ekonomiska 

villkoren.  

     Mediekonvergenser beror dels på den tekniska utvecklingen, men också på de ändrade 

ekonomiska förutsättningarna. Digitaliseringen har medfört att medieinnehåll kan produceras 

från samma tekniska plattform och sedan distribueras i flera olika digitala kanaler, vilket gör 

att det ibland ”flyter ihop” ur publikens synvinkel. Men det ökade medieutbudet leder också 
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till en fragmentering av publiken vilket också innebär att konkurrensen om publiken hårdnar. 

Hvitfelt och Nygren (2010) menar att mediekonvergenser inte kan ses som ett tillstånd, utan 

snarare bör ses som en process av förändring som pågår i flera delar samtidigt. Sett till ägande 

och distribution pågår en konvergens som går mot en koncentration med allt färre 

företagsgrupper och ägare både i Sverige och i övriga världen. Konvergensen är även tydlig i 

den tekniska utvecklingen från att innehåll produceras till att det konsumeras. Reportrar 

förväntas behärska fler led i den mediala produktionen som så kallade multireporter, samtidigt 

som det för publiken sker en stor utveckling i tekniken som används för att konsumera 

medieinnehållet. Vidare konvergeras innehållet då olika kanaler likriktas i och med att samma 

råmaterial används i olika utbud. Internet som distributionskanal har lett till en utveckling av 

nya medieformer där olika uttryck som tidigare varit åtskilda har förenats. Detta tillsammans 

med internets möjlighet till interaktivitet har skapat nya konvergenta former av innehåll samt 

nya sätt att konsumera innehållet. (Hvitfelt & Nygren 2010: 21-23) Nyhetsdistributionen på 

Facebook kan ses som ett exempel på detta.  

    Ofta talar man om även om ”cross media news production” (Bunz 2013:15) där redaktioner 

samarbetar med varandra. På Facebook blir tidningens publik inte enbart en mottagare utan 

även en viktig distributionskanal eftersom den där kan dela, like:a och kommentera materialet 

och därmed bidra till att det når fler. För massmedier fungerar Facebook som ett verktyg för 

att dra trafik till den egna webbplatsen.  

 

4. 3. Digitaliseringen 

Ytterligare en viktig teori för den här studien är hur den teknologiska utvecklingen har 

påverkat medierna och lett till en digitalisering. Genom internets uppkomst skapades en 

distributionskanal som varken var kostsam eller komplicerad för nyhetsaktörerna, men som 

också medförde en kraftigt ökad konkurrens (Bunz 2013:84-85). Den teknologiska 

utvecklingen gjorde det möjligt för journalistiken att förmedlas online. På senare tid har 

ytterligare en stor utveckling skett där medier har insett kraften i sociala medier. Bunz (2013) 

beskriver den interaktiva effekten som revolutionerande för journalistiken.  

 
While traditional mass media deliver identical news to each member of the public, the mass of the digital 

Leviathan is a patchwork that consists of some users who have clicked on the link of a search result, the 
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‘friends’ on Facebook, the followers on Twitter, or the readers of a blog: the internet is a conglomeration of 

mini-masses. (Bunz 2013:72) 

 

    I och med den ökade konkurrensen som internet innebar för medierna har sociala medier 

kommit att vara särskilt betydande för nyheters spridning på internet där den kraftiga 

ökningen av utbudet har delat upp publiken på olika typer av medier (Bruns 2008). Hvitfelt 

och Nygren (2010:24) beskriver det som att ”Den gamla masspubliken är på väg bort när ny 

teknik innebär att små grupper inom publiken kan välja sina medier utifrån musiksmak, 

intressen och social bakgrund”. Dessa teorier kommer att presenteras närmare i nästa kapitel 

om den aktiva publiken.  

 

 

4. 4. Den aktiva publiken  

Samtidigt som den nya tekniken och medieinnehållet konvergerar, sker en divergens av 

publiken. Före digitaliseringen var det journalistens främsta uppgift att fungera som en så 

kallad ”gatekeeper” och sålla bland det inkomna materialet för att bestämma vad som 

publicerades och på vilket sätt (Bruns 2008:175). Målet var att den publicerade slutprodukten 

skulle vara så slipad att den enbart innehöll det mest relevanta för tidningens eller 

mediekanalens publik. Samtidigt ville man ge publiken en så bred och omfattande bild av 

olika nyhetshändelser som möjligt och erbjuda nästintill ”all the news that´s fit to print” 

(Bruns 2008:176). På webben har de tidigare kraven på journalistens roll som en gatekeeper 

suddats ut till följd av det överflöd av källor som webben har att erbjuda. De enskilda källorna 

ska därmed inte behövt ta samma ansvar att förmedla en allmängiltig bild av en 

nyhetshändelse, menar Bruns. Istället fungerar journalisten och publiken som gatewatchers, 

ett begrepp som Bruns beskriver på följande sätt:  

 
(…) it is a matter of observing the many gates through which a steady stream of information passes from 

these sources, and of highlighting from this steam that information which is of most relevance to one’s own 

personal interest or to the interests of one’s wider community. (Bruns 2008:177) 

 

Gatewatchingteorin är applicerbar även på sociala medier eftersom varje plattform har ett 

stort informationsflöde och också utgör en del av nyhetsmediernas plattformar. Traditionella 

medier, och i synnerhet public service, har haft ett ansvar att tillgodose sin publik med det 

som de vill ha och erbjuda ett brett utbud med något som passar alla. Onlinejournalistiken å 
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andra sidan är inte lika hårt hållen eftersom vetskapen finns att det redan existerar ett enormt 

utbud online. Gatekeeping i syfte att erbjuda en bred och balanserad bevakning är således inte 

lika nödvändig eftersom antalet ”gates” har ökat bortom all kontroll. Att journalistens roll inte 

längre är att fungera som en gatekeeper är vad de traditionella medierna brottas med i 

anpassningen till den nya konkurrensen från all form av medborgarjournalistik. Att bestämma 

exakt vad som publicerades gav tidigare redaktionen och journalisten en makt eftersom de på 

så vis kunde styra nyhetsagendan och välja vart allmänheten skulle rikta sin blick. De blev 

därmed viktiga opinionsbildare. I en tid där mediekonsumenten har förvandlats från en läsare 

eller tv-tittare till att istället bli en ”surfare”, användare eller egen nyhetsproducent, som 

dessutom interagerar med och kommenterar nyhetsutbudet, har makten som opinionsbildare 

och agendasättare minskat för de traditionella medierna. Dessa har istället utvecklat alternativ 

till gatekeeping som analyser och kommenterande av nyheter som inte kommer från en 

auktoritär position utan istället från en kollektiv kunskap. Online-gatekeeepern är inte längre 

journalisten, utan vem som helst som är intresserad av själva processen att hitta nyheter. 

Eftersom mycket av läsarnas interaktion sker genom sociala medier och Facebook kommer 

teorier om publikens förändrade roll i relation till journalistens vara användbara i tolkningen 

för denna studies resultat. (Bruns 2008) 

 

    Även Bunz (2013) tar upp liknande teorier där hon refererar till Hannah Arendt’s 

kategorisering av publikens förändrade roll i det digitala nyhetsrummet. Digitala publikationer 

finns tillgängliga i ett överflöd för alla, men är inte relevant för alla.    

…the chapter finds that there is a digital public, when something becomes potentially accessible for 
everybody, and there is a journalistic public, when something becomes potentially accessible but 
also is relevant for all at the same time. (Bunz 2013:64).  

Publiken i det digitala nyhetsrummet har alltså en roll som gatewatchers för sin egen 

nyhetskonsumtion. Den huvudsakliga skillnaden mellan den digitala publiken och 

traditionella mediers publik är vilket ansvar som mottagaren har. Tidigare har nästan allt 

ansvar för vad som ses som viktigt och av allmänhetens intresse legat på avsändaren. I dag är 

det istället nyhetskonsumenten själv som genom gatewatching bygger sitt eget nyhetsflöde 

och därmed har eget ansvar för vad det innehåller.  

   Även Jenkins, Ford och Green (2014) talar om den aktiva publiken genom 

engagemangsbaserade modeller. I dessa ses publiken som en grupp av aktiva aktörer som 
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genom sina handlingar kan generera alternativa former av marknadsvärde. Den premierade 

gruppen består av människor som är beredda att söka igenom flera kanaler för att därefter ta 

till sig det de själva finner intressant. Dessa modeller värdesätter spridningen av 

medieinnehåll eftersom den engagerade publiken är mer benägen att dela, rekommendera och 

diskutera materialet, vilket är fallet i sociala medier. Teorier om den aktiva publiken visar 

alltså att även publikens engagemang har betydelse för mediernas ekonomiska förutsättning. 

Detta utgör drivkrafterna till varför traditionella medier vill ha en publik som interagerar med 

medieinnehållet på sociala medier.  

 

4. 5.  Nyhetsvärdering och medielogik 

Vad som avgör om en händelse blir till en nyhet beror på en rad olika faktorer. Det kan handla 

om att något oväntat och uppseendeväckande sker, likväl som det kan handla om händelser 

som sedan länge planerats och som redaktionen beslutat att bevaka. En del händelser får ett 

högt nyhetsvärde av att de rör kända eller offentliga personer, och vissa av att de faller väl in i 

ett redan aktuellt och omdiskuterat nyhetstema. (Ghersetti 2007) 

    Det finns ett flertal olika kriterier för traditionell nyhetsvärdering som rör innehållet i 

materialet. Om en nyhet uppfyller någon eller flera av kriterierna för nyhetsvärdering är 

sannolikheten större att det inträffade också blir till en nyhet. Dessa är några av de vanligaste 

kriterierna:  

• Närhet: en nyhet som ligger nära i tid, rum och kultur har en större aktualitet och får därmed 

ett högre nyhetsvärde.  

• Sensationer och avvikelse: något som avviker från det normala, är sensationsartat eller 

innebär en stor förändring har ett högt nyhetsvärde.  

