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Abstract

Den här studien undersöker vad de nyheter som får spridning på Facebook har för ursprung. De frågeställningar 

som studien svarar på är: Varifrån kommer nyheterna vi läser via Facebook? Vilka är källorna? Vi tittar även på 

vilka författarna av de spridda artiklarna är, samt kopplar det till journalistrollens betydelse. I studien undersöks 

också vilken typ av nyheter som får mest spridning och diskuterar huruvida det kan påverka vår 

världsuppfattning. Den här undersökningen har utgått ifrån Mats Larsson och Larsåkes kvantitativa metod, två 

undersökningar har gjorts under 14 dagar, mellan den 30 mars och 12 april 2016. Studien är baserad på materialet 

som finns att tillgå på sajten socialanyheter.se. Sociala Nyheter samlar de sammanlagt mest delade, gillade och 

kommenterade nyheterna på Facebook och inkluderar 26 svenska nyhetsbolag. En av undersökningarna gjordes 

på de tre nyheter som toppade på Facebook varje dag under dessa 14 dagar, vilket blir sammanlagt 42 artiklar. 

Den andra är mer generell och inkluderar alla de artiklar som finns med på nyhetsflödet på socialanyheter.se varje

dag. Sammanlagt blir det 635 artiklar och det är ursprunget samt ämnet som har undersökts på dem. Utöver det 

görs en beskrivning av de tre nyheter som fick allra mest spridning under de två veckor som undersökning. Vi går

in på vad de handlar om och diskuterar hur det kan komma sig att just dessa artiklar fått mest spridning. Som 

grund för vår studie har vi använt gatekeepingteorin, teorin om filterbubblan samt dagordningsteorin. Resultatet 

visar att det främst är nyheter från Aftonbladet och Expressen som sprids på Facebook. Det visar också att det 

mest är originalnyheter, skrivna av journalister på nyhetsbolag, som får störst spridning. Endast 3 av 42 artiklar är

rippat material, alltså taget material från icke-journalisiska källor, som Youtube och kommersiella webbplatser. 

Av de nyheter som är rewrites, alltså omskrivningar, kommer majoriteten från andra nyhetsbolag. 

Nyckelord: Facebook, Filterbubbla, Gatekeeping, Källkritik, Ursprung
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1 Inledning

I följande kapitel presenteras en introduktion av studien samt en bakgrund. Därefter följer en 

problemformulering, syftet till studien och frågeställningar.

1.1 Introduktion

Facebook totaldominerar svenskarnas användning av sociala medier. I dag använder 70 procent av 

Sveriges befolkning Facebook (Svenskarna & Internet, 2015). Världen över finns det i dag 1.65 

miljarder Facebookanvändare (Statista, 2016). Många av oss läser även våra nyheter direkt i vårt 

Facebook-flöde. Facebook är miljontals användares primära nyhetskälla (Ekman, M. 2015-10-23). 

Figur 1 (Statista, 2016). Sedan 2010 har antalet Facebookanvändare ökat från 431 miljoner till 1,65 miljarder.

Användandet av Facebook har procentuellt ökat med 33 procent de senaste två åren och svenskarna 

spenderar i genomsnitt 6,5 timmar på Facebook varje vecka (Svenskarna & Internet, 2015). Så många 

som 50 procent anser att det är vanligt att läsa vad andra skriver på sina Facebooksidor. Vi kollar in 

andras profiler, statusar och bilder. Vi delar, vi gillar, vi kommenterar och vi skriver inlägg. Vi lägger 

till vänner, vi chattar och kollar på roliga videoklipp. Och vi läser nyheter. Facebooks algoritmer gör att 

våra nyhetsflöden anpassas efter oss, vilket resulterar i att vi är bevakade i varje klick vi gör. Ju mer 
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Facebook vet om dig, ju mer anpassad kan de göra sajten. Avancerade algoritmer analyserar och gör att 

de åsikter och vänner du gillar bäst syns högst i ditt flöde. De gör att vi endast ser ett visst urval av 

nyheter, vissa kattklipp och de inlägg som uträknat ska intressera oss. Vi ser det som Facebook anser 

passar just oss (Pariser, E. 2011).

I den här studien har utgångspunkten varit att undersöka ursprunget och källorna av nyheter som sprids 

på Facebook. Är det originalnyheter av anställda journalister som får mest spridning och mest 

kommentarer, likes och delningar på Facebook, eller är det framför allt material som nyhetsbolagen har 

rippat från bloggar, hemsidor och Youtube? Sajten socialanyheter.se har använts som verktyg för att 

samla in de tre artiklar som fått flest delningar, kommentarer och gilla-markeringar varje dag under två 

veckor. Avsikten är att få en bild av vilka nyheter Facebookanvändare övervägande tar del av och 

diskutera huruvida det kan påverkar deras världsuppfattning i och med filterbubblorna som Facebook 

och vi själva skapar.

1.2 Definitioner av centrala begrepp

Rippat: Material som helt och hållet är taget från en icke-journalistisk källa, exempelvis material från 

Youtube, bloggar och kommersiella webbsidor.. Ett exempel kan vara en video som ursprungligen är 

uppladdad på en Youtubekanal, som ett nyhetsbolag väljer att dela på sin webbplats.

Rewrite: Journalistiskt material där all fakta och alla intervjuer är tagna från en färdig källa, till 

exempel andra nyhetsbolag, kommersiella hemsidor eller blogginlägg. Journalisten som publicerar en 

rewrite har alltså inte gjort något researcharbete, men har formulerat artikeln själv och angett källor.

Nyhetsflöden: Det som dyker upp på vår egen Facebooksida när vi scrollar är det så kallade 

nyhetsflödet. I denna studie talar vi även om flödet på socialanyheter.se, alltså de 45 nyheter som fått 

flest interaktioner det senaste dygnet och därmed syns på sajten.

Nyhetsvärdering: De kriterier som bidrar till att en nyhet blir en nyhet. Till exempel enligt Hvitfelts 

modell: kulturell och geografisk närhet, politik, ekonomi, brott och olyckor, sensation, elitpersoner och 

negativa inslag (Hadenius, S. Weibull, L. & Wadbring, I. 2009 s. 304) . 
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Interagerade/Interaktioner: När vi pratar om interaktioner i det här uppsatsen syftar vi på de 

sammanlagda antal kommentarer, gillamarkeringar och delningar en artikel har fått på Facebook.

Algoritmer: “En algoritm kan beskrivas som en slags instruktionslista, som behövs för att lösa ett 

problem. Listan utgörs av en sekvens av instruktioner i en viss ordning.” (Matteguiden, 2007). 

Facebooks algoritmer styr vad vi får se i våra nyhetsflöden. Det är bland annat vår webbhistorik och 

vilka länkar vi klickat på tidigare som avgör vad vi får se i fortsättningen.

Filterbubblor: Filterbubblor är vad som skapas av algoritmerna som styr vad som syns i 

Facebookanvändarnas nyhetsflöden. Saker som Facebook räknar ut att vi inte verkar vara intresserade 

av filtreras bort och kvar finns sådant som ryms i vår bubbla. Alla filterbubblor är unika och blir en 

perfekt spegelbild av våra intressen, men vi väljer inte själva att gå in i dem och de blir allt svårare att 

undvika (Pariser, E. 2011).

1.3 Bakgrund

Det har aldrig varit lättare att nå ut till en stor massa och utanför sitt egna geografiska område genom 

sociala medier och Internet (Jenkins, H., Ford, S. & Green, J. 2013, s. 20). Enligt grundaren av 

Facebook, Mark Zuckerberg, är målet med Facebook att göra världen mer öppen, transparent och mer 

ihopkopplad (Van Dijck, J. 2013, s. 45). Facebook grundades 2004 och drivs och ägs av Facebook Inc. I

dag är företaget världens tionde mest värdefulla varumärke (Ekman, M 2015-10-25) och har 1,65 

miljarder användare världen över (Facebook, 2016). Av oss svenskar så är 5,736,000 

Facebookanvändare (Facebookskolan, 2016). De beslut vi tar när vi väljer vilka medietexter vi vill 

uppmärksamma, dela vidare eller på annat sätt sprida till omgivningen, omformar hela medielandskapet,

och medieanvändarna har en stor makt när det kommer till vad för innehåll som får spridning (Jenkins , 

H., Ford, S. & Green, J. 2013, s. 20). Publiken ses inte längre som konsumenter av innehåll utan som 

människor som formar, bearbetar och delar medieinnehåll på många olika sätt (Jenkins, H., Ford, S. & 

Green, J. 2013, s. 20). Publiken sätter värdet på det som får spridning genom sitt deltagande i sociala 

medier (Jenkins, H., Ford, S. & Green, J. 2013, s. 66). Professorn José Van Dijck (2013 s. 47) skriver i 

sin bok The Culture of Connectivity om hur medieanvändare kan ses som skapare med begränsningar, 

då de sprider innehåll men inte kan styra över alla led. Med det menar Van Dijck att användarna inte 

bara påverkar spridningen av innehåll utan även bidrar till att information om de själva sprids vidare till 

sajternas ägare, som sedan kan utnyttjas till personanpassad reklam och till personanpassade 

nyhetsflöden.

6



Facebook använder sig av olika algoritmer, tjänster och tillägg som resulterar i att din Facebooksida blir 

mer och mer personanpassad. Genom Facebooks applikation Open Graphs kan man som användare se 

om en vän läser en viss artikel eller tittar på ett speciellt videoklipp, vilket sedan påverkar vad du ser 

först i ditt nyhetsflöde på Facebook. I september 2015 gick Facebook om Google i kampen om vem som

lockar flest läsare till webbtidningar. Det visar en undersökning gjord av dataanalysbolaget Parsely. 

Google har sedan länge legat på ungefär 40 procent av trafiken till mediesajter, men nu har Facebook 

klivit upp på 43 procent medan Google har sjunkit till 38 procent (Ingram, M. 2015-08-18).

För snart ett år sedan började Facebook med tjänsten Instant articles. Tanken med det hela var att skapa 

nyheter som enkelt och snabbt kunde läsas direkt på Facebook där en del av annonsintäkterna skulle gå 

till mediebolagen. Användaren kunde då läsa sina nyheter på Facebook utan att länkas vidare till 

nyhetsbolagets hemsida. Tidigare har det bara varit utvalda publicister som har haft tillgång till Instant 

articles, men i slutet på förra året var några svenska nyhetsbolag med i en testrunda. De som var med var

Aftonbladet, Expressen, Nyheter24, Sydsvenskan, Aller Media, Kit och Stampen. Den 12 april 2016, 

öppnade Instant Articles för alla publicister (Östlund, M. 2016-02-18) vilket kan resultera i att 

Facebookanvändare numera aldrig behöver lämna det sociala nätverket, då det både är enklare och 

snabbare att ta del av nyheterna på Facebook (Annebäck, K. 2015-05-25).

Orvesto Näringsliv, (2015) gjorde en undersökning om hur svenskar använder olika digitala plattformar,

där 12 365 personer deltog. Undersökningen gjordes 16 mars – 15 maj 2015. Resultatet visade att de 

webbtidningar som var med i studien tappat läsare:
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Figur 2 (Orvesto Näringsliv, 2015). Webbtidningarna har tappat läsare visar en undersökning från 2015 av Orvesto Näringsliv.

1.4 Socialanyheter.se

I den här studien har sajten socialanyheter.se stått till grund för insamlandet av nyheter. Ted Valentin, 

internetentreprenören som även har grundat sajter som Best of SVT och Restaurangkartan, skapade 

socialanyheter.se år 2013. Syftet var att snabbt kunna ge en överblick av vilka nyheter som berör mest 

för dagen på Facebook och Twitter. Ted Valentin (personlig kommunikation 2016-14-18) berättar i en 

intervju att han rent tekniskt har en begränsning på cirka 30 källor. Det beror på hur hans tekniska 

lösning för datainsamling ser ut. Han har manuellt valt ut de cirka 30 viktigaste nyhetssajterna på nätet i 

Sverige, enligt honom själv. Det är alltså ett manuellt och subjektivt urval. Syftet med sajten har inte 

varit att plocka upp artiklar som enbart är publicerade för att få delningar som Omtalat, Lajkat, Newsner

med flera. Ted Valentin anser att socialanyheter.se har vissa brister. Ibland kommer artiklar från Lajkat 

och Omtalat med trots att det inte är ambitionen med sajten. Han anser också att sajten skulle kunna ha 

med fler medier i sin bas, men rent tekniskt finns det begränsningar som gör det omöjligt att ha med hur 

många som helst och därför har han valt att fokusera på de traditionella nyhetssajterna som han anser 

vara störst och viktigast (personlig kommunikation 2016-14-18). I den här undersökningen har vi endast

valt att fokusera på de hetaste nyheterna på Facebook och valt att utgå från socialanyheter.se. Nedan 
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följer en lista med de nyhetsbolag som inkluderas på socialanyheter.se och hur många unika 

webbesökare de olika nyhetsbolagen hade under den första av våra undersökningsveckor.

Figur 3 (KIA Index, 2016). Listan visar de nyhetsbolag som inkluderas på socialanyheter.se och antalet besökare.

