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Sammanfattning
I takt med nya teknologiska landvinningar skapas fler möjligheter till diskussion och debatt,

och Jürgen Habermas offentlighetsteori är fortfarande en viktig grundpelare när vi talar om

opinionsbildning och offentlighet. Men tack vare internet och alla dess möjligheter har nya

arenor skapats där åsiktsbildningens möjligheter utökats enormt. Det sociala massmediumet

Twitter har snabbt blivit ett medel för politiker, företag, kändisar och vanliga människor att

sprida sina meningar, och det är i ett samhälle där kultur och jämställdhet verkar tillsammans

med de mediala utvecklingarna som vi intresserat oss för det valda temat. I maj 2013

skapades en Twitterstorm då det amerikanska klädesföretaget American Apparel anklagats för

sexistisk marknadsföring, och händelsen fick snabbt spridning i både traditionella och sociala

medium. Med hjälp av analysverktyget Topsy Labs har tweets från ovan nämnda uppståndelse

insamlats, kodats och analyserats i en kvantitativ innehållsanalys. Denna kvantitativa analys

har sedan kompletterats med en kvalitativ deskriptiv analys av enskilda artiklar för att bistå

med större förståelse för ämnets intertextualitet. Med hjälp av nämnda metoder visar studien

att Twitter kan ses som en metafor för samhällets utveckling ur en postmodern synvinkel. Det

är inte självklart att kunna skilja på konsument och producent av medialt utbud, utan det finns

indikationer som tyder på att ytterligare en kategori existerar; distributör, och att gränserna

mellan dessa alltmer svårdefinierade.

Av: Amanda Andersson & Jonas Kvarnerot

Twitterstormen
Medie- och kommunikationsvetenskap, vid Institutionen för kommunikation och medier.
Lunds Universitet

Nyckelord: genus, Twitter, offentlighet, debatt, medier



Innehåll

1 Inledning................................................................................................... 4
1.1 Syfte och målsättning................................................................ 5
1.2 Bakgrund.................................................................................... 5

1.2.1 Jämställdhetsdebatten.................................................. 5
1.2.2 Twitter..........................................................................6
1.2.3 Stormen....................................................................... 6

2 Teori.......................................................................................................... 7
2.1 Vetenskapsteoretisk grund..........................................................7
2.2 Offentlighet................................................................................ 8
2.3 Web 2.0.......................................................................................8
2.4 Medialisering av samhället och redigerande makt.....................9
2.5 Genus, kultur och tolkningsföreträde......................................... 9

3. Metod....................................................................................................... 10
3.1 En kombination av kvantitativ och kvalitativ metod................. 10
3.2 Kvantitativ innehållsanalys........................................................ 11

3.2.1 Urval............................................................................12
3.2.2 Operationalisering....................................................... 12
3.2.3 Datainsamling..............................................................13
3.2.4 Analysmetod................................................................14
3.2.5 Metodkritik..................................................................15

3.3 Kvalitativ innehållsanalys.......................................................... 15
3.3.1 Urval............................................................................16
3.3.2 Datainsamling..............................................................16
3.3.3 Operationalisering och Analysmetod.......................... 16
3.3.4 Metodkritik..................................................................17

4. Kvantitativ data........................................................................................ 17
4.1 Sökning #1: “reklam american apparel”.................................... 17
4.2 Sökning #2: “reklam sexistisk”.................................................. 18
4.3 Samtliga tweets.......................................................................... 19

5. Kvalitativ data.......................................................................................... 21

6. Analys.......................................................................................................22
6.1 Begränsningar.............................................................................22
6.2 Mönster och tendenser................................................................23
6.3 Möjligheter att påverka.............................................................. 25
6.4 Ny borgerlig offentlighet?.......................................................... 26

7. Slutsatser.................................................................................................. 27

Referensförteckning.................................................................................... 30

Bilaga 1-3.....................................................................................................32



1. Inledning

Joel Best skrev år 2001 att nya sociala problem kan ses som en typ av så kallat ”offentligt

drama”. Huvudrollen spelas ofta av så kallade ”sociala aktivister” som genom sitt

engagemang till ett ämne eller problem gör andra medvetna om situationen. Dessa aktivister

kan, enligt Best, belysa problemet genom att hålla demonstrationer, attrahera olika typer av

medier, rekrytera fler likatänkande, påverka makthavare genom lobbying, och så vidare.

Framgångsrika aktivister är de som kan skapa medhåll från andra. Medier har här en viktig

funktion på grund av deras förmåga att sprida åsikter och budskap till allmänheten.

Journalister har en tendens att uppmärksamma aktiva kritiska röster genom att ge dem

nyhetsvärde och utrymme i ett offentligt sammanhang. Best beskriver förhållandet mellan

medierna och aktivisterna som ett ömsesidigt beroende (Best 2001: 15).

Sedan 2001, då Best skrev det han gjorde, har vår kommunikation förändrats.

Möjligheterna att nå ut med, och få stöd för, en åsikt eller påstående har revolutionerats. Nya

teknologier och innovationer utvecklar nya former av offentliga samtal och debatter. En del

väljer att beskriva det som ett postmodernt samhället där massmedia – med allt vad det

innebär – är en av de mäktigaste och mest betydelsefulla institutionerna som kontrollerar och

formar andra typer av sociala förhållande (Strinati 2004: 204-206). Debatten om jämställdhet

mellan män och kvinnor har följt med, och påverkats av, denna utveckling (Jarlbro 2010: 7).

Följande undersökning behandlar inte innehållet i jämställdhetsdebatten, utan ämnet används

som ett verktyg för att begränsa omfattningen av det offentliga samtalet. Med större mängd

och fler typer av symboliska uttryck, tillkommer också fler bilder, texter och aspekter att

uppmärksamma, kritisera och/eller debattera. Vår undersökning tittar närmare på

uppståndelsen på Twitter – som ett led i jämställdhetsdebatten – när American Apparels

marknadsföring för en skjorta uppmärksammades i maj 2013. 
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1.1 Syfte och målsättning

Med en kvantitativ innehållsanalys av tweets, kompletterad av en kvalitativ analys av två

nyhetsartiklar, ämnar vi att skapa ökad förståelse för en sk. Twitterstorm. Genom att

undersöka vilka det är som deltagit i debatten, vilken åsikt de har, och vilket samspel som

finns mellan olika aktörer – är vår förhoppning att kunna påvisa eventuella mönster och

tendenser i den medierade kommunikationen. Undersökningen behandlar en etablerad

genusfråga, framställningen av kvinnor i marknadsföring; hur samspelet mellan användare på

Twitter, och andra former av media, påverkar och skapar det mediala utbudet. Följande

frågeställningar är utgångspunkter för vår undersökning: 1) Vad finns det för mönster och

tendenser i utvald Twitterstorm? 2) På vilket sätt skiljer sig tweets skrivna av olika kön? 3) I

vilken utsträckning har anonymitet någon betydelse för de åsikter som yttras? 4) Hur sker det

ett samspel mellan Twitter och kvällstidningar?

1.2 Bakgrund

1.2.1 Jämställdhetsdebatten

Enligt “Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund” (SKR), drevs den ursprungliga

jämställdhetsdebatten – som sägs ha startat under den franska revolutionen 1789 och kommit

igång på allvar under 1860-talet – främst av rätten till att få arbeta, att få bli myndigförklarad

samt rätten till utbildning. Utvecklingen går långsamt och det ska det dröja fram till 1919

innan kvinnlig rösträtt införs i Sverige, som resulterade att kvinnorna röstade för första

gången 1921. Feminismen som ideologi, så som den diskuteras idag, utvecklades främst under

1960-talet, då jämställdheten mellan könen började ifrågasättas på fler plan, och frågor såsom

fri abort och vålds- och sexualbrott mot kvinnor lyftes fram i det politiska rummet (SKR:

2013a). Utvecklingen har sedan dess inneburit att man idag talar om flera feminismer, som

generellt sett består av tre kategorier: radikal-, liberal- och socialistisk feminism. Oavsett

närmare kategorisering finns flertalet beröringspunkter, däribland att samtliga ifrågasätter

medias sätt att trivialisera, exkludera samt marginalisera kvinnor och deras intressen (Strinati

2004: 160-163). Sverige har inte alltid varit ett jämställt land, men har under 1900-talet

utvecklats i detta avseende; idag anses Sverige vara ett utav världens mest jämställda länder

(SKR: 2013b).

För att sprida sitt budskap under kvinnorörelsens framväxt använde man sig främst av

böcker och tidningar. Gunilla Jarlbro redogör bland annat för en tidskrift vid namn

Kvinnobulletinen, som utgavs av en fristående socialistisk kvinnogrupp under 1970-talet –
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dåtidens sociala aktivister, enligt Best (2001). Syftet med tidskriften var att uppmärksamma

mediernas bilder och representationer av kön, och flertal artiklar i Kvinnobulletinen berördes

även reklamens roll i detta sammanhang. Tack vare en kraftfull teknologisk utveckling har

möjligheterna breddats, Internet har öppnat upp enorma möjligheter för opinionsbildning och

idag finns det oändligt många arenor där debatt kan föras och som människan kan ta del av,

däribland bloggar, sociala medier och kommentarsfält. 

1.2.2 Twitter

Twitter har bland annat beskrivits som “en tjänst för mikrobloggning och kommunikation som

går ut på att dela med sig av korta uppdateringar samt genom att följa andra personer ta del av

deras uppdateringar” (Olausson, 2009). Förutsättningarna är således relativt enkla. Alla med

tillgång till dator, mobiltelefon eller läsplatta kan, med max 140 tecken per tweet, delta i ett

offentligt samtal. Genom att skapa en egen profil ges sedan möjlighet att följa och bli följd av

andra användare, och räknat från starten 2006 har det skapats drygt 645 miljoner

användarkonton (Statistic Brain 2014), fördelat på ungefär 230 miljoner människor i världen,

varav 450 000 människor i Sverige (Brynolf, 2013; Twitter 2013). 