• Elitcentrering: händelser som rör kända personer och personer med makt har ett högre 

nyhetsvärde än om händelsen inträffar en icke-känd person.  

• Förenklingar: nyhetshändelser som är lättbegripliga och enkla att berätta på ett begripligt 

sätt blir oftare nyheter än händelser som är komplicerade.   

(Ghersetti 2012:212) 
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    Även professor Håkan Hvitfelt (1985) har utvecklat en modell för nyhetsvärdering som 

bygger på en studie över vad som tenderar att hamna på tidningarnas förstasidor. Hvitfelts 

studie visar att sannolikheten för att en nyhet ska bli en förstasidesnyhet ökar om nyheten 

behandlar:  

• ett traditionellt sakområde 

• och det är kort avstånd 

• till faktiska händelser  

• som dels är sensationella och överraskande 

• dels handlar om vissa enskilda personer 

• och är enkla 

• men viktiga eller relevanta 

• utspelas under kort tid men som del av ett tema 

• samt är negativa 

• och härstammar från traditionella källor. 

(Hivitfelt 1985:148) 

    Men för att förstå varför en händelse blir till en nyhet räcker det inte enbart att titta på 

teorier om nyhetsvärdering. En annan viktigt aspekt är medielogik som handlar om vilka 

tekniker som journalister använder för att öka nyhetsvärdet för en händelse och göra den mer 

attraktiv för publiken. Dessa tekniker sammanfattas som:  

▪ Tillspetsning (händelsen förses med en viss vinkel)  

▪ Förenkling (händelsen förenklas och flera perspektiv uteblir)  

▪ Konkretisering (händelsen görs tydlig för läsaren)  

▪ Polarisering (nyheten betonar eller förstärker motsättningar)  

▪ Intensifiering (nyheten framhäver händelsen i termer av drama och konflikter) 

(Statens medieråd 2015)  

Jenkins, Ford och Green (2014) menar att innehåll som delas digitalt också har en sorts 

nyhetsvärdering från publikens sida, och trots att det inte finns någon gemensam organisation 
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med gemensamma värderingar bakom valen så går det att se vissa tydliga drag i det innehåll 

som delas på internet.   

• Innehåll som kan ge delade erfarenheter. Det kan handla om eskapistiska teman, fantasier 

om förvandling, delade erfarenheter, värderingar eller nostalgi för att stärka de sociala 

banden.  

• Humoristiskt innehåll. Humor är ett sätt för människor att uttrycka och validera sina 

relationer med dem som de delar skämtet med.  

• Innehåll som är parodiskt. Bygger på gemensamma referenser som inte delas och förstås av 

alla.  

• Ofullständigt innehåll. Det som inte omedelbart är begripligt ger näring åt publikens 

individuella och kollektiva intelligens, samt engagerar publiken dynamiskt att delta.  

• Mystiskt innehåll. Innehåll som präglas av en osäkerhet i sanningshalten, eller som väcker 

frågor huruvida det finns bakomliggande kommersiella krafter eller inte.   

• Kontroversiellt innehåll. Innehåll som väcker debatt, kan utlösa intensiv oenighet hos 

publiken eller bygger på motstridigheter.  

• Innehåll som bygger på rykten. Ryktesbaserat innehåll skapar en osäkerhet om vad som 

egentligen inträffat.  

(Jenkins, Ford och Green 2014:237-255) 

    Publikens interaktivitet på nätet och på sociala medier påverkar det journalistiska arbetet 

och nyhetsvärderingen stort, vilket också bidrar till att journalistens yrkesroll och normer 

ifrågasätts. Det finns en strävan efter att nå ett högt läsartal i det som publiceras vilket tydligt 

visas i hur artiklar vinklas och rubriceras. Dessutom prioriteras ämnesområden som ger en 

hög läsarkontakt och interaktivitet. (Nygren 2010:160) 

    Nyhetsvärderingen påverkas både av ett publicistiskt styrfält med utgångspunkt i vad 

journalisterna anser är viktiga nyheter, och av ett marknadsmässigt styrfält som utgår från 

publikens efterfrågan om innehåll (Nygren 2010:161 efter Johansson 2004). En ökad 
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möjlighet till interaktion från publiken har lett till att en större vikt läggs på de 

marknadsmässiga bedömningarna, det vill säga vad publiken vill ha (Nygren 2010:161).  

Dessa teorier om nyhetsvärdering och medielogik kommer användas i analysen av 

medieinnehållet som publiceras på Facebook, samt i analysen av hur publiken väljer att dela 

och like:a detta innehåll.  

5. Metod 
I detta kapitel presenteras den valda metoden för denna studie. Inledningsvis presenteras 

urvalet, därefter följer en metodbeskrivning, val av variabler, metodkritik och slutligen 

diskuteras studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

 

5. 1. Urval  

Materialet i denna studie har hämtats från Aftonbladets, Dagens Nyheters och SVT Nyheters 

Facebooksidor under en veckas tid. Dessa tre medieaktörer har valts för att kunna jämföra 

Sveriges största kvällstidning, Sveriges största morgontidning och ett public service-bolag 

som inte drivs av kommersiella krafter. Urvalet består av det totala antalet inlägg på dessa tre 

Facebooksidor från det först publicerade inlägget på måndagen till det sist publicerade 

inlägget påföljande söndag. Insamlingen av materialet gjordes den 20 till 26 april eftersom 

denna vecka inte innehöll någon ovanligt stor nyhetshändelse som skulle kunna komma att 

påverka nyhetsflödet i stort och ge ett resultat som var olikt en ”vanlig” nyhetsvecka utan 

någon stor nyhetshändelse. Med en ovanligt stor nyhetshändelse menas exempelvis 

nyhetshändelser i samband med val, katastrofer, politiska skandaler eller drev. Den valda 

veckan har heller inte innehållit någon helgdag eller annan högtid som riskerat att kunna 

påverka nyhetsrapporteringen. Insamlandet av likes och delningar har för respektive 

nyhetsinlägg har hämtats två veckor efter att det publicerats. Detta har gjorts för att ge alla 

artiklar lika lång tid att like:as och delas. Det finns självklart en möjlighet att enstaka 

nyhetsinlägg kommenteras, delats och like:ats även efter dessa två veckor, och på så sätt fått 

ytterligare en större spridning. Men på grund av de tidsmässiga begränsningarna för denna 

studie har gränsen satts vid två veckor för varje inlägg, därför riskerar artiklar som fått en stor 

spridning efter två veckor inte att täckas in korrekt.  
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    I studien har jag valt att inte titta på inläggens kommentarer eftersom detta inte varit 

väsentligt för min studie. Innehållet i kommentarerna har inte någon betydelse för inläggens 

spridning, däremot hade det kunnat vara intressant att titta på antalet kommentarer som 

inläggen fått för att på så vis få ytterligare en faktor som kan visa på inläggets spridning. 

Eftersom de mest delade och like:ade inläggen kan ha närmare tusen kommentarer, och dessa 

inte visas som en siffra utan kräver att man räknar var och en för sig, har jag dock valt att inte 

mäta denna faktor på grund av begränsningen i denna studies omfång. Jag anser att likes och 

delningar utgör två faktorer som tydligt kan kopplas till inläggets spridning, och ser det därför 

inte heller som absolut nödvändigt att mäta även kommentarer.   

    Inläggen som länkar till någon form av redaktionellt material på nyhetssajten, där en rubrik 

satts och någon form av innehåll presenterats, har jag valt att kalla för en artikel. I vissa fall 

innehåller dessa artiklar enbart rörligt material vilket kan vara viktigt att påpeka.  

 

5. 2. Metodbeskrivning  

I denna studie har jag valt att använda mig av en kvantitativ innehållsanalys för att söka svar 

på min frågeställning, detta eftersom den kvantitativa innehållsanalysen är en användbar 

metod då man vill göra ett större material tillgängligt för analys. En kvantitativ 

innehållsanalys syftar alltid till att kunna gå från det enskilda mot det generella (Nilsson 

2000:111), vilket denna studie ämnat göra. 

    Jag har valt att arbeta i statistikprogrammet SPSS för att på så vis kunna ta fram enkla 

figurer och tabeller samt kunna söka i mitt material. Efter att varje artikel tilldelats ett 

variabelvärde för vilken kategori den tillhör, vilken Facebooksida den publicerats på, samt 

vilken veckodag, har data samlats in för varje artikels antal likes och delningar på Facebook 

för att kunna se inom vilka kategorier flest artiklar publicerats för respektive Facebooksida. 

Totalt sett samlades 133 inlägg in från Facebook. Med start från det första inlägget som 

publicerades måndagen den 20 april fördes data in fram till det sist publicerade inlägget på 

söndagen den 26 april. Jag tog ingen hänsyn till vilken tid det första inlägget publicerade 

eftersom dessa kunde skilja sig åt mellan de olika Facebooksidorna, utan allt som publicerats 

efter klockan 00.00 på natten till måndagen fördes in i statistiken. I insamlandet av inläggen 

har artiklarna skummats igenom för att dessa inte skulle riskera att kodas fel på grund av en 

missvisande rubrik eller ingress.  

    Insamlandet av antalet likes och kommentarer har gjort för att få ett mått på hur stor 

spridning ett inlägg fått på Facebook, samt för att visa på publikens like- och 
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delningsmönster. Min metod grundar sig alltså på antagandet att ett inlägg med fler likes och 

delningar nått en större spridning, och därmed varit mer ”framgångsrikt”, än ett inlägg med ett 

färre antal likes och delningar. Detta antagande har gjort för att kunna samla in de mätbara 

faktorer som finns att tillgå eftersom jag varken kunnat se medieaktörernas egen statistik eller 

haft möjlighet att köpa in tjänster för spridningsstatistiken.  

