
Fem myter 
om nyheter 

i sociala medier

JUNI / SOCIAL SPRIDNING

Analys/ 
Wadbring & Ödmark

© Medievärlden 2014



MEDIEVÄRLDEN ANALYS: www.medievarldenanalys.se, 08/692 46 10, info@medievarldenanalys.se, @medievarlden 2/4

JUNI / SOCIAL SPRIDNING

Det finns gemensamma faktorer som knyter samman de artiklar 
som får stor spridning på sociala medier. Och ett antal myter kring 
vilka som skapar dessa klickmonster.
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›› Rasism. Sexism. Kroppsideal. Föräldraskap. Välfärd. De tio mest delade 
svenska nyheterna på Facebook någonsin kan alla kopplas till något av de 
inledande fem orden. Det är engagerande ämnen som berör många, oavsett 
personlig uppfattning. 

Vissa nyheter får en fantastisk spridning i sociala medier. En del är hyperaktu-
ella medan andra dyker upp många år efter att de först publicerades. Vad är 
gemensamt för dessa nyheter och vad är det som utmärker dem? Det är den 
första frågan som ska diskuteras här. Den andra frågan handlar om dem som 
delar: utmärker de sig på något sätt från befolkningen i övrigt? 

Inga fl er dieter, tack!

Den allra mest delade nyhetsartikeln under årets fem första månader är Mia 
Skäringers krönika i Aftonbladet Det sista vi behöver är ännu ett diettips, som 
den 7 mars 2014 delades över 75 000 gånger. Efter tre dagar var den uppe i 
över 130 000 interaktioner – och den fortsatte förstås att delas även därefter. 
Den ligger på femte plats över artiklar med mest interaktion på svenska Face-
book någonsin.  
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ÖVER 75 000 INTERAKTIONER FÖRSTA DYGNET...

... ÖVER 130 000 
INTERAKTIONER  
EFTER TRE DAGAR

Defi nition 
av "mest delade"
De ”mest delade nyheterna” har identifierats 

utifrån sina interaktioner, en sammanvägning 

av delningar, gillanden och kommentarer.
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Krönikor är ofta delade; nästan hälften av de mest delade texterna är opinions-
material av något slag. Nyheter publicerade i kvällstidningar är också ofta de-
lade; 65 procent av de mest delade texterna kommer från kvällstidningar. Mer-
parten – ungefär 75 procent – av det mest delade materialet är texter, medan 
resten är ljud- eller videoklipp. Skäringers text tar upp ett känsligt ämne, men 
utan att attackera någon särskild diet eller komma med pekpinnar. Texten har 
ett personligt tilltal, en känd avsändare och många kan känna igen sig i den.

På ett sätt är Skäringers text således urtypen för material som delas i sociala 
medier. Men den saknar en viktig ingrediens som också är dominant i nyheter 
som delas: politik. Hälften av de mest delade nyheterna handlar om just politik 
– och det gällde hela den undersökta perioden, inte bara i anslutning till EU-
valet.  

Sverigedemokrater engagerar

Det är inte självklart partipolitik som dominerar i de nyheter som delas. I unge-
fär en fjärdedel av de mest delade nyheterna nämndes ett parti, ungdomsför-
bund eller en partiledare. Mest handlade det under våren om Sverigedemokra-
terna. Om man sätter två etiketter på varje enskild artikel som delats mest 
under årets första fem månader kan man ta fram ett ordmoln som ser ut enligt 
följande:

 

Sverigedemokraterna är det näst vanligaste ordet – efter rasism. Även nazism 
är framträdande. Det är inte nödvändigtvis traditionell partipolitik det handlar 
om, utan snarare att det under våren blev tydligt att främlingsfientliga partier 
gick framåt i opinionen, i Sverige och utomlands. I huvudsak handlar dock 
de mest delade nyheterna om Sverige och/eller svenskar. Det finns således 
en kulturell närhet hos de nyheter som delas. Det finns också en tidsmässig 
närhet; 95 procent av de mest delade artiklarna delades i direkt anslutning till 
att nyheten först publicerades.  

Unga och politiskt intresserade

Vilka är det då som delar nyheter? För de första är det förstås de som är aktiva 
på sociala medier; det är själva förutsättningen. Ungefär hälften av den svens-
ka befolkningen använder sociala medier regelbundet. Av dessa är det i sin tur 
ungefär hälften som någon gång har delat en nyhet i sociala medier. Hälften 
av dem som är aktiva i sociala medier (=använder flera gånger i veckan) har 
således aldrig delat nyheter medan hälften har det. 
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Metod:
Mest delade nyheter bygger på en kvanti-

tativ och kvalitativ innehållsanalys av de 

nyheter som delas mest enligt nyhets-

brevet socialanyheter.se under perioden. 