Något som kan konstateras vid granskning av Ted Valentins lista av inkluderade nyhetsbolag på 

socialanyheter.se är att vissa stora tidningar saknas, trots att de har betydligt fler besökare än andra som 

finns med på listan, och därav kan anses vara större tidningar än några av de som faktiskt har 

inkluderats. Exempelvis är Dt.se (Dalarnas Tidningar) inte med i filtret på socialanyheter.se, trots att de

hade cirka 170 000 unika besökare per vecka under den tid som undersökningen gjordes. Inte heller 

finns Vlt.se (Vestmanlands Läns Tidning) med på listan, som hade cirka 98 000 besökare per vecka 

under undersökningsveckorna. 
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1.5 Problemformulering, syfte och frågeställningar

Att det är miljontals som använder Facebook som sin primära nyhetskälla innebär att det är extra viktigt 

för individen själv att vara källkritisk. Thorsten Thurén skriver i sin bok Källkritik (2013) om risken 

med tradering, det vill säga när en uppgift gått i flera led (2013, s. 53). Exempelvis skulle den primära 

källan kunna vara falsk, en nyhet som du delar på Facebook, och sedan delas den vidare och vidare. Det 

finns flera exempel på nyhetsartiklar som spridits på Facebook som varit helt osanna. Iscensatta videos 

och bilder som fått enorm spridning och som bidragit till både hat och kärlek i kommentarsfälten.

Sociala medier som Facebook har också påverkat journalisternas källor som nu har fler och andra 

kanaler för att nå ut till sin publik. Samtidigt som källorna satsar mer på PR för att kunna påverka 

mediernas innehåll, blir journalisterna allt mer beroende av innehåll som produceras av källorna själva. 

(Nygren, G. 2015, s.74). Eftersom källan är så pass viktig i dagens mediesamhälle så undersöker vi dels 

nyheters ursprung, men också källor i den här studien. Den här studien syftar alltså till att undersöka i 

hur stor utsträckning nyheterna som sprids på Facebook är originalnyheter, skapade av nyhetsbolagen 

själva, och hur mycket som är rewrites eller rentav rippat material. Artiklarna som är rewrites eller 

rippade kommer vi att undersöka källan på för att se hur ofta förekommande det är att de är hämtade 

från exempelvis webbplatser, Facebook, Youtube, eller bloggar.

Frågeställning 1:

Varifrån kommer nyheterna som vi läser via Facebook? Är de flesta originalartiklar från 

nyhetsbolag, eller är det främst rippat material som sprids mest? Vilka är källorna?

Under de senaste hundra åren har journalistyrket i västvärlden genomgått en professionalisering. Runt 

50-talet fick yrket en allt högre status och sågs som en viktig del i demokratin där allmännytta och 

objektivitet var de huvudsakliga målen och där journalistiken har frigjort sig från kopplingar till det 

politiska systemet (Nygren, G, 2015, s.72). Men i takt med sociala medier och det mediesamhälle som 

vi idag lever i, så syns i stället tendenser av deprofessionalisering. Yrkesrollen som journalist ifrågasätts 

i ett samhälle där vem som helst kan hitta information och publicera den i det offentliga rummet. Det 

syns tydligt hur en allt starkare kommersialisering sätter press på public service-uppdragen och yrkets 

gränser blir allt otydligare (Nygren, G. 2015, s. 75). Den här studien undersöker vilken typ av 

anställning författaren har som skrivit de nyheter som får störst spridning på Facebook under två veckor,

för att få en bild av hur det kan se ut.
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Frågeställning 2:

Är det framför allt journalister eller personer av annat yrke som skriver nyheterna som får mest 

spridning på Facebook? Vad säger resultatet om journalistrollens betydelse?

Av alla händelser och processer som sker, är det en väldigt liten del som uppmärksammas i medierna 

och blir nyheter. Därför handlar journalistik till stor del om att välja och välja bort, men också om att ge 

en så sann bild som möjligt av världen. Vi kan välja att följa traditionella nyhetsmedium på Facebook, 

men det är inte bara traditionella nyheter de sprider. Och tar vi mest del av virala nyhetsraketer som 

sprids mellan användare skapar vi vår egen filterbubbla och vår världsbild blir begränsad. Vad medierna

väljer att uppmärksamma och göra nyheter av, har stor betydelse för människors verklighetsuppfattning 

och för deras opinionsbildning (Strömbäck, J. 2015, s. 151). Därför undersöker den här studien vilken 

typ av nyheter som får spridning på Facebook, under en tvåveckorsperiod.

Frågeställning 3:

Vilka slags nyheter är det som får mest spridning på Facebook? Är det samhällsproblem eller 

främst lättsamma nyheter som når ut, och vad kan detta innebära för vår världsuppfattning?

1.6 Källkritik och Viralgranskaren

Varifrån kommer tidningarnas nyheter? Det är en fråga som man inte kommer ifrån när man ska 

analysera nyhetstexter. Nyhetens källa har nämligen stor betydelse för trovärdigheten. Att analysera 

källorna kallas källkritik och är en metod som både journalisterna och deras läsare har nytta av att 

behärska (Lundgren, K. Ney, B. & Thurén, T. 1999, s. 47).

Via Internet kommer du åt gigantiska mängder av information. Och i och med den oändliga mängd 

information som kommer från många olika kanaler är det svårt att avgöra vilken av alla källor som är 

mest trovärdig och äkta. Allt eftersom informationsmängden och kanalerna för kommunikation vuxit, 

har också mängden falsk information ökat. Olika källor ger olika bilder av verkligheten och det är 

viktigt att kunna avgöra om bilden som ges är sannolik eller inte (Alexanderson, K. 2015).
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2014 startade tidningen Metro Viralgranskaren, som reder ut om vissa nyheter som sprids på sociala 

medier är sanna eller inte. De startade granskningen på grund av alla historier som når tusentals som inte

är sanna och som formar människors verklighetsbild. Det kan bli ett problem, som till exempel när en 

kvinna med skyddad identitet blev efterlyst på Facebook och fick sin hemort röjd. Viralgranskarna 

menar att det faktum att alla kan berätta och sprida historier är av godo, men när falska berättelser sprids

så behöver de granskas. De uppmanar alla att granska innan de delar. På Viralgranskarens sida på 

metro.se uppmanar de också att aldrig dela videoklipp eller bilder innehållande misshandel. “Du blir en 

del av övergreppet”. Viralgranskaren varnar för att dela liknande innehåll eftersom fakta kan tendera att 

vara fel, oskyldiga människor som kanske liknar gärningsmännen i en video kan bli anklagade och för 

offret är det förmodligen en traumatisk incident och knappast något som den personen vill ska hållas vid

liv.

2 Teori

I det här kapitlet tar vi upp relevanta teorier och utgår från vår litteratur. De underrubriker som 

kommer tas upp är filterbubblan, dagordningsteorin och opinionsledare, gatekeeping samt medielogik 

och nyhetsvärdering. 

2.1 Filterbubblan

I boken The Culture of Connectivity skriver författaren José Van Dijck (2013) om hur allt det vi delar på

Facebook inte bara delas med andra utan också till “the third paries” och hur det sedan resulterat i 

personanpassade webbsidor, nyhetsflöden och personinriktad reklam. Alla bilder, alla statusar, allt vi 

gillar, allt vi kommenterar och allt vi delar är information som sparas för att kunna göra ett så 

personanpassat nyhetsflöde som möjligt (Van Dijck, J. 2013, s. 47). Men vad innebär personanpassade 

nyhetsflöden för vår världsbild?

Man skulle kunna säga att en era av personalisering började den 4 december 2009 (Pariser, E. 2011). 

Det var dagen Google började använda sig av algoritmer för att ta reda på allt från var ifrån du är 

inloggad till vad du har sökt på tidigare för att gissa vem du är och vilka sajter du skulle kunna gilla 

(Pariser, E. 2011, s. 2). När vi googlar på ett ord så får vi alltså inte, sedan dess, upp samma resultat som

någon annan. Med andra ord så finns det inget standard-Google längre. Facebook fungerar likadant 

(ibid). Eli Pariser blev vän med några konservativa personer på Facebook, trots att han själv lutar åt 

vänster, för att han ville lära sig mer om dem och hur de tänker. Men deras länkar dök aldrig upp i 

12



Parisers nyhetsflöde eftersom Facebook hade räknat ut att han klickade mer på progressiva länkar än 

konservativa.

Tävlingen om att lära sig så mycket om oss som möjligt har blivit centralt för giganter som Google, 

Facebook, Apple och Microsoft. Vi får fri service mot information om oss (Pariser, E. 2011, s. 6). 

Affärsstrategin är enkel: ju mer personlig information om dig desto mer troligt är det att du köper 

produkter som dyker upp som annonser (Pariser, E. 2011, s.7). Amazon tjänar miljarder dollar genom att

förutse vad varje kund är intresserad av och plocka fram det i Internetbutiken (ibid). Men det handlar 

inte bara om vad vi köper, utan också om vilka nyheter vi tar del av. Personaliserade nyhetsflöden som 

Facebook blir mer och mer vår primära nyhetskälla. Grundaren Mark Zuckerberg tycker om att skryta 

om att Facebook kan vara den största nyhetskällan i världen, skriver Pariser (2011, s. 8). Den nya, 

personaliserade, generationen av Internet tittar på vad du gillar, vad du har gjort och vad dina vänner 

gillar och skapar sedan unika universum av information till var och en av oss - så kallade filterbubblor 

(Pariser, E. 2011, s. 9). Pariser skriver att vi självklart alltid valt vad vi vill ta del av och ignorerat resten,

men dessa filterbubblor innebär tre fenomen som vi inte har handskats med förut (ibid). För det första är

vi ensamma i våra filterbubblor. Alla filterbubblor är unika. För det andra så är filterbubblorna osynliga.

Om du väljer att surfa in på en nyhetskälla med en viss politisk inriktning så vet du vad du får, men 

Google och Facebook talar inte om för dig vad de vet om dig och varför du ser de resultat du ser. 

Filterbubblan kommer till dig, och den blir allt svårare att undvika (Pariser, E. 2011, s. 10).

Personifierade filter hjälper oss att hitta det vi vill ha och sortera bort resten. Vår bubbla fylls med våra 

favoritpersoner och de saker och idéer vi tycker bäst om. Vi blir aldrig uttråkade utan vår bubbla är en 

perfekt spegelbild av våra intressen och önskningar (Pariser, E. 2011, s. 12). Men det finns 

konsekvenser, menar Eli Pariser. Filterbubblan kan påverka din förmåga att välja hur du ska leva ditt liv.

Du kan tro att du är kapten över ditt eget öde, men när du går in i en filterbubbla så är det din 

webbhistorik, vad du klickat på tidigare, som bestämmer vad du ska se härnäst. Du kan fastna i en 

statisk och evig loop av dig själv (Pariser, E. 2011, s. 16). Pariser skriver också om att bygga broar 

(2011, s.17). När Internet kom så trodde man att det skulle bli en enorm källa för att kunna bygga broar, 

att man till exempel skulle bygga ett community med barn i Afrika och ledare i USA. Men i och med 

dessa filterbubblor så knyter vi band med dem som är som vi, men vi bygger inga broar (ibid). Pariser 

tar också upp hur enkelt det är att trycka på “gilla” på Facebook när det handlar om dina vänner och 

positiva saker, jämfört med när det handlar om krig eller politiska åsikter. Det kan innebära att 

filterbubblorna kanske inte alls ger dig vad du vill ha, bara för att du verkar gilla det, och kanske ännu 

mindre vad du behöver.
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Skaparna av Internet såg någonting större framför sig än ett globalt system för att dela gulliga bilder på 

djur, och utan att vi vet om det kanske vi ger oss själva en slags global lobotomi (Pariser, E. 2011, s. 

19). Pariser trycker på att vi måste förstå de politiska och ekonomiska krafterna som skapar våra 

filterbubblor. Vi måste förstå vad de betyder för politiken, kulturen och vår framtid. Och vi måste bli 

medvetna om filterbubblorna och förstå att det vi ser inte är hela sanningen (ibid).

2.2 Dagordningsteorin och opinionsledare

Adam Shehata skriver om dagordningsteorin och menar att de val som medierna gör, det vill säga vilka 

nyheter som publiceras och vilka aktörer som får komma till tals, påverkar människors världsbild. Det 

finns ett tydligt samband mellan det medierna rapporterar om och det folket tycker är viktigt. Genom 

dagsordningsteorin så betraktades medieeffekter på ett delvis nytt sätt. Teorin tar upp hur medierna inte 

bara påverkar och utövar makt när det gäller vad som tas upp på agendan utan också hur människor 

uppfattar olika situationer, personer eller frågor som medierna rapporterar om. Fokus har hamnat på 

människors verklighetsbilder och uppfattningar om omvärlden istället för på massmediernas påverkan 

på människors åsikter och röstbeslut (Shehata, A. 2012, s. 319).