 

5.3. Val av variabler 

    I mitt val av variabler har jag försökt hitta olika aspekter som kan utmärka 

nyhetsrapporteringen som sker på Facebook. I mitt kodschema har jag valt att kategorisera in 

varje nyhetsinlägg i nyhetskategorier för att kunna besvara frågan om vilken typ av material 

som att läggas upp på Facebook, och alltså ta reda på hur nyhetsvärderingen ser ut. Det är av 

stor vikt att variablerna är uttömmande i förhållande till problemformuleringen och värdena 

bör dessutom vara ömsesidigt uteslutande. För att ta fram ett så funktionellt och tydligt 

kodschema som möjligt har jag först utfört en pilotstudie där jag testat mig fram för att se hur 

kodschemat fungerar i praktiken. I pilotstudien innehöll kodschemat endast nio 

variabelvärden vilket gjorde att en del av artiklarna var svåra att kategorisera in och ett högt 

antal gavs i kategorin ”Övrigt”. Jag valde därför att lägga till ett antal kategorier, samt dela 

upp kategorin ”Politik” i inrikespolitik och utrikespolitik. Kodschemat innehåller de olika 

variabelvärdena ”Politik inrikes”, ”Politik utrikes”, ”Brott”, ”Sport”, ”Ekonomi och 

näringsliv”, ”Väder och naturkatastrofer”, ”Olycka”, ”Hälsa”, ”Kultur”, ”Nöjes- och 

kändisnyheter”, ”Livsstil”, ”Debatt”, ”Ledare”, ”Trivialiteter”, ”Teknik”, ”Bostad”, ”Motor”, 

”Jobb och studier”, ”Krönika/kolumn”, ”Övrigt”, ”Kollektivtrafik/trafik” och ”Vetenskap”. 

Jag har valt att ha med Debatt, Ledare och Krönika/kolumn som egna kategorier trots att 

dessa mer kan ses som texttyper än nyhetsämnen. Detta har gjorts för att få ett statistiskt 

underlag över vad som är opinionsjournalistik och inte vilket senare kommer visa sig vara 

utmärkande i resultatet över hur nyhetsrapporteringen skiljer sig mellan de olika 

nyhetsaktörerna på Facebook.  

   I valet av nyhetskategorier till kodschemat har jag tittat på hur tidigare studier valt att ta 

fram sina variabelvärden, samt inspirerats av de olika sektionerna som Aftonbladet, Dagens 

Nyheter och SVT Nyheter själva valt att dela upp sitt nyhetsinnehåll i på sina nyhetssajter.  

  

5. 4. Metodkritik 
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Kvantitativa innehållsmetoder har visat sig vara framgångsrika i tidigare studier av 

nyhetsinnehåll där materialet är stort, men metoden har även kritiserats för att analysen enbart 

studerar separata delar i innehållet och att helhetsperspektivet därmed skulle riskera att gå 

förlorat. För denna studie har den kvantitativa innehållsanalysen varit att föredra eftersom 

helheten av forskningsproblemet bättre kan förklaras just genom att undersöka och utlysa 

delarna. Jag har därefter kunnat titta på enskilda artiklar i efterhand, genom att enkelt kunna 

hitta de mest delade och like:ade artiklarna i statistiken.  

    Den kvantitativa innehållsanalytiska metoden har kritiserats av forskare som förespråkat 

kvalitativa metoder för att den varit en bristande förutsättning för att tolka och förstå ett 

innehålls betydelse på djupet. (Nilsson 2000:113). Det är viktigt att i kvantitativa 

innehållsanalyser ställa sig frågan om artiklarnas volym och frekvens verkligen har betydelse 

för uppfattningen. ”Betyder två artiklar dubbelt så mycket som en artikel?” (Nilsson 

2000:115). Eftersom jag i denna studie velat ta fram ett mått på hur nyheter värderas utifrån 

ämne har jag ändå valt att arbeta utifrån antagandet att antalet inlägg inom en viss kategori 

har betydelse för hur den värderas. I denna studie har det inte varit möjligt att använda en 

kvalitativ metod på drygt 130 artiklar eftersom en sådan metod skulle vara alltför 

tidskrävande. Genom en kvantitativ innehållsanalys var det möjligt att mer effektivt kunna 

jämföra och mäta frekvens och volym i materialet.  

    Den mänskliga faktorn är alltid en riskfaktor i kvantitativa metoder eftersom det finns en 

risk att material kodas fel, antingen genom ett felslag på tangenterna eller på grund av att 

artiklarna enbart skummats igenom. För att minska riskerna med att materialet kodas fel hade 

en kontrollkodning kunnat göras antingen av mig, eller allra helst av någon annan person, och 

därmed ökat studiens reliabilitet. Tyvärr var en kontrollkodning inte genomförbar inom 

tidsramen för denna kandidatuppsats.       

    Att ha en hög validitet och reliabilitet är viktigt i en kvantitativ undersökning för att 

säkerställa kvalitén på studien. Jag har strävat efter att i min studie mäta flera variabler som 

noga testats i en pilotstudie för att min undersökning ska få en så hög reliabilitet som möjligt. 

Validiteten har också säkerställts genom att jag i denna studie arbetat efter tydliga 

frågeställningar vars resultat varit mätbara genom den kvantitativa undersökningen och det 

kodschema som använts. 

    På grund av den tidsmässiga begränsningen har jag valt att enbart studera tre svenska 

mediers nyhetsflöden på Facebook under en veckas tid. Självklart hade ett större material 

varit eftersträvansvärt för att kunna dra fler generella slutsatser över hur svenska medier 
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verkar på Facebook, men återigen har begränsningarna gjorts på grund av denna studies 

omfång.  

Vad gäller studiens generaliserbarhet är också viktigt att påpeka att urvalet som gjorts är 

relativt litet, och eftersom den valda veckan för det insamlade materialet inte var 

slumpmässigt vald är det statistiskt sett inte möjligt att dra slutsatser som kan sägas vara 

giltiga för ett större material än det undersökta.  

6. Resultatredovisning 
I detta kapitel kommer resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen att presenteras. 

Kapitlet är uppdelat i tre delar där varje del representerar en Facebooksida. För varje 

Facebooksida presenteras antalet publiceringar per kategori, tabeller över vilka kategorier som 

gett flest likes per inlägg, de fem artiklar vars inlägg like:ats av flest, tabeller över vilka 

kategorier som gett flest delningar per inlägg, samt de fem artiklar vars inlägg delats av flest. 

Slutligen följer en sammanställning över det genomsnittliga antalet likes och delningar per 

kategori för samtliga Facebooksidor.  

 

6. 1. Publiceringar från Aftonbladet 

Aftonbladet publicerade totalt 44 artiklar under den för studien valda veckan. Flest artiklar 

publicerades i kategorierna Trivialiteter (11), Brott (7), Hälsa (5), Nöjes- och kändisnyheter 

(4) samt Olycka (3).  

 

Kategori Antal 
artiklar 

Trivialiteter 11 

Brott 7 

Hälsa 5 

Nöjes- och kändisnyheter 4 

Olycka 3 

Motor 2 

Övrigt 2 
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Konsument 1 

Vetenskap 1 

Krönika/kolumn 1 

Jobb och studier 1 

Bostad 1 

Livsstil 1 

Kultur 1 

Väder och naturkatastrofer 1 

Sport 1 

Politik, utrikes 1 

Politik, inrikes 0 

Ekonomi och näringsliv 0 

Debatt 0 

Ledare 0 

Teknik 0 

Totalt 44 

Tabell 1. Antalet publicerade artiklar per kategori på Aftonbladets Facebooksida.  

 

6. 2. Aftonbladets mest like:ade inlägg 

Det genomsnittliga värdet för antalet likes per artikel på Aftonbladets Facbooksida var under 

perioden för studien 959,43 likes. De inlägg som fick flest antal likes i genomsnitt var artiklar 

inom kategorierna Motor (3551,50), Vetenskap (2167,00), Trivialiteter (1204,06), Övrigt 

(1204,09) och Väder och naturkatastrofer (1057,00). Minst like:ade var kategorierna Sport 

(98,00), Livsstil (108,00), Krönika/kolumn (176, 00), Konsument (229,00) och Kultur 

(323,00).  

 

Kategori Antal 
likes, 
(M) 

Motor 3551,50 

Vetenskap 2167,00 

Trivialiteter 1204,09 

Övrigt 1106,50 
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Väder och naturkatastrofer 1057,00 

Brott 1052,29 

Bostad 1047,00 

Politik, utrikes 609,00 

Olycka 606,00 

Hälsa 567,60 

Jobb och studier 422,00 

Nöjes- och kändisnyheter 349,00 

Kultur 323,00 

Konsument  229,00 

Krönika/kolumn 176,00 

Livsstil 108,00 

Sport 98,00 

Tabell 2. Medelvärde (M) för antal likes per kategori. 

De mest like:ade inläggen på Aftonbladets Facebooksida länkades till dessa artiklar:  

1. ”Osttjuven Molly har fått hundratusentals att skratta: ’Det bara exploderade’” 

(Adolfsson 2015). Kategori: Trivialiteter. Antal likes: 6784.  

2. ”Svenska poliserna tackades av polischef” (Melin 2015). Kategori: Brott. Antal likes: 

5763. 

3. ”Volvo byter ut stolen – mot en lyxig fotpall” (Gustafsson 2015). Kategori: Motor. 

Antal likes: 5726.  

4. ”Ica-butikens dansreklam – härlig eller bara pinsam?” (Aftonbladet 2015) Kategori: 

Trivialiteter. Antal likes: 2235.  

5. ”Videon som visar att det finns ett särskilt band mellan en mamma och hennes barn” 

(Aftonbladet 2015) Kategori: Vetenskap. Antal likes: 2167.  

