
  

Nyheter på nätet som en new literacy

En empirisk studie över de artiklar från 
nyhetssidor på nätet som delas mest på 

sociala medier

Människa, samhälle och digitala medier kunskaper och kompetenser i förändring 

7,5 HP, VT 14

David Holmberg



  

● TV har länge ansetts vara den viktigaste källan för nyheter, men det 
har successivt förändrats. Internet får allt större betydelse i  
nyhetsrapporteringen. Enligt en studie från .SE (Stiftelsen för 
internetinfrastruktur) är internet numera den viktigaste nyhetskällan 
för personer upp till 46 år.

● Förmedlandet av nyheter på internet har andra förutsättningar än 
förmedlande av nyheter på TV, radio och via papperstidningar. Bland 
annat ger nyheter på internet mer möjligheter till interaktivitet, där 
nyhetsartiklar kan delas och kommenteras via sociala medier.

● Nyhetsrapportering är viktigt i en fungerande demokrati. Och när 
landskapet för nyhetsrapportering förändras är det relevant att forska 
i vad för möjligheter och problem det öppnar upp för.

Bakgrund

● Källa: http://www.soi2013.se/7-webbversioner/

http://www.soi2013.se/7-webbversioner/


  

Vad menas med nyheter på nätet 
som en ”new literacy”?

● ”New literacy” innebär nya former av uttryck som blivit möjliga genom 
utvecklingen av den digitala teknologin.

● Nyheter på nätet kan anses vara en new literacy, eftersom det ger 
möjligheten till multimodala texter, där det till exempel går att 
kombinera text, bild och ljud. Dessutom erbjuder nyheter på nätet 
möjligheten till texter som snabbt kan spridas via internet och 
kommenteras av olika läsare, vilket skapar en form av interaktivitet. 
(Dessa två aspekter faller under rubrikerna för vad Knobel & 
Lankshear kallar ”technichal stuff” respektive ”ethos stuff”)

● Källa:  Knobel, M. & Lankshear, C. (red.). A new literacies sampler. New York: P. s. 8-10.



  

Nättidning kontra papperstidning

● Läsningen av papperstidningar minskar för varje år 

● Läsningen av tidningar på nätet ökar för varje år

● Papperstidningar -> populärast bland äldre delen av 
befolkningen

● Nättidningar -> populärast bland yngre delen av befolkningen

● Enligt .SE:s studie läggs mindre tid ner på läsningen av 
nättidningar, vilket de menar tyder på att läsningen på internet 
är översiktlig och kortvarig

● Källa: http://www.soi2013.se/7-webbversioner/lasa-papperstidning-eller-pa-internet/

http://www.soi2013.se/7-webbversioner/lasa-papperstidning-eller-pa-internet/


  

forts.

● Dagstidningar är fortfarande populärast att läsa 
i pappersform

– 79% läser dagstidning i pappersform, och 
40% läser dagstidning på nätet

● Kvällstidningar numera populärast att läsa på 
internet

– 27% läser kvällstidning i pappersform, och 
47% läser kvällstidning på nätet

● Källa: http://www.soi2013.se/7-webbversioner/lasa-papperstidning-eller-pa-internet/

http://www.soi2013.se/7-webbversioner/lasa-papperstidning-eller-pa-internet/


  

forts.

● Nyhetssidor på internet
*Unika besökare under vecka 20 år 2014***

● Aftonbladet 4,9 miljoner

● SVT 2,6 miljoner

● Expressen 2,6 miljoner

● Dagens Nyheter 1,5 miljoner

● Sv. Dagbladet  1,4 miljoner

● Papperstidningar 
*Antal läsare per dag under 2013

● Aftonbladet ca 900.000

● Dagens Nyheter ca 800.000

● Expressen ca 800.000

● Sv. Dagbladet ca 450.000

● Göteborgsposten ca 450.000

***Observera skillnaden mellan mätmetod, ”unika besökare under en vecka” respektive ”antal läsare per dag” 
(det hade blivit tydligare om samma mätmetod använts, men det saknades tillgång till det).

-----

Källor:

● http://www.internetstatistik.se/

● http://www.medievarlden.se/nyheter/2013/02/dagspressens-rackvidd-och-upplaga-2013

http://www.internetstatistik.se/
http://www.medievarlden.se/nyheter/2013/02/dagspressens-rackvidd-och-upplaga-2013


  

Vad är det för artiklar som delas på sociala 
medier och hur förhåller det sig till kvaliteten på 

journalistiken?