Twitter har fullkomligt transformerat medielandskapet, och därigenom många

människors kommunikationsmönster. Genomslaget har varit enormt; idrottsprofiler, artister

och ministrar blandas med ”allmänheten” och anonyma användare. I en svensk kontext stärker

Twitter sin roll genom att det snarare är regel än undantag att nyhetssidor och andra

mediekanaler har direktlänkar för att kunna dela med sig av innehållet på just Twitter. Allt

från sportevenemang till insamlingsgalor använder sig av Twitter för att få spridning av sitt

innehåll. Allt detta ser vi som indikationer för att Twitter både är ”normgivande” och ”åtnjuter

prestige bland medieproducenter och mediekonsumenter” (Nilsson 2010: 129).

1.2.3 Stormen

Fenomenet ”Twitterstorm” är idag ett relativt vedertaget uttryck som härstammar fenomenet

”tittarstorm” då tv-tittare, under televisionens glansdagar på 70-, 80- och 90-talet, ringde in

och kritiserade program och sändningar, och uppfattades som folkets röst mot journalisterna

och producenterna. En Twitterstorm skiljer sig från en tittarstorm på flera sätt. Ämnen kan

diskuteras öppet och i realtid, och reaktioner på reaktioner kan uppmärksammas eller vara

ämne för fortsatt debatt. Således är Twitter och twitterstormar avsevärt mer dynamiska och

föränderliga (Bjereld 2012). I sin renaste form är en Twitterstorm ”a story that starts on
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Twitter and through a feedback loop with traditional press generates a significant amount of

attention across a broad audience” (Greenslade 2011). Men variationer förekommer. 

I vårt fall startades Twitterstormen efter att en kvinnlig bloggerska, Emelie Eriksson,

den 14 maj skrev inlägget “De är bra på Unisex de där American Apparel. Jävligt bra.” på

bloggen En blommig tekopp, där hon kritiserade det amerikanska företaget och deras reklam

(Eriksson, 2013). Kritiken riktades framförallt mot deras utmanande och, enligt många,

sexistiska framställning av kvinnor. I detta fall är det ett unisex-plagg där kvinnan varit

nästintill naken, och mannen fullt påklädd, trots att samma plagg visas. Inlägget fick flera

hundratals kommentarer, tiotusentals unika läsare, och samma dag publicerar Aftonbladet en

artikel om uppståndelsen kring kritiken. Dagen efter följde även Expressen med i debatten och

publicerar uttalanden från företaget. Det är inte första gången som American Apparel får

liknande kritik, som hävdar att bilderna är konst (Byttner, 2013). 

2. Teori

2.1 Vetenskapsteoretisk grund

Det teoretiska ramverket anses vara särskilt betydelsefullt i kvantitativa innehållsanalyser i

och med de förenklingar som görs i syfte att blottlägga generella mönster, framför att fånga

det unika. Utan det teoretiska ramverket saknas förutsättningarna för att kunna ”formulera

välgrundade hypoteser ifråga om vilka generella mönster som rimligen är av betydelse”

(Nilsson 2010: 125). Undersökning är inspirerad av en hermeneutisk vetenskapsteoretisk

grund, baserat på ett anti-realistiskt synsätt som innebär att vi inte har någon tro på objektiva

sanningar inom samhällsvetenskapen (Gripsrud 2011: 177ff). Undersökningen kan, ur en del

aspekter, anses tillhöra ett postmodernistiskt synsätt, i och med att idén om

kommersialisering, medialisering och sammankoppling av olika fält, anammas och används

som utgångspunkt (Strinati 2004: 203ff). Analysen ämnar att bidra till den existerande

kunskapsbasen genom att undersöka en utvald Twitterstorm utifrån ett antal teorier som på ett

eller annat sätt relaterar till genus, offentlighet, kultur och kommunikation. Samtliga teorier

har beröringspunkter och har såväl likheter som skillnader i deras relation med kontexten.

Förhoppningen är att användandet av olika teorier kan ge oss bättre förståelse för

kommunikationens komplexitet.
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2.2 Offentlighet

Det offentliga rummet, och de samtal och händelser som tar plats i det, har diskuterats,

jämförts och analyserats i tusentals år (Habermas 1984:7), delvis pga att begreppet saknar en

entydig definition. I vanligt språkbruk avses de verksamheter och organisationer i ett samhälle

som är tillgängliga för dess medborgare. I andra sammanhang kan offentligheten definieras

som bärare av den allmänna opinionen men också som statlig representation (ibid: 6). En av

teorierna som behandlar användningen av offentlighet, är Habermas teori om ”den borgerliga

offentligheten”. Habermas ser detta som institutioner där utbildade samhällsmedborgare kan

dominera marknaden och det ekonomiska livet; en arena där utbildade medborgare kan

genomföra allmänna diskussioner och vara en länk mellan marknaden och staten (Dahlquist

2003: 8-9). Enligt Dahlquist menar Habermas att det moderna samhället inte erbjuder samma

förutsättningar för kulturellt och politiskt resonerande. Habermas menar att ”publikum”

konsumerar, snarare än producerar, information (ibid: 12). Vår vetenskapsteoretiska grund

innebär förvisso att vi inte accepterar generaliseringar som innebär grova grupperingar i

antingen det ena eller det andra avseendet, men vi finner det teoretiska ramverket intressant

och relevant. Vår förhoppning är att, genom att analysera vårt empiriska material, kunna finna

indikationer som tyder på antingen det ena eller det andra; dvs om vår fallstudie kan påvisa att

“publikum” agerar på det sätt som Habermas beskriver. 

2.3 Web 2.0

Internets erövring av västvärldens kommunikation sedan början av 1990-talet har

revolutionerat samhällen och gett upphov till nya begrepp och teorier, däribland begreppet

“Web 2.0” som myntades av Tim O'Reilly år 2005. Olsson och Svensson berättar att

begreppet innebär att interaktiva områden, t.ex. olika forum, hemsidor, och diverse sociala

medier, skapar potential för ”rikare användarerfarenheter” och större möjligheter för att

”utnyttja kollektiv intelligens” (Olsson & Svensson 2012: 45). De som tidigare enbart

klassificerades som ”användare”, har potential att vara bidragande producenter. Utöver

förändringar i innehållet som utvecklingen bär med sig, anser teorin även att dessa

förändringar i sin tur bidrar till att jämna ut maktförhållandet mellan den klassiska

föreställningen av producenter och användare (ibid: 49).

Denna teori är särskilt relevant därför att den erbjuder en beskrivning av hur klimatet

och förutsättningarna eventuellt förändras. Twitter omnämns gång på gång för möjligheterna

som skapas för kollektiv kommunikation och samarbete, inte minst är verktyget omdebatterat
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i samband med olika demokratiseringsprocesser, t.ex. den “Arabiska våren” (Stepanova

2011). Teorin är användbar i vår strävan efter att förstå innehållet i ”kollektiva

demonstrationer” som eventuellt skapas genom “kollektiv intelligens” och genom att

“maktförhållandet jämnas ut mellan producenter och användare”, så som Olsson och

Svensson (2012) skriver.

2.4 Medialisering av samhället och redigerande makt

Det är inte bara innehållet på Internet som förändras; sedan mitten av 1900-talet har

medialiseringen av samhällen, enligt Tyllström, så väl inneburit en ökad förekomst av

massmedier och medierad kommunikation som ett ökat beroende av det samma. Den

postmoderna vetenskapsgrunden innebär att samhällsvetenskapen måste ta hänsyn till fler

aktörer där allt större kommersiella satsningar förändrar förutsättningarna för åsiktsbildning

(Tyllström 2010: 169, 176-177). I framväxten av vad en del kallar ett granskningssamhälle

blir anseende och legitimitet än viktigare, för alla aktörer; såväl klädesföretag, nyhetsmedier

och Twitteranvändare. Kommersiella aktörers moraliska och sociala ansvar uppmärksammas i

större utsträckning i och med att det finns en större möjlighet att uppmärksamma

missförhållanden (Frostensson 2010: 77-80).

Journalistikens roll har, i och med sociala mediers framfart, kommit att bli ifrågasatt i

och med nya teknologier som ger allmänheten möjlighet att själva (och gemensamt)

uppmärksamma händelser och skeenden. Enligt Petersson, handlar det inte nödvändigtvis om

att journalister traditionellt sätt haft makt att påverka vad allmänheten ska tycka, men att de

har möjlighet att påverka vad de har en åsikt om, dvs bestämma ämnet (Petersson, 2003: 116).

Den redigerande makten förskjuts, enligt teorin, till en större samling av åsikter där ett fåtal

aktörer förvisso fortfarande har stor makt, men deras aktiva val för att uppmärksamma

särskilda händelser – att deras tolkning kan styra den så kallade spelplanen där debatten

utspelas – påverkas i allt högre grad av ett ökande antal aktörer (jmf ibid: 58, 116). Samspelet

mellan olika aktörer, i detta fallet kvällstidningar och Twitteranvändare, är av särskild vikt för

att få bättre förståelse för vad/vem det är som styr det samtida offentliga samtalet.

2.5 Genus, kultur och tolkningsföreträde

Den moderna kvinnorörelsen har under de senaste halvseklet varit drivande i en kritik mot

populärkultur och andra samhällsnormer som reproducerar och vidmakthåller oönskade

stereotyper. Tuchman har blivit en pionjär i och med hennes teori om ”the symbolic
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annihilation of women” som beskriver att kvinnor exkluderas, marginaliseras och trivialiseras

i det offentliga rummet. Kritiken riktar sig främst mot aktörer inom sportvärlden, politiken, i

reklam och media (Strinati 2004: 162). Särskilt inom reklam höjs med ojämna mellanrum

kritik mot företag och aktörer som sägs skildra män och kvinnor på ett sätt som befäster, vad

många anser, är könsstereotypa, och oönskade, normer. Framförallt är det den sexistiska

framställningen av kvinnan, som uppmärksammas (Jarlbro 2010: 120ff)

Det befintliga teoretiska underlaget för en diskussion om kultur i allmänhet, och

kopplat till genus i synnerhet, innebär särskilda utmaningar. Förståelsen och tolkningen av

vad som bör omfatta kultur, skillnader mellan populärkultur och finkultur, individuell kontra

gemensam påverkar av strukturell kontext, skillnader mellan samhällskulturer ursprung och

uttryck. I vilken utsträckning de påverkar varandra, etc., har försvårats av

“sammansmältningen” av olika fält, inte minst när det handlar om just konst, kultur och

marknadsföring (jmf Strinati 2004: 207). I det aktuella fallet använder American Apparel

symbolisk framställning av bilder för att förmedla ett visst budskap. Bourdieus teori om kultur

och elitens tolkningsföreträde, menar att det kan krävas år av förberedelser och specialisering

för att få tolkningsföreträde inom ett fält. Detta beroende på att fältets existens, enligt

Bourdieu, är beroende av kontexten, bestående av specialister, institutioner och erkända

värdehierarkier; åsikterna ställs i förhållande till andra åsikter (Broady 1988: 6). Vår

vetenskapsteoretiska grund medför att vi är förespråkare av att det inte finns en tolkning av

symboliska bilder, utan flera. 