 

6. 3. Aftonbladets mest delade inlägg 

Det genomsnittliga värdet för antalet delningar per inlägg var 127,89 delningar för inläggen 

på Aftonbladets Facebooksida. De inlägg som fick flest antal delningar i genomsnitt var 

artiklar inom kategorierna Vetenskap (471,00), Motor (377,50), Övrigt (292,50), Väder och 

naturkatastrofer (173,00) och Olycka (160,00). Minst antal delningar i (genomsnittligt värde 
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per inlägg) fick inläggen med artiklar inom kategorierna Sport (2,00), Nöjes och 

kändisnyheter (10,25), Kultur (18,00), Krönika/kolumn (33,00) och Livsstil (36,00).    

Kategori Antal 
delningar, 
(M) 

Vetenskap 471,00 

Motor 377,50 

Övrigt 292,50 

Väder och naturkatastrofer 173,00 

Olycka 160,00 

Trivialiteter 147,45 

Bostad 129,00 

Hälsa 98,60 

Konsument 86,00 

Brott 84,43 

Politik, utrikes 71,00 

Jobb och studier 41,00  

Livsstil  36,00 

Krönika/kolumn 33,00 

Kultur 18,00 

Nöjes- och kändisnyheter  10,25 

Sport 2,00 

Tabell 3. Medelvärde (M) för antal delningar per artikel och kategori.  

De mest delade artiklarna på Aftonbladets Facebooksida länkades till följande artiklar: 

1. ”Osttjuven Molly har fått hundratusentals att skratta: ’Det bara exploderade’” 

(Adolfsson 2015). Kategori: Trivialiteter. Antal delningar: 680. 

2. ”Volvo byter ut stolen – mot en lyxig fotpall” (Gustafsson 2015). Kategori: Motor. 

Antal delningar: 556. 

3. ”Videon som visar att det finns ett särskilt band mellan en mamma och hennes barn” 

(Aftonbladet 2015) Kategori: Vetenskap. Antal likes: 471.  

4. Videoklipp om en spjutrocka som hittats i Peru. (Aftonbladet 2015) Kategori: Övrigt. 

Antal delningar: 439.  
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5. ”Ta det kallt! Fem coola anledningar att ta en kalldusch” (Peterson 2015) Kategori: 

Hälsa. Antal delningar: 328.  

 

6. 4. Publiceringar från Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter publicerade totalt sett 32 artiklar under den för studien valda veckan. Flest 

artiklar publicerades i kategorierna Politik, utrikes (5), Debatt (5), Brott (3) och Politik, 

inrikes (2), Väder och naturkatastrofer (2), Ledare (2), Teknik(2) och övrigt (2).  

 

Kategori Antal 
artiklar 

Politik, utrikes 5 

Debatt 5 

Brott 3 

Politik, inrikes 2 

Väder och naturkatastrofer 2 

Ledare 2 

Teknik 2 

Övrigt 2 

Sport 1 

Ekonomi och näringsliv 1 

Hälsa 1 

Nöjes- och kändisnyheter 1 

Livsstil 1 

Bostad 1 

Krönika 1 

Kollektivtrafik 1 

Vetenskap 1 

Motor 0 

Olycka 0 

Trivialiteter 0 

Konsument 0 

Jobb- och studier 0 
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Kultur 0 

Totalt 32 

Tabell 4. Antalet publicerade artiklar per kategori på Dagens Nyheters Facebooksida.  

 

6. 5. Dagens Nyheters mest like:ade inlägg 

Det genomsnittliga värdet för antalet likes per artikel på Dagens Nyheters Facbooksida var 

under perioden för studien 192,28 likes. De inlägg som fick flest antal likes i genomsnitt var 

artiklar inom kategorierna Kollektivtrafik/trafik (612,00), Hälsa (388,00), Brott (340,67), 

Debatt (285,60) och Politik, inrikes (220,50). Minst like:ade var kategorierna Teknik (17,50), 

Krönika (18,00), Bostad (23, 00), Nöjes- och kändisnyheter (28,00) och Väder och 

naturkatastrofer (33,50).  

 

Kategori Antal 
likes, 
(M) 

Kollektivtrafik/trafik 612,00 

Hälsa 388,00 

Brott 340,67 

Debatt 285,60 

Politik, inrikes 220,50 

Livsstil 204,00 

Politik, utrikes 181,20 

Övrigt 175,00 

Ledare 155,50 

Vetenskap 132,00 

Ekonomi och näringsliv 118,00 

Sport 70,00 

Väder och naturkatastrofer 33,50 

Nöjes- och kändisnyheter 28,00 

Bostad 23,00 

Krönika  18,00 

Teknik 17,50 

Tabell 5. Medelvärde (M) för antal likes per inlägg och kategori. 
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De mest like:ade inläggen på Dagens Nyheters Facebooksida länkades till dessa artiklar:  

1. ”Svenska poliser hyllas för ingripande i New York” (TT 2015). Kategori: Brott. Antal 

likes: 783.  

2. ”Islamiska statens högste ledare svårt skadad” (Holender 2015). Kategori: Politik, 

utrikes. Antal likes: 673. 

3. Videoklipp av ett snabbtåg i Japan som satt nytt hastighetsrekord. (Dagens Nyheter 

2015). Kategori: Kollektivtrafik/trafik. Antal likes: 612.  

4. ”Jag skulle hellre gå i skolan än tigga på gatan i Skellefteå” (Ciurar 2015) Kategori: 

Debatt. Antal likes: 418.  

5. ”Så skyddar kaffe mot bröstcancer” (TT 2015) Kategori: Hälsa. Antal likes: 388.  

 

6. 6. Dagens Nyheters mest delade inlägg 

Det genomsnittliga värdet för antalet delningar per inlägg var 30,91 delningar för inläggen på 

Dagens Nyheters Facebooksida. De inlägg som fick flest antal delningar i genomsnitt var 

artiklar inom kategorierna Hälsa (96,00), Kollektivtrafik/trafik (88,00), Vetenskap (75,00), 

Debatt (47,20) och Sport (44,00). Minst antal delningar (genomsnittligt värde per inlägg) fick 

inläggen med artiklar inom kategorierna Krönika/kolumn (0,00), Teknik (0,50), Nöjes- och 

kändisnyheter (1,00), Ekonomi och näringsliv (4,00) och Bostad (4,00).    

Kategori Antal 
delningar, 
(M) 

Hälsa 96,00 

Kollektivtrafik/trafik 88,00 

Vetenskap 75,00 

Debatt 47,20 

Sport 44,00 

Övrigt 43,00 

Livsstil 42,00 

Ledare 38,50 

Politik, utrikes 25,80 

Politik, inrikes 22,00 
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Brott 15,67 

Väder och naturkatastrofer 7,50 

Bostad 4,00 

Ekonomi och näringsliv 4,00 

Nöjes- och kändisnyheter 1,00 

Teknik 0,50 

Krönika/kolumn 0,00 

Tabell 6. Medelvärde (M) för antalet delningar per inlägg och kategori.  

De mest delade artiklarna på Dagens Nyheters Facebooksida länkades till följande artiklar: 

1.”Så skyddar kaffe mot bröstcancer” (TT 2015). Kategori: Hälsa. Antal delningar: 96. 

2. Videoklipp av ett snabbtåg i Japan som satt nytt hastighetsrekord. (Dagens Nyheter, 

2015). Kategori: Kollektivtrafik/trafik. Antal delningar: 88.  

3. ”Jag skulle hellre gå i skolan än tigga på gatan i Skellefteå” (Ciurar, 2015) Kategori: 

Debatt. Antal delningar: 79.  

4. ”Vanligt insektsmedel skadar humlor och solitärbin” (Gunther 2015) Kategori: 

Vetenskap. Antal delningar: 75.  

5. ”Tiggare födde barn – krävdes på 43.800” (Carp 2015) Kategori: Övrigt. Antal 

delningar: 70.  

 

6. 7. Publiceringar från SVT Nyheter 

SVT Nyheter publicerade totalt sett 57 inlägg på Facebook under den för studien valda veckan. 

Flest inlägg innehöll artiklar inom kategorierna Politik, utrikes (5), Debatt (5), Brott (3) och 

Politik, inrikes (2), Väder och naturkatastrofer (2), Ledare (2), Teknik(2) och övrigt (2).  

 

Kategori Antal 
artiklar 

Övrigt 12 

Politik, inrikes 7 

Politik, utrikes 6 

Hälsa 6 

Ekonomi och näringsliv 4 
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Teknik 4 

Vetenskap 3 

Trivialiteter 2 

Sport 1 

Väder och naturkatastrofer 1 

Kultur 1 

Nöjes- och kändisnyheter 1 

Debatt 1 

Kollektivtrafik/trafik 1 

Ledare 0 

Livsstil 0 

Bostad 0 

Krönika 0 

Olycka 0 

Motor 0 

Konsument 0 

Jobb- och studier 0 

Totalt 57 

Tabell 7. Antalet publicerade artiklar per kategori på SVT Nyheters Facebooksida.  

 

6. 8. SVT Nyheters mest like:ade inlägg 

Det genomsnittliga värdet för antalet likes per artikel på SVT Nyheters Facbooksida var under 

perioden för studien 117,49 likes. De inlägg som fick flest antal likes i genomsnitt var artiklar 

inom kategorierna Kollektivtrafik/trafik (285,00), Debatt (268,00), Trivialiteter (237,50), 

Teknik (151,50) och Politik, utrikes (150,00). Minst like:ade var inlägg med artiklar inom 

kategorierna Sport (16,0), Nöjes- och kändisnyheter (39,00), Kultur (57, 00), Ekonomi och 

näringsliv (63,00) och Övrigt (76,58).  

 

Kategori Antal 
likes, 
(M) 

Kollektivtrafik/trafik 285,00 

Debatt 268,00 
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Trivialiteter 237,50 

Teknik 151,50 

Politik, utrikes 150,00 

Vetenskap 137,33 

Hälsa 130,83 

Brott 116,00 

Politik, inrikes 109,43 

Väder och naturkatastrofer 105,00 

Övrigt 76,58 

Ekonomi och näringsliv 63,00 

Kultur 57,00 

Nöjes- och kändisnyheter 39,00 

Sport 16,00 

Tabell 8. Medelvärde (M) för antal likes per kategori. 

