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Bakgrund 

Web 2.0 är ett uttryck som är menat att påvisa den förändring som internet har genomgått sedan det 

blev tillgängligt för allmänheten. Denna förändring har inneburit att informationsflödet inte längre är 

enkelriktat - att användaren endast läser av informationen. Nu är det mera regel än undantag att vi 

uppmuntras till att betygsätta, utveckla och distribuera information på internet. VI kan alltså tala om 

participative web eller kort web 2.0. där individen förväntas delta i informationsflödet.1  

Ett exempel på detta är videokanalen youtube som idag i viss mån konkurrerar med 

televsionsbaserad reklam då människor föredrar att själva ha kontroll över reklamen istället för att 

bli påtvingad den mitt under fredagsfilmen. Ett roligt reklamklipp på youtube kan skickas runt och bli 

sedd miljontals gånger för en betydligt lägre kostnad än vad det hade krävts om företaget hade sänt 

samma videoklipp via en tvkanal.2 Detta har inte undgått företag och organisationer som nu i allt 

större utsträckning använder sig av internet för att underlätta informationsflödet både internt och 

externt.3 

Det spektrum som är relevant för denna form av informationsspridning är visserligen 

begränsat och gäller inte samma utsträckning vardagsprodukter som tvättmedel eller mjölk, men för 

företag och organisationer som är måna om att stärka sitt varumärke och nå ut till en större publik 

har internet blivit ett viktigt verktyg.   

Denna spridning av information och åsikter sker globalt utan att ta hänsyn till geografiska 

barriärer och dessutom till en låg ekonomisk kostnad.4 Denna decentraliserande karaktär har 

förändrat strukturen för hur information sprids i grunden. Att information går från ett medium, 

exempelvis televisionen, till många är inte alltid normen.5 Världen kan idag ses som en global by, där 

alla är kopplade till alla genom internet och geografiska avstånd är av liten betydelse.6  

För organisationer som Amnesty International och Greenpeace, vars budget till stor del 

baseras på bidrag och vars aktivitet utgår från den enskilda individen, har detta skapat en rad mycket 

intressanta verktyg för deras dagliga verksamhet.7 Det finns alltså en stor möjlighet att få ut ett 

                                                           
1 OECD, Participative Web and User - Created Content. Web 2.0, Wikis, and Social Networking. Paris: 
OECD, 2007 s. 9 
2 Aaker Jennifer, Smith Andy, The dragonfly effect, San Francisco, Calif.: Jossey-Bass, 2010, s. 41 
3 Eriksson Mats, Nätens kriskommunikation, Lund; Studentlitteratur; 2009, s. 13 
4 Earl, Jennifer & Kimport, Katrina, Digitally enabled social change: activism in the Internet age, 
Cambridge: MIT press, 2011 
5 Eriksson 2009, s.22 
6 Begreppet global village myntades av Marshall McLuhan men tas upp i Gripsrud, 
Jostein, Mediekultur, mediesamhälle, Göteborg: Daidalos 2002s. 49 
7 Framledes förkortat ”Amnesty” 
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budskap via internet, till ett mycket lågt pris, om bara tillräckligt många människor väljer att sprida 

budskapet.  

I detta ligger styrkan med sociala medier, för de som lyckas använda det effektivt. Där 

traditionella media normalt har fungerat som en vägg mellan avsändare och mottagare har internet 

nu förenat dessa parter. Om Greenpeace skriver en artikel och får den publicerad i en traditionell 

dagstidning så sprids deras budskap visserligen, men responsen från läsaren till Greenpeace direkt 

blir begränsad. Möjligen kan ett svar publiceras i nästa nummer. Om denna text däremot hade 

publicerats via ett socialt nätverk på internet så är chansen större att de får en större respons från 

läsarna.8.  

Sociala nätverks betydelse i vår vardag reflekteras i det utbudet av nyutgivna böcker inom 

ämnet. För att nämna några, vars texter har varit inspirerande i skrivandet av denna uppsats, så har 

vi Jennifer Earl och Katrina Kimports uppdelning av onlineaktivism. De delar upp denna aktivism i tre 

kategorier: E-mobilizations, E-tactics och E-movements, där E-mobilizations kan vara 

demonstrationer, E-tactics ofta handlar om namnunderskrifter som signeras online och E-movements 

handlar om kampanjer likt E-mobilizations, men dessa sker helt online. Deras forskning är intressant, 

delvis för att det är ett av få verk som tar upp vikten av sociala medier för none govermental 

organizations (ngo). Vad de kommer fram till är att oavsett vilken av dessa strategier som 

organisationen väljer att använda sig av så kommer de spara mycket pengar jämfört med om de valt 

att utföra dem utan internets hjälp. Det är så att säga väldigt kostnadseffektivt att sprida en 

namnunderskrift via twitter och facebook än att göra det genom att själv vandra omkring på stadens 

gator.  