3. Metod

3.1 En kombination av kvantitativ och kvalitativ metod

I enlighet med vårt syfte – att få ökad förståelse för en Twitterstorm – använder vi oss av två

olika metoder för att undersöka fenomenet ur olika perspektiv. Enligt Bryman är de främsta

fördelarna med att använda olika metoder att en sådan undersökning “kan ge en bättre

förståelse av en företeelse än om man enbart använt sig av en enda metod. Detta

tillvägagångssätt kan ofta också öka tilliten till andras resultat, till exempel i det fall då en

triangulering gjorts” (Bryman 2002: 421). Vår fallstudie tittar inte enbart på förekomsten av

tweets i debatten, ambitionen är även att undersöka samverkan och koppling till traditionella

nyhetskällor, i vårt fall kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen, där det symboliska

uttrycket tar “kvalitativ form”, och således inte går att analysera med hjälp av kvantitativa

metoder.
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Det finns några huvudargument som talar emot att nyttja två olika metoder i en begränsad

undersökning. Ett argument är, enligt Bryman, att “[en] tillämpning av flera

forskningsstrategier kan försvaga insatserna och ansträngningarna, genom att de tillgängliga

resurserna måste spridas på flera områden.” (Bryman 2002: 421). Det konstateras att det inte

finns någon regel som säger att den ena metoden är att föredra framför den andra, men att

olika metoder kan tjäna olika syften (May 2011: 132). Med detta i åtanke begränsar vi oss till

enbart två metoder för att undersöka vald twitterstorm. Vi är medvetna om att ytterligare

analyser, t.ex. i form av intervjuer eller enkäter till såväl Twitteranvändare som

nyhetsjournalister, hade kunnat bidra till ökad förståelse – men i detta fall ligger det utanför

undersökningens syfte.

3.2 Kvantitativ innehållsanalys

Enligt Åsa Nilsson är den främsta skillnaden mellan en vetenskaplig innehållsanalys och den

typ av innehållsanalys som allmänheten genomför när vi t.ex. tittar på tv, lyssnar på radio eller

tar del av innehåll på internet, ”den teoretiska förankringen tillsammans med systematiken i

tillvägagångssättet” (Nilsson 2010: 119). Paralleller dras till enkäter, där standardiserade

frågor ställs till ett antal individer i syfte att nå kunskap om en större population. De två

metoderna har många likheter, men i en kvantitativ innehållsanalys används istället variabler,

som fungerar som frågor att ställa till innehållet. Nilsson beskriver också den kvantitativa

innehållsanalysen som användbar för olika typer av medierat innehåll, såväl nyheter som

dokusåpor, marknadsföring och bloggar (Nilsson 2010: 119-121). Twitter, och urvalet av

tweets som berör den aktuella twitterstormen, faller väl innanför ramarna för denna

beskrivning.

Det finns fyra begrepp som, enligt Nilsson, anses grundläggande för en klassisk

kvantitativ innehållsanalys: 1) Objektivitet – innebär att analysen ska vara oberoende av den

forskare som utför den. Resultatet ska vara ”replikerbar”. 2) Systematik – en förutsättning för

objektivitet och innebär att tillvägagångssättet ska vara tydligt definierat och materialets

omfattning styrs på förhand av tydliga urvalskriterier. 3) Kvantitet – de ingående variablerna

ska kunna beskrivas kvantitativt och ska kunna bestämmas i termer av frekvens eller omfång i

syfte att fastställa statistiska samband. 4) Manifest innehåll – analysen begränsas till det som

klart går att utläsa ur texten så att subjektiv tolkning av innehållet minimeras (ibid: 122). Vårt

hermeneutiska  perspektiv innebär dock att de fyra begreppen inte kan användas

förutsättningslöst; detta gäller i synnerhet det första begreppet, ”Objektivitet”. Vår
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förhoppning är och förblir att  våra metod, så långt det är möjligt, ska gå att replikera, men vi

är samtidigt medvetna om att fullständig objektivitet och replikerbarhet är omöjligt med tanke

på i vår vetenskapsteoretiska grund och metod. Vi försöker, så långt det är möjligt, att

upprätthålla tanken om att undersökningen ska gå att genomföra på samma sätt, samtidigt som

vi är medvetna om att olika tolkningar av resultatet kan förekomma. 

3.2.1 Urval

Twitterstormen som rör American Apparels marknadsföring valdes utifrån förutsättningen att

det ska beröra kultur, genus och marknadsföring. Det är möjligt att det finns andra

Twitterstormar som faller innanför ramen för denna beskrivning, en sådan undersökning hade

kunnat fungera som komplement och något att jämföra med. I och med att vår

vetenskapsteoretiska grund innefattar att vi inte har en tro på att dra några generella slutsatser

av vårt resultat, finns det heller inga krav på att vår valda twitterstorm behöver vara

representativ för en större ”population” av twitterstormar (jmf Bryman 2002: 194-197). Som

tidigare konstaterats är aktuell twitterstorm den om American Apparel, 14-17 maj, 2013.

Den kvantitativa innehållsanalysens begränsningar uttrycks stundtals med påståenden

att innehållsanalyser ”med nödvändighet studerar separata delar i innehållet och att

helhetsperspektivet därmed riskerar att gå förlorat” (Nilsson 2010: 121). Dessutom förs

metodens förutsättningar att tolka och få djupgående förståelse för innehållets betydelse fram

som brister. Likaså kritiseras bland annat just urvalsprocessen där frågor ställs om hur man

bäst definierar ett ”svåravgränsat innehåll som dessutom ofta revideras” (ibid: 121). Vi inser

att dessa begränsningar kan påverka våra möjligheter att dra slutsatser. Som ett resultat av

detta frågar vi inte om effekter av och anledningar till åsiktsyttringarna, utan efter empiriska

belägg för hur åsikterna har yttrats, om det finns några kvantitativa mönster eller tendenser

som är framstående i just detta fallet.

3.2.2 Operationalisering

Metodens operationalisering innebär att forskningsfrågorna översätt till variabler med vilka

man kan mäta relevanta egenskaper i innehållet (Nilsson 2010: 123). Antalet variabler kan

variera och det är viktigt att påpeka att ”varje ny variabel medför också en mer komplex och

tidskrävande analys. […] Det är därför av yttersta vikt att man i arbetet med kvantitativ

innehållsanalys strävar efter att hitta så effektiva mått som möjligt för att besvara

undersökningens frågeställningar” (ibid: 124). Operationaliseringen innebär således såväl
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identifiering av sökord som ger oss ett innehåll att analysera, samt vilka variabler vi väljer för

att analysera innehållet.

Oavsett vilken typ av innehållsanalys som genomförs begränsas forskningen till att

“ställa de frågor som man klarar av att mäta svaren på, och att därmed viktiga aspekter av

innehållet och dess betydelse går förlorade” (Nilsson 2010: 124). I vårt fall gäller detta

synnerliga begränsningar i val av variabler och sökord. I och med att vi måste begränsa vårt

urval till ett bestämt antal sökord finns det en överväldigande risk att vi går minste om enheter

som valt att diskutera ämnet med andra ord än de som vi har identifierat som betydelsefulla.

Nilsson menar dock att försvaret är att ”en enskild metod kan aldrig underställas kravet på att

undersöka allt utifrån alla perspektiv” (ibid: 124). Efter extensivt “trial and error” (sökningar

med t.ex. ordet “genus” genererade en stor andel utländska tweets om helt andra ämnen),

nåddes slutsatsen att innehållsanalysen omfattar resultatet av två olika sökningar; “reklam

american apparel”, och “reklam sexistisk”. En sökning för varje dag mellan 14 och 18 maj,

2013. Variablerna utgår, i enlighet med våra frågeställningar, ifrån att identifiera om

användare: 1) är man, kvinna eller neutral/okänd, 2) är anonym eller offentlig, dvs. döljer sin

‘verkliga’ identitet eller inte 3) uttrycker en åsikt eller inte 4) länkar till annat material som rör

ämnet. 

3.2.3 Datainsamling

Analysverktyget Topsy Labs grundades av en indisk ingenjör och entreprenör år 2007, och

köptes sedan utav Apple Inc. Programmet är specialiserat på att analysera konversationer på

Twitter, och kan användas för att exempelvis mäta specifika termer, eller skaffa sig kunskaper

om hur en viss händelse eller kampanj exponerats. Programmet finns i två olika versioner, där

en betalvariant öppnar fler sökmöjligheter (Hanspers 2013). Eventuella brister i detta val är att

vår undersökning vilar på att sökverktyget ger oss resultat med hög reliabilitet och validitet

(jmf Bryman 2002: 86-88). Utan att göra vidare efterforskningar för hur programmet fungerar

kan vi inte ge vidare förklaringar för hur resultaten har genererats rent praktiskt. Den

metodologiska avvägningen vägs däremot upp av att alternativen till att använda Topsy; att

andra sökverktyg kan ha snarlika eller ”värre” eventuella brister. 