Hur påverkas människor av media och hur påverkas våra åsikter och beslut? Adam Shehata skriver att 

människors sociala nätverk och interpersonell kommunikation har lyfts fram som viktiga faktorer i 

opinionsbildningsprocessen. Åsikter formas inte främst av massmedierna utan av samtal med 

opinionsledare och med varandra (Shehata, A. 2012, s. 319). Med opinionsledare menas nära bekanta 

som utövar stort inflytande över hur olika samhällsfrågor tolkas (Shehata, A. 2012, s. 320). Förr kunde 

det till exempel vara fadern i familjen eller en respekterad vän i umgängeskretsen, men nu kan det 

egentligen vara vem som helst av personerna i ens kontaktnät på Facebook, eftersom var och en av oss 

har möjlighet att dela vilka nyheter vi vill. Synen på opinionsledare har förändrats över tid och de 

traditionella massmedierna sågs länge som allsmäktiga. Man tänkte sig att det fanns en direkt påverkan 

på dem som tog del av massmedierna (Wadbring, I. & Ödmark, S. 2014)

Drygt 10 procent av befolkningen uppger att de delar nyheter på sociala medier med viss frekvens och 

benämns som opinionsledarna i Ingela Wadbring coh Sara Ödmarks studie Delad glädje, dubbel glädje? 

(2014). Enligt deras studie är det som skiljer opinionsledarna mot andra användare användarna av 

sociala medier att de är yngre, mer politiskt intresserade, i högre grad ensamstående och de har en mer 

digital livsstil.
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2.3 Gatekeeping

Gatekeeping är en teori som beskriver varför vissa berättelser blir utvalda för att sedan bli nyheter och 

varför vissa berättelser inte blir det. Man undersöker vilka normer och rutiner som finns inom olika 

medieorganisationer och som styr vad som blir nyheter (Strömbäck, J. 2015, s. 153). Teorin om 

gatekeeping skapades av psykologen Kurt Lewin, som var intresserad av ledarskap och gruppdynamik. 

Kurt Lewin kunde efter sina observationer konstatera att vissa individer hade en viss position som tillät 

dem att besluta vad som skulle nå en viss grupp människor genom att göra olika val baserat på 

personliga och sociala erfarenheter och normer. De ses då som gatekeepers som väljer ut vilken 

information och vilket material som ska nå ut till andra människor (Valentini, C. 2014, s. 1).

Idag har konceptet gatekeeper en annan innebörd än det som Kurt Lewin syftade på. Idag är det inte 

bara ledare, politiker och de stora massmedierna som ses som gatekeepers utan individer, bloggare, 

media, politiker, företag och även algoritmer kan ses som olika typer av gatekeepers då de på olika sätt 

har tillgång och kontroll över information. Sedan 1950-talet har gatekeeperteorin studerats mycket inom 

kommunikation och media. Teorin brukar användas som en ram för att analysera, utvärdera och ta reda 

på hur urval av nyheter görs och varför vissa berättelser blir nyheter eller inte. De människor som ses 

som gatekeepers anses ha en enorm makt. Information leder till kunskap och kunskap resulterar i makt. 

Därför anses gatekeepers som väldigt inflytelserika och maktfulla. David Manning White applicerade 

Kurt Lewins teori om gatekeeping på olika tidningars urvalsprocesser när det bestämde vad som skulle 

bli nyheter. Manning White kom fram till att journalister ofta filtrerar nyheter på ett sätt som stödjer 

journalistens egna åsikter och normer. Han kom också fram till att journalister filtrerar materialet på ett 

sätt som ofta går i linje med företagets policy (Valentini, C. 2014, s. 1).

Eftersom journalister får en hel del information från företag, organisationer, institutioner och politiker är

det deras uppdrag att välja ut vad som är relevant för medborgarna. Hela processen, från val av 

intervjuperson till hur nyheten överförs till publiken är olika stadier av gatekeeping. Tidigare har den 

mesta forskning kring gatekeeping handlat om nyhetsurvalet och hur processen om vad som ska 

inkluderas och inte har sett ut. Men på senare tid har gatekeepingteorin bidragit till en utveckling av 

flera successiva teorier så som dagordningsteorin där man i stället fokuserar på andra variabler som 

påverkas av urvalsprocessen. I dag har bloggare och alla internetanvändare blivit gatekeepers av 

världsnyheter. Medborgarna tar sig an en roll som både konsument och producent, vilket är grunden för 

medborgarjournalistik, det vill säga där medborgarna samlar in, rapporterar, analyserar och sprider 

nyheter. Sociala medier har gjort medborgarjournalistiken mer tillgänglig för människor världen över. 

Kritiker av medborgarjournalistiken menar att journalisternas inflytelserika roll blir allt mer oviktig 

vilket kan resultera i sämre kvalitet på nyheter (Valentini, C. 2014, s. 1).
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2.4 Medielogik och nyhetsvärdering

Teorin om medielogik handlar i grund och botten om att ett mediums innehåll är beroende av mediets 

format, organisation, normer och behov (Strömbäck, J. 2015, s. 161). Enligt medielogiken är det 

nyhetsmedierna själva och deras behov, (journalistisk professionalism, graden av marknadsorientering 

och medieteknikerna) som styr vad medierna rapporterar om och hur de gör detta, och inte verkligheten 

(Strömbäck, J. 2015, s. 162).

Den svenska massmedieforskaren Håkan Hvitfelts nyhetsvärdering inkluderar nyckelord som kulturell 

och geografisk närhet, politik, ekonomi, brott och olyckor, sensation, elitpersoner och negativa inslag 

(Hadenius, S., Weibull, L. & Wadbring, I. 2009, s. 304). Men när det gäller spridning av digitala nyheter

är det andra kriterier som råder för att ett nyhet ska få stort genomslag, jämfört med klassisk 

nyhetsvärdering. Enligt Henry Jenkins (Wadbring, I. & Ödmark, S. 2014, s. 37) ska det finnas följande 

drag i innehållet för att det ska spridas:

 Materialet kan ge delade erfarenheter, igenkänning och nostalgi.

 Humor

 Parodier

 Ofullständigt material som vill engagera användarna att till exempelvis delta i skapandet av 

innehållet

 Material som man inte vet om det är sant eller inte

 Kontroversiellt innehåll som kan skapa debatt

 Ryktesbaserat material som hålls vid liv av delare

3 Tidigare forskning

I kapitel 3 följer en presentation av den tidigare forskning som gjorts på sociala medier och delning av 

nyheter.

3.1 Delad glädje är dubbel glädje?

Den svenska forskning som finns om delade nyheter på Facebook är Sara Ödmarks och Ingela Wadbrings Delad 

glädje är dubbel glädje från 2014 och From Kittens to Racism från 2015 där de har jämfört sitt resultat med 

föregående år. Ödmark och Wadbring har tillsammans forskat på vilka slags nyheter som delas på Facebook, och 
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vilka det är som faktiskt delar och alltså är så kallade opinionsledare. De har undersökt vem avsändaren av de 

mest delade nyheterna under perioden 1 januari 2014 och 31 maj 2014, och under samma period 2015, och även 

studerat karaktären av dessa nyheter. De har precis som i vår studie använt sig av socialanyheter.se och plockat 

den mest interagerade nyheten varje dag, vilket motsvarar 150 nyheter mellan januari och maj, men de är noga 

med att det inte betyder att de är de 150 mest interagerade under dessa månader, eftersom de har plockat ut en per 

dag (Wadbring I. & Ödmark, S. 2014, s. 38). Det är inte heller 150 unika nyheter, precis som i fallet med vår 

studie, eftersom en nyhet kan dyka upp på förstaplats flera dagar. Interaktionerna skiljer sig i antal mellan 2028 

stycken när det handlade om en polisattack, medan Mia Skäringers krönika i Aftonbladet om att vi inte behöver 

fler diettips delades, gillades och kommenterades 75 785 gånger den 7 mars . Den artikeln var dessutom den mest 

interagerade nyheten de två nästkommande dagarna också (Wadbring I. & Ödmark, S. 2014, s. 38-39). 

Ödmark och Wadbring kom genom sin empiriska undersökning fram till att avsändarna av de mest spridda 

nyheterna på Facebook var kvällstidningar. 64 procent av nyheterna kom från kvällstidningar, medan 

storstadsmorgontidningar knep andraplatsen, men långt efter med endast 15 procent (Wadbring I. & Ödmark, S. 

2014, s. 39). Ödmark och Wadbring fann att 41 procent av artiklarna de samlade var opinionsmaterial. De 

diskuterar om det kan reflektera den tuffa konkurrens som råder på den digitala nyhetsmarknaden. De skriver att i 

det hårda utbud som finns har det blivit allt viktigare att profilera sig med unikt innehåll, och krönikörer och 

debattörer kan ofta vara varumärken i sig (Wadbring I. & Ödmark, S. 2014, s. 41). När det kommer till karaktären

av nyheterna, vad de handlade om, så framgår det i Ödmarks och Wadbrings studie att politik och ekonomi 

dominerar. 53 procent handlade om politik och ekonomi, och då främst om rasism och Sverigedemokraterna, 

medan livsstil och hälsa hamnade på en andraplats med 19 procent (Wadbring I. & Ödmark, S. 2014, s. 42). 

Varför det delades så mycket politiskt innehåll förklarade Ödmark och Wadbring med att det var val till 

Europaparlamentet våren 2014 (ibid). 

Wadbring och Ödmark har ställt de mest interagerade nyheterna mot den klassiska nyhetsvärderingen och funnit 

att de flesta följer kriterierna som handlar om närhet i tid, rum och kultur, men det finns undantag. Till exempel 

blev Expressens artikel om Robin som dog efter att ha druckit Red Bull, som publicerades 2006, hela 43 856 

interaktioner den 2 januari (Wadbring I. & Ödmark, S. 2014, s. 45). En fjärdedel ansågs vara skriven om en 

elitperson, som till exempel statsministern, en komiker eller en idrottare (Wadbring I. & Ödmark, S. 2014, s. 46). 

Det var en andel som Ödmark och Wadbring själva ansåg vara låg, eftersom elitpersoner i fokus ses som något 

generellt för nyheter. De diskuterar att det skulle kunna vara så att när vi delar nyheter på sociala medier så är det 

inte elitpersoner som är viktigast, utan snarare så kallat vanligt folk. Men för att bevisa detta behövs mer 

forskning, skriver de (Wadbring I. & Ödmark, S. 2014, s. 46-47). Något de fann frekvent var att de interagerade 

artiklarna kunde ses som kontroversiella. Åtta av tio handlade om något kontroversiellt som kan ge upphov till 

debatt (Wadbring I. & Ödmark, S. 2014, s. 47).
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När Ödmark och Wadbring gjorde samma studie en gång till, under de fem första månaderna av 2015, var 

majoriteten av de mest interagerade nyheterna publicerade i kvällstidningar, precis som föregående år (Wadbring 

I. & Ödmark, S. 2015, s. 10). En skillnad var att virala sajter inte var inkluderade 2014 på socialanyheter.se, 

såsom Omtalat och Lajkat till exempel, men 2015 kom 20 procent av de mest interagerade nyheterna från virala 

sajter, förklarar Ödmark och Wadbring (ibid). 70 procent av de mest interagerade nyheterna 2014 var negativa 

nyheter, medan det 2015 endast var 45 procent, och Wadbring och Ödmark diskuterar i sin rapport om det kan 

bero på de virala sajterna som blir allt större och sprider nyheter som fungerar upplyftande och inspirerande - och 

delbart (Wadbring I. & Ödmark, S. 2015, s. 12). Kontroversiella nyheter som kunde uppröra var fortfarande stora 

2015 (Wadbring I. & Ödmark, S. 2015, s.13). Enligt Jenkins (Wadbring, I & Ödmark, S. 2014, s. 37) digitala 

nyhetsvärdering är ett av kriterierna för att en nyhet ska delas på sociala medier är att den är baserat på ett rykte, 

men Wadbring och Ödmark motbevisar detta, då sådana nyheter är likvärdigt obefintliga både våren 2014 och 

2015 (Wadbring I. & Ödmark, S. 2015, s. 13).

Det finns flera likheter mellan vår studie och Ödmark och Wadbrings, dels att de, precis som vi, har använt sig av 

socialanyheter.se, och även att de har tagit reda på avsändaren och gått in på vad de mest delade nyheterna hade 

för karaktär. De beskriver vad nyheterna handlade om och huruvida de var negativa eller positiva. Därför har vi 

kunnat använda deras forskning som en bra grund för att kunna utveckla detaljer vidare. I vår studie har vi gått 

djupare in på avsändaren och ursprunget. Om en kvällstidning har publicerat en väl delad artikel, stämmer det att 

den är originalskriven av en reporter från Aftonbladet, eller är den omskriven eller helt rippad - i så fall, vilken är 

källan? Vi har också gått in på vad de flesta artiklar handlar om av alla som dykt upp på socialanyheter.se varje 

dag under våra två undersökningsveckor, sammanlagt 630 artiklar, och försökt att hitta mönster. Vi har till 

exempel undersökt vilka slags nyheter som dyker upp flera gånger samma dag från olika nyhetsbolag och vilka 

som får många interaktioner flera dagar i rad.