De mest like:ade inläggen på SVT Nyheters Facebooksida länkades till dessa artiklar:  

1. ”Rädda en padda” (Axelsdotter Olsson 2015). Kategori: Trivialiteter. Antal likes: 

517.  

2. ”Se Ystads nyfödda lemurer” (Hansson 2015). Kategori: Trivialiteter. Antal likes: 365. 

3. ”WHO: ’Motståndare till vaccin skadar folkhälsan’” (Bergstedt 2015). Kategori: 

Hälsa. Antal likes: 335.  

4. ”Han hämnades på sina mobbare” (Mannberg 2015) Kategori: Brott. Antal likes: 311.  

5. ”600 knyck – på räls utan hjul” (TT Ekstrand, 2015) Kategori: Kollektivtrafik/trafik. 

Antal likes: 285. 

 

6. 9. SVT Nyheters mest delade inlägg 

Det genomsnittliga värdet för antalet delningar per inlägg var 22,42 delningar för inläggen på 

SVT Nyheters Facebooksida. De inlägg som fick flest antal delningar i genomsnitt var artiklar 

inom kategorierna Politik, utrikes (38,00), Debatt (31,00), Hälsa (29,33), Väder och 

naturkatastrofer (28,00) och Kollektivtrafik/trafik (27,00). Minst antal delningar 

(genomsnittligt värde per inlägg) fick inläggen med artiklar inom kategorierna Nöjes- och 
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kändisnyheter (0,00), Sport (0,00), Ekonomi och näringsliv (15,75), Brott (17,86) och Politik, 

inrikes (18,00).    

Kategori Antal 
delningar, 
(M) 

Politik, utrikes 38,00 

Debatt 31,00 

Hälsa 29,33 

Väder och naturkatastrofer 28,00 

Kollektivtrafik/trafik 27,00 

Kultur 23,00 

Vetenskap 23,00 

Trivialiteter 22,50 

Teknik 21,75 

Övrigt 20,83 

Politik, inrikes 18,00 

Brott 17,86 

Ekonomi och näringsliv 15,75 

Sport 0,00 

Nöjes- och kändisnyheter 0,00 

Tabell 9. Medelvärde (M) för antalet delningar per inlägg och kategori. 

De mest delade artiklarna på SVT Nyheters Facebooksida länkades till följande artiklar: 

1. ”80 procent av skräpet är fimpar och snus” (Gimling Shaftoe 2015). Kategori: Övrigt. 

Antal delningar: 157. 

2. ”Kvinnorna är IS värsta fiender” (Scherman 2015). Kategori: Politik, utrikes. Antal 

delningar: 105.  

3. ”WHO: ’Motståndare till vaccin skadar folkhälsan’” (Bergstedt 2015). Kategori: 

Hälsa. Antal likes: 80. 

4. ”Tiggare utnyttjas för kriminalitet och prostitution” (Holmqvist 2015) Kategori: 

Politik, inrikes. Antal delningar: 54.  

5. ”Bankernas avgifter äter upp ränteinkomsterna” (Juhlin 2015) Kategori: Ekonomi och 

näringsliv. Antal delningar: 52. 
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6. “40 svenskar döda i strider för IS” (TT 2015) Kategori: Politik, utrikes. Antal 

delningar 52.  

 

6. 10. Antalet publiceringar för samtliga Facebooksidor  

SVT Nyheter hade det högsta antalet publicerade artiklar (57 stycken) under hela veckan, 

medan Aftonbladet hade det näst högsta antalet (44 stycken) och Dagens Nyheter det minsta 

antalet (32 stycken). SVT Nyheters publicering var som högst under måndagen (18 stycken), 

medan antalet inlägg på helgen endast var tre stycken. Det visar en stark nergång där antalet 

är som högst i början av veckan och sedan minskar i slutet av veckan. Under den valda 

veckan hade Aftonbladets och Dagens Nyheters Facebooksida exakt samma antal publicerade 

inlägg under måndagen, tisdagen, onsdagen och lördagen. Dagens Nyheters inlägg följer en 

liknande kurva som SVT Nyheters där flest inlägg publiceras i början av veckan och färre 

publiceras i slutet, medan Aftonbladet har en mer jämn fördelning över veckans alla dagar.  

7. Analys 
Denna studie har sökt svar på frågan om traditionell nyhetsvärdering och medielogik speglas i 

nyhetsrapporteringen på Facebook, samt hur publiken svarar på innehållet och 

nyhetsvärderingen som ges. Till en början undersöktes vilka nyhetsämnen som var mest 

frekventa bland de publicerade inläggen på Facebook från respektive aktör. Detta gjordes för 

att ta reda på hur tidningarnas egen nyhetsvärdering ser ut. Facebook används som en 

marknadsföringskanal för att dra trafik till den egna webbplatsen och på så sätt attrahera 

annonsörer, och man kan i enlighet med teorier om de företagsekonomiska drivkrafterna 

därför dra slutsatsen att det finns en förhoppning att det materialet som läggs ut ska stämma 

överens med vad publiken efterfrågar.  

 

7. 1. Aftonbladets präglas av ett marknadsmässigt innehåll 

Om vi tittar närmare på det material som Aftonbladet lägger ut, finns en stark 

överrepresentation av inlägg inom kategorin ”Trivialiteter”. De flesta av dessa artiklar är vad 

man kan kalla ett typiskt kvällstidningsmaterial och extremt lättsamma nyheter. Om vi gör ett 

axplock av innehållet i kategorin ”Trivialiteter” hittar vi från Aftonbladet rubriker som ”Här 
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slår streakern till – mitt under bröllopet”, ”Slutstrippat på begravningar i Kina” och ”Hund i 

traktor orsakade trafikstockning”. Dessa artiklar faller väl in i den traditionella 

nyhetsvärderingen som sensationsartade, avvikande, överraskande och lättbegripliga 

(Ghersetti 2012 och Hvitfelt 2010). Artiklarna har ett humoristiskt innehåll vilket Jenkins, 

Ford och Greens (2014) menar gör materialet mer troligt att delas av publiken. Vad som 

däremot tycks vara oväsentligt inom kategorin ”Trivialiteter” är närhets-kriteriet (Ghersetti 

2012). Det nyhetsmaterial som publicerats i kategorin är i flera fall videoklipp som 

publicerats långt tillbaka på exempelvis Youtube, men som nu fått stor spridning och därmed 

blivit en nyhet. På samma sätt tycks inte den geografiska närheten ha lika stor betydelse i 

nyhetsvärderingen på Facebook när det gäller kategorin ”Trivialiteter”.  

    I kategorin ”Trivialiteter” handlar en stor del av inläggen om barn. Vi hittar artiklar som 

”Ingen vill komma på 10-åringens kalas…”, ”Osttjuven Molly, 2…” och ”12-åringen vågar 

inte bjuda in sin drömtjej…”. Detta skulle kunna tolkas utifrån Jenkins (2014) teori om att 

innehåll som kan ge delade erfarenheter ökar publikens benägenhet till att dela det digitalt. 

Dessa artiklar kan ses som nostalgiska likväl som det kan handla om föräldrar som känner 

igen sina egna barn i artiklarna och därmed känner en gemenskap och ett starkt socialt band 

till människorna som figurerar i videoklippet eller artikeln.   

    Materialet som läggs ut på Aftonbladets Facebooksida visar inte på någon större bredd. 

Inom de ”tyngre” kategorierna som ”Politik inrikes”, ”Ekonomi och Näringsliv”, ”Debatt”, 

”Ledare” och ”Teknik” finns inte några artiklar publicerade alls. Istället syns en stark 

överrepresentation av artiklar med lättsamt innehåll, ofta av det humoristiska slaget. 

Publiceringarna stämmer väl överens med Jenkins (2014) teorier om nyhetsvärderingen 

digitalt. Inrikespolitiska nyheter, ekonominyheter och tekniknyheter är sällan humoristiska, 

parodiska eller mystiska vilket enligt Jenkins är exempel på kriterier som inbjuder till 

interaktivitet och spridning av materialet från publiken. Därför är det inte konstigt att dessa 

ämnen inte finns representerade på Aftonbladets Facebooksida där nyhetsvärderingen visats 

sig ske enligt den digitala nyhetsvärderingsteorin. 

    Resultaten över vilka nyhetskategorier som är starkt representerade i Aftonbladets 

nyhetsflöde på Facebook visar att redaktionen värderar sitt material efter vad publiken vill ha. 

Nyhetsvärderingen kan därför ses som helt marknadsmässigt styrd där utgångspunkten är 

publikens efterfrågan om innehåll, vilket Nygren (2010:161) menar blivit en följd av de ökade 

möjligheterna till interaktion.  
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    Men utöver Jenkins, m.fl. (2014) digitala nyhetskriterier återfinns även vissa drag av 

traditionell nyhetsvärdering på Aftonbladets Facebooksida. ”Brott” är den kategori i vilken 

näst flest artiklar av Aftonbladets publiceringar hamnar. Aftonbladets brottsnyheter är ofta 

sensationsartade och har en närhet i tid och rum, vilket speglar Ghersetti (2012) och Hvitfelts 

(1985) nyhetskriterier. Aftonbladets publiceringar inom kategorin ”Nöjes- och kändisnyheter” 

var förhållandevis många i jämförelse med både Dagens Nyheters och SVT Nyheters 

publiceringar i samma kategori. Detta kan förklaras genom att elitcentrering ökar 

nyhetsvärdet, vilket återfinns i både Ghersettis och Hvitfelts modeller. Antalet 

opinionsnyheter som läggs ut av Aftonbladet är mycket få vilket skulle kunna sägas gå emot 

Jenkins (2014) teorier som hävdar att kontroversiellt innehåll, innehåll som kan utlösa 

oenighet hos publiken och innehåll som väcker debatt tenderar att delas mer på internet. 