Vem som delar nyheter i sociala medier 

bygger på frågor ställda i den nationella 

SOM-undersökningen hösten 2013. 

Antalet svars-

personer är totalt 1 700.

Definition: Socialanyheter.se är en sajt 

som samlar de nyheter som fått störst 

spridning i sociala medier. Källorna är ett 

urval av svenska mediesajter, från stora 

riksmedier till branschmedier och mer 

alternativa sajter som politism.se. Med 

sociala medier menas här Twitter och 

Facebook. Det vi kallar delningar innefat-

tar också kommentarer och gillanden. 

Varje dag skickas ett nyhetsbrev ut där 

senaste dygnets mest delade nyhet 

redovisas. Vi har tittat på dessa under 

perioden 1 januari 2014 till 31 maj 2014.

Totalt ingår 150 nyheter i undersöknin-

gen. Det innebär att detta är respektive 

dags 150 mest delade nyhet och inte 

de 150 mest delade nyheterna under 

den här perioden. Observera också att 

det inte är 150 unika nyheter, då en och 

samma nyhet kan vara mest delad flera 

dagar i rad. 24 april saknas då det inte 

skickades ut något nyhetsbrev för den 

dagen. Tre artiklar har av medieföretagen 

blivit borttagna eller placerade bakom 

betalvägg.

Det kan finnas missade nyheter i analy-

sen, men det bör vara de mest interag-

erade. Alla sajter finns inte med i urvalet 

till socialanyheter.se utan det är ett urval. 

Å andra sidan är ju urvalet rimligen gjort 

efter dem som har flest delade nyheter. 

let svarspersoner är totalt 1 700.
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Det finns tre huvudsakliga karaktäristika som utmärker dem som delar ny-
heter frekvent: de är yngre än genomsnittsbefolkningen, de är ensamstående 
och de är politiskt intresserade. Medelåldern bland dem som kan räknas som 
frekventa delare är 44 år, medan den bland dem som aldrig delat en nyhet är 
56 år (åldersspannet i undersökningen går mellan 16 och 85 år). Att vara yngre 
innebär också att andra karaktäristika följer med: mer umgänge med vänner, 
fler ensamstående utan barn och så vidare. Det politiska intresset kan sägas 
vara allmänt: inget parti är överrepresenterat bland dem som är nyhetsdelare.

De som delar nyheter är dock betydligt mer digitala än övriga, också i sin me-
diekonsumtion. Pappersmorgontidningar och nyheter i tv är inte ett självklart 
val för dem. De tar däremot i större utsträckning än andra del av nyheter on-
line, framför allt kvällstidningar. Innehållsanalysen visade också 
att merparten av de delade nyheterna kom från kvällstidningar. 

Man kan kalla dessa frekventa 
delare för en slags opinionsledare 
eller fyrtorn. Nyheterna som delas 
kommer förvisso från traditionella 
medier, men opinionsledarna blir 
ytterligare en grindvakt för vad som 
kommer att spridas vidare från de 
traditionella medierna. De kommer 
därmed att fungera som en länk mel-
lan de offentliga medierna och de 
privata användarna i sociala nätverk.

Buzzfeedifi erad journalistik?

Denna artikels rubrik är en blinkning till 
rubrikspråket hos exempelvis Upworthy 
– en populär amerikansk nyhetssajt som 
specialiserat sig på innehåll optimerat för 
spridning i sociala medier. De, och kollegor-
na på exempelvis Buzzfeed, använder sig av 
lockande rubriker, listor, quiz och videoklipp 
med upplyftande budskap för att få sina 
nyheter så virala som möjligt – ofta med stor 
framgång. 

Det lämnar avtryck även hos svenska medier. 
Dagens nyheter publicerade exempelvis 5 
juni en artikel med rubriken DN listar: Fem knäppaste stunderna i 
svensk politik med länkar till videoklipp på nämnda knasigheter, allt från Göran 
Perssons dans med kossan Doris i svensk barn-tv till Birgit Friggebos omtalade 
”We shall overcome”-incident. Artikeln publicerades med anledning av att 
videoklipp från Alliansens valkonvent spreds i sociala medier och Aftonbladets 
chefredaktör Jan Helin kallade det ”Buzzfeedifierad journalistik” i podcasten 
Mattsson & Helin, avsnitt 60.
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Håll koll på begreppen!