3.2 Effekten av att dela nyheter

Jihyang Choi och Jae Kook Lee från School of Journalism i Indiana har gjort en studie på effekterna av att dela 

nyheter på sociala medier när det kommer till nätverksheterogenitet - olikhet i ens nätverk. Det betyder att de 

undersökt om vi når många olika människor när vi delar nyheter på sociala medier, och om vi får ta del av många 

olika sorts nyheter, eller om vi mest delar till människor som är och tänker som vi, och läser nyheter som delas av

personer som vi. Studien kan alltså ses som en länk mellan vår studie på sociala nyheter och Eli Parisers teori om 

filterbubblor, eftersom Chois och Kook Lees studie berör samma ämne som Pariser, och undersöker om vi bara 

får in händelser som stämmer överens med våra intressen i våra nyhetsflöden eller om vi även får in sådant som är

annorlunda för oss. 
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Choi och Kook Lee tar i sin rapport upp att det inte är troligt att nyhetsrelaterad användning av sociala medier har 

samma konsekvenser för alla användare (Choi, J. & Kook Lee, J. 2014, s. 258) . De skriver att inom digital media

är urvalet som en läsare gör för att få nyheter som passar ens egna intressen desto mer uttalade ju mer politiskt 

intresserad läsaren är (ibid). Därför har de velat ta reda på om samma mönster kan synas i nyhetskonsumtionen 

när det kommer till sociala medier. De har tagit upp det faktum att sociala medier har algoritmer för att sortera 

bort personer som inte tänker likadant, och att det kan gynna interaktioner mellan likasinnade personer (Choi, J. 

& Kook Lee, J. 2014, s. 259). Men sociala medier har också mekanismer som kan underlätta interaktion mellan 

olika människotyper. Det är troligt att ett flitigt användande av sociala medier och ett ständigt ökande av ens 

vänlista kan utöka nätverksheterogeniteten. Det är även troligt att ju mer ens vänkrets ökar desto fler svaga länkar 

skapar man, vilket också ökar nätverksheterogeniteten och hur många oliksinnade personer vi når ut till (ibid). 

Något som också gör att flitiga användare av sociala medier får möjligheten att ta del av andra slags nyheter 

jämfört med dem som motsvarar deras intressen är tack vare hur lite det kostar i tid. Det har visat sig att 

människor är villiga att läsa olika sorters nyheter om de kan mottas med minsta möjliga ansträngning. Därför är 

det också troligt att de är villiga att kommunicera med heterogena och är öppna för andra perspektiv när de 

använder sig av delade nyheter på sociala medier (ibid). 

Nyhetsdelning på sociala medier suddar även ut definitionen mellan nyhetskonsumtion och diskussion (ibid). 

Tack vare kommentarsfält kan vi själva delta i diskussioner och även se vad andra tycker och tänker som inte 

tänker som vi (Choi, J. & Kook Lee, J. 2014, s. 260). 

Chois och Kook Lees resultat visar att genom att både läsa och dela nyheter på sociala medier gynnar det 

nätverksheterogeniteten (Choi, J. & Kook Lee, J. 2014, s. 262). Studien visar också att relationen mellan att dela 

nyheter och att ha ett högt politiskt intresse gynnar nätverksheterogeniteten, medan den dämpas av relationen 

mellan att konsumera andras delade nyheter och ett högt politiskt intresse. Men vidare visar studien också att när 

människor med ett svagt eller måttligt intresse för offentliga angelägenheter ägnar sig åt att konsumera och leta 

upp nyheter som andra delat så leder sociala medier till ett mer heterogent kontaktnät, mer än för dem med ett 

högt intresse (ibid). Choi och Kook Lee kommer fram till att relationen mellan socialt medieanvändande och 

nätverksheterogenitet inte är enkelt. Det som spelar roll är hur flitigt användarna deltar i nyhetsdelning. Resultatet

visar att så länge användaren ägnar sig åt att dela och konsumera delade nyheter så kan de fortfarande stöta på 

oliksinnade och nyheter som inte går hand i hand med deras intressen. (Choi, J. & Kook Lee, J. 2014, s. 262-263).
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4 Metod/Material

I det här avsnittet går vi igenom undersökningens olika metoder samt materialet som använts. Två 

undersökningar är gjorda genom en kvantitativ metod, sedan följer en beskrivning av de tre nyheter 

som toppat totalt under de två veckor som undersöktes. Därefter tar vi upp problem som vi stött på 

genom vår utvalda metod och kritik mot metoden och materialet vi använt. Här presenteras även de 

urval som gjorts.

4.1 Val av metod

I den här studien har en kvantitativ metod använts för att få fram data om vilka slags nyheter som spreds

mest på Facebook under två veckor, närmare bestämt från den 31 mars 2016 fram till den 12 april 2016, 

och framför allt vilket ursprung de hade. Den kvantitativa metoden användes för att få en bild över det 

generella och för att kunna göra en analys av ett större material. Inom den kvantitativa analysen pratar 

författarna Mats Ekström och Larsåke Larsson om fyra olika grundpelare i deras bok Metoder i 

kommunikationsvetenskap. Den första grundpelaren är objektivitet, som innebär att resultatet ska vara 

oberoende av den forskaren som utför den. Det vill säga att olika forskare ska kunna göra samma 

undersökning och komma fram till samma resultat. För att lyckas med det gäller det som forskare att 

vara tydlig och exakt i sina anvisningar och att hela tiden påminna sig om att alla tolkar saker olika. Den

andra grundpelaren är systematik som innefattar analysens tillvägagångssätt. Här beskrivs hur de olika 

variablerna i kodschemat ska avläsas. Sedan ska variablerna kunna beskrivas kvantitativt, det vill säga 

att man gör om variablerna till värden för att kunna få ut ett resultat av den data man samlat in. Den 

tredje grundpelaren är kvantitet, det vill säga att variablerna i analysschemat ska kunna beskrivas 

kvantitativt, så att man kan fastställa statistiska samband i form av omfång eller frekvens. Den sista 

grundpelaren är manifest innehåll, det vill säga att forskaren begränsar sig till det som klart går att utläsa

från texten. Målet är att minimera tolkningar och dolda budskap. Sammanfattningsvis så krävs tydliga 

anvisningar och beskrivningar för att lyckas med en kvantitativ analys (Ekström, M. & Larsson, L. 

2010, s.121).
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4.2 Material och urval

Materialet som har använts till studien består av sammanlagt 635 artiklar från socialanyheter.se, en sajt 

som varje dag publicerar de 45 mest interagerade nyheterna, från ett urval av nyhetsbolag (se 1.3), på 

Facebook och Twitter. Undersökningen har gjorts från den 30 mars 2016 till den 12 april 2016. Av de 

totalt 635 artiklar som har undersökts så har 42 artiklar studerats närmare. Dessa 42 är de tre artiklar 

som toppat dagligen. På grund av begränsad tid har vi har begränsat oss till att undersöka tre artiklar per 

dag under 14 dagar samt att göra en mer generell undersökning på totalt 635 artiklar. Utöver det har vi 

en beskrivning gjorts på de tre artiklar med högst antal interaktioner under dessa 14 dagar, för att få en 

bild av vilka slags nyheter som sprids mest på Facebook.

4.3 Genomförande av undersökningen

I detta kapitel förklarar vi hur genomförandet av våra två kvantitativa undersökningar och 

beskrivningen av de tre nyheter som fått mest interaktioner totalt har gått till. 

4.3.1 Undersökning av 42

Varje dag under 14 dagar, mellan den 30 mars och den 12 april, har de tre nyheter som fått mest 

interaktioner under det senaste dygnet noterats. Genom att gå igenom alla tre toppnyheter under varje 

dag har ursprung, källor, författare, artikeltyp och antal interaktioner tagits fram.

De sammanlagt 42 artiklarna har kategoriserats in i fyra olika grupper som talar om vilket ursprung de 

har. Kategorierna benämndes som originalnyheter, blandat ursprung, rewrites och rippat material. Med 

blandat ursprung menas att journalisten dels har gjort en intervju själv, men även hämtat citat från andra 

tidningar.

I undersökningen ingick också ta reda på var författarnas källor kommer ifrån. Vi valde att 

uppmärksamma detta endast när artiklarna var rewrites eller rippade, och var då intresserade av om 

källan var journalistisk eller icke-journalistik såsom Facebook, Youtube, bloggar eller kommersiella 

hemsidor. 

Artiklarna delades även in enligt vad författaren till artikeln hade för yrke. Vi noterade om artikeln var 

skriven av en journalist, eller av en person med annan anställning, om artikeln hade byline från 

nyhetsbyrå eller om den inte hade någon byline överhuvudtaget. 

21



Vi delade även in artiklarna i kategorier enligt ämne för att få en bild av vad artiklarna som får mest 

interaktioner på Facebook handlar om.

1. Kändisar 

2. Varning/uppmaning 

3. Nöje 

4. Tragedi

5. Orättvisa

6. Politik

7. Sensation

8. Ekonomi

9. Samhälle

10. Sport

11. Religion

4.3.2 Undersökning av 635 

Varje dag har skärmdumpar tagits på alla de 45 nyheter som dyker upp i Sociala Nyheters flöde, 

sammanlagt 635 nyheter. Detta har gjorts för att få en generell större bild av vilka nyheter det är som 

sprids på Facebook och för att vi ska kunna upptäcka mönster. Vi har alltså inte studerat varje artikel 

utan med hjälp av skärmdumparna tittat på vilket nyhetsbolag artiklarna kommer ifrån. Varje artikel har 

också delats in i kategorier som talar om vad de handlar om. Här valde vi att slå ihop några av 

föregående kategorier från topp 42 och de blev benämnda som följande:

1. Nöje/Kändisar/Kultur

2. Samhälle/Politik

3. Orättvisor

4. Sport

5. Brott/Olyckor

6. Tragedi/Sensation

7. Ekonomi

8. Övrigt
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4.3.3 Beskrivning av topp tre

I studien har vi också gjort en beskrivning av de tre artiklar som fick allra flest interaktioner under de 

två veckorna som undersöktes. Vi ville lyfta fram att dessa nyheter faktiskt var de som fått mest 

spridning och diskutera hur det kunde komma sig. Vi har helt enkelt läst artiklarna och förklarat vad de 

handlar om, utan att gå så djupt att det skulle kunna jämföras med en kvalitativ textanalys. 

4.4 Så sammanställdes resultaten

För att sammanställa resultaten av våra kvantitativa undersökningar skapades ett kodschema och 

resultaten knappades in i Excel. Variablerna som användes var: ArtikelID, Nyhetsbolag, Artikeltyp, 

Ursprung, Källa och Författare. Exceldokumentet fördes sedan in i SPSS, som är ett datorprogram för 

statisk analys, där vi sedan gjorde frekvens- och korstabeller för att få en tydlig överblick över resultatet.

Ytterligare ett kodschema gjordes för alla de 635 artiklar som fick flest interaktioner på Facebook under 

de två undersökningsveckorna. Två tabeller gjordes i Excel, en där de totalat 635 artiklarna delades in i 

kategorier efter ämne och en som talade om vilket ursprung artikeln hade. Här gjordes diagram direkt i 

Excel.

4.5 Metodproblem

Det första problemet vi ställdes inför var när vi skulle definiera ursprung och författare. Vad är 

egentligen rippat material? Och var går gränsen mellan omskrivet och eget material? Exempel: reportern

har formulerat artikeln själv med ett antal egna meningar och egen struktur, men informationen kommer 

från en artists officiella hemsida därifrån vissa citat och textsjok var tagna rakt av. I vissa fall var en 

frilansare författare, men artikeln var publicerad av ett nyhetsbolag. Ett exempel var en gymnasielärare 

som fick sin debattartikel publicerad i GP. Alltså är ursprunget nyhetsbolaget, men författaren är inte 

anställd på bolaget. Vi behövde specificera vad som ansågs vara originalnyheter, vad som var rippat, det

vill säga helt kopierat och taget av ett annat nyhetsbolag, en hemsida eller en Youtubekanal, och vad 

som var rewrites, där information och citat är hämtade från ett annat nyhetsbolag eller en hemsida, men 

där reportern har konstruerat och skrivit ihop artikeln på egen hand och lagt till sin egen byline. Därav 

anledningen till att utöka kategorierna med källor och författare.

Journalister hittar självklart alltid information från olika källor till sina artiklar, från hemsidor, 

organisationer och företag. I fallen när en journalist har skrivit en debattartikel och hämtat information 

från till exempel Migrationsverket valde vi därför att inte specificera den källan, utan definierade den 
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som egengjord/original. Vi har i vår analys med andra ord valt att endast fokusera på kategorin Källa när

det handlar om rewrites och rippat material. I fallen när journalisten har gjort en klassisk rewrite har vi 

alltså valt att undersöka var källan kommer ifrån, eftersom det inte längre bara handlar om information 

och fakta utan om något som någon annan har skapat och valt ut vad som är relevant.

4.5.1 Reliabilitet och validitet

En risk med den kvantitativa metoden är att olika forskare tolkar materialet på olika sätt. Det är alltså 

extra viktigt att tydligt definiera vad som menas med “rippat material” eller “rewrites”. Därför finns 

tydliga anvisningar för hur materialet ska läsas (Ekström, M. & Larsson, L. 2010, s. 171), dels i 

metodkapitlet där vi beskrivit genomförandet, och genom listan där vi definierat de centrala begrepp 

som används (se kapitel 1.5).