Samtidigt har denna studie visat att Aftonbladet nyhetsflöde på Facebook främst består av 

lättsamma nyheter som kan sägas vara typiskt kvällstidningsmaterial. Opinionsnyheter är ofta 

längre och kräver mer av publiken.  

    Sammanfattningsvis följer Aftonbladets publiceringar i stort sätt varken Hvitfelts (1985) 

eller Ghersettis (2012) teorier om nyhetsvärdering som är gällande för mer traditionella 

nyhetsmedier. Istället är Jenkins, Fords och Greens (2014) teorier om vilket innehåll som 

delas digitalt mer applicerbart på Aftonbladets publiceringar.  

 

7. 2. Aftonbladets publik speglar den digitala nyhetsvärderingen 

Studien över publikens reaktioner på det material som Aftonbladet lägger ut på Facebook 

visar att det är lättsamt innehåll och mer nischat innehåll som har ett högt antal likes. 

”Trivialiteter” har ett högt antal likes per artikel vilket visar att även publiken följer Jenkins 

(2014) teorier om nyhetsvärdering på internet. Däremot har kategorierna ”Motor” och 

”Vetenskap” ett högre snittvärde vad gäller antalet likes per inlägg. Inom dessa kategorier 

publicerades endast ett fåtal artiklar vilket visar att Aftonbladets nyhetsvärdering inte helt 

överensstämmer med publikens like-mönster. I kategorin ”Nöjes- och kändisnyheter”, som 

innehåller ett relativt högt antal publicerade artiklar, var publikens tendenser att like:a låg. En 

slutsats som går att dra utifrån detta är att teorier om elitcentrering inte återspeglas hos 

publiken på Facebook.  

    Mest like:ad är inlägget ”Osttjuven Molly, 2, har fått hundratusentals att skratta” 

(Adolfsson 2015). Artikeln innehåller rörligt material filmat av en privatperson och den 
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tillhörande artikeltexten är sparsmakad. Antagligen har nyhetsartikeln inte varit särskilt 

tidskrävande att producera; vilket enligt de medielogiska teorierna gör att händelsen har en 

större sannolikhet att faktiskt bli en nyhet. Artikeln bjuder in publiken till skratt eftersom den 

är humoristiskt framställd, den genererar igenkänning och nostalgiska känslor vilket stämmer 

in på Jenkins (2014) kriterier för delat innehåll.   

    Resultatet över vilka inlägg som genererade flest delningar visar att publiken också delar 

det som like:as mycket. Den mest like:ade artikeln är även den mest delade artikeln. Ett 

undantag syns dock inom kategorin ”Trivialiteter” som genererar en jämförelsevis större 

andel likes än delningar. Aftonbladets publik är alltså mer benägen att like:a lättsamt innehåll 

än att dela det.  

    I enlighet med vad publikens like-mönster visade överensstämmer publikens 

nyhetsvärdering inte med Aftonbladets nyhetsvärdering i kategorin ”Nöjes- och 

kändisnyheter” vad gäller antalet delningar. Elitcentrerat innehåll står sig inte lika stark på 

Facebook, både i avseende på vilket material som like:as och delas. Artiklar inom kategorin 

”Hälsa” tenderar att ha ett förhållandevis lägre antal delningar än like:s, det är alltså troligare 

att den typen av nyheter like:as än att de delas på Facebook. Bland de fem mest delade 

inläggen innehåller hela tre artiklar delvis eller enbart rörligt material. Publikens 

delningsmönster kan därför ses som starkt vad gäller rörligt material. En artikel som 

innehåller rörligt material skulle kunna betraktas som ett ofullständigt innehåll eftersom det 

inte omedelbart blir begripligt för publiken. Därmed överensstämmer delningsmönstret 

gällande rörligt material in på Jenkins m.fl. (2014) teorier om den digitala nyhetsvärderingen. 

De fem mest delade artiklarna är antingen humoristiskt skrivna eller sensationsartade.   

 

7. 3. Dagens Nyheters publiceringar speglar traditionell nyhetsvärdering 

Dagens Nyheter har en större och jämnare spridning inom de olika kategorierna av 

nyhetsämnen som publiceras på Facebook och ingen kategori innehar överlägset flest 

publiceringar.  I topp syns ”tyngre” nyhetsämnen som ”Utrikespolitik”, ”Debatt”, ”Brott”, 

”Inrikespolitik” och ”Ledare”. I dessa kategorier hittar vi nyheter med rubriker som ”Ryssland 

trappar upp striden om Arktis”, ”Islamska statens högste ledare svårt skadad” och ”Svensk på 

plats i Katmandu: del av hotellet rasade”. Inom de kategorier som Dagens Nyheter publicerats 

flest artiklar finns till skillnad från Aftonbladet inte några humoristiska inslag. Nyheterna 

följer istället den traditionella nyhetsvärderingen och som stämmer bäst in på Hvitfelts (1985) 
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modell. Nyheterna handlar i hög grad om traditionella sakområden, det är ett kort avstånd till 

de faktiska händelserna, de är viktiga och relevanta samt överhängande fler negativa än 

positiva nyheter. I kategorin ”Trivialiteter”, som för Aftonbladet var den största 

nyhetskategorin, har ingen artikel publicerats. Lättsamma nyheter premieras inte.  

   Det kan även konstateras att Dagens Nyheter publicerar ett färre antal inlägg på Facebook, 

men att de som publiceras företrädelsevis innehåller tyngre nyheter som ofta tar längre tid att 

producera och innehåller fler källor. Närhetskriteriet vad gäller tid och rum (geografiskt som 

kulturellt) är ett nyhetskriterium som präglar nyhetsflödet på Facebook i stor grad och därför 

kan ses som högt värderat av Dagens Nyheter.  

    Dagens Nyheters nyhetsvärdering på Facebook stämmer väl överens med Hvitfelts (1985) 

modell för nyhetsvärdering. Därför liknar den nyhetsvärderingen som görs på Facebook den 

traditionella nyhetsvärderingen som tidigare fungerat som kriterier för vad som skall bli en 

”förstasidesnyhet” i tryckt pappersmedia. Jenkins, m.fl. (2014) teorier om den digitala 

nyhetsvärderingen passar inte i Dagens Nyheters fall. Därför går det att misstänka att en 

liknande nyhetsvärdering görs i alla kanaler och att det därför inte finns någon specifik 

värdering för sociala medier.  

 

7. 4. Publikens like- och delningsmönster speglar nyhetsvärderingen  

Tittar vi på resultatet över vilket material som genererar flest likes och delningar från 

publiken är resultatet inte helt olikt redaktionens egen nyhetsvärdering. Den mest like:ade 

artikeln handlar om att svenska poliser hyllas i New York efter en hjälteinsats i tunnelbanan. 

Artikeln är en positiv nyhet vilket går emot Hvitfelts (1985) kriterier, däremot är nyheten 

sensationell och uppfyller närhetskriteriet eftersom poliserna som hyllades var svenska. 

Publiken känner därför en närhet händelsen trots att den geografiskt sett inträffade långt bort. 

Det är dessutom en enkel och lättbegriplig nyhet vilket stämmer väl in på Ghersettis 

nyhetskriterier (2012).  

   Endast en av de mest delade och like:ade artiklarna innehåller rörligt material, till skillnad 

från Aftonbladet där merparten av de mest like:ade och delade artiklarna innehöll videoklipp. 

Tre av de mest like:ade artiklarna på Facebook återfinns också bland de mest delade. Från 

resultatet över de mest delade artiklarna från Dagens Nyheter går det att utläsa att publiken 

finner sensationer och avvikelser mest delningsbart. I topp på listan med artiklar som 

genererat flest like:s syns rubriken ”Så skyddar kaffe mot bröstcancer”. Denna artikel 
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stämmer väl överens med Jenkins, m.fl. (2014) nyhetskriterier för vad som delas på internet. 

Nyheten har ett mystiskt innehåll som både präglas av en osäkerhet vad gäller sanningshalten 

i innehållet, samt kan väcka frågor hos publiken huruvida det finns kommersiella krafter 

bakom artikeln eller inte.  

    I kategorin ”Nöjes- och kändisnyheter” publicerades en artikel med rubriken ”Från helylle 

till helvild”. Artikeln handlar om ”präktiga Disneystjärnor som ska förvandlas för att locka en 

ny vuxen publik” och var den enda som publicerats i kategorin. Den genererade endast ett 

fåtal likes och endast en delning. Detta kan ses som ett tydligt exempel på att det lättsamma 

materialet inte uppskattas av publiken på Facebook som efterfrågar viktigare nyheter från 

Dagens Nyheter. Troligt är att publiken som efterfrågar lättsamma nyheter vänder sig till 

andra kanaler för att finna den typen av material.   

    Sammanfattningsvis korrelerar Dagens Nyheters publiks like- och delningsvärderingar med 

redaktionens nyhetsvärdering på Facebook. Färre men tyngre och mer relevanta nyhetsartiklar 

läggs ut på Facebook, vilket också är det material som publiken väljer att dela och like:a. 

Dagens Nyheters publik förväntar sig ett visst nyhetsmaterial med viktiga och relevanta 

händelser som ligger nära i tid och som har traditionella källor. Då något mer lättsamt 

material läggs ut uteblir publikens interaktivitet i form av like:s och delningar. Dagens 

Nyheters publik är också mer benägen att dela och like:a opinionsjournalistik som 

debattartiklar.  

