
Detta material innehåller information om och upp-
gifter relaterade till klicknyheter som publiceras på 
nätet, hur digital journalistik genererar pengar samt 
den omvälvning som nyhetsmedia genomgår, något 
som digitaliseringen, mobila enheter och sociala 
medier starkt bidragit till. 

Målet är att stärka den kritiska medieläskunnighe-
ten genom att analysera nyheter och att producera 
eget innehåll. Detta mediefostringsmaterial är riktat 
till 13-åringar och äldre, och de förslag på övningar 
som ges i materialet kan behandlas under en lektion 
eller träff.

Materialet är producerat av Nationella audiovisuella institutet, 
4H föreningen Ampu, Curly, Läslust-programmet, Sällskapet 
för mediefostran och Finlands Föräldraförbund. Materialet har 
kommenterats av Juha Herkman och Janne Matikainen från 
Helsingfors universitet. www.mediataitokoulu.fi
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Klicknyheter är nyheter som publiceras på nätet vars rubriker har som syfte att väcka uppmärk-
samhet och att locka läsarna att klicka på länken.  Nyhetens innehåll lever inte alltid upp till för-
väntningarna. Fenomenet kallas också för klickfiske (click baiting på engelska). Tryckta tidningars 
närmaste motsvarighet till klickfiske är kvällstidningarnas löpsedlar, alltså reklamaffischer för det 
senaste numret.

I traditionell nyhetsjournalistik är rubrikens syfte att väcka läsarens intresse, men också att kort-
fattat beskriva nyhetens väsentliga innehåll.  I enlighet med god journalistisk sed får rubriken inte 
lova för mycket eller vilseleda.

I papperstidningar och deras digitala faksimilupplagor syns nyhetstexten i samband med rubriken.  
Då kan läsaren på basen av underrubriken, bilden eller brödtextens första rader avgöra om artikeln 
verkar intressant eller inte. På tidningarnas nätsidor är nyheterna ”gömda” bakom en länk, och då 
fattar läsaren sitt beslut enbart på basen av rubriken. Rubriker har alltså en större betydelse på 
nätet då det gäller att locka läsare.

Klicknyheter kan orsaka irritation om man upplever att man blivit lurad.  Rubriken kan avsiktligt ha 
varit uppseendeväckande eller vilseledande och den egentliga artikeln kan ha haft lågt eller disku-
tabelt nyhetsvärde. Å andra sidan kan klicknyheter öka intresset för nyheter överlag, och och de kan 
också underhålla och vara avkopplande.

En klicknyhet?

Lider du av sömnlöshet? 
Gör inte dessa misstag!

Kaffe och energidrycker 
kan orsaka sömnlöshet

Bodybuildaren avslöjar 
hemligheten bakom 
formförändringen! 

Stora och starka muskler 
kräver hårt arbete och 
upprepningar
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Varför klicknyheter?

Tidningarna vill öka antalet läsare och klicknyheter väcker uppmärksamhet. Genom att räkna klick 
observerar man läsarna och får reda på hur själva webbsidan eller en enskild nyhet når ut och in-
tresserar folk.

Nättidningar kan locka annonsör om deras artiklar och reklam får många klick 
och sidladdningar. För vissa webbsidor är reklampengar de viktigaste eller de 
enda intäkterna, vilket gör det viktigt att få så många klick som möjligt. 

För att nå så många klick som möjligt kan redaktörerna skriva många korta ar-
tiklar om ett ämne, istället för en lång artikel. Om man hinner publicera snabbt 
och innan de andra websidorna, kan det hjälpa at få mera klick.

Nätet revolutionerade nyhetsmedia 

Klicknyheter är en följd av den stora omvälvning nyhetsmedia genomgått de senaste åren. Speciellt 
innehållens digitalisering, 
internet och sociala me-
dier har bidragit till denna 
förändring. Förr var radio, 
TV och papperstidningar 
de tillgängliga nyhetskäl-
lorna. Tidningsbolagen 
fick sina intäkter huvud-
sakligen genom prenu-
merationsavgifter och av 
företag som annonserade 
i tidningarna.

Tidningarna får fortfaran-
de intäkter på traditionellt 
sätt, men i och med inter-
net och mobila enheter 
läser folk i allt större ut-
sträckning nyheter gratis 
på nätet. 

Mediaföretag har börjat 
tillämpa gamla metoder 
på ett nytt sätt för att också få intäkter via tidningarnas nätversioner. Många dagliga tidningarnas 
nätsidor har blivit avgiftsbelagda. Man talar om att innehållet döljs bakom en ”betalmur”. Sätten att 
läsa och dela nyheter ändrar dock snabbt och läsarna vänjer sig vid att innehållet är avgiftsfritt. Alla 
är inte villiga att betala för nyheter som tidigare varit avgiftsfria. Mediaföretagen har ännu några 
problem att lösa i denna ekvation.

Marknadsföring på nätet 2013: andelar enligt mediatyp (237,6 miljoner euro), 
källa: Mainosvuosi 2013, TNS Gallup
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Sociala medier som nyhetskällor

Internet är en omgivning som möjliggör nya typer av roller och sätt att påverka. Vi kan också själva 
i större utsträckning skapa information.

Klicknyheter sprids framför allt via sociala medier. Då vi delar nyheter eller 
länkar via olika sociala medier antar vi rollen som förespråkare för och för-
medlare av information.  Det är vi som bestämmer vilken slags innehåll som 
får synlighet och klick. 