Tolkningsproblemet gäller även när vi skulle analysera våra skärmdumpar med de sammanlagt 635 

artiklar som hade dykt upp i flödet på socialanyheter.se under de två veckor som den kvantitativa 

studien genomfördes. Det var inte alltid lätt att definiera vilken kategori en artikel skulle tillhöra. Vi 

delade upp artiklarna mellan varandra och rådgjorde ständigt med den andra för att säkerställa att vi 

tänkte likadant. Mer om detta i kapitlet om resultat.

Reliabilitet handlar om mätningarnas pålitlighet och följdriktighet (Bryman, A. 2008, s. 161). För att 

forskare ska kunna göra samma undersökning igen och få samma resultat men under en annan tidsperiod

är det viktigt att vi är tydliga med exakt hur vi har gått tillväga och att vi är överens när vi kodar 

materialet. Vi har tillämpat interbedömarreliabilitet, vilket innebär en överensstämmelse mellan oss som

bedömare. När det handlar om att observera eller att översätta data till kategorier och det finns flera 

observatörer inblandade så finns det risk för tolkningsfel (Bryman, A. 2008, s. 160). Därför har vi gjort 

all kodning, gått igenom allt material och översatt all data till kategorier tillsammans. På så vis vet vi att 

vi har tänkt likadant.

Validitet har att göra med om det som forskaren har i syfte att mäta, faktiskt är det som mäts (Bryman, 

A. 2008, s. 162). Det går ut på en bedömning av om de slutsatser som genererats från en undersökning 

hänger ihop eller ej (Bryman, A. 2008, s. 50). Eftersom denna studie inte förlitar sig på att ett stort antal 

respondenter ska svara likadant och enligt ett representativt kodsystem, utan mer konkret förhåller sig 

till data som har samlats in manuellt utifrån verktyget socialanyheter.se och sedan studerats så skapas 
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inte riktigt något problem kring validitet. Men något man kan göra för att testa validiteten, som vi har 

gjort är att testa ytvaliditeten. Att visa att ytvaliditeten är tillräckligt hög betyder att måttet verkar kunna 

spegla innehållet i det begrepp som är aktuellt (Bryman, A. 2008, s. 163). Det kan man testa genom att 

fråga andra personer om deras åsikt. Andra experter får helt enkelt agera domare. Det anser vi dels att 

Sara Ödmark och Ingela Wadbring automatiskt får vara eftersom även de valt att använda sig av 

socialanyheter.se.

4.6 Kritik mot verktyg

Urvalet i den här studien kan kritiseras då alla nyhetsbolag inte är inkluderade på sajten 

socialanyheter.se. Ted Valentin, skaparen av sajten, har valt ut 26 nyhetsbolag som han själv tycker är 

störst och viktigast och det är bara nyheter från dessa bolag som kan dyka upp i flödet av mest 

interagerade nyheter på Facebook. Det händer ibland att artiklar från Omtalat och Lajkat dyker upp i 

sajtens flöde trots att det inte är dess syfte att plocka upp artiklar som enbart är publicerade för att få 

delningar. Eftersom socialanyheter.se inte tar upp det som sprids mest på Facebook i allmänhet utan 

endast fokuserar på nyheter från svenska nyhetsbolag så går den här studien miste om videoklipp, blogg-

och Facebookinlägg, så kan inte veta om det egentligen är sådant material som sprids mest, och inte 

heller hur mycket mer i jämförelse med svenska nyheter. Något liknande verktyg som även inkluderar 

virala raketer som exempelvis kattklipp eller humoristiska bilder hittades inte. Precis som i Sara Ödmark

och Ingela Wadbrings undersökningar Delad glädje, dubbel glädje? (2014) och From Kittens to 

Racism: News Sharing and Shared News in Social Media (2015) var socialanyheter.se det enda 

alternativet att tillgå. Liknande verktyg som hittades var CrowdTangle, där man kan se hur många 

interaktioner en länk har i sitt eget Facebookflöde. Men utan att betala 250 kronor i månaden finns 

endast möjligheten att undersöka en länk per dag. Något bättre var verktyget NewsWhip Spike, en sajt 

där man kan se både vilka nyheter och vilka Facebookposter som sprids mest per dygn samt antal 

interaktioner. Men nyheterna från NewsWhip Spike går inte att jämföra med resultaten från 

socialanyheter.se i denna studie eftersom NewsWhip Spike alltid visar ursprung Facebook. En 

nyhetsartikel kan ha fått många interaktioner men den har alltid blivit upplagd på exempelvis ett 

nyhetsbolags eller en offentlig persons Facebooksida. Det finns ytterligare en sajt, pressen.se, en svensk 

nyhetssida med samma funktion som socialanyheter.se. De mest delade nyheterna på Facebook listas 

kontinuerligt, men endast tio stycken, jämfört med 45 stycken på socialanyheter.se. Vid jämförelse av de

bådas topplistor kan vi konstatera att nyhetssidorna ser olika ut vid samma tidpunkt. Slutsatsen var att 

socialanyheter.se uppdaterar oftare, och då vi blivit rekommenderade den sajten av andra forskare så 

valde vi att hålla oss till den i vår undersökning.
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4.7 Kritik mot material

Eftersom den huvudsakliga kvantitativa undersökningen är begränsad till tre artiklar om dagen under två

veckor och den mer generella undersökningen är begränsad till totalt 635 artiklar under två veckor, med 

material från socialanyheter.se, kan undersökningarna bara ge resultat om hur spridningen på Facebook 

sett ut under just de två veckor som har studerats. Undersökningarna kan inte svara på vilka nyhetsbolag

som brukar spridas mest och var ursprunget vanligtvis kommer ifrån då studien inte gjorts under en 

längre tidsperiod, men som nämnt ovan så visar studien fortfarande på tendenser av var de mest spridda 

nyheterna kommer ifrån och vad de handlar om.

5 Resultat/Analys

I det här kapitlet redovisas resultatet av våra två kvantitativa undersökningar och tillhörande analys till

dem, samt en utförlig beskrivning av de tre artiklar som toppade högst under de två veckor som 

undersöktes. 

5.1 Resultat av topp 42

Studien visar att de 42 artiklar, alltså de tre artiklar som toppade listan på socialanyheter.se under 14 

dagar, som fått flest interaktioner på Facebook främst kommer från Aftonbladet och Expressen. 

Aftonbladet var den tidning med flest artiklar på Facebook under våra två undersökningsveckor. Nästan 

50 procent av artiklarna som fått mest spridning på Facebook under de två veckor som studerats till 

Aftonbladet. Expressen ligger på andraplats med 26 procent.
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Figur 4. Aftonbladet är i ledning när det kommer till de mest delade nyheterna på Facebook.

Förutom att undersöka vilka nyhetsbolag artiklarna kom ifrån studerade vi också ursprunget. 26 av de 

totalt 42 artiklarna var skrivna av reportrar på nyhetsbolagen och är eget material. Alltså har reportrarna 

själva gjort intervjuer och inhämtat information till artikeln. 12 stycken av de totalt 42 är rewrites från 

andra nyhetsbolag. En reporter från det publicerande nyhetsbolaget har alltså hämtat all fakta och alla 

citat från en artikel publicerad av ett annat nyhetsbolag. 3 stycken är helt rippade. Med rippat material 

menas alltså att en reporter har publicerat rakt av från en annan icke-journalistisk källa. Endast en artikel

av 42 är av blandat ursprung. Med det menar vi att artikeln innehåller hämtade citat från andra tidningar,

men reportern har också gjort en egen intervju. 

Vi har endast valt att studera källan på artiklarna som varit rewrites och rippade eftersom det är 

intressant att se var redan färdigt och paketerat material kommer ifrån. Vilka källor är det som reportern 

och nyhetsbolaget förlitar sig på? Undersökningen visar att 10 av de 12 omskrivna artiklarna, alltså 

rewrites, är från andra nyhetsbolag eller nyhetsbyråer. De resterande två är från Bruce Springsteens och 

Bryan Adams officiella hemsidor.
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Bland våra 42 artiklar är det 3 stycken som är helt rippade. Alla tre är videoklipp. En av dem rippade är 

från The National Autistic Societys hemsida publicerad av Expressen. Expressen lade även upp även en 

reklamvideo med Zlatan för Vitamin Well, som toppade högst på listan den 30 mars 2016. Den tredje är 

ett rippat videoklipp publicerat av Aftonbladet från Freudian Slip Productions egen Youtubekanal och 

handlar om hur man är en göteborgare.

Alla nyhetsbolag har övervägande originalnyheter under de två veckor som undersökts. Det gäller även 

Aftonbladet, men är ändå den tidning som har flest rewrites (omskrivna artiklar, från andra nyhetsbolag 

eller hemsidor) bland nyhetsbolagen i den här undersökningen. 8 av totalt 11 rewrites från Aftonbladet, 

3 av dem från Expressen och en från Svenska Dagbladet.

Andra stora nyhetsbolag som också fanns med på Sociala Nyheters topplista under de två veckor som 

studerades var Dagens Nyheter med fyra artiklar, varav alla fyra var av originalursprung. Även SVT:s 

totalt tre artiklar och GP:s artikel är originalmaterial.

Av de 42 artiklarna på topplistan är 35 stycken skrivna av journalister. Två av artiklarna är skrivna av 

personer med “Annan anställning” (en gymnasielärare och sverigedemokraten Linus Bylund). En artikel

är en rewrite med byline från en annan nyhetsbyrå och fyra artiklar saknar byline.

Under de här två veckorna återkom några artiklar under flera dagar på topplistan av mest spridda 

nyheter på Facebook. Nyheter om moderaten Alexander Bengtsson som befarades vara död var på topp 

tre-listan både på SVT Uppsala (9504 interaktioner) och Aftonbladet (5195 interaktioner) den 31 mars 

2016. Den 2 april och den 3 april fick Aftonbladets protestlista om flyktingpolitiken sammanlagt 23 286 

interaktioner på Facebook och hamnade på topplistan båda dagarna. En artikel av Expressen om 

lyxvillor, gods och snabba bilar fick tillräckligt mycket uppmärksamhet för att hamna på topplistan både

den 3 april och den 4 april. Första dagen delades, gillades och kommenterades artikeln 13 905 gånger, 

och dagen efter 6075, alltså sammanlagt 19 980 under de två dagarna. För att fira Maria Johansson, 

framför allt känd som Tjorven i Saltkråkan, som fyllde 60 år den 6 april skrev DN ett personporträtt om 

henne. Personporträttet delades, gillades och kommenterades sammanlagt 7314 gånger, medan en 

rewrite på samma text gjord av Expressen toppade listan på socialanyheter.se med 14 935 interaktioner. 

Expressens version uppmärksammades alltså mer än dubbelt så mycket. Expressens rewrite delades, 

gillades och kommenterades även 10 116 gånger dagen efter, den 7 april.
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Figur 5. De mest interagerade artiklarna på Facebook handlade om nöjen, orättvisor och politik.

Vi har även kategoriserat de 42 artiklarna som är med i undersökningen. 12 stycken hör till kategorin 

Nöje. Hit hör exempelvis en artikel om Maja, 104 år, som blev kallad till dagis 100 år för sent och även 

ett Youtubeklipp där en kille lär ut hur man ska vara en göteborgare. 10 artiklar av de totalt 42 handlar 

om orättvisor. Orättvisor kan vara allt från personliga upplevelser, som gymnasieläraren som skrivit en 

krönika om hur han blir bemött av elever i skolan till lite större perspektiv som en artikel med rubriken: 

“Lyxvillor, gods och snabba sportbilar”. En artikel som handlar om hur före detta toppsossar lever ett liv

i lyx jämfört med sina väljare. Till kategorin Politik hör 7 av de 42 artiklarna. Exempelvis artiklar om 

flyktingpolitiken och en debattartikel skriven av sverigedemokraten Linus Bylund. Som figur 5 visar är 

resterande av artiklarna kategoriserade i Sport, Religion, Samhälle, Ekonomi, Varning, Tragedi och 

Kändisar.

5.1.2 Analys av topp 42

Artiklarna som toppade högst under de två veckor som studerades publicerades främst av Aftonbladet 

följt av Expressen. Ett resultat som inte förvånade oss, eftersom de är de mest besökta webbtidningarna i

Sverige. Aftonbladet.se har ungefär 4,7 miljoner unika besökare varje vecka, medan Expressen.se 
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besöks nästan 3 miljoner gånger varje vecka (Kiaindex.se). Enligt vårt resultat är Aftonbladet och 

Expressen även de tidningar som i störst utsträckning använder sig av omskrivet och rippat material, 

jämfört med de andra nyhetsbolagen, även om Aftonbladet och Expressens material till störst del är eget.

Anledningen till att Aftonbladet och Expressen använder sig av mer rippat om omskrivet material än de 

andra nyhetsbolagen under våra två undersökningsveckor, kan bero på att kvällstidningarna jobbar 

mycket med snabba nyheter som de vill ska nå ut till många, medan dagspressen engagerar sig mer i 

traditionell nyhetsjournalistik enligt vår uppfattning.