FACEBOOK:

Ofta används begrepp som delningar, 

rekommendationer och gillanden felaktigt 

när det egentligen är interaktioner som 

avses, framför allt när det gäller Facebook. 

Här är de korrekta definitionerna:

Delningar: Antalet gånger en länk till en 

artikel postats på Facebook. Alltså när 

någon klickat på artikelns dela-knapp 

eller kopierat och klistrat in länken på 

Facebook.

Kommentarer: Antalet kommentarer på 

sidan (om den har inbäddade 

Facebook-kommentarer) och 

antalet kommentarer på de 

Facebookpubliceringar som 

innehåller länken.

Gillanden: Antalet gånger 

artikeln, Facebookpublicer-

ingar med länk till artikeln, 

och kommentarerna till 

dessa, gillats i sociala 

medier.

Interaktioner (kallas 

ofta felaktigt för rekom-

mendationer, delningar, 

gillanden likes): Delnin-

gar, gillanden och kommentarer samman-

slaget.

I denna analys används begreppet "mest 

delade" om de nyheter som fått mest 

interaktioner. 

TWITTER:

För Twitter brukar det som heter delnin-

gar eller rekommendationer motsvaras 

av de faktiska delningarna.

Delningar: Antalet gånger en länk till en 

artikel postats på Twitter

 

Läs mer på http://www.hampusbrynolf.se/

vad-ar-en-delning-vard-om-facebooks-

delningsstatistik/

                       AXEL ANDÉN
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Ett sätt att sammanfatta våra studier om delning av nyheter 
i Buzzfeedsk anda kan göras enligt följande:

TOPP FEM FÖRDOMAR/MYTER OM 
NYHETSDELNING I SOCIALA MEDIER:
1. "DET ENDA SOM DELAS ÄR KATTVIDEOR OCH 
FOLKS FRUKOSTAR!” 
NEJ Av de 150 
nyheterna som ingick 
i undersökningen 
kan egentligen 
bara en sägas vara 
en kattvideo – 
och då var katten i 
fråga ett lejon. Av 
folks frukostvanor 
syntes inte ett spår.

2. ”MEN DET ÄR I ALLA FALL BARA TRAMS!” 
NEJ Det beror förstås på definitionen av trams, men mer än hälften av de 
mest delade nyheterna föll under kategorin politik/ekonomi och många av 
dem berörde tunga och viktiga ämnen som högerextremism och jämställdhet.

3. ”DET ENDA FOLK VERKAR VILJA 
HA ÄR EN MASSA TYCKANDE!” 
NJA Opinionsmaterial är visserligen populärt, välskrivna krönikor eller de-
battartiklar med en tydlig poäng i ett engagerande ämne har stor chans att bli 
delade. Men fortfarande är cirka 60 procent av materialet nyhetsartiklar.

4. ”DET ÄR BARA UNGDOMAR SOM HÅLLER PÅ 
OCH DELAR NYHETER I SOCIALA MEDIER!” 
NEJ De är visserligen 12 år yngre än icke-delarna i genomsnitt, men me-
delåldern i vår undersökning på de som delat nyheter flera gånger är 44 år.

5. ”SVERIGEDEMOKRATERNA BLIR NEDTYST-
ADE OCH MEDIERNA VÅGAR INTE SKRIVA OM 
KÄNSLIGA FRÅGOR SOM INTEGRATION!” 
NEJ I 38 av våra undersökta nyheter nämndes ett politiskt parti. I överläg-
set flest fall – 21 stycken – var detta parti Sverigedemokraterna. Tredje mest 
omnämnda parti var Svenskarnas parti. Vanligaste ämnet var rasism.
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Lästips
Veckan efter midsommar kommer ett 

bokkapitel ”Delad glädje är dubbel 

glädje?” som handlar om dem som delar 

nyheter i sociala medier att publiceras. 

Det går att ladda ner fritt från www.som.

gu.se. Boken heter Mittfåra och marginal 

och ges ut av SOM-institutet vid Göte-

borgs universitet. 

Till hösten kommer det att finnas en 

rapport som handlar om vilka nyheter 

som delas. Den kommer att finnas fri för 

nedladdning på Mittuniversitetets sajt: 

www.miun.se/Demicom 