Lyckligtvis finns möjligheten att begränsa sökningar till särskilda tidsintervaller i den

version av Topsy som vi använt, som innebär att vi kan dela upp resultaten beroende på vilken

dag som de publicerats. Sökningen gjordes av oss i mitten av december och samlades in

genom att kopiera och klistra in resultaten i ett textdokument som vi sedermera använde för
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analys. Vi genomför sökningar på två olika uppsättningar sökord: “reklam american apparel”

och “reklam sexistisk”. Varje uppsättning sökord söks efter för var dag under vald period. Vi

vet att Emelie Erikssons inlägg på bloggen En blommig tekopp publicerades den 14 maj.

Därför genomför vi även en sökning på 13 maj, och därefter en sökning per dag fram till 18

maj (då vi fick noll träffar). Således avgränsades twitterstormen. Vi valde att “bryta dygnet”

klockan 03.00 på natten, eftersom att “en kväll” kan pågå över midnatt.

3.2.4 Analysmetod

I enlighet med vårt syfte finns ingen ambition att leta efter mönster som går att applicera på

generella teorier, istället är förhoppnings att empiriskt belägga hur twitterstormen tagit sitt

uttryck i vår valda fallstudie. Variablerna är i analysen fyra i antalet. Den första innebär att vi

kodar varje tweet utifrån vår tolkning av om meddelandet är skrivet av en man (M), kvinna

(K), eller om personen/organisationen är neutral/okänd (N). Den andra variabeln beskriver om

användaren är offentlig (O) eller anonym (A), dvs om användaren representerar en verklig

person. Den tredje variabeln avser användarens val att framföra en åsikt, jämfört med att ge en

beskrivning av uppståndelsen. Vår relativt förenklade syn på åsiktsyttringar innebär att vi

tolkar och kodar utifrån att användaren tycker det är fel (F) att American Apparel använder sig

av den aktuella typen av marknadsföring, att användaren tycker det är rätt (R ), eller om de

inte framför någon åsikt (I). 

Denna kategorisering kan innebära resultat som ligger på gränsen, och att man t.ex.

tycker att American Apparel har rätt marknadsföra sina produkter hur de än vill (så länge det

är lagligt), innebär inte alltid att man håller med om att det är en bra reklam. Våra egna

tolkningar av tweets är avgörande men inte nödvändigtvis en nackdel, med tanke på vår

hermeneutiska vetenskapsgrund. Den fjärde och sista variabeln används för att identifieras om

tweets innehåller länkar till ytterligare information, och vilken sida det i så fall gäller:

Aftonbladet, Expressen, En blommig tekopp, eller Övrigt.

Det finns en del begränsningar i vald analysmetod. Vår möjlighet att på ett korrekt sätt

tolka tweets är kontrollerad av vår förmåga att identifiera variablerna på rätt sätt. Vi är t.ex.

medvetna om att alla inte använder sitt ”riktiga” namn när de twittrar, att en användare kan

heta Pelle Svensson, men välja att döpa sig till Maria Karlsson (av någon eller ingen

anledning). Vår möjlighet att säkerställa vem det är som står bakom profilerna är därmed

obefintlig. Lika så gäller såväl deras anonymitet kontra offentlighet, eller deras åsiktsuttryck.

Samtidigt är det inte säkert att denna brist blir direkt avgörande, i och med att undersökningen
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går ut på att undersöka på vilka sätt det offentliga samtalet äger rum, inte nödvändigtvis vilka

drivkrafter som finns bakom. För att minimera eventuella feltolkningar har vi gått igenom och

kodat materialet var och en för sig, och sedan jämfört resultatet, med syftet att skapa

reliabilitet (jmf Bryman 2002: 86). I de få fall där vi inte är överens har vi tagit bort dessa

tweets från materialet. 

3.2.5 Metodkritik

Østbye m.fl. framhäver att man, så långt det är möjligt, ska försöka minska inflytandet från

den enskilda forskarens värderingar. Målet är intersubjektivitet, vilket betyder att andra

forskare som går igenom samma eller motsvarande material ska kunna komma fram till

samma resultat. Oavsett vilken metod man än väljer förkommer det, i de allra flesta fall, något

utrymme för forskarens tolkning (Østbye et al. 2003: 213). Utöver detta beskrivs analyser av

”Internetinnehåll” behöva förhålla sig till andra förutsättningar än traditionellt

massmedieinnehåll i och med att det saknas såväl tids- som rumsmässigt fasta ramar, vilket

gör det svårt att förutse materialets omfattning. Det kan också finnas svårigheter med att

samla in materialet i efterhand då det inte är självklart att det finns kvar i sin ursprungliga

form (Nilsson, 2010: 131). När det kommer till sociala medier är detta kanske mer

framstående än någon annanstans. Användarna har full kontroll över sina egna uttryck och har

relativt stort kontroll över vilket innehåll som publiceras, när det publiceras, och hur länge det

ska finnas kvar. Av egna erfarenheter vet vi att man som delaktig i sociala medier t.ex. kan

byta åsikt och ta bort inlägget eller kommentaren. Det finns många olika anledningar till att en

del av innehållet tas bort, och vi får leva med vetskapen om att en del av innehållet kan ha

tagits bort sedan maj 2013. 

3.3 Kvalitativ innehållsanalys

Som människor förhåller vi oss, och interagerar, med texter nästan konstant. Genom att

analysera och tolka dem ”lär vi oss mer om oss själv och om hur samhället ser ut och

fungerar” (Ledin & Moberg 2010: 153). Med tecken konstrueras en textvärld som blir en

representation av något, aldrig en direkt avspegling. En skapare av texter gör semantiska val;

texten produceras i ett sammanhang med viss inramning och utifrån ett visst perspektiv.

Därefter skapar den som läser en bild av innehållet utifrån sina egna referensramar, som en

konsekvens av hur något representeras, vilka ord, tecken och former skribenten valt (ibid:

153). Att genomföra en textanalys kan grunda sig i såväl kvantitativa som kvalitativa metoder,
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”och varje teoretisk tradition ställer frågor till texten utifrån sina teoretiska begrep och

perspektiv” (ibid: 155).

3.3.1 Urval

Urvalsstrategin är i enlighet med en tradition som fokuserar på de medier som man kan

argumentera för är de mest normgivande; ”de medier som i ett eller annat avseende åtnjuter

störst prestige bland medieproducenter och/eller mediekonsumenter” (Nilsson 2010: 129).

Som med mycket annat är även prestige en tolkningsfråga, men i enlighet med vår teorigrund

om ett postmodernt, medialiserat och kommersialiserat samhälle, väljer vi att definiera

prestige utifrån läsarantal och spridning. Aftonbladet och Expressen är två av Sveriges största

kvällstidningar. Urvalsprocessen baseras på tidpunkten för deras publicering. Så vitt vi kan

utröna är dessa de artiklar som först publicerades om ämnet i respektive tidning. Expressens

artikel är skriven av Emelie Henricson (publicerad 14/5). Aftonbladets artikel är skriven av

Olof Svensson (publicerad 15/5).

Expressen:   http://www.expressen.se/nyheter/kladforetaget-inte-det-minsta-diskriminerande/

Aftonbladet:   http://www.aftonbladet.se/sofismode/article16775451.ab

3.3.2 Datainsamling

Fördelen med att undersöka artiklar som publicerats på nätet är att de är relativt lättåtkomliga.

I motsats till vad som kan gälla analyser av ickeoffentliga dokument och texter; att tillgången

kan vara svår (jmf Yin 2009: 102), har kvällstidningarna en ambition av att göra deras texter

på nätet så tillgängliga som möjligt i och med deras kommersiella intresse. I och med att

Aftonbladet och Expressen har full kontroll över publikationen, finns det en möjlighet att de

kan ändra innehållet utan vår vetskap (jmf Nilsson, 2010: 131 ).

3.3.3 Operationalisering och analysmetod

Enligt Ledin och Moberg är det motsägelsefullt att skapa en modell för textanalys i och med

att alla texter är annorlunda i något avseende. ”Textanalys handlar till stor del om att närma

sig en text förutsättningslöst. […] Att skapa struktur i detta 'närmande' kan få en begränsande

effekt” (Ledin & Moberg 2010: 160). Att ställa frågor till texten anses vara ett stöd i arbetet

att bryta ner enskildheter utan att förlora helhetsbilden (ibid: 160). Utifrån teorierna, och med

syfte och frågeställning i åtanke, ställer vi frågor som: På vilket sätt bidrar tweets och
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Twitterstormen till att skapa nyhetsinnehåll? Följer rapporteringen något mönster? Bidrar

artiklarna med nytt innehåll eller är det en representation av liknande innehåll? På vilket sätt

refererar artiklarna till sociala medier i allmänhet, och Twitter i synnerhet? Vems åsikter

uppmärksammas? Etc. Genom att använda en kvalitativ, deskriptiv analysmetod fokuserar vi

på textens sätt att samspela med andra texter, och hur de länkas ihop i en kontext; även kallat

intertextualitet. Begreppet handlar om samspel och interaktion mellan texter och deltagare,

om texter som ”en länk i en kedja av tidigare och framtida texter” (ibid: 156), och att

”intertextualitetsanalysen visar hur ord, citat, tankegångar, idéer och sätt att uttrycka

återkommer i nya kontexter” (ibid: 157). Intertextualitet omfattar också tanken att en text kan

ha röster från flera olika personer: ”En skribent kan till exempel lämna över rösten till

personer i texten genom att citera eller referera vad någon sagt eller genom att låta någon

explicit uttala sig” (ibid: 156).

3.3.4 Metodkritik

Metoden har vissa begränsningar beträffande intersubjektivitet (jmf Østbye et al. 2003: 213).

En text kan inte läsas på ett fristående sätt ('detached manner'), istället måste texten närmas

på ett engagerat sätt ('engaged, not detached fashion'). Eftersom texten inte bara är ett försök

att representera verkligheten, utan att det även är en del av den, är det därför även viktigt att

titta på vad som saknas (May 2011: 198-199). Att utröna vad som lämnats ute beror till stor

del på tidigare erfarenheter hos den som tolkar texten. Samtidigt understryks att det inte

handlar om vilken metod som är mer ”rätt” än någon annan, utan att olika metoder kan vara

mer fördelaktigt beroende på vad forskningen är ute efter (ibid: 132).