  

En mer optimistisk syn...

● Emanuel Karlsten, journalist och mediekonsult:
● En allmän uppfattning om att det som delas mest är ytligt och något 

"smutsigt", men utifrån granskning av 10 mest delade artiklarna under 2013 
kommer Karlsten till slutsatsen att det mestadels är "vad vi annars hade 
kallat god, engagerande journalistik".

● Mest delade texten under 2013 är Jonas Hassen Khemiris artikel "Bästa 
Beatrice", och Karlsten menar att denna text visar exempel på att en text 
kan vara både kvalitativ och populär. Karlsten påpekar att detta är en text 
som ”sparkar uppåt” och hittar en ”balanserad ton”.

● Karlsten ser mestadels optimistiskt på utvecklingen, och kommenterar ”Vi 
behöver fortfarande starka publicister som vågar hitta balans, men också 
vågar paketera innehåll så att folk förstår.”

● Källa: http://www.ajour.se/vad-skapar-en-viral-succe/

http://www.ajour.se/vad-skapar-en-viral-succe/


  

En mer pessimistisk syn...

● Anders Mildner, journalist och författare:
Det är det "tydligt" att redaktioner betraktar många delningar och 
kommentarer som kvitto på kvalitet. Men vi är selektiva i vad för nyheter vi 
väljer att dela och kommentera. Vi vill till exempel nästan aldrig sprida vidare 
bilder av hopplöshet. 

● ”De mänskliga mekanismerna bakom delningen kommer att få en direkt 
påverkan på det innehåll som redaktionerna producerar. Antingen som en följd 
av att journalisterna rapporterar om virala fenomen eller som en följd av att 
ämnen som inte klickas eller delas i tillräckligt stor utsträckning väljs bort.

Lär vi oss inte mer om detta – ganska fort – kommer vi antagligen inte förstå 
varför vissa bilder av verkligheten riskerar att helt försvinna från journalistiken. 
Då kommer vi att peka på dessa ämnen och säga: De höll inte tillräckligt hög 
kvalitet. Eller: De var inte relevanta nog. När sanningen i stället mycket väl kan 
vara att de inte passade in i internetlogiken.”

● Källa: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/delbart-inte-lika-med-kvalitet_7982574.svd

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/delbart-inte-lika-med-kvalitet_7982574.svd


  

Mildner forts.

● Enligt Mildner är Khemiris artikel i linje med 
”internetlogiken”. Den uppfyller kriterier för att 
bli en populär debattartikel, till exempel genom 
att
– Det är ett "hyperaktuellt" ämne

– Skriven av känd och populär författare

– Konfrontativ text med känd måltavla

– Texten är enkel och polariserande 

– Texten är personlig
● Källa: http://www.andersmi.se/2013/03/internetlogiken-och-khemiri/

http://www.andersmi.se/2013/03/internetlogiken-och-khemiri/


  

Studien

En granskning av de 10+10 mest 
delade artiklarna under november och 

december år 2013 från Sveriges 
största digitala nyhetspublicister

Källor: 

● http://btdm.se/2013/12/04/sveriges-mest-virala-publicister-november-2013/

● http://btdm.se/2014/01/10/sveriges-mest-virala-publicister-december-2013/

http://btdm.se/2013/12/04/sveriges-mest-virala-publicister-november-2013/
http://btdm.se/2014/01/10/sveriges-mest-virala-publicister-december-2013/


  

Frågeställningar

● Vad utmärker de artiklar som delats mest under 
november och december år 2013?
– Vad är det för typ av artiklar?

– Speglar artiklarna aktuella samhällshändelser?

– Uppfyller artiklarna kriterierna som Mildner menar 
krävs för viral genomslagskraft?

– Är det högkvalitativa eller lågkvalitativa artiklar?

● Hur ser förhållandet ut mellan delat, gillat och 
kommenterat?



  

Metod

● Artiklarna hämtas från Bonnier Tidskrifter 
Digitala mediers (BTDM) hemsida, där det listas 
mest delade artiklarna för november och 
december 2013.