Efter att vi kategoriserat in alla 42 artiklar i ämnesgrupper kunde vi se att kategorin Nöje var störst. Det 

går hand i hand med Henry Jenkins (Wadbring, I. & Ödmark, S. 2014, s. 37) teori om digital 

nyhetsvärdering. Den innefattar bland annat kriterierna igenkänning och humor som han anser är viktiga

för att en nyhet ska få spridning på nätet. Det är kriterier som verkar stämma väl överens med den här 

studiens resultat. 

Jenkins tar även upp att kontroversiella ämnen som skapar debatt har en tendens att sprida sig 

(Wadbring, I. & Ödmark, S. 2014, s. 37). Ett exempel i vår studie är debattartikeln skriven av 

sverigedemokraten Linus Bylund som blev ett hett ämne för diskussion. 

Vårt resultat visar också att orättvisor är ett ämne som fick stor spridning på Facebook. Till exempel 

blev en artikel i GT om en praktikant som vägrade skaka hand med sin kvinnliga arbetsgivare på grund 

av sin religiösa övertygelse, delad, gillad och kommenterad nästan 9000 gånger den 9 april 2016. 

Intressant med samma artikel är att den publicerades den 19 maj 2013, men den fick nytt viralt liv tre år 

senare. En krönika av Ulf Nilsson publicerad av Expressen där han skriver att Islam är en farlig religion 

fick också nytt liv den 11 april 2016 och fick nästan 15 000 interaktioner, fastän den skrevs i juli 2005. 

Båda dessa artiklar handlar om religion och är flera år gamla. Att flera år gamla nyheter kan få spridning

igen underlättar inte bedömningen av nyheters trovärdighet, något som journalister tränas i flera år för, 

men som medborgare nu förväntas klara av på egen hand (Wadbring, I. & Ödmark, S. 2014). I krönikan 

av Ulf Nilsson, står det tydligt med röd text att texten publicerades för över 10 år sedan men att den fått 

stor spridning på nytt. I artikeln om praktikanten som vägrade ta i hand står det inget om att nyheten är 

gammal så det kan lätt att missa den detaljen. Detta kan resultera i att folk läser nyheten och tror att den 

är aktuell när den egentligen inte är det och det kan skapa debatt i onödan. Då det inte är nyhetsbolagen 

som på nytt publicerat dessa två artiklar har de fått spridning på annat sätt. Eftersom åsikter inte främst 
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formas av massmedierna utan av samtal med opinionsledare och med varandra (Shehata, A. 2012, s. 

319) måste det betyda att det är opinionsledare som fört nyheten vidare och startat cirkulationen på nytt.

Ödmark och Wadbring (2014) kom fram till att 70 procent av de mest interagerade nyheterna på 

Facebook var av negativt slag. År 2015 hade det sjunkit till 45 procent. Vår studie visar liknande 

resultat, även om vi inte riktigt kan jämföra vår studie med deras då vår begränsar sig till två veckor och 

deras sträcker sig över fem månader. Negativa nyheter om orättvisor, politik och samhälle är det största 

blocket. Men vårt resultat visar även att positiva nyheter hade ett stort genomslag på Facebook. Ödmark 

och Wadbring hade en teori om att antalet negativa nyheter sjönk till 2015 på grund av de virala nyheter 

från exempelvis de virala sajterna Lajkat och Omtalat som tog större plats och som ofta var positiva. 

Deras resultat visade att 20 procent av nyheterna som spreds mest på Facebook under första halvåret 

2015 var från virala sajter. Enligt Ted Valentin, som är skapare av sajten socialanyheter.se, så har sajten 

ändrats sedan Ödmark och Wadbrings studie 2015. Ted Valentin (personlig kommunikation 2016-14-

18) berättar han att han har satt in ett filter för att minimera nyheter från virala sajter så som Lajkat och 

Omtalat. Detta kan vara en av orsakerna till att vi endast hade en artikel från den virala sajten Omtalat.

En av de 42 artiklarna i den här studien är skriven av en gymnasielärare. Den är publicerad i GT och 

handlar om hur han upplever läraryrket. Precis som Hvitfelt (Hadenius, S. Weibull, L. & Wadbring, I. 

2009 s. 304) skriver så är det kulturella avståndet kort och många kan identifiera sig med författaren 

eftersom han är som vem som helst. Det går också att se ett samband med Jenkins (Wadbring, I. & 

Ödmark, S. 2014, s. 37) digitala nyhetsvärdering där han tar upp delade erfarenheter och igenkänning. 

Alla har eller har på olika sätt haft en koppling till skolan och därför tror vi att identifikationen blir extra

stark.

En artikel av de 42 undersökta var särskilt svår att definiera när det kommer till ursprung och källa. Vi 

valde därför att analysera den lite närmre. Artikeln är publicerad av Aftonbladet och vi kategoriserade 

den som en debattartikel. Men det är ingen typisk debattartikel. Artikeln är politisk och innehåller 47 

kända svenskars underskrift som protesterar mot Sveriges nya flyktingpolitik. Bland andra Henrik 

Schyffert, Petter, Eva Dahlgren och Molly Sandén har skrivit på, för att nämna några namn. Rubriken 

lyder: “Sverige bygger murar - och vi har fått nog!” (Aftonbladet 2016-04-02). Någon har skrivit en text 

ovanför den långa raden med namn, men artikeln har ingen byline. Texten inleds med en gripande 

berättelse om en familj som flyr, och övergår sedan i vi-form, som om det är kändisarna som förmedlar 

orden. Vi tyckte det var svårt att veta om texten faktiskt ska föreställas vara skriven av alla dessa 47 

31



kändisarna, eller om det är Aftonbladet som levererar budskapet och kändisarna bara har skrivit på. Vi 

antar att det är en reporter på Aftonbladet som har skrivit artikeln, men att det skulle kunna vara så att 

budskapet blir starkare om det ser ut som att det kommer från kändisarna. Vi kan tänka oss att det är det 

som är tanken. På grund av dessa komponenter tillsammans blev denna artikel inte självklar att 

analysera.

5.2 Resultat av totalt 635

Förutom att samla in information om topp tre varje kväll så har även en enklare undersökning gjorts på 

alla de 45 artiklar som syns i flödet på socialanyheter.se varje dygn. Av sammanlagt 635 artiklar 

handlade de mest interagerade om Zlatan, Peter Forsberg och Anders Bagges hund Ester som gick bort. 

Av de 635 nyheter i flödet på socialanyheter.se kunde vi också se en trend av personliga berättelser som 

till exempel 5-åriga Tora som rymde hemifrån mitt i natten och 104-åriga Maja som fick kallelse till 

förskolan 100 år för sent. Det fanns också gott som debattartiklar som rörde religion.

Nyheter om Zlatan delades, gillades och kommenterades sammanlagt 29 247 gånger under de två veckor

som undersöktes. Nyheten om Anders Bagges hund delades, gillades och kommenterades sammanlagt 

18 629 gånger på bara två dagar. Väl värt att påminna om kan vara att den här studien har undersökt hur 

många interaktioner artiklarna har fått just de dygn som har studerats. Antalet interaktioner kan alltså 

komma att öka dagarna, veckorna och till och med åren framöver.
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Figur 6. Aftonbladet och Expressen är överlägsna när det handlar om att få sina nyheter spridda på Facebook.

Aftonbladet är i ledande position när det kommer till att ha fått sina nyheter spridda på Facebook under 

de två veckor som undersöktes. Expressen är det enda nyhetsbolag som kan mäta sig med Aftonbladet. 

Vi har valt att slå ihop UNT, DI, TTELA, IDG, ST.nu, Kristianstadsbladet, HD och Hallandsposten och 

lagt in dem i kategorin ”Övrigt” eftersom så få artiklar från dem dök upp i flödet på socialanyheter.se.

Aftonbladets virala sida Lajkat hade 13 artiklar av de 635 som undersökts i studien och endast en artikel 

hade ursprung från Expressens virala sida Omtalat. Blogg Aftonbladet och Blogg Sydsvenskan har båda 

varsitt blogginlägg uppe på socialanyheter.se under dessa två veckor.
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Figur 7. Av totalt 635 artiklar var det jämnt mellan artiklar som handlade om Nöje/Kändisar/Kultur och Samhälle/Politik.

Av dessa 635 artiklar handlade flest artiklar, närmare bestämt 164 av dem, om nöje, kultur eller 

kändisar. Här har vi valt att räkna in lättsamma historier, hyllningar, kungligheter och alla artiklar om 

kändisar. Till kategorin Nöje/Kändisar/Kultur hör bland annat artikeln: “Polishunden Aldo, 8, fick 

storslaget farväl”, artikeln handlar om en polishund som går i pension och hyllas av poliskåren med en 

parad på öppen gata. Ett annat exempel från samma kategori är: “Maja, 104, fick kallelse till förskolan” 

och “Gladiatorn fann kärleken i utmanaren under inspelningen”.

Till den näst största kategorin, Samhälle/Politik, hörde 162 artiklar. Här inkluderades artiklar om politik 

och politiker, debattartiklar om samhället och artiklar om religion och IS. Exempel från denna kategori: 

“Både vänstern och höger sviker välfärden” (Dahlberg, A. 2016-04-09) och “Sverige bygger murar, vi 

har fått nog” (Aftonbladet 2016-04-02). Den förstnämnda handlar om hur de olika partierna sviker 

samhället och den sistnämnda handlar om hur samhället hanterar flyktingkrisen.

Kategorierna Nöje/Kultur/Kändisar och Samhälle/Politik dominerar under de två 

undersökningsveckorna, men på en stark tredjeplats är en kategori vi valde att benämna som orättvisor. 
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Denna kategori blev något svårdefinierad eftersom den kan gå ihop med både politik och 

samhällsfrågor. Till exempel en artikel som hamnade i flödet flera dagar i rad på socialanyheter.se, som 

handlar om hur “toppsossarna” lever ett liv långt ifrån sina väljare, med lyxvillor och snabba sportbilar. 

Den fick hamna i kategorin orättvisor eftersom den belyser det orättvisa för arbetarklassen, trots att 

artikeln framför allt handlar om politiker. Till orättvisor hör även artiklar om människor som blivit 

orättvist behandlade och debattartiklar och krönikor om personliga orättvisor som upprör. Till exempel 

en artikel av gymnasieläraren Peter Olofsson: “Du ska fan bli av med ditt jobb, vi ska gå till rektorn” 

(Olofsson, P. 2016-04-01). Han beskriver hur elever beter sig illa och hotar med att byta skola - och får 

som de vill. En lite liknande artikel om en busschaufför som tillrättavisade en elev och fick sparken, och

en annan om tjejer i Nya Zeeland som tvingas ha längre kjolar för att inte “distrahera” manliga studenter

och lärare, hamnade i samma kategori.

Kategorin benämnd Orättvisor går även ihop med kategorin brott och olyckor i vissa fall, eftersom det 

dessutom kan vara subjektivt hur artiklarna definieras. Ett exempel är en artikel om Andreas Thörn som 

odlade och brukade cannabis för att lindra sin nervsmärta, och dömdes i hovrätten. Det är uppenbarligen

ett regelrätt brott, men artikeln fick trots det hamna i kategorin orättvisor eftersom hans gärningar inte 

skadat någon utan bara var ett försök att lindra hans smärtor.

Till Brott/Olyckor hör 43 artiklar av de totalt 635. Här ingår artiklar som är typiska nyhetsartiklar med 

brottet i fokus. Exempelvis “Gravid kvinna rånad av fem ungdomar”, “Hotade att döda tvåårig flicka” 

och “Brand i skola”. Hit hör också trafikolyckor och andra typer av olyckor, “Lastbil och personbil i 

krock på E4an”.

75 artiklar av 635 sattes in på kategorin Sport. Hit hör sportnyheter och sportprofiler. Nyheter om Zlatan

Ibrahimovic och Peter “Foppa” Forsberg hamnade i sportkategorin då de är sportprofiler även om det 

krockar lite med “kändisar” då de kan anses som båda. Exempelvis: “Foppas utbrott efter sena målet”. 

Även solklara sportnyheter, så som: “Sverige klart för OS efter galet drama” och “Sverige möter 

Ryssland i kvartsfinal”.

Vi har valt att kategorisera politiker till Samhälle/Politik, sportprofiler till Sport och nöjes-kändisar till 

Nöje/Kändisar/Kultur.
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Kategorin Ekonomi blev den minsta med 24 artiklar av 635. Hit hör artiklar som tydligt handlar om 

pengar, finans, skatter och skatteparadis. Exempelvis: “Enorm läcka avslöjar de rika och mäktigas dolda

skatteplanering”, “Nordea inblandat i stor skattehärva”.

Eftersom vår studie genomfördes över den 1 april kunde observeras att ett flertal aprilskämt dök upp i 

flödet på sociala.se den dagen. 5 artiklar av 45 var aprilskämt den dagen, men ingen av dem hamnade på

topp tre. Några exempel är “Skyskrapor ska byggas i Slottsskogen” och “KLART: Leif GW Persson blir

sidekick till Petra Mede under Eurovision”. 