4. Kvantitativ data 

4.1 Sökning #1: “reklam american apparel”

En sökning på orden “reklam american apparel” gav 32 tweets under perioden 14-17 maj,

2013. Trots sökningar fanns inga resultat för sökningar den 13 eller 18 maj. Efter att vi gått

igenom och kodat vår data, och uteslutit de tre fall där vi inte är överens, återstår 29 tweets

(Bilaga 1). Alla tre som vi tog bort är från 15 maj:

sprakpunkten @sprakpunkten @Expressen -American apparel har för sexistisk reklam 
bit.ly/181ioLO

Margareta Börjesson @margborjesson: Delat från Expressen.se: American apparel har för sexistisk 
reklam   expressen.se/nyheter/americ… vilket skitprat!
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Sadness Theory @sadnesstheory: Ja, det var som fan! American Apparel blir anmält för sin sexistiska 
reklam.   instagram.com/p/ZVnRdQkvXz/

Anledningen till varför vi inte är överens om den första är huruvida användaren

“sprakpunkten” uttrycker en åsikt eller inte. En av oss anser att denna tweet inte uttrycker en

åsikt i och med att innehållet är ett påstående som är kopplat till innehållet i länken. Den

andra av oss menar att språkbruket ger en indikation på att användaren är av åsikten att

företagets marknadsföring är fel i och med att användaren skriver “har för sexistisk reklam”.

De andra två tweets har exkluderats av nästan samma anledning, men istället av vår delade

uppfattning om de är för eller emot företagets marknadsföring. Det är inte ställt bortom

rimligt tvivel vad det är som användaren “Margareta Börjesson” åsyftar när hon skriver

“vilket skitprat!”; att företaget har blivit anmälda, eller deras förklaring? Det samma gäller vår

tredje tweet. “Ja, det var som fan!” ger ingen klar indikation på om användaren “Sadness

Theory” ställer sig positiv eller negativ till American Apparels marknadsföring. Däremot är vi

överens om att användaren ämnar att uttrycka en åsikt. Den första sökningen gav resultatet att

14 män (12 offentliga, 2 anonyma), 8 kvinnor (samtliga offentliga) och 7 neutrala/okända

(samtliga anonyma), twittrade om ämnet (Bilaga 1).

4.2 Sökning #2: “reklam sexistisk”

Sökningen på orden “reklam sexistisk” gav 116 tweets från den 14 till 17 maj (Bilaga 2). Vår

sökning omfattade 13-18 maj, men även här resulterade det i noll träffar på första och sista

dagen. Likaså finns det i denna sökning tweets där vi är av olika åsikt. 

Certatio @certatio_wp: @MBzaun @chitraabel Att vara icke-feminist innebär inte att man ser milt på 
sexualbrott, eller att man accepterar sexistisk reklam.

Jonas Sjöstedt @jonassjostedt: Om ni som krigar i Syrien kan byta fokus ett tag. I Sverige har vi 
faktiskt problem med sexistisk reklam pic.twitter.com/E24cz7Ezb3

Annie Jonsson @anniejonsson1: @Emzoyy patrikariatet (att män ses som djur som inte kan 
kontrollera sig själva tex), sexistisk reklam, våldtäkter och våldtäktsmän mm.

Det är tre tweets som vi är oense, en av har genererat en “retweet”, så totalt tar vi bort 4

tweets. I samtliga fall handlar det om de uttrycker en åsikt eller inte, och om den åsikten i så

fall är för eller emot att företaget marknadsför sina skjortor på det aktuella sättet. I fallet med

användaren “Certatio” är vi inte överens om att denne framför en åsikt som ställer sig negativ

till marknadsföringen, eller om det är ett påstående utan värdering. I det andra fallet, inlägget

av användaren “Jonas Sjöstedt” (inte Vänsterpartiledaren), har vi olika åsikt om användaren
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uttrycker sitt stöd för företagets marknadsföring genom sarkasm. Det är denna tweet

genererade även en retweet, som också har exkluderats av förekommen anledning. Den tredje

och sista tweet är borttagen av samma anledning som de andra, vi tolkar texten på olika sätt.

En av oss menar att användaren “Annie Jonsson” inte uttrycker en åsikt, medan den andra av

oss menar att hon uttrycker sig anse att företaget marknadsföring är fel. Precis som med

föregående sökning leder vår oenighet till exkludering av tweets från vår data. Totalt har vi

därmed 112 tweets i vår andra sökning. Av dem var 29 män (28 offentliga, 1 anonyma), 47

kvinnor (36 offentliga, 11 anonyma) och 36 neutrala/okända (7 offentliga, 29 anonyma). Värt

att nämna är att sju neutrala användare är offentliga, av dessa ingår bland annat användarna

“Aftonbladet”, “Kvinnolobbyn” och “P3Nyheter” (Bilaga 2).

4.3 Samtliga tweets

Eftersom båda sökningarna innehåller ordet “reklam”, och att användare kan använda alla tre

orden i sina tweets (t.ex. “American Apparel och deras reklam är sexistisk”), förekommer

dubbletter i våra två olika sökningar. Efter en genomgång av de två sökningarna fann vi 11

dubbletter, återstår gör alltså totalt 130 tweets (29 + 112 - 11 = 130). Under den första dagen

(dagen innan Emelie Eriksson publicerade sitt inlägg), gjordes noll tweets innehållande

aktuella sökord. Samma dag som inlägget publicerades skrevs 26 tweets. Samma dag

publicerades Aftonbladets artikel, och nästa dag skrevs 80 tweets på ämnet, twitterstormens

höjdpunkt räknat i antal tweets. Därefter sjönk antalet tweets till 15 följande dag, och 9 dagen

efter det. Den 18 maj, sista dagen för undersökningen, skrev än en gång noll tweets.

Fördelningen mellan män (39 st), kvinnor (52 st) och neutrala/okända (39 st) är relativt jämnt

fördelat i vår totala datasamling; kvinnor är något överrepresenterade. I sin helhet är andelen

offentliga (84 st) användare nästan dubbelt så många som andelen anonyma (46 st)

användarprofiler. Av gruppen anonyma är 3 män, 11 kvinnor och 32 är neutrala eller okända

(Bilaga 3). Beträffande åsiktsyttringar visar vår data att, av 130 tweets totalt, är en majoritet

(72 stycken, 4+68) som uttrycker en åsikt, och att 58 tweets inte uttrycker en åsikt. Av de fyra

som anser att företagets marknadsföring är “rätt”, är samtliga män. Fördelningen av de som

anser att det är fel är: 22 män, 34 kvinnor och 12 neutrala/okända. Av de som inte uttrycker

någon är 13 män, 18 kvinnor och 27 neutrala/okända (Bilaga 3). I de fallen där användarna

inte uttrycker en åsikt, är det främst vidarebefordran av olika meddelande, t.ex.

tidningsartiklar, eller beskrivningar av situationen. Exempel på tweets där användaren inte

uttrycker en åsikt är: (→)
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Sandra Larsson @gushsandra: American Aparell anmäls för sexistisk reklam | Nyheter | Aftonbladet 
aftonbladet.se/nyheter/articl…

Timmy Evers @svensknyheter: Klädjätten anmäls för sexistisk reklam: ”Det är kvinnoförnedrande” 
bit.ly/17rz6WZ From: Aftonbladet

Gränsen mellan vad vi anser är en åsikt eller inte är inte alltid helt självklar. I båda fallen ovan

går det att argumentera för att användaren väljer att skriva som de gör av en anledning, att de

tycker något om ämnet som det skrivs om i länken som de bifogar. Däremot går det inte att

avgöra utifrån informationen som framgår i tweets. Om man då jämför med andra tweets, där

användarna väljer att uttrycka sig på ett annat sätt, blir kategorisering däremot något enklare.

Exempel på tweets där användarna uttryckligen berättar att de tycker att företagets

marknadsföring är fel, inkluderar:

Amanda ♔ @lavigneamanda: Klädjätten anmäls för sexistisk reklam #aftonbladet 
aftonbladet.se/nyheter/articl… BRA

Erik Brickman @erikbrickman: Klädjätten anmäls för sexistisk reklam #aftonbladet 
aftonbladet.se/nyheter/articl… Vissa klädföretag lever tydligen i sin egen värld. Otroligt!

Dream_ON01 @dream_on01: American Appare l anmäls för sex is t isk rek lam 
mobil.aftonbladet.se/a/www/16775451 Hm.. . Det här är faan inte OK!