● Artiklarna sorteras utifrån nyhetssida, typ av 
nyhetssida, typ av artikel

● Resultat sammanställs i diagram och tabeller, 
och diskuteras efteråt



  

De mest delade artiklarna från nyhetssidor på 
nätet under november och december 2013 

Hela listan
Titel Tidning Delningar

1. Snälla Reinfeldt, hjälp mig att förstå varför Expressen 18643

2. Till Kent Ekeroth, riksdagsledamot för SD Dagens Nyheter 16055

3. Ring inte upp 242 -nummer Aftonbladet 13752

4. Polisen varnar för telefonnummer Expressen 13435

5. Fast and furious-skådis död i bilkrasch Aftonbladet 11609

6. Därför behöver kvinnor sova längre än män Nyheter24 10940

7. Skolan inför förbud mot tomtar i luciatåg Expressen 10070

8. Vi behöver riktiga karlar och män – inga jävla hen Nyheter24 8507

9. Här plågas kaniner – för att bli tröjor SVT 7470

10. Ingen kom till pojkars kalas Aftonbladet 6957



  

forts.
Titel Tidning Delningar

11. Kent Ekeroth – jag bestrider fakturan Sv. Dagbladet 6885

12. Åkrarna gödslas med p-piller Aftonbladet 6193

13. Varningen: Risk för extrem vinter i Sverige Expressen 5942

14. Straffen för att använda mobil i bilen Aftonbladet 5670

15. Skolan tar stryk när barn tillåts vara gränslösa Göteborgsposten 4966 (eller 131?)***

16. Därför tycker jag att det är okej att döda djur Nyheter24 4883

17. Larmet: Här är giftiga godiset du kan dö av Expressen 4818

18. Expressen avpixlar anonyma skribenter Expressen 4716

19. Timbuktus tal – ord för ord Aftonbladet 4400

20. Nya chockbilder på lidande svenska grisar SVT 3873

● ***Enligt btdm.se har denna artikel 4966 delningar, men när jag själv kontrollerade denna artikel 
fick jag uppgift att den bara hade 131 delningar

--------
Källor: 

● http://btdm.se/2013/12/04/sveriges-mest-virala-publicister-november-2013/
● http://btdm.se/2014/01/10/sveriges-mest-virala-publicister-december-2013/

http://btdm.se/2013/12/04/sveriges-mest-virala-publicister-november-2013/
http://btdm.se/2014/01/10/sveriges-mest-virala-publicister-december-2013/


  

Representerade nyhetssidor

Tidning Antal artiklar

Aftonbladet 6

Expressen 6

Nyheter24 3

SVT 2

Dagens Nyheter 1

Sv. Dagbladet 1

Göteborgsposten 1

----------------------------------

  Totalt 20

15

3

2

Kvällstidning

Dagstidning

SVT/TV



  

Frågeställning

Vad är det för typ av artiklar som delas?



  

Typ av artikel

7

4

5

4

Debatt/opinion

Nyhet/händelse

Information m.m.

Granskning



  

Nyheter/händelser

Titel Tidning

1. Fast and furious-skådis död i bilkrasch  Aftonbladet

2. Ingen kom till pojkars kalas Aftonbladet

3. Skolan inför förbud mot tomtar i luciatåg  Expressen

4. Expressen avpixlar anonyma skribenter Expressen

● Kommentar: 

En artikel om en kändis död (1). Två 
artiklar som skulle kunna beskrivas 
som ”udda nyheter” (2 och 3). En 
artikel som handlar om att anonyma 
”näthatare” får sina riktiga identiteter 
avslöjade (4).

Tomteförbud.



  

Granskande artiklar

Titel Tidning/Nyhetssida

1. Åkrarna gödslas med p-piller Aftonbladet

2. Larmet: Här är giftiga godiset du kan dö av Expressen

3. Här plågas kaniner – för att bli tröjor SVT

4. Nya chockbilder på lidande svenska grisar SVT

● Kommentar:

Två artiklar om kemikalier (1 och 2). 
Två artiklar om djurplågeri (3 och 4). 
Båda artiklarna om kemikalier är 
från kvällstidningar, och artiklarna 
om djurplågeri är från SVT:s nätsida. 

Giftigt godis som du kan dö av.



  

Information m.m.