 

7. 5. SVT Nyheter erbjuder ett brett nyhetsinnehåll 

Den största kategorin inom vilken SVT Nyheter publicerade flest inlägg på Facebook är 

kategorin ”Övrigt”. Resultatet beror av att en stor del inlägg innehöll uppmaningar till 

publiken att komma med åsikter i SVT:s ”livekollen” där publiken har möjlighet att påverka 

vilket ämne som ska granskas i SVT:s program ”Agenda”. Dessa typer av uppmaningar till 

interaktion och publikmedverkan av innehållet var unikt för SVT Nyheter. Att ett så högt antal 

inlägg publicerats inom denna kategori kommer dock inte analyseras närmare eftersom dessa 

inlägg inte innehåll något redaktionellt innehåll och därför inte kan ses som relevant för 

studien.  

    Övriga kategorier med flest publicerade inlägg var liksom för Dagens Nyheter av det tyngre 

slaget. ”Inrikespolitik”, ”Utrikespolitik” är kategorierna som näst efter ”Övrigt” innehöll flest 

inlägg. Att rapporteringen ser ut på detta sätt kan antas ha sin förklaring i SVT:s public 



39 
 

service-uppdrag. SVT Nyheter drivs inte av kommersiella krafter vilket gör att de inte behöver 

ha en marknadsmässig strategi på Facebook där publikens intressen styr innehållet, istället ger 

SVT Nyheter publiken ”vad publiken bör ha”, samtidigt som ett brett innehåll erbjuds (också 

det i linje med public service-uppdraget). Nyhetsvärderingen stämmer väl in på både 

Ghersettis (2012) och Hvitfelts (2010) nyhetsvärderingskriterier vilket visar på att den 

traditionella nyhetsvärderingen även är giltig på Facebook i det här fallet.  

 

7. 6. Publikens like- och delningsvärderingar går emot redaktionens nyhetsvärdering 

I SVT:s fall visar resultatet att publiken inte samstämmer med redaktionens nyhetsvärdering 

på Facebook. SVT Nyheter har en tyngd på viktiga händelsenyheter inom kategorierna 

”inrikespolitik” och ”utrikespolitik”, men publiken väljer att dela och like:a det lättsamma 

materialet som har låg prioritet och ett lågt antal publiceringar. Kategorin ”Trivialiteter” som 

räknas till den kategori med mest lättsamt material har få publiceringar, men de inlägg som 

publicerades genererade ett högt antal likes och ett högt antal delningar. Tittar vi närmare på 

vilka artiklar som fått flest antal likes hittar vi flera exempel som stämmer väl överens med 

Jenkins, m.fl. (2014) teorier om vilket innehåll som delas på internet. Mest like:ad är artikeln 

med rubriken ”Rädda en padda” som placerats i kategorin ”Trivialiteter”. Artikeln har ett 

innehåll som vinklats mot det humoristiska vilket överensstämmer med Jenikns, m.fl. (2014) 

teorier om att humoristiskt innehåll sprids online. Den tredje mest likeade artikeln handlar om 

vaccinmotsåndare som är ett omdebatterat ämne och kan utlösa intensiva oenigheter hos 

publiken, och korrelerar med Jenkins teori om kontroversiellt innehåll.  

    Det mest delade materialet skiljer sig delvis från det mest like:ade. SVT:s publik väljer att 

dela lättsamt material, medan de istället delar omdiskuterade ämnen som i många fall är 

kontroversiella. De mest delade artiklarna rör ämnen som nedskräpning, IS, 

vaccinmotståndare, tiggare och bankernas avgifter.  

    Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det utifrån resultatet syns att SVT:s publiks like- 

delningsvärderingar överensstämmer med Jenkins, m.fl. (2014) teorier, medan redaktionens 

egen nyhetsvärdering stämmer bättre överens med Hvitfelts (2010) teorier. Därmed kan 

SVT:s strategier inte ses som marknadsmässiga på Facebook. 
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8. Slutsatser och diskussion 
Denna studie har sökt svar på den övergripande frågeställningen ”Är den traditionella 

nyhetsvärderingen och medielogiken giltig för nyhetsförmedlingen på Facebook, och speglar 

publikens like- och delningsmönster i så fall desamma?”.  

    De slutsatser vi kan dra för att svara på den övergripande frågeställningen är att den 

traditionella nyhetsvärderingen är giltig även på Facebook i två av de undersökta fallen. 

Dagens Nyheter och SVT Nyheters nyhetsvärdering överensstämmer väl med Hvitfelts (2010) 

och Ghersettis (2012) teorier. Alltså liknar nyhetsvärderingen för dessa aktörer 

nyhetsvärderingen som är giltig för traditionell media. Vad som förr kunde bli till en 

förstasidesnyhet tenderar även att värderas högt på Facebook.  

    I Aftonbladets fall korrelerar den traditionella nyhetsvärderingen inte med Hvitfelts eller 

Ghersettis nyhetsvärderingen i lika stor utsträckning. Nyhetsvärderingen är istället mer 

publiks- och marknadsanpassad för att stämma in på vilket material som man tror kommer få 

publiken att interagera, like:a och dela. Nyhetsvärderingsmönstret för Aftonbladets del 

stämmer alltså mer överens med Jenkin, m.fl. (2014) teorier om den digitala 

nyhetsvärderingen.  Publikens like:s och delningsmönster beror till stor del av nyhetsmediet.  

    Även Dagens Nyheters nyhetsvärdering på Facebook är anpassad efter publikens 

efterfrågan, och kan därmed sägas vara marknadsanpassad. I detta fall överensstämmer 

publikens likes- och delningsmönster med traditionell nyhetsvärdering, och Jenkins, m.fl. 

teorier är alltså inte applicerbara på utbudet.  

    För Aftonbladet och Dagens Nyheter är Bruns (2013) teorier om publiken som 

gatewatchers applicerbar. Det är publiken som sätter nyhetsagendan, vilket gör att 

journalistens makt över innehållet minskar.  

     SVT Nyheter visade sig gå emot publikens efterfrågan genom att publicera ett brett utbud 

där den traditionella nyhetsvärderingen stämde in på innehållet. Bäst överensstämde utbudet 

med Hvitfelts (2010) nyhetskriterier utifrån hans forskning om vad som ökar sannolikheten 

för en nyhet att bli en förstasidesnyhet. Publikens likes- och delningsvärderingar speglade inte 

SVT Nyheters nyhetsvärdering, utan efterfrågade ett mer lättsamt, humoristiskt och 

kontroversiellt innehåll i enlighet med Jenkins, m.fl. (2014) teorier om de digitala 

nyhetskriterierna.  
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    Sammanfattningsvis kan vi utifrån resultat och analys konstatera att det går att se samband 

och tendenser till att publikens efterfrågan styr innehållet på sociala medier i Aftonbladet och 

Dagens Nyheters fall. I fallet SVT Nyheter syns en divergens mellan det innehåll som läggs ut 

på Facebook och det innehåll publiken vill ha. Like- och delningsmönstren går emot SVT 

Nyheters nyhetsvärdering, medan de i fallet Aftonbladet och Dagens Nyheter samstämmer 

med vilket innehåll som ges. Aftonbladet och Dagens Nyheter drivs av ett marknadsmässigt 

styrfält på Facebook, medan SVT Nyheter erbjuder ett bredare utbud vilket går hand i hand 

med det public service-uppdrag som SVT har, samt att bolaget inte är beroende av 

annonsintäkter. En del lättsamt material läggs ut för att inte förlora publiken, och därmed 

riskera framtiden för public service. Viktigt att understryka är att det utifrån det lilla material 

som denna studie bygger på inte går att se ett kausalt samband genom resultatet.  

    Det är tydligt att det hos alla tre aktörer finns strategier för och vilket innehåll som 

förmedlas på Facebook. Dagens Nyheter och Aftonbladets strategier går ut på att ge publiken 

vad de efterfrågar, medan SVT Nyheter håller hårt på sitt public service-uppdrag att erbjuda ett 

brett innehåll med viktiga och relevanta nyheter.  

    Vi kan också konstatera att nyhetsmaterial som genererar stor interaktion hos en viss typ av 

medier, inte behöver göra det i andra typer av medier. Aftonbladets publik interagerar på de 

lättsamma och humoristiska nyheterna, och publiken förväntar sig ett sådant innehåll. För 

Dagens Nyheter ser publiken annorlunda ut. Man förväntar sig en större saklighet, ett 

genomarbetat innehåll som förmedlar viktiga och relevanta nyheter. I de fall där Dagens 

Nyheter erbjuder lättsamma nyheter liknande det material som Aftonbladets publik premierar, 

väljer publiken istället att gå emot materialet genom att inte sprida det vidare.  

 

9. Vidare forskning 
För att få ett bredare perspektiv på hur svenska medier använder Facebook som 

nyhetsförmedlare vore det självklart intressant att titta på fler aktörers aktiviteter under en 

längre tid. En sådan studie skulle göra det möjligt att dra mer generella slutsatser av resultatet 

för de valda medierna. Det vore dessutom intressant att genomföra intervjuer med respektive 

medieaktör för att ta reda på vilka strategier för nyhetsvärdering de själv anser sig använda för 

att sedan jämföra dessa med hur de faktiska publiceringarna ser ut.  



42 
 

10. Litteratur- och källförteckning   
10. 1. Tryckta källor 

Bunz, Mercedes. (2013) The Silent Revolution: How Digitalization Transforms Knowledge, 

Work, Journalism and Politics without Making Too Much Noise. Palgrave Macmillan 

Domingo, David & Paterson, Chris A. (red.) (2011).  Making online news. Volume 2, 
Newsroom ethnographies in the second decade of internet journalism . New York: Peter Lang 
 
 
Ekström, Mats och Larsson, Larsåke (red.) Metoder i kommunikationsvetenskap. (2000). 

Lund: Studentlitteratur 

 

Ghersetti, Marina (2012) “Journalistikens nyhetsvärdering”. I Nord, Lars &  

Strömbäck, Jesper (red) Medierna och demokratin. Lund: Studentlitteratur.  