Mo nic a Ol s so nKolkm a n @ m onic a o l sk o lk : S u c k . M e r s e x i s t i s k r e k l a m . . . 
enblommigtekopp.blogg.se/2013/may/de-ar…

Däremot är det endast 4 tweets som uttrycker en åsikt om att det är rätt av American Apparel

att marknadsföra sig på det sätt de gjorde. Av dem är samtliga män och offentliga med sitt

namn. Exempel på tweets som uttrycker en rättfärdigande åsikt är: 

André Karring @iamkarring: Va det är mycket nojs om American Apparel och deras val av 
reklam. Dom får väl göra som dom vill...#kämpa #derasval

Victor Selfvén @zillen91: American Apparel får alltså hård kritik för sexistisk reklam. Självklart är det
alla feministfittor som är upprörda igen, jävla stridsflator

Vår fjärde och sista variabel behandlar i vilken utsträckning Twitter-användarna inkluderar

länkar i sina tweets. I 91 fall av totalt 130 inkluderas länkar till andra sidor på nätet. Av dem

är 53 länkar till Aftonbladet. Vid 6 tillfällen refereras till bloggen En blommig tekopp, och vid

endast 3 tillfällen länkas till Expressen. I 32 fall länkas till “övrigt”, dvs bilder, blogginlägg,

andra nyheter, osv. Den uppmärksamma inser att 32 + 3 + 6 + 53 blir 94, inte 91. Den enkla

förklaringen är att tre användare har inkluderat två olika länkar i samma tweet (Bilaga 3).
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5. Kvalitativ data

Aftonbladets artikel, ”Klädjätten anmäls för sexistisk reklam”, är skriven av Olof Svensson

och publicerades tisdagen den 14 maj, 2013. Expressens artikel, ”Klädföretaget: 'Inte det

minsta diskriminerande'”, är publicerad dagen efter, onsdag 15 maj, och är skriven av Emelie

Henricson. Aftonbladets huvudfokus ligger på uppmärksamheten som Emelie Eriksson har

fått på sin blogg En blommig tekopp, bl.a. att henne blogg fått över 70 000 unika besökare på

en halv dag, och det är hennes åsikter som får störst utrymme i artikeln: “Det är fruktansvärt

hur de visar upp kvinnor i sin reklam. På den kvinnliga modellen handlar det inte om en

skjorta längre, bilden är både sexistisk och kvinnoförnedrande. Man undrar vad de vill sälja”,

säger Emelie Eriksson, enligt Aftonbladet. I artikeln uppmärksammas även att många har valt

att kommentera blogginlägget. Tre kommentarer till blogginlägget inkluderas i artikeln:

“Fruktansvärt, fullkomligt fruktansvärt”, “Tydligare sexism kan det inte bli” och “Osmaklig

marknadsföring”. Om dessa kommentarer är representativa för alla kommentarer framgår

däremot inte. Urvalet är till synes godtyckligt. Det framgår vidare att American Apparel

anmälts till svenska Reklamombudsmannen, varpå en av myndighetens reklamombudsmän,

Elisabeth Trotzig, förklarar att deras bedömning är de inte kan ta upp de aktuella fallen för

prövning, med motiveringen att deras uppgift är att utreda det som riktar sig till den svenska

marknaden. “American Apparels domännamn är registrerat i USA och det finns ingen svensk

version av sajten.”, förklarar artikeln. Avslutningsvis ger Aftonbladet läsarna möjlighet att

delge sin åsikt i frågan “Vad tycker du om klädjättens marknadsföring?”. Aftonbladet förklarar

att “resultatet ska inte ses som representativt för allmänheten, eller för Aftonbladets läsare i

sin helhet”, men resultatet kan trots detta ge en indikation på förekomsten av åsikter, i detta

fallet begränsat till de som valt att besvara frågan under artikeln. Den visar att 52% anser att

klädjättens marknadsföring är “totalt förkastligt”, medan 48% anser att det är “inget att bli

upprörd över”. Totalt har 63 469 personer svarat på frågeställningen.

Expressen, å sin sida, är förvisso en dag efter Aftonbladet, men till skillnad mot

Aftonbladet har Expressen varit i kontakt med American Apparel. Om man bortser från

innehåll är upplägget snarlikt; artikeln ger en beskrivning av situationen, att företagets

marknadsföring har uppmärksammats och kritiserats i olika medier, och att företaget har blivit

anmälda till Reklamombudsmannen med anklagelser om att deras reklam är sexistisk. Att

American Apparel försvarar sin marknadsföring är sannolikt inte helt obefogat, men det

innebär också att det är deras argument som blir särskilt framträdande. Ryan Holiday på

American Apparel säger till Expressen: “Vi anser inte att det finns något i de här bilderna som
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inte överensstämmer med vår standard, och vi anser att de visar både kläderna och modellerna

på ett attraktivt vis, och att de inte är det minsta diskriminerande”. Det framgår också i

artikeln att Ryan Holiday riktar viss kritik mot uppståndelsen som skapats kring deras

marknadsföring: “Dessvärre har vissa bloggare förväxlat produktbilderna med de konstnärliga

modefotografierna, vilket har resulterat i den här kontroversen”, och menar att konstnärliga

fotografier inte ska sammankopplas med den officiella bilden. Samtidigt uttrycker Ryan

Holiday förståelse för de som tagit illa vid sig: “Självklart vill vi inte det och vi ber om ursäkt

till de som upprörs”.

6. Analys

6.1 Begränsningar

Att vi sökte på ett begränsat antal sökord har synnerligen på effekt på utfallet av vår

undersökning. På grund av det enorma flödet av tweets som produceras varje dag, genererar

sökningar på generella termer stor mängd data utan relevans: enligt Twitter själva skrivs fler

än 500 miljoner tweets varje dag (Twitter 2013). Konsekvensen blir att man riskerar att missa

de tweets som inte använder den kombination av sökord som undersökningen begränsat sig

till. Genom att använda sökorden ”reklam american apparel” och ”reklam sexistisk”

inkluderades enbart de tweets som innehåller just de orden på något sätt. Det är tydligt att det

är betydligt fler som valt att använda orden ”reklam sexistisk” (112 st) än ”reklam american

apparel” (29 st) (Bilaga 1 & 2). Att ta reda på anledningen till varför det är så, har inte varit

fokus för vår undersökning, däremot kan man tänka sig att teorin om intertextualitet – att

texter, bilder och symboler förekommer i olika sammanhang, ur olika perspektiv (Ledin &

Moberg 2010: 156-157), i viss mån går att applicera. Rubriceringen i Aftonbladets artikel

”Klädjätten anmäls för sexistisk reklam”, förekommer även i stor utsträckning i tweets i vår

undersökning (Bilaga 3). I en stor del av våra tweets (58 st) uttryckte ingen åsikt, och av dessa

valde 33 att, mer eller mindre enbart, referera till artikeln med just den rubriken (Bilaga 3).

Expressens artikel – som kan beskrivas som ”en reproduktion av verkligheten i textform”

(Ledin & Moberg 2010:153) – var betydligt mer nyanserad åt att företaget har rätt att göra

som de gjort, en reproduktion av åsikterna ”från den andra sidan”, i och med att det är Ryan

Holiday, representant för American Apparel, vars åsikter och tolkningar om och av situationen

definierar texten. Kanske är det en anledning till att inte fler twitteranvändare länkade till

Expressens artikel. Vi genomförde sökningar på rubrikens ordval i ”Klädjätten: ‘Inte det

minsta diskriminerande’”, men ordet ”diskriminerande” gav inte kvantitativa resultat (som var
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en förutsättning i det ramverk på fyra punkter som vi utgått från) (Nilsson 2010: 122).

Den person vars tolkningen fått en framträdande roll under Twitterstormen är

ursprungsmakaren, Emelie Eriksson; hennes åsikter är de, som enligt vår förenklade

kategorisering, diskussionen ställer sig för eller emot. Enligt denna beskrivningen finns det så

tre ”läger”: de som tycker det är rätt att American Apparel marknadsför sina produkter som de

gör, de som anser att det är fel, och slutligen de som inte uttrycker någon åsikt. I

”verkligheten” finns det säkerligen fler nivåer, men för att kunna göra en kvantitativ analys

krävdes en kategorisering. Den faktiska tolkningen av reklamen, huruvida de är sexistiska

eller inte, är i detta avseendet ovidkommande. Vår hermeneutiska vetenskapsteoretiska grund

innebär att vi inte tillåter oss att acceptera att tolkningar kan säkerställas som ”sanning”.

Utöver detta finns det kritiker mot innehållsanalyser av bilder, på det sätt som Emelie

Eriksson ägnar sig åt i sin blogg. Bland annat Dyer menar att typen av innehållsanalys inte är

kapabel att resultera i fullgoda förklaringsmodeller i och med att tolkningarna och effekterna

inte alltid går att mäta (Strinati 2004: 162, 174). Analysen kan inte erbjuda en förklaring till

förhållandet mellan den populärkulturella texten och den sociala strukturen, inklusive

underliggande maktstrukturer, som bilden publiceras i. Från vår utgångspunkt handlar det

istället om på vilket sätt åsikterna får spridning och förmedlas i en medierad offentlighet;

vilket har inneburit att vi kan visa på i alla fall ett sätt där effekterna går att mäta, i detta fallet

det stöd (eller kritik) som tolkningen får i en medierad offentlighet. En fråga som väckts

under arbetes gång är hur man kan tolka den ”kollektiva åsiktsyttringen”, dvs vilken betydelse

det kan ha att en stor andel twittrare (68st) håller med Emelie Eriksson och anser att reklamen

är fel (Bilaga 3). Det är Emelie Erikssons ord på sina åsikter om bilderna (jmf Ledin &

Moberg 2010: 153) som är fokus för Twitterstormen, men det har visat sig att det är många

fler som håller med henne och som gör ett aktivt val att dela med sig av sina (Emelie

Erikssons) ord på åsikterna, vi undrar vilken effekt det kan ha.

6.2 Mönster och tendenser

Vår första frågeställning är den bredaste av de 4 och behandlar i vilken utsträckning det går

att urskilja mönster och tendenser i Twitterstormen. Variabeln som påvisar förekomsten av

åsiktsyttringar har sin grund i teorin om Web 2.0 (Olsson & Svensson 2012: 45).

Förutsättningarna med att använda Twitter innebär att det finns signifikanta restriktioner som

kan påverka användarnas möjligheter att formulera en åsikt. Varje tweets maximala

omfattning till 140 tecken är den mest dominanta restriktionen. Utöver det ges ingen vidare
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möjlighet att skapa en kontext kring en användarprofil, även där gäller ett begränsat antal

tecken. Skapar Twitter möjligheter för kollektiv intelligens i vår valda fallstudie? Vi har

kommit fram till att det beror på vad man menar med ”kollektiv intelligens” och vilket resultat

som åsyftas. I vår fallstudie är det inte en åsikt som är av betydelse (även om åsikten baseras

på ett uttalande av en enskild individ) istället är det den gemensamma summan av tweets som

kan “säga oss något” om en det aktuella ämnet.