Titel Tidning

1. Ring inte upp 242 -nummer Aftonbladet

2. Polisen varnar för telefonnummer Expressen

3. Därför behöver kvinnor sova längre än män Nyheter24

4. Varningen: Risk för extrem vinter i Sverige Expressen

5. Straffen för att använda mobil i bilen Aftonbladet

● Kommentar: 

Två artiklar som varnar för telefon-bedrägeri (1 och 2). En artikel om 
ett vetenskapligt rön (3). En artikel om väder (4). En allmänt 
upplysande artikel om straff för att använda mobil i bilen (5). 



  

Debatt/opinion

Titel Tidning

1. Snälla Reinfeldt, hjälp mig att förstå varför Expressen

2. Till Kent Ekeroth, riksdagsledamot för SD DN

3. Vi behöver riktiga karlar och män – inga jävla hen Nyheter24

4. Kent Ekeroth – jag bestrider fakturan SvD

5. Därför tycker jag att det är okej att döda djur Nyheter24

6. Timbuktus tal – ord för ord Aftonbladet

7. Skolan tar stryk när barn tillåts vara gränslösa Göteborgsposten

● Kommentar:

Tre artiklar med tema antirasism och anti-Sverigedemokraterna (2, 4 och 6). 
En artikel om brottslighet och önskan om hårdare bestraffning (1). En artikel 
i jämställdhetsdebatt (3). En artikel om köttätande/vegetarianism (5). En 
artikel om skolan, med önskan om mer auktoritet i skolan (7).



  

Frågeställning

Hur ser förhållandet ut mellan delat, gillat och 
kommenterat?



  

Delat, gillat och kommenterat

● Kommentar:

I snitt 1,4 kommentarer och 2,4 ”gillat” per delning. Anmärkningsvärt att 
debattartiklarna är de som i genomsnitt kommenteras minst. 

Tot snitt
Debatt/opinion

Granskning
Information

Nyhet/händelse

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Gillat och kommentarer per delning

Gilla

Kommentar



  

Snälla Reinfeldt, hjälp mig att förstå varför

Timbuktus tal – ord för ord

Till Kent Ekeroth, riksdagsledamot för SD

Kent Ekeroth – jag bestrider fakturan

Därför tycker jag att det är okej att döda djur

Debatt: Skolan tar stryk när barn tillåts vara gränslösa

Vi behöver riktiga karlar och män – inga jävla hen

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gillat

Komment.

Gillat och kommentarer debattartiklar

● Kommentar:

Endast en debattartikel (”Vi behöver riktiga karlar...”) har ett snitt på över en 
kommentar per delning. Denna artikel har däremot över 4 kommentarer per 
delning.



  

Granskningar och nyheter/händelser

Larmet: Här är giftiga godiset du kan dö av

Åkrarna gödslas med p -piller

Här plågas kaniner – för att bli tröjor

Nya chockbilder på lidande svenska grisar

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Fast and furious-skådis död i bilkrasch

Expressen avpixlar anonyma skribenter

Ingen kom till pojkars kalas

Skolan inför förbud mot tomtar i luciatåg

0 1 2 3 4

Gillat

Komment.

Kommentar:
Man kan tycka att det är anmärkningsvärt att även tråkiga nyheter, om till 
exempel djurplågeri eller när något har dött, blir ”gillat”.



  

Frågeställning

Speglar artiklarna aktuella samhällshändelser?



  

Nyheter november 2013

● Inbördeskriget i Syrien härjar med många dödsfall. 

● Tyfonen Haiyan drar in över Filippinerna, runt 10 000 invånare ska ha 
omkommit

● Ett godståg spårar ur i en tunnel norr om Stockholms södra station. Det 
orsakar omfattande skador.

● Världens dyraste diamant på 60 karat säljs för 320 miljoner kronor.

● En Boeing 737 exploderar vid en kraschlandning i Ryssland. 44 passagerare 
ombord omkommer.

● Ukraina backar ur samarbetsavtalet med EU.

● Östliga partnerskapet inleds under EU-toppmötet i den litauiska 
huvudstaden Vilnius.

● Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/2013#November

http://sv.wikipedia.org/wiki/2013#November


  

Nyheter december 2013

● I en flygattack i syriska staden Aleppo dödas 125 människor och runt 100 
skadas då bomberna träffar en marknad.

● På Bali sluter världshandelsorganisationen WTO sin första 
världsomspännande handelsuppgörelse efter nästan 20 års förhandlingar.