 

Ghersetti, Marina (2007). “Vad bestämmer nyhetsvärdet?” I Asp, Kent (red.) Den svenska 

journalistkåren. Kungälv: JMG 

 

Hille, Sanne och Bakker, Piet (2013) “I like news. Searching for the ‘Holy Grail’ of social 

media: The use of Facebook and their audiences.” i European Journal of communication. Vol 

28, Issue 6. Sage publications. S. 663-680.  

 

Hvitfelt, Håkan (1985). På första sidan. En studie I nyhetsvärdering. Stockholm: 

Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 

 

Hvitfelt, Håkan & Nygren, Gunnar (red.) (2010). På väg mot medievärlden 2020. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Jenkins, Henry, Ford, Sam & Green, Joshua (2014).  Spridbar media: att skapa värde och 

mening i en nätverkad kultur. Göteborg: Daidalos 

 

Johansson, Bengt (2004) “Journalistikens nyhetsvärderingar”. i Nord, Lars och Strömbäck, 

Jesper: Medierna och demokratin. Lund: Studentlitteratur.  



43 
 

   

Murdock, Graham & Peter Golding (1973). For a political economy of mass communications. 

Socialist register. Vol. 10.  

 

Newman, Nic (2011) Mainstream media and the distribution of news  

in the age of social discovery. How social media are changing the production, distribution 

and discovery of news and further disrupting the business models of mainstream media 

companies. University of Oxford, Reuters Institute for the study of Journalism.  

 

 

Nygren, Gunnar (2010). “Bland multireportrar och innehållsleverantörer”. i Hvitfelt, Håkan 

och Nygren, Gunnar (red.) På väg mot medievärlden 2020. Lund: Studentlitteratur 

 

Paterson, Chris A & Domingo, David (red.) (2008).  Making online news: the ethnography of 

new media production . New York: Peter Lang 

 

Picard, Robert G. & Ots, Mart (2010) Ekonomiska, Tekniska och sociala förutsättningar. I 

Hvitfelt & Nygren (red.) På väg mot medievärlden 2020. Lund: Studentlitteratur. S. 55-89.  

 

Tidningsutgivarna (2015) Svenska mediehus 2014/15. Fakta om marknad och medier. 

Elektronisk resurs. Tillgänglig på www.dagspress.se (Hämtad: 15/05/21)  

 

Wadbring, Ingela och Ödmark, Sara (2014) Delad glädje är dubbel glädje – en studie om 

nyhetsdelning i sociala medier. Sundsvall: Mittuniversitetet.  

 

10. 2. Elektroniska källor 

Adolfsson, Viktor (2015) “Osttjuven Molly, 2, har fått hundratusentals att skratta: ‘Det bara 

exploderade”. Aftonbladet, 20 april. Tillgänglig på http://aftonbladet.se (Hämtad: 15/04/20) 

Aftonbladet (2015) ”Ica-butikens dansreklam – härlig eller bara pinsam?”. Aftonbladet, 21 
april. Tillgänglig på http://aftonbladet.se (Hämtad: 15/04/21) 
 
Aftonbladet (2015) ”Videon som visar att det finns ett särskilt band mellan en mamma och 
hennes barn”. Aftonbladet, 24 april. Tillgänglig på http://aftonbladet.se (Hämtad: 15/04/24)  
  



44 
 

Aftonbladet (2015) Videoklipp om en spjutrocka som hittats i Peru. Facebook, 26 april. 
Tillgänglig på http://www.facebook.com/aftonbladet (Hämtad 15/04/26) 

Axelsdotter Olsson, Karin (2015) ”Rädda en padda” SVT Nyheter, 21 april. Tillgänglig på 

http://www.svt.se/nyheter (Hämtad 15/04/21)  

Bergstedt, Therese (2015) “WHO: ‘Motståndare till vaccin skadar folkhälsan’”. SVT 

Nyheter, 24 april. Tillgänglig på http://www.svt.se/nyheter (Hämtad 15/04/24) 

Carp, Ossi (2015) ”Tiggare födde barn – krävdes på 43.800” Dagens Nyheter, 22 april. 

Tillgänglig på http://www.dn.se (Hämtad 15/04/22)  

Ciurar, Ilias (2015) ”Jag skulle hellre gå i skolan än tigga på gatan i Skellefteå” Dagens 

Nyheter, 25 april. Tillgänglig på http://www.dn.se (Hämtad 15/04/25) 

Dagens Nyheter (2015) Videoklipp av ett snabbtåg i Japan som satt nytt hastighetsrekord. 

Facebook, 21 april. Tillgänglig på http://www.facebook.com/dn.se  (Hämtad 15/04/21)  

Facebook (2015) Facebooks hjälp-center med förklaringar över hur användaren använder 

tjänsten och interagerar med andra. Tillgänglig på http://www.facebook.com/help (Hämtad 

15/05/20) 

Facebook (2015) Facebooks egen gilla-sida. Avsnittet “Om”. Tillgänglig på 

http://www.facebook.com/facebook (Hämtad: 15/05/21) 

Facebook (2015) Aftonbladets Facebooksida. Tillgänglig på www.facebook.com/aftonbladet 

(Hämtad 15/05/21)  

Facebook (2015) Dagens Nyheters Facebooksida. Tillgänglig på www.facebook.com/dn.se 

(Hämtad 15/05/21)  

Facebook (2015) SVT Nyheters Facebooksida. Tillgänglig på www.facebook.com/svtnyheter 

(Hämtad 15/05/21)  

Gimling Shaftoe, Christopher (2015) ”80 procent av skräpet är fimpar och snus”. SVT 

Nyheter, 17 april. Tillgänglig på http://www.svt.se/nyheter (Hämtad 15/04/20) 



45 
 

Greenberg, Julia (2015) “Buzzfeed and NY Times will now publish stories on Facebook” 

Wired, 13 maj. Tillgänglig på http://www.wired.com (Hämtad 15/05/21) 

Gunther, Maria (2015) ”Vanligt insektsmedel skadar humlor och solitärbin” Dagens Nyheter, 

22 april. Tillgänglig på http://www.dn.se (Hämtad 15/04/22) 

Hadenius, Stig, Weibull, Lennart och Wadbring, Ingela (2011) Massmedier: Press, radio och 

tv I den digitala tidsåldern. 10:e upplagan. Stockholm: Ekerlids Förlag  

Hansson, Tove (2015) ”Se Ystads nyfödda lemurer” SVT Nyheter, 24 april. Tillgänglig på 

http://www.svt.se/nyheter (Hämtad 15/04/24)  

Holender, Robert (2015) “Islamiska statens högste ledare svårt skadad”. Dagens Nyheter, 21 

april. Tillgänglig på http://www.dn.se (Hämtad: 15/04/21) 

Holmqvist, Tobias (2015) ”Tiggare utnyttjas för kriminalitet och prostitution” SVT Nyheter, 

23 april. Tillgänglig på http://www.svt.se/nyheter (Hämtad: 15/04/23) 

Juhlin, Johan (2015) ”Bankernas avgifter äter upp ränteinkomsterna”. SVT Nyheter, 22 

april. Tillgänglig på http://www.svt.se/nyheter (Hämtad: 15/04/22) 

Mannberg, Karin (2015) ”Han hämnades på sina mobbare”. SVT Nyheter, 22 april. 

Tillgänglig på http://www.svt.se/nyheter (Hämtad 15/04/22)    

Melin, Erik (2015) “Svenska poliserna tackades av polischef”. Aftonbladet, 24 april. 

Tillgänglig på http://aftonbladet.se (Hämtad: 15/04/24) 

Nordicom (2014), How Swedish People get their News Hämtad den 10 mars 2015 

http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/bilder/hanaholmen_dec_2014.pdf 

Peterson, Martin (2015) ”Ta det kallt! Fem coola anledningar att ta en kalldusch” 
Aftonbladet, 17 april. Tillgänglig på http://aftonbladet.se (Hämtad: 15/04/22)  
 
Petersson, Lars & Pettersson, Åke (2012) Medier, samhälle, kommunikation. Första upplagan. 
Stockholm: Liber 
 
Scherman, Lena (2015) ”Kvinnorna är IS värsta fiender”. SVT Nyheter, 21 april. Tillgänglig 
på http://www.svt.se/nyheter (Hämtad: 15/04/21) 
  



46 
 

Statens medieråd (2015) Nyhetsvärdering, medielogik och nyheternas dramaturgi. Tillgänglig 
på http://www.mik.statensmedierad.se (Hämtad 15/05/21)  
 
TT (2015) “40 svenskar döda i strider för IS”. SVT Nyheter, 23 april. Tillgänglig på 
http://www.svt.se/nyheter (Hämtad 15/04/23) 
 
TT (2015) ”Så skyddar kaffe mot bröstcancer”. Dagens Nyheter, 18 april. Tillgänglig på 
http://dn.se (Hämtad 15/04/20) 
 
TT (2015) ”Svenska poliser hyllas för ingripande i New York”. Dagens Nyheter, 23 april. 
Tillgänglig på http://dn.se (Hämtad: 15/04/23) 
 
TT, Ekstrand (2015) ”600 knyck – på räls utan hjul”. SVT Nyheter, 22 april. Tillgänglig på 
http://svt.se/nyheter (Hämtad 15/04/22)  
 
 
 

11. Bilagor   
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V1  
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V2 
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V3 
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V4 
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V5 
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V6 
Delningar  

0-9999 1 Aftonbladet 
 
2 Dagens Nyheter 
 
3 SVT Nyheter  
  

1 måndag 
 
2 tisdag 
 
3 onsdag 
 
4 torsdag 
 
5 fredag 
 
6 lördag 
 
7 söndag  
  

1 Politik, inrikes 
 
2 Politik, utrikes 
 
3 Brott 
 
4 Sport  
 
5 Ekonomi och näringsliv 
 
6 Väder och naturkatastrofer 
 
7 Olycka 
 
8 Hälsa 
 
9 Kultur 
 
10 Nöjes- och kändisnyheter 
 
11 Livsstil 
 
12 Debatt 

Antal Antal 
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