5.2.1 Analys av totalt 635

I de resultat vi fått fram under de två veckor som studien sträckt sig över kan vi konstatera att Zlatan 

Ibrahimovic, Peter Forsberg samt Anders Bagge och hans hund Ester toppar i den här studien. Samtliga 

ses som kändisar och/eller elitpersoner, vilket enligt Hvitfelt ses som ett kriterium i hans 

nyhetsvärderingsmodell (Hadenius, S. Weibull, L. & Wadbring, I. 2009 s. 304). Resultatet visar alltså på

att vi fortfarande är intresserade av att läsa om elitpersoner och kändisar, trots att Ödmarks och 

Wadbrings resultat visar motsatsen (2014).

Även personliga berättelser om “vanligt folk”, som den om Tora som rymde mitt i natten eller om Maja 

104, som fick brev från förskolan, får mycket interaktioner. Dock visar resultatet att det främst är 

positiva och berättelser med lyckliga slut som är med på socialanyheter.se och inte berättelser som är 

negativa vilket Ödmark och Wadbring kom fram till i deras rapport Delad glädje dubbel glädje? (2014).

Många av artiklarna och nästan samtliga av debattartiklarna handlar om orättvisor. Men 9 debattartiklar 

under de 14 dagar som studerades handlade om islam. I Hvitfelts modell om nyhetsvärdering är en av 

kriterierna “aktuella ämnen” (Hadenius, S. Weibull, L. & Wadbring, I. 2009, s. 304). Han menar att vi 

dras till ämnen som handlar om aktuella händelser, skeenden och debatter. Att många debattartiklar 

handlar om islam kan kopplas samman till modellen då det på senare tid har diskuterats mycket om 

islam i och med krigen i Mellanöstern och flyktingkrisen i Europa.

Resultatet av vår studie visar att de flesta artiklarna handlade om Nöje/Kultur/Kändisar och 

Politik/Samhälle. Som nämnt ovan anser vi att de blir spridda eftersom de följer kriterier som kulturell 

närhet, humor och för att de skapar debatt, enligt Hvitfeldts (Hadenius, S. Weibull, L. & Wadbring, I. 
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2009 s. 304) och Jenkins (Wadbring, I & Ödmark, S. s.37) teorier om nyhetsvärdering. Men det beror 

givetvis också på att det som nyhetsbolagen väljer att ta upp på agendan blir de nyheter som kan spridas 

överhuvudtaget. Precis som dagordningsteorin säger så styr inte nyhetsbolagen och journalisterna vad 

publiken ska ha för åsikter men de styr vad publiken har åsikter om (Shehata, A. 2012, s. 320). Åsikter 

formas inte främst av massmedierna utan av samtal med opinionsledare och med varandra (Shehata, A. 

2012, s. 319).

Eftersom resultatet visar att det främst var artiklar om Nöje/Kultur/Kändisar som var med på 

socialanyheter.se under de två undersökningsveckorna tyder det på vanliga förekommande ämnen. 

Många artiklar tillhörde också kategorin Politik/Samhälle, något som vi såg som positivt då det i de allra

flesta fall är nyheter där journalisten har lagt ner ett gediget jobb och informerar medborgarna i 

samhällsfrågor, vilket är journalistikens främsta uppgift (Nord, L. & Strömbäck, J. 2012, s. 12) .

Av de 635 artiklarna som har studerats i studien så var det 14 som kom från de virala sajterna Lajkat och

Omtalat. En låg siffra i jämförelse till den tidigare forskning vi tagit del av. Ödmark och Wadbrings 

rapport visar att det var 20 procent viralt material som toppade listorna på socialanyheter.se (2015, s. 

12), jämfört med 2 procent viralt material som vår undersökning visar. Dock gjordes deras undersökning

under fem månader medan vi endast har studerat två veckor vilket kan ha en betydelse för resultaten.

 Resultaten kan även skilja sig från varandra på grund av ett filter på socialanyheter.se, som ska sortera 

bort virala sajter att göra, som programerades in under 2015.

En video som visar hur två tjejer som misshandlar en annan tjej (Forsberg, O. 2016-04-05) dök upp två 

gånger på socialanyheter.se, två olika dagar, under dessa två veckor, och ytterligare en annan video 

(Järkstig, L. 2015-04-07) innehållande misshandel dök upp en annan dag. Upprörda människor 

kommenterade, delade och reagerade på dessa klipp och det spreds tillräckligt för att hamna i flödet på 

socialanyheter.se under tre olika dagar. Det får oss att tänka på vad Viralgranskarna skrev på deras sida 

på metro.se (Larsson, Å. & Ewald, H. 2015-08-27) att man absolut inte ska dela sådant innehåll, och det 

visar på att den uppmaningen inte är något som många Facebookanvändare har tagit till sig. Inte än så 

länge i alla fall. Någon som ser videon skulle kunna tro att de känner igen en av tjejerna i videon och 

anklaga någon oskyldig som kanske råkar illa ut på grund av detta. Dessutom är det fruktansvärt nog för

offret att vara med om en misshandel utan att behöva utstå att bevismaterialet blir spritt till tusentals 

människor.
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5.3 Beskrivning av topp tre

De tre mest delade artiklarna under de två undersökningsveckorna har valts ut för att studeras närmre. 

Vilket är deras ursprung, vad handlar de om och hur kan det komma sig att just de tre artiklarna har 

spridits allra mest?

Springsteen ställer in spelning - i HBTQ-protest

Publicerad den 8 april 2016 

(21 437 interaktioner).

Artikeln handlar om att Bruce Springsteen ställer in sin spelning i North Carolina eftersom de har infört 

en ny lag som diskriminerar transpersoner. Lagen innebär att transpersoner inte själva får välja om de 

ska välja dam- eller herrtoaletter. De måste alltså använda den toalett som är tillägnad det kön de 

tilldelades vid deras födsel.

Bruce Springsteen menar att det är ett försök att stoppa de framsteg USA har gjort för mänskliga 

rättigheter, och han vill visa solidaritet genom att ställa in sin konsert.

Artikeln är publicerad på aftonbladet.se men är undertecknad med AP, Associated Press. All 

information och alla citat är tagna från Bruce Springsteens officiella hemsida. Dock antar vi att texten är

konstruerad och sammansatt av en reporter på Aftonbladet. Men eftersom det inte finns en byline så kan 

vi inte helt säkert veta vem som konstruerat texten.

Ämne: Protest, Springsteen står upp för transpersoner

Rekorddyr mat på asylboendet - 240 000 per dygn

Publicerad den 10 december 2015 men toppade listan på socialanyheter.se den 12 april 2016 

(16 040 interaktioner)

Den här artikeln handlar om att maten på ett asylboende i Älvdalen kostar 240 000 per dygn. Det är 

nästan fyra gånger mer än vad reglerna säger. Privatägda Fazer tjänar miljoner på att servera maten till 

asylboendet och avtalet som de går efter är ett ramavtal med Försvarsmakten som normalt har 

verksamhet i lokalerna. Enhetschefen på Migrationsverket, Maria Löfgren, förklarar att behovet av 

boende var och är stort, därför var de tvungna att fylla 420 platser av de 550 som finns på 

militäranläggningen.
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Artikeln är konstruerad av en reporter på Aftonbladet. All information och alla citat är tagna från 

Dalarnas Tidningar, det vill säga, artikeln är en klassisk rewrite. 

Ämne: flyktingkrisen i stort. Mat på asylboenden.

Genant av Sundström - respektlöst av Nordea

Publicerad den 6 april 2016 

(15 270 interaktioner)

Detta är en debattartikel skriven av Andreas Cervenka och publicerad av Svenska Dagbladet. I den 

första meningen skriver Cervenka: “ Vad rör sig egentligen i huvudet på bankdirektörer?”. Artikeln 

uttrycker ilska på Sveriges banker, i synnerhet Nordea och Swedbank. Cervenka skriver om att Nordea 

investerar i en ny lägenhet till en VD, hjälper kunder att starta skatteparadis och lånar ut pengar till en 

oligark med kopplings till Kazakstans diktator. Han skriver även bland annat om Swedbanks bluff-

fonder. 

Ämne: Finansvärlden, Nordea, Swedbank.

5.3.1 Diskussion om topp tre

Både artikeln om Bruce Springsteen och asylboendet i Älvdalen som serverar dyr mat är publicerade av 

Aftonbladet - tidningen med störst spridning på Facebook under de två veckor som undersökningen 

gjordes, enligt socialanyheter.se. Båda är rewrites, alltså artiklar där all information är hämtad från annat

nyhetsbolag eller hemsida, men omskrivet av journalister på Aftonbladet. I den första är all information 

hämtad från Bruce Springsteens hemsida och i den andra har Aftonbladets reporter gjort en rewrite av en

artikel skriven av Dalarnas Tidningar. Dessa två artiklar kan ha fått så mycket uppmärksamhet eftersom

de berör stora och aktuella frågor som påverkar många - flyktingkrisen och HBTQ-frågor. Vi kan tänka 

oss att artikeln om Bruce Springsteen berör medan den om dyr mat på asylboende upprör. Debattartikeln

om bankdirektörerna av Cervenka däremot, känns mindre självklar varför den har blivit så spridd på 

Facebook. Det är en lång debattartikel som är betydligt mer invecklad än artiklarna om Springsteen och 

dyr mat. En huvudsaklig anledning till att debattartikeln skrevs och till varför den blev så pass 

uppmärksammad skulle kunna vara att den upprör, precis som artikeln om dyr mat gör. 

Facebookanvändare kanske känner att de vill att det här ska uppmärksammas så mycket som möjligt, för

att det inte ska få fortsätta.
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6 Slutsats/Slutdiskussion

Det här kapitlet tar upp det mest intressanta och det viktigaste från resultaten. Slutligen kommer en 

diskussion där resultaten diskuteras och där förslag ges inför fortsatta undersökningar och studier.

6.1 Slutsats

Frågeställning 1:

Varifrån kommer nyheterna som vi läser via Facebook? Är de flesta originalartiklar från 

nyhetsbolag, eller är det främst rippat material som sprids mest? Vilka är källorna?

Resultatet visar att ursprunget på de mest spridda nyheterna på Facebook, enligt socialanyheter.se, 

främst kom från Aftonbladet, med Expressen på andraplats. Kvällstidningarna var också de som i störst 

utsträckning fick spridning på sitt rippade och omskrivna material. Dock var majoriteten av alla artiklar 

från kvällstidningarna (liksom alla andra nyhetsbolag) originalnyheter. De flesta artiklarna var skrivna 

av journalister på nyhetsbolagen, som gjort intervjuer och hittat fakta själva. Av de 42 artiklar som låg i 

topp tre under de två veckor som undersöktes var 12 av dem rewrites. 10 av 12 hade källor från andra 

nyhetsbolag medan de två resterande hade andra hemsidor som källor. 3 av 42 var rippat material och 

alla tre var videoklipp med källor som Youtube, The National Autistic Society och Vitamin Well. Med 

tanke på att studien endast är gjord under två veckor och utgår från verktyget socialanyheter.se, som är 

begränsat i sitt urval av nyhetsbolag, så kan vi inte fastställa hur det faktiskt ser ut i praktiken när det 

gäller spridning av nyheter på Facebook. 

Frågeställning 2:

Är det framför allt journalister eller personer av annat yrke som skriver nyheterna som får mest 

spridning på Facebook? Vad säger resultatet om journalistrollens betydelse?

Resultatet visar att de nyheter sprids på Facebook till störst del är originalnyheter skrivna av journalister.

35 artiklar av de 42 som toppade under två veckor var författade av anställda journalister. Detta skulle 

man kunna se som något positivt för journalistrollen och dess betydelse. Enligt vårt resultat är 

fortfarande nyheter skrivna av journalister, anställda på nyhetsbolag som når ut till flest människor på 

Facebook. 

Frågeställning 3:

Vilka slags nyheter är det som får mest spridning på Facebook? Är det samhällsproblem eller 

främst lättsamma nyheter som når ut, och vad kan detta innebära för vår världsuppfattning?
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Resultatet av den här undersökningen visar att nyheterna generellt handlar lika mycket om samhälle och 

politik som nöje och kändisar. Detta kan ses som någonting positivt då de miljontals 

Facebookanvändare som använder Facebook som sin primära nyhetskälla (Ekman, M. 2015-10-25) till 

synes inte verkar hamna i filterbubblor endast fyllda med artiklar om gulliga djur och kungafamiljen. 

Många artiklar handlar också om orättvisor, som kan tänkas uppröra och därför engagera folk till 

diskussion och möjligtvis aktion. 

6.2 Diskussion och vidare forskning

Syftet med den här studien var att undersöka ursprunget och källan av de nyheter som får mest spridning

på Facebook, eftersom allt fler använder Facebook som sin primära nyhetskälla. Vi anser att det var 

intressant att ta reda på om nyheterna som Facebookanvändarna ser i sitt nyhetsflöde framför allt är 

journalistiskt material eller om till stor del skulle vara rippat material från bloggar, Youtube eller till 

exempel Facebookinlägg. Vi anser att det är viktigt att ta del av olika typer av nyheter då man i dag lätt 

hamnar i ett personanpassat nyhetsflöde (filterbubblor) och risken är stor att man bara får ensidig 

information som motsvarar ens egna intressen och åsikter. Vi ville också undersöka ursprunget och 

källan på nyheter då vi tycker att det är viktigt att hitta sanna och trovärdiga källor när det idag finns 

oändligt med information, inte minst på nätet. 