Eftersom människor tenderar att skapa nätverk med likasinnade kan so-
ciala medier bli en plats där enbart liknande synsätt och åsikter kommer 
fram. Därför kan det ibland vara svårt att uppfatta ett fenomen eller en ny-
hetshändelse ur olika synvinklar.

Förutom de sociala nätverken vi själva väljer tolkar olika sökmotorer vårt beteende på nätet och 
påverkar vilken typ av innehåll vi ser. Om vi vill få en så bred och mångsidig bild som möjligt av ny-
hetshändelser är det viktigt att följa med och granska många olika informationskällor.
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Förslag på övningar 

Nappade du på klickbetet? -materialets övningar 
är indelade i tre olika delar: Diskutera, Undersök 
och Producera. Av förslagen kan man välja en 
eller genomföra samtliga delar. 

Det ingår övningar som görs parvis, i grupp eller 
ensam. Reservera tillräckligt med tid för att be-
kanta er med och diskutera uppgifterna.

Läs mer (på finska):

”Kolumni: Puhutaanpa hieman 
klikkausjournalismista”, Rumba 
11.12.2014
www.rumba.fi/premium/kolumni-puhu-
taanpa-hieman-klikkausjournalismista/

”Suomen Lehdistö: Kaikille Suomen 
päivälehdille tulossa maksumuuri”, 
Helsingin Sanomat 3.2.2015
www.hs.fi/kotimaa/a1422936026421

”Tyhmimmät jutut leviävät parhaiten”, 
Lapin Kansa 12.2.2015
www.lapinkansa.fi/Mielipi-
de/1194960108789/artikkeli/eero_lep-
panen_tyhmimmat_jutut_leviavat_par-
haiten.html

För att genomföra 
uppgifterna behöver ni:

•	 internetanslutning och 
terminaler (t.ex. dator, 

surfplatta)
•	 dagstidningar eller 

tidningarnas digitala 
faksimilupplagor

Ge respons! 

Lovade 
rubriken för 

mycket, var innehållet 
en besvikelse? Eller 

presenterades nyheten på 
ett speciellt skickligt eller roligt 
sätt? Man kan skicka respons 

till nyhetsredaktionen 
angående såväl bra som 

dåliga nyhetsartiklar.

http://www.rumba.fi/premium/kolumni-puhutaanpa-hieman-klikkausjournalismista/
http://www.rumba.fi/premium/kolumni-puhutaanpa-hieman-klikkausjournalismista/
http://www.hs.fi/kotimaa/a1422936026421
http://www.lapinkansa.fi/Mielipide/1194960108789/artikkeli/eero_leppanen_tyhmimmat_jutut_leviavat_parhaiten.html
http://www.lapinkansa.fi/Mielipide/1194960108789/artikkeli/eero_leppanen_tyhmimmat_jutut_leviavat_parhaiten.html
http://www.lapinkansa.fi/Mielipide/1194960108789/artikkeli/eero_leppanen_tyhmimmat_jutut_leviavat_parhaiten.html
http://www.lapinkansa.fi/Mielipide/1194960108789/artikkeli/eero_leppanen_tyhmimmat_jutut_leviavat_parhaiten.html
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Fundera på följande frågor parvis eller i grupp:

1. Hurudana nyheter har du själv på sistone delat eller klickat på? 

2. Hurudana nyheter syns i flödet på sidor du besöker eller på dina 
egna profiler? Varför?

3. Vad tror du nyheterna du delar på nätet berättar om dig? 

4. Får olika åsikter om aktuella nyheter synlighet på de 
nätverkstjänster du besöker? 

5. Hurudan är diskussionen om aktuella nyheter på olika sociala 
medier du använder dig av?

Diskutera
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1. Om många händelser/ämnen rapporteras det i många olika medier. 
Hitta möjligast många artiklar om samma aktuella ämne och jämför 
framför allt artiklarnas rubriker. Hurudana skillnader kan man 
observera? Anteckna och diskutera parvis eller i grupp.

2. En papperstidning och dess nätsidor är två olika produkter. Jämför 
papperstidningens och nättidningens inrikesnyheter. Hur skiljer de sig 
från varandra? 

 
3. I enlighet med god journalistisk sed bör det finnas en koppling mellan 

rubrik och innehåll. Välj tio nyhetsartiklar från 1) tryckta dagstidningar 
eller tidskrifter och 2) nyhetssidor på nätet. Fundera på:
•	  Finns det skillnader mellan tidningens och webbsidans rubriker? 

Hurudana? 
•	  Fanns det rubriker du tycker var speciellt lyckade eller misslyckade? 
•	  Hittade du artiklar på webbsidan som du skulle klassa som 

klicknyheter?
•	  Om det fanns klicknyheter, hurudana ämnen handlade de om, 

hurudana handlade de inte om?

Undersök
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1. Välj en enligt ditt tycke välskriven artikel från en tidning och skriv 
om rubriken på ett rafflande och uppseendeväckande sätt, precis 
som en klicknyhet. Gå tillsammans igenom de rubriker ni skrivit 
och diskutera dem.

2. Bilda grupper och skriv så många sanningsenliga nyhetsrubriker 
som möjligt. Ordna en tävling mellan rubrikerna och rösta fram 
den mest säljande. Motivera!        

3. Skriv din egen klicknyhet. En bra klickrubrik lockar läsaren och kan 
också vara rolig eller tankeväckande. Ni kan publicera era artiklar 
till exempel på er skolans eller gruppens blogg.

Producera