Enligt Olsson och Svensson innebär Web 2.0 till stor del om möjligheter för människor

att delta; utvecklingen av Internet har skapat nya möjligheter, inte bara för delaktighet, utan

även för samarbeta. ”[The development] has been paralleled by a development in which

professional producers of web content and platforms have learnt how to make strategic use of

the web's increasingly participatory features” (Olsson & Svensson 2012: 42). Inom industrin

har utvecklingen inneburit ett ökat fokus på samverkan ('synergy'), där samarbete och

kollektiva ansträngningar kan skapa innehåll är summan är större än dess delar

(Hesmondhalgh, 2007: 166). Utöver dessa tendenser finns indikationer som tyder på att

innehåll i ett medialiserat samhälle kommer involvera allt fler aktörer, som i sin tur utvecklar

traditionella beteendemönster (jmf Betts, 2013: 54). Beträffande vår fallstudie är det inte

enbart Twitteranvändare som tillsammans skapar ett innehåll i form av en Twitterstorm,

samverkan mellan Twitterstormen och traditionell media, kvällstidningarna, ger ytterligare

indikationer på att teorin om Web 2.0 är applicerbar i en del avseenden.

American Apparel menar att deras marknadsföring är konst, och genom att stå kvar vid

sin ståndpunkt och acceptera kritik får deras bilder spridning. Deras kritiker menar å andra

sidan att deras reklam är sexistisk och förstärker oönskade normer. Det ena måste förvisso inte

utesluta det andra, konst kan möjligtvis påverka normer, men för att kunna applicera teorin

om Web 2.0 anser vi att man bör kunna se vad som gemensamt producerats. Kanske kan man

tala om ”uppmärksamhet” som ett visst resultat av de gemensamma uttrycken som

twitteranvändarna har genererat. Just begreppet “Twitterstorm” är passande med tanke på

tidsaspekten av hur länge uppmärksamheten varar. Att vi inte fick några resultat på sökningar

på den första och sista dagen ger en indikation på att Twitterstormen ägde rum under ett

mindre antal dagar. Det konstanta flödet av information, ett kännetecken för det postmoderna

samhället (Tyllström 2010: 169, 176-177), kan innebära att uppmärksamhet göds så länge det

tillkommer ny information. Vi kan se i antalet tweets per dag att det finns en klar “peak”

under dagarna då händelserna uppmärksammades i kvällstidningarna. Vi kan också se att

andelen länkar till Aftonbladets artikel, som ställer sig kritisk till marknadsföringen, är störst
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under den första perioden efter dess publicering. De sista två dagarna var det ingen som

länkade till deras artikel längre (Bilaga 3).

6.3 Möjligheter att påverka

Om vi för ett kort ögonblick återgår till vad Joel Best skrev om sociala aktivisters möjligheter

att belysa problem; de kan hålla demonstrationer, attrahera olika typer av medier, rekrytera

fler likatänkande, och påverka makthavare genom lobbying. Medier anses ha en viktig

funktion i och med förmågan att sprida åsikter och budskap till allmänheten (Best 2001: 15).

Den avgörande skillnaden mellan då och nu är hur detta går till; fler verktyg har inneburit fler

och förändrade möjligheter.

Företagen måste i alla fall ta hänsyn till sociala medier. Ryan Holiday säger till

Expressen: ”om någon blivit illa berörd ber vi om ursäkt”. Om inte blogginlägget fått stort

genomslag på sociala medier, kanske inte tidningarna hade skrivit om det, och kanske hade

inte företaget blivit varse och sedermera fått uttala sin ståndpunkt i kvällstidningen. En sådant

hypotetiskt resonemang ger förvisso inga svar, men i ett bredare perspektiv öppnas

möjligheter för att få erkännande för sin tolkning, utan att nödvändigtvis vara del av eliten

inom ett fält (jmf Broady 1988: 6), genom att gemene mans åsikter kan få stor medial

uppmärksamhet med hjälp av människor som använder Twitter. Särskilt vanligt är det att det

som någon anser är missförhållanden uppmärksammas och sätter sig i det allmänna

medvetandet (Frostensson 2010: 77). Strannegård och Pallas menar att företag kommer i

större utsträckning behöva förhålla sig till kollektiva åsiktsyttringar på nätet och via sociala

medier i framtiden (Strannegård & Pallas, 2010: 6). Det medialiserade samhället ger upphov

till ett granskningssamhälle som ställer större krav på företagen. Att American Apparel

behöver ”försvara sig” i en etablerad kvällstidning, Expressen, ser vi som en indikation på

detta.

Kontexten och det allmänna klimatet vid en tidpunkt kan ha stor betydelse för

genomslagskraften för en åsiktsyttring. Fler aktörer och fler kommersiella satsningar tävlar

om uppmärksamhet under allt tuffare konkurrens (Tyllström, 2010: 169, 177). Detta kan

innebära att åsikter riskerar att bli ”en i mängden” av alla yttringar som produceras. Nilsson

menar att det finns händelser, t.ex. valår eller större sportevenemang, som tenderar att

periodvis dominera medieagendan, och att analyser under sådana förutsättning kan te sig

annorlunda (Nilsson 2010: 130). Oförmåga (och ovilja) att fånga den betydelse som kontexten

genererar är särskilt relevant för innehållsanalyser av digitala medier, där ”konsumtionen av
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innehållet i hög grad sker via länkar mellan olika (typer av) källor, varmed kontexten kring

den analyserade innehållsenheten kan variera stort mellan enskilda innehållskonsumenter”

(Nilsson, 2010: 125). Att vår analys undersöker en twitterstorm under en särskild period på

året innebär att det finns skäl för att beakta det 'allmänna medieklimatet' – dvs kontexten –

under denna period. Undersökningen inte bara intressant utifrån den data som genererats, av

intresse är även det är som saknas. Är det lämpligt att tro att det finns en grupp personer som

tycker att företagets reklam är fantastisk och bra på olika sätt, men att de gör ett aktivt val för

att inte berätta om sina åsikter i ett öppet forum? Denna och liknande frågor är i detta

sammanhanget fullständigt spekulativa, men det är inte desto mindre nödvändigt att ta hänsyn

till dessa aspekter när det kommer till vilka slutsatser och som dras.

6.4 Ny borgerlig offentlighet?

Enligt flera bedömare har Twitter skapat ett forum för offentliga samtal. Länkar till Twitter i

anslutning till nyheter, på hemsidor, i TV-program och i marknadsföring, är en indikation på

att Twitter har en betydande roll för modern åsiktsbildning (Bjereld 2012). Jarlbro menar å

andra sidan att trots att olika former av medier kan fungera som en offentlig och demokratisk

mötesplats, finns det klara begränsningar i att alla människor inte har möjlighet att delta och

på så sätt få sin röst hörd (Jarlbro 2006: 147-148). Habermas teorierna om en borgerlig

offentlighet uttrycker utrymmet och möjligheterna att diskutera och debattera, och att

utvecklingen lett till att ”publikum” konsumerar, snarare än producerar, information

(Dahlquist 2003: 12). Enligt samma princip som vårt utfall begränsades av en generell

kategorisering av variabler (rätt, fel, ingen åsikt), innebär Habermas teori om ”antingen

producenter eller konsumenter”, att eventuella slutsatser utifrån en sådan kategorisering

riskerar att bli bristfällig. Vi ställer oss frågan: vilken kategori (antingen producenter eller

konsumenter) tillhör de som väljer att vidarebefordra innehållet och sprida det till en större

publik? Dessa personer behöver inte nödvändigtvis enbart ses som konsumenter, i och med att

de är aktiva i distributionen; inte heller kan de med lätthet ses som producenter, i och med att

de inte bidrar med något innehåll. Än en gång återkommer vi till svårigheter med att definiera

vad det egentligen är som skapas i det medierade offentliga rummet.

Vem det är som är delaktig i det offentliga samtalet är också komplicerat i och med att

användare inte behöver vara öppen med sin ”verkliga identitet” för att delta. Vår

undersökning har varken haft möjlighet eller ambition att kontrollera vem det är som

kontrollerar användarprofiler, även om namnet och bilden, kopplat till den text som skrivs, är
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trovärdig. Vi föreställde oss att anonymitet kan ge större frihet att uttrycka sin åsikt, i och med

att man inte behöver ta hänsyn till någon annan genom att dölja vad man egentligen tycker.

Vår data visar dock att andelen anonyma som yttrar en åsikt är faktiskt procentuellt sett lägre

än de som använder sitt namn offentligt (förutsatt att vår tolkning stämmer). 46 % av de

anonyma användarna uttryckte en åsikt, medan 61% av de offentliga användarna uttryckte en

åsikt (Bilaga 3)..

7. Slutsatser

Undersökningen har visat ett urval av tendenser och mönster som karakteriserar vår fallstudie.

Vi har inte lyckats påvisa avgörande skillnader i tweets skrivna av män respektive kvinnor

(utöver det faktum att de enda som uttryckte en åsikt om att företagets marknadsföring är

“rätt”, var män), inte heller har anonymiteten visat sig ha särskild betydelse i jämförelse med

med de yttringar som producerats av offentliga användare. Däremot har vi kunnat illustrera

samspelet mellan de olika aktörerna, Twitteranvändare och kvällstidningarna Aftonbladet och

Expressen. Det ter sig mer eller mindre uppenbart att dessa två grupper av aktörer har ett

gemensamt utbyte (kanske rent av beroende) av varandra. Det finns många frågor som väckts

under arbetes gång men som varit omöjliga att svara på med valda metoder. En vidare

undersökning hade kunnat titta på vilken betydelse det faktum har att innehåll kan raderas.

Vår undersökning ägde rum 7 månader efter Twitterstormen; hade utfallet varit ett annat om

vi samlat in data i realtid? Det finns flertalet exempel på där användare raderar tweets av olika

anledningar (Malmlöf 2013). Att 48% av de 63 470 personer som röstat på Aftonbladet anser

att klädkedjans marknadsföring är “inget att bli upprörd över”, och att vår data visar att endast

4 av 130 uttrycker en åsikt i företages favör, väcker en del misstankar (Bilaga 3). Dessutom,

vilken betydelse har anonymiteten på användarnas trovärdighet och tolkningsföreträde? Ges

offentliga kommentarer större vikt i allmänhetens uppfattning?