Den tidigare forskning som Ingela Wabring och Sara Ödmark (2014) har gjort om nyheter på nätet, går 

emot Henry Jenkins digitala nyhetsvärdering (Wadbring, I. & Ödmark, S. s. 37). Han menar att det 

bland annat är ryktesbaserat material och material som man inte vet om det är sant eller inte som får 

spridning på nätet. Vårt resultat går också emot Jenkins kriterier (ibid) då det inte är ryktesbaserade 

nyheter i toppen. Vi tror att medborgarna i regel börjar bli bättre och allt mer medvetna om källkritik 

och konsekvenserna av att sprida något som inte är sant. Däremot utfördes vår studie över första april, 

och vi kunde i vårt resultat se en hel del aprilskämt i flödet på socialanyheter.se den dagen. 5 artiklar av 

45 var aprilskämt den första april. Några exempel är “Skyskrapor ska byggas i Slottsskogen” och 

“KLART: Leif GW Persson blir sidekick till Petra Mede under Eurovision”. Det kan ses som 

ryktesspridning och det är definitivt osanna nyheter, men vi ser denna dag som ett undantag. Dessa 

nyheter fått många interaktioner och blivit väldigt delade. En fråga vi ställer oss är huruvida de har 

spridits på grund av att det är roliga, upplyftande och självklara aprilskämt eller om de delats så pass 

mycket delvis för att många faktiskt trott att de är sanna.
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Resultatet av denna studie visar att det inte var ett enda blogginlägg som var med på topplistan på 

socialanyheter.se under dessa två veckor som studerades. Vi hade en föreställning om att resultatet 

skulle visa annorlunda, då nyhetsbolag ofta publicerar blogginlägg rakt av på deras nyhetssajter och 

sådana ofta dyker upp i våra egna nyhetsflöden. Men eftersom socialanyheter.se inte tar med enskilda 

bloggar i sitt insamlingsmaterial så visar den här studien på att blogginlägg publicerade av nyhetsbolag 

inte får spridning i lika stor utsträckning som traditionella nyhetsartiklar. Åtminstone inte under de två 

veckor som undersöktes.

Något som påverkar resultatet av vår studie är journalistens val av källa, huvudperson och vinkel, samt 

nyhetsbolagets val av hur nyheten publiceras. Denna form av filtrering, så kallad gatekeeping, är 

avgörande för hur publiken tar till sig en nyhet och hur de påverkas av den. Det är också en av orsakerna

till att de nyheterna som har toppat på socialanyheter.se ser ut som de gör. Dock är det intressant 

eftersom alla är sina egna gatekeepers idag. Vi själva väljer vilka nyhetsbolag vi gillar, vilka nyheter vi 

delar och vilka sidor vi vill följa. Något som gör att vi riskerar att få personanpassade nyhetsflöden och 

en skev världsbild (Pariser, E. 2011). Opinionsledarna på Facebook blir också en form av gatekeepers. 

När en nyhetsartikel delas tillkommer ofta en kommentar som automatiskt ger mottagaren en 

uppfattning som kan vara svår att inte påverkas av.

Facebook har koll på vad du gillar att läsa om och det är också det du främst ser på ditt nyhetsflöde, 

något Eli Pariser (2011, s. 19) skriver är väldigt viktigt att vara medveten om. Ett sätt att undvika att 

hamna i en filterbubbla och en evig loop av dig själv (Pariser, E. 2011, s.16) är att vara en flitig 

användare och att både ta del av nyheter och att själv dela nyheter. Då är det större chans att man stöter 

på oliksinnade på Facebook och får chansen att ta del av olika slags nyheter (Choi, J. & Kook Lee, J. 

2014).

Resultatet av denna studie visar att det främst är originalnyheter som får spridning på Facebook. Det är 

en del rewrites men de flesta nyheterna är skrivna och gjorda av journalister på nyhetsbolag. Som 

tidigare nämnts blir gränserna mellan vem som är journalist och vad som är journalistik allt suddigare, 

på grund av att vem som helst kan publicera information på webben. Men eftersom denna studie visar 

att det främst är nyheter skrivna av journalister och publicerade av nyhetsbolag som får mest spridning 

på Facebook, kan det tyda det på att journalistrollen fortfarande är viktig. Att vem som helst väldigt 

enkelt kan få sina åsikter och berättelser hörda idag, och dessutom spridda världen över, är enligt oss 

något positivt. Men att se en antydan på att journalistrollen fortfarande värderas högt och har stor 
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betydelse för delningen av information skulle vi säga är likvärdigt i positiv bemärkelse, om inte mer. 

Journalister har i det stora hela en annan insyn i den politiska världen och i många samhällsproblem än 

gemene man. De har dessutom utbildning i källkritik och följer etiska regler. Journalisters uppdrag är att

förse medborgarna med information, medan många privatpersoner ofta är ute efter att skapa debatt och 

uppror. Vi tror att anledningen till att det är nyheter skrivna av journalister som sprids på Facebook, är 

för att publiken har ett förtroende för journalister. Oavsett om publiken håller med i det som skrivs eller 

inte, känns det som att journalister och dess etiska regler samt vikten av att alltid försöka komma så nära

sanningen som möjligt känns trovärdig och genuin för publiken. Vi antar även att personer som delar 

nyheter på Facebook anser att det är viktigt att dela rätt saker. Trots att källkritiken kanske inte är det 

vanligaste hos Facebookanvändarna tror vi att de litar på att det som publiceras på “riktiga” nyhetsbolag 

är trovärdiga och sanna.

Med tanke på att allt fler tar del av nyheter via sociala medier, är det viktigt för nyhetsbolagen att nå ut 

med sina nyheter även där. Med hjälp av Instant Articles och nyhetsbolagens egna sidor på Facebook, 

sprider nyhetsbolagen sitt material för att nå sin publik. Vi antog att det skulle vara fler lättsamma och 

enkla nyheter då det känns som det är det snabbaste och enklaste att ta till sig. Choi och Kook Lee 

skriver i sin forskningsrapport om effekter på delade nyheter att anledningen till att flitiga användare av 

sociala medier får möjligheten att ta del av andra slags nyheter än sådana som motsvarar deras intressen 

är tack vare hur lite det kostar i tid. Människor är villiga att läsa olika sorters nyheter om de kan mottas 

med minsta möjliga ansträngning (Choi, J. & Kook Lee, J. 2014, s. 259).

Vår undersökning visar att det är en ganska jämn fördelning mellan Nöje/Kultur/Kändisar och 

Politik/Samhälle, vilket tyder på att publiken får ta del av blandade nyheter. Så även om de populäraste 

nyheterna handlade om Anders Bagges hund och om Zlatan Ibrahimovic så visade vår undersökning att 

nyheter av annat slag, så som brott, olyckor, politik och samhälle också fick många interaktioner och 

delades mycket på Facebook. Men trots det att nyhetsbolagen själva är duktiga på att producera en salig 

blandning av nyheter är det publiken som avgör vad de tar del av. Vi styr själva våra nyhetsflöden 

genom att gilla, kommentera, dela och ta del av olika videoklipp och nyhetsartiklar.

För framtida studier vore det intressant att fokusera på Facebookanvändarna. Har de koll på var 

nyheterna de läser kommer ifrån? Hur insatta är användarna när det kommer till filterbubblor och 

personanpassade nyhetsflöden? Att göra en kvalitativ studie på hur användarna anser sig påverkas av allt

från algoritmer och filterbubblor till gatekeeping och opinionsledare skulle kunna ge intressanta resultat.
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Det skulle även ge svar på hur medvetna respektive omedvetna vi behöver vara för att inte riskera att få 

en allt för skev världsbild.

En annan studie som vore relevant för framtida studier är att undersöka hur nyhetsbolagen själva tänker 

kring spridning av nyheter på Facebook. Hur tänker de kring urval, längd på artikeln samt ämnen? 

Håller de sig till vissa nyhetskriterier eller anpassar de sig efter det som publiken vill läsa och som de 

gärna sprider vidare? Eftersom den här studien kan ses som bristfällig då urvalet på socialanyheter.se är 

subjektivt så skulle liknande studier kunna göras med annat verktyg. Att använda material från 

NewsWhip Spike och pressen.se skulle ge andra resultat vilket skulle vara en viktig och intressant 

jämförelse för att ge ett bredare perspektiv på spridningen av nyheter på Facebook.
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8 Bilagor

Bilaga 1

Kodschema 

Kolumn 1 visar ID-nr 1-42, alltså antal undersökta artiklar under de två veckor som undersökt.

Kolumn 2 talar om vilka nyhetsbolag artiklarna kommer ifrån.

1 Aftonbladet

2 Expressen

3 DN

4 SvD

5 GT

6 SVT

7 GP

8 Omtalat

9 Lajkat

Kolumn 3 visar artikeltyp.

1 Nyhetsartikel

2 TV

3 Debatt

4 Krönika

5 Reportage

6 Artikel + tv-klipp

7 Ledare
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8 Personporträtt

Kolumn 4 berättar ursprunget av artiklarna

1 Skriven helt och hållet av en reporter från nyhetsbolaget

2 Citat hämtade från andra tidningar plus intervju gjord av reporter

3 Rewrites

4 Artikeln är helt rippad från något icke journalistiskt. Från en blogg, Youtube-kanal, hemsida etc.

Kolumn 5 visar källan av artiklarna

1 Eget material/egengjorda intervjuer

2 Både egen intervju plus citat från andra tidningar

3 Annat nyhetsbolag/nyhetsbyrå

4 Hemsida

5 Facebook

6 Blogg

7 Youtube

8 Annat

Kolumn 6 visar författaren till artiklarna

1 Journalist

2 Annan anställning

3 Byline från nyhetsbyrå

4 Ingen byline

Bilaga 2:

Länkar till artiklar vi analyserat:

Springsteen ställer in spelning – i HBTQ-protest

http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article22596822.ab

Genant av Sundström – respektlöst av Nordea

http://www.svd.se/bara-en-sak-biter-pa-bankerna
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Rekorddyr mat på asylboendet – kostar 240 000 per dygn

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article21909360.ab

Sverige bygger murar – och vi har fått nog!

http://www.aftonbladet.se/debatt/article22549360.ab

Skärmdumpar på de totalt 635 artiklar som studerats under perioden 30 mars till 12 april finns hos 

författarna. 

Bilaga 3:

Intervju med Ted Valentin via mejl

Har socialanyheter.se några brister? I så fall vilka?

Det händer IBLAND att det kommer med artiklar från exempelvis ”Lajkat” (Aftonbladet) och ”Omtalat”

(Expressen). Det är inte sajtens syfte att länka till den typen av material. 

Vilka medier tas med i socialanyheter.se?

Dessa är med: 

dn.se,aftonbladet.se,expressen.se,svd.se,sydsvenskan.se,sverigesradio.se,svt.se,gp.se,privataaffarer.se,ku

riren.nu,affarsvarlden.se,di.se,hd.se,idg.se,metro.se,unt.se,nt.se,nyteknik.se,kristianstadsbladet.se,st.nu,n

yheter24.se,politism.se,resume.se,dagensmedia.se,ng.se,etc.se

Finns det vissa medier du önskar skulle finnas med som inte gör det? 

Det skulle vara OK att ha med ytterligare några medier men rent tekniskt finns det begränsningar som 

gör att jag inte kan ha med hur många som helst. 

Hur har du resonerat när du valt vilka medier som är med? 

Tanken har varit att ha med ”traditionella” medier. Syftet med sajten är att man snabbt ska kunna få en 

överblick vilja nyhetshändelser som berör mest för dagen. Syftet har alltså INTE varit att plocka upp 

artiklar som enbart är publicerade för att få delningar (dvs Omtalat, Lajkat, Newsner etc). 
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Vi har läst en forskningsrapport av Ingela Wadbring och Sara Ödmark där de också använder sig

av socialanyheter.se. De nämner att virala sajter inte är inkluderade på socialanyheter.se år 2014, 

men år 2015 så är 20% av det mest delade nyheterna från virala sajter. Under vår undersökning 

som vi gjort nu under våren 2016 så har vi inte kommit i närheten av 20%, så vi undrar om du 

har ändrat något på socialanyheter.se?

Jag har för mig att jag försökte se till att saker från Aftonbladets/Expressens viralsajter inte skulle kunna 

komma men. Jag la in ett filter för ”viralnyheter” (eller försökte i alla fall) någon gång under 2015. Det 

kan dock hända att mitt filter missar vissa artiklar. Sociala Nyheter är inte tänkt att vara en sajt som 

länkar till viral-nyheter, utan till mer ”riktiga” nyheter.

Tidigare nämnde du att du rent tekniskt inte kan ha med fler nyhetssajter i socialanyheter.se än 

de du har idag. I vår uppsats skulle vi behöva förklara mer utförligt varför du valt att ha med de 

nyhetssajter du valt. Vi behöver vara tydligare med urvalet. Hur har du resonerat kring det?

Jag har en begränsning på cirka 30 källor, rent tekniskt. Det beror på hur min tekniska lösning för data-

insamling ser ut. Jag har manuellt valt ut de ca 30 viktigaste nyhetssajterna på nätet i Sverige. Det är ett 

manuellt och subjektivt urval som jag själv gjort.
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