Facebook och Twitter beskrivs ofta som en mirakelmedicin som automatiskt kommer bidra 

med oändliga möjligheter när det kommer till att nå ut till en större publik, etablera ett märke eller 

sätta en sakfråga i rampljuset. Och visst har dessa sociala medier stor potential och 

framgångssagorna är många, men sociala medier är aldrig mera än vad användarna gör med det. Det 

är med detta i åtanke som jag finner den retoriska aspekten av sociala medier väldigt intressant. 

Syfte 

Amnesty International är en ideell organisation som arbetar för att världens länder ska leva upp till 

FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna. Det är en organisation som är ekonomiskt, 

politiskt och religiöst obunden och har en rådgivande funktion inom FN.  

Greenpeace är, precis Amnesty, en organisation vars ekonomiska stöd framförallt kommer från 

privatpersoner och organisationens medlemmar men de är även politiskt och religiöst obunden. 

Deras intressefrågor är främst kopplade till värnandet av naturen och miljön.  

                                                           
8 Earl, Kimport 2011, s. 25 
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Båda organisationerna är aktiva användare av sociala medier och lägger stor energi på att 

synas genom just diverse sociala medier och manifestationer. De har med andra ord starkt anammat 

de verktyg som internet idag erbjuder och använder sig av dem dagligen. 

Med denna uppsats har jag strävat efter att se närmare på hur dessa två organisationer 

använders sig av facebook och twitter, vilket idag är internets två största sociala medier. Vilka 

möjligheter och vilken problematik uppstår när organisationerna använder sig av dessa verktyg? 

Detta leder oss till den första frågeställningen:  

1a Vilka retoriska problem och möjligheter finns det i användandet av facebook och 

twitter och hur löser, alternativt, utnyttjar organisationerna detta?  

1b. Löser, alternativt, utnyttjar de möjligheterna, på samma sätt? Om inte: hur skiljer 

sig de då åt och varför? 

Jag anser det vara intressant att se hur Facebook och Twitter skiljer sig åt i rollen som kommunikativa 

plattformer, och hur Amnesty och Greenpeace skiljer sig åt i användandet av dessa retoriska verktyg. 

För om vi ser Facebook och Twitter som kommunikativa plattformer så bör vi även se dem som 

retoriska plattformer då retoriken förutsätter någon form av kommunikation. Alltså får vi då en 

andra frågeställning. 

2a. Hur förändras de kommunikativa villkoren för Amnesty och Greenpeace beroende 

på vilket av de social medier de använder? 

b. Bemöter de förändringen på samma sätt? Om inte: hur skiljer sig de sig åt? 

Denna uppsats relevans ligger således i problematiken av den retoriska situationen hos dessa 

organisationer samtidigt som en jämförelse av deras båda retorik kan bidra med ökad förståelse 

kring retoriken hos ideella organisationer i dessa nya, men kraftigt växande sociala medier.  

Att förklara varför skillnader uppstår mellan de båda organisationerna är naturligtvis av 

intresse, men är samtidigt väldigt svårt att besvara. Därför måste jag begränsa den analytiska delen 

till en kort spekulativ diskussion och inte något som jag kan hoppas använda mig av som en del av 

uppsatens syfte.  

Själva jämförelsen kommer ske mellan de tweets och facebookinlägg som producerades 

mellan en tvåveckors period; mera exakt den 19 Mars till den 2 April 2012. Totalt blev det 53 tweets 

och 25 facebookinlägg. Av dessa 53 tweets stod Amnesty för 33 och Greenpeace för 20. 

Mina frågeställningar har en generell inriktning och därför skulle det ha varit kontraproduktivt 

att aktivt välja ett datum efter speciella kriterier. Jag kunde ha valt datum som präglades av en 

händelse som fick stort medialt genomslag inom respektive organisation eller i media i allmänhet. 

Men ett medvetet val av datum skulle kraftigt präglat frågeställningen och ge den en inriktning 
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kopplat till exempelvis krisretorik eller retoriken kopplad till Fukushima katastrofen, eller konflikten i 

Syrien – vilket inte är uppsatsens syfte.  

Spår av dessa stora händelser går att finna i mitt material, likaså stora evenemang. Detta 

bryter dock inte mot min strävan efter ett material som är befriat från stora händelser då det ligger i 

organisationernas intresse att alltid belysa nya frågor och anamma händelser, enligt Bitzer och Vatz 

teorier. Valet av datum är alltså gjort på slump, tagna i närheten från att uppsatsen började