Syftet, att bidra med bättre förståelse för twitterstormar, är i vid bemärkelse

genomförd. Händelseförloppet är illustrerat och innehållet analyserat. Däremot finns

ytterligare aspekter som ger en indikation på att en forskningstradition som är inspirerad av

postmodernismen erbjuder betydande svårigheter med att kategorisera vad det egentligen är

som diskuteras om ämnet. Företagets sociala ansvar, vad som är konst, hur uttrycken ska

tolkas, eller vilken roll bilderna kan ha på strukturella aspekter, är alla påverkade av olika fält

som strålar samman. Företag ägnar sig åt såväl företagande, samhällsvetenskap, konst och

samhällspåverkan. Och alla människor har olika tolkningar av deras verksamhet. 
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Twitter är i detta avseende en metafor för hur samhället utvecklas enligt ett postmodernt

synsätt. Allt fler aktörer producera en växande ström av innehåll; många gånger om samma

ämne, mer ur olika perspektiv, och med blandat kvalitet. Enligt vår fallstudie finns det dock

indikationer som tyder på att Habermas teori om “publikum som konsumenter av kunskap”, i

viss mån stämmer. En betydande del, 58 av 130, uttryckte ingen åsikt i frågan (Bilaga 3).

Däremot kan man påstå att just dessa användare, som får representera Habermas ”publikum”,

inte nödvändigtvis endast är konsumenter, utan snarare distributörer, eller till och med

”medproducenter” av information och innehåll. Samverkan mellan traditionell nyhetsmedia, i

vårt fall representerat av kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen, och sociala medier,

däribland Twitter, är ytterst påtaglig. Sociala medier öppnar möjligheter för kommunikation

mellan ett potentiellt oändligt antal människor, allt mellan himmel och jord kan och kommer

diskuteras, däribland kultur, marknadsföring och jämställdhet. Kvällstidningarna finner ett

nyhetsvärde i att rapportera om diskussioner (manifestationer?) som berör många människor.

Båda artiklarna vi analyserat har nämnt uppståndelsen i sociala medier. Att traditionell

nyhetsmedia uppmärksammar uppmärksamheten bidrar i sin tur att skapa ytterligare

uppmärksamhet.

Den redigerande makten har på en del sätt förskjutits, eller rättare sagt breddats, till att

även inkludera en relativt ny form av kommunikation, dvs sociala medier i allmänhet, och

kanske Twitter i synnerhet. I vårt fall handlar det inte om enskilda tweets från en begränsad

grupp personer, t.ex. uttalanden från presidenter eller sakkunniga (Bourdieus elit), utan om

den kollektiva uppslutningen kring en särskild händelse dvs. blogginlägget på En blommig

tekopp av Emelie Eriksson. Det är inte nödvändigtvis den enskilda individens tolkningar som

är av intresse. Även om det är författaren till inlägget som får utrymme att presenterar sina

tolkningar, är det uppsamlingen av människor som stödjer henne som är av särskild betydelse

för oss. De sociala aktivister som Joel Best beskrev har obestridligen nya möjligheter att få

stöd för sin åsikt. Twitter erbjuder en medierad demonstration där människor, istället för att

samlas på gator och torg, även har möjlighet att uppvisa sitt stöd genom att twittra.

Däremot finns det fortfarande frågetecken beträffande Twitter som en arena för en “ny

borgerlig offentlighet”. Onekligen förekommer det andra diskussioner på Twitter än de som vi

tagit del av i denna studie, och det finns med stor säkerhet exempel på situationer där

diskussioner via Twitter har skapat unikt innehåll eller kunskap. En statistisk genomgång av

vår data visar dock att en betydande del snarare berättar att de håller med, än att berätta varför.

En väldigt enkel och sannolik anledning kan vara det begränsade utrymmet som användare
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har att uttrycka sig med, 140 tecken innebär många gånger ett problem i och med att det

behövs fler ord för att förklara. Enligt vår undersökning erbjuder Twitter därför begränsade

möjligheter att på egen hand vara ett rum för borgerlig offentlighet för att diskutera det

aktuella ämnet, däremot finns det tendenser som tyder på att det är en ”informationscentral”,

där händelser och kunskap kan kommuniceras och kommenteras. Twitterstormen om

American Apparels marknadsföring har visat sig vara ett exempel på att en händelse – ett

blogginlägg i detta fallet – kan få spridning och uppmärksamhet genom kollektiva

ansträngningar och i samspel med traditionell media.
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Bilaga 1: 
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Sökord: “reklam american apparell”

Tweet
1 M O F

2 K O F

3 M O I

4 M A F

5 K O I

6 M A F

7 M O R

8 K O F

9 K O F

10 M O F

11 N A F

12 M O R

13 N A F

14 M O I

15 M O F

16 N A R

17 N A R

18 K O F

19 M O I

20 N A I

21 M O I

22 N A I

23 M O F

24 N A I

25 K O F

26 M O F

27 K O F

28 K O F

29 M O I

ANONYM OFFENTLIG totalt

MAN 2 12 14

KVINNA 0 8 8

NEUTRAL 7 0 7

totalt 9 20 29

M = Man, K = Kvinna, 
N = Neutral

A = Anonym, 
O = Offentlig

Åsikt: F = Fel, R = 
Rätt, 

I = Ingen åsikt



Bilaga 2: 
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Sökord: “reklam sexistisk”

Tweet
1 K O I

2 K O F

3 N A I

4 M O I

5 N A F

6 K O F

7 N A I

8 K O I

9 M O I

10 N A I

11 N A I

12 K O I

13 N O I

14 N A I

15 M O I

16 M O I

17 K A I

18 K O I

19 K O F

20 M O I

21 N A I

22 K A F

23 K O F

24 N A I

25 M O I

26 K A I

27 K O I

28 K O I

29 K O F

30 M O F

31 M A F

32 K O F

33 K O F

34 K O F

35 K O F

36 K O I

37 M O F

38 N A F

39 K A F

40 N A I

41 M O F

M = Man, K = Kvinna, 
N = Neutral

A = Anonym, 
O = Offentlig

Åsikt: F = Fel, R = 
Rätt, 

I = Ingen åsikt
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42 N A I

43 N O I

44 M O I

45 N A I

46 N A I

47 K O F

48 K A F

49 K O F

50 M O I

51 M O R

52 K O F

53 M O R

54 M O R

55 M O I

56 K O I

57 N O I

58 K A F

59 K O I

60 N O I

61 K A I

62 K O I

63 K O I

64 K O I

65 N A F

66 M O F

67 M O F

68 K O I

69 K O I

70 N A I

71 N A F

72 N A I

73 M O I

74 K O F

75 N A I

76 M O F

77 N A I

78 N A I

79 N O F

80 K O F

81 K O F

82 K O F

83 K O F

84 N A F

85 K O F

86 N A I

87 M O F
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88 N A F

89 N A F

90 N A F

91 M O F

92 K O F

93 M O F

94 M O F

95 K A F

96 N A I

97 K A F

98 M O F

99 N A I

100 N O I

101 M O F

102 M O I

103 K O F

104 K A I

105 N A F

106 K A F

107 N O I

108 K O F

109 M O F

110 K O F

111 N A F

112 M O I

ANONYM OFFENTLIG totalt

MAN 1 28 29

KVINNA 11 36 47

NEUTRAL 29 7 36

totalt 41 71 112



Bilaga 3:
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Sökord: Allt Tweets inkl. länkar:

Tweet Expressen Aftonbladet Tekopp övrigt

1 K O I

2 K O F x

3 N A I

4 M O I x

5 N A F

6 K O F x

7 N A I x

8 K O I x

9 M O I x

10 N A I x

11 N A I x

12 K O I x

13 N O I x

14 N A I x

15 M O I x

16 M O I x

17 K A I x

18 K O I x

19 K O F x

20 M O I x

21 N A I x

22 K A F x

23 K O F x

24 N A I x

25 M O F x

26 M A F x

27 M O I x

28 K A I x

29 K O I x

30 K O I x

31 K O F x

32 M O F x

33 M A F x

34 K O F

35 K O F x

36 K O F x

37 K O F

38 K O I x

39 M O F x

40 N A F x

M = Man, K 
= Kvinna, 

N = Neutral
A = Anonym, 
O = Offentlig

Åsikt: F = 
Fel, R = Rätt, 

I = Ingen 
åsikt
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41 K A F x

42 N A I x

43 M O F x

44 N A I x

45 N O I x

46 M O I x

47 N A I x

48 N A I x

49 K O F x

50 K A F x

51 K O F x

52 M O I x

53 M O R x

54 K O F

55 M O R

56 M O R x

57 M O I x

58 K O I x

59 N O I x

60 K A F x

61 K O I x

62 N O I x

63 K A I x

64 K O I x

65 K O I x

66 K O I x

67 N A F x x

68 M O F x

69 M O F

70 K O I

71 K O I x x

72 N A I x

73 N A F x x

74 N A I x

75 M O I x

76 K O F x

77 N A I x

78 M O F x

79 N A I x

80 N A I

81 N O F

82 K O F x

83 K O F x

84 K O F

85 K O F x

86 N A F
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87 K O F x

88 N A I

89 M O F x

90 N A F

91 N A F

92 N A F

93 M O F

94 K O F

95 M O F

96 M O F

97 K A F

98 N A I

99 M A F x

100 M O R x

101 K O F

102 M O F x

103 K O F x

104 M O F x

105 N A I

106 M O F x

107 K A F

108 M O F x

109 N A I

110 N O I x

111 M O F x

112 M O I

113 K O F x

114 K A I x

115 N A F x

116 N A I

117 M O F

118 N A F x

119 K O F

120 M O F

121 K A F

122 N O I x

123 K O F x

124 M O F

125 K O F

126 N A F

127 M O I

128 K O F

129 K O F

130 M O I x
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ANONYM OFFENTLIG totalt

MAN 3 36 39

KVINNA 11 41 52

NEUTRAL 32 7 39

totalt 46 84 130

RÄTT FEL INGEN Totalt

MAN 4 22 13 39

KVINNA 0 34 18 52

NEUTRAL 0 12 27 39

totalt 4 68 58 130