● Nelson Mandela begravs i Soweto där 95 000 människor och politiker från 
hela världen samlas.

● Regionala partier i den spanska provinsen Katalonien kommer överens om 
att ha en omröstning om Kataloniens självständighet under året därpå.

● Gurbanguly Berdymuchammedov och hans parti DP vinner valet i 
Turkmenistan.

● En antirasistisk manifestation samlar tusentals människor i 
Stockholmsförorten Kärrtorp. Tidigare manifestation har blivit attackerad av 
nazister från bland annat Svenska motståndsrörelsen.

● I Sverige uppmäts julen vara den varmaste på 50 år.

● Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/2013#December

http://sv.wikipedia.org/wiki/2013#December


  

Kommentarer

● Artiklarna som delas speglar inte direkt aktuella samhällshändelser, om man 
ska utgå från listan ovan som är hämtad från Wikipedia.

● Wikipedias lista domineras av utrikesnyheter (vilket man kan ifrågasätta 
lämpligheten i), och ingen stor utrikesnyhet delas eller debatteras i de 
delade artiklarna. Det också noteras att Wikipedias lista generellt sett är mer 
”allvarsbetonad” jämfört med de delade artiklarna. Kanske kan det relateras 
till Mildners kommentar om att ”vi vill nästan aldrig sprida vidare bilder av 
hopplöshet”.

● Flera artiklar med tema antirasism speglar delvis händelser i samhället, i och 
med att det skedde en nazistattack i Kärrtorp i november 2013 och därpå 
följande antirasism-manifestation. Artiklarna berör dock inte just Kärrtorp. 

● Debattartikeln om skolan (Skolan tar stryk när barnen tillåts vara gränslösa) 
kan sägas spegla aktuell samhällshändelse, eftersom den handlar om och 
är skriven strax efter presentationen av PISA-resultaten vilket kan betraktas 
som en stor nyhet (PISA-resultaten nämns dock inte på Wikipedias lista).



  

Frågeställning

Uppfyller artiklarna kriterierna som Mildner menar krävs 
för viral genomslagskraft?



  

Kriterier som Mildner listar för att en text 
ska bli en populär debattartikel

– Det är ett "hyperaktuellt" ämne

– Skriven av känd och populär författare

– Konfrontativ text med känd måltavla

– Texten är enkel och polariserande på ett sätt att 
man ”omedelbart förstår vad den går ut på” 

– Texten är personlig



  

Ett "hyperaktuellt" ämne?

● Stämmer i åtminstone 5 av 7 artiklar
JA!

● Tre debattartiklar riktar sig mot Sverigedemokraterna och rasism, 
vilket var och är aktuellt ämne, inte minst i samband med Kärrtorp 
november 2013. 

● En artikel om PISA-resultaten vilket var hyperaktuellt ämne då. 

● En artikel i jämställdhetsdebatten, vilket varit hyperaktuellt ämne 
under lång tid.

NEJ/NJA!

● En artikel om brottsbekämpning/rättsväsende, och en artikel om 
köttätande/vegetarianism, vilket nog inte kan anses vara direkt 
hyperaktuella ämnen, även om det är ämnen som diskuteras på sina 
håll.



  

Skriven av känd och populär författare?

Stämmer i 1 fall av 7
JA!

● En artikel är Timbuktus tal mot rasism, och Timbuktu får anses vara 
en känd och populär person.

NEJ!

●  I övrigt är det inte artiklar skrivna av personer som människor i 
allmänhet känner till.



  

Konfrontativ text med känd måltavla?

Stämmer mer eller mindre i 7 fall av 7
● Tre av artiklarna är ”öppna brev”, i ett fall till Fredrik Reinfeldt, och i 

två fall till Kent Ekeroth. Både Reinfeldt och Ekeroth är kända och 
texterna är tydligt konfrontativa.

● En artikel går till attack mot ”extremfeminism”, och en till attack mot 
rasism, vilket är konfrontation mot kända måltavlor. En artikel 
kritiserar dubbelmoral hos de som inte gillar dödande av djur, och en 
artikel kritiserar ”flumskolan”. Även detta får anses vara kända 
måltavlor.



  

Texten är enkel och polariserande

Stämmer i 6 av 7 texter
JA!

● Utan att gå in på detalj går det konstatera att alla texter är 
polariserande. Mildner påpekar om populära texter att det räcker 
ofta med att läsa ingressen för att man ska kunna gilla och dela 
vidare, och det stämmer nog också med de flesta av dessa texter.

NEJ/NJA!

● Texten om skolan utgör delvis ett undantag. Den är betydligt mer 
intellektuell än de övriga artiklarna. Till exempel refererar denna 
artikel till ett flertal vetenskapliga artiklar och auktoriteter. 
Resonemanget är inte helt enkelt, författaren nöjer sig till exempel 
inte med att kritisera skolan, utan försöker också analysera ”den 
bakomliggande kulturen”. Samtidigt kan man dock konstatera att 
även denna text är polariserande. Det finns en skarp kritik mot 
”flumskolan”.



  

Texten är personlig?

● Stämmer i 6 fall av 7
JA!

● Tre texter är formulerade som ”öppna brev”, vilka alla är personliga. 
Timbuktus tal är personligt, han pratar helt från sin egen situation. 
Artikeln om dödande av djur och den om ”vi behöver riktiga karlar”, är 
båda skrivna av samma författare, och handlar bland annat om att 
hon själv dödar djur och att hon själv vill ha ”riktiga karlar”.

NEJ/NJA!

● Undantaget kan här återigen vara artikeln om skolan. 
Artikelförfattaren nämner i den artikeln något exempel från sitt liv, 
men det personliga står för endast en liten del, och är inget som 
fokuseras.



  

Kommentarer

● I stora drag stämmer artiklarna överens med Mildners kriterier. Men 
ett tydligt undantag, och det är att det inte behöver vara en känd och 
populär författare.

● Delvis kan det förklaras med att de artiklar som studerats är 
debatt/opinions-artiklar, och det är ofta ett grundkriterium för den 
typen av artiklar att de ska vara konfrontativa och polariserande.

● En av artiklarna sticker ut något, och det är den om ”gränslös skola” 
av David Ebenhard (men som tidigare påpekat är det oklart om denna 
artikel verkligen hör till de mest delade).



  

Frågeställning

Är artiklarna högkvalitativa eller lågkvalitativa?



  

Högkvalitativt eller lågkvalitativt?
Övervikt åt det lågkvalitativa...?

● Det är kraftig övervikt av kvällstidningar bland de mest delade artiklarna, och 
kvällstidningar är i allmänhet inte kända för kvalitetsjournalistik, utan brukar 
satsa mer på uppseendeväckande skandalnyheter. Kanske typiskt när man 
jämför de granskande artiklarna, där det är två artiklar från SVT om 
djurplågeri (vilket kan anses falla inom ramen för seriös och relevant 
journalistik), och två artiklar från kvällstidningar om giftiga dödsgodisar och 
p-piller-gödslade åkrar (framstår mer som ”sensationsnyheter”).

● Tre artiklar från Nyheter24 som är en renodlad nättidning. Beskrivs som 
”kvällstidningsnyheter”.

● Artiklarna från dagstidningarna (SvD, DN och GP) är alla debattartiklar. 
Artiklarna från DN och SvD är båda polemiska öppna brev riktade till Kent 
Ekeroth, och tveksamt om dessa är att betrakta som kvalitetsjournalistik 
(denna studie ger dock inte utrymme för någon närmare kvalitetsgranskning)



  

Stämmer internetlogiken?

Omöjligt att avgöra utifrån denna studie...

● Det kan konstateras att de mest delade artiklarna i denna studie till 
stor del följer ”internetlogiken”. Denna studie har däremot bara 
undersökt vilka artiklar som delas mest, och enligt Mildner är detta 
bara en del i internetlogiken.

● För att kunna bedöma nyhetsrapporteringen på nätet mer allmänt 
behöver man till exempel studera vad som publiceras i övrigt och vad 
som läses mest. Enligt internetlogiken, som Mildner beskriver det, ska 
nyhetsredaktioner också anpassa nyhetsrapporteringen utifrån vad 
som delas mest. Det går att ifrågasätta om så verkligen är fallet.

● Vill man forska vidare i detta skulle man till exempel kunna göra 
komparativa studier, som att jämföra tidningar på nätet nu, med äldre 
tidningar publicerade innan internetboomen. Man skulle också kunna 
intervjua redaktörer hur de resonerar kring kvalitetsjournalistik m.m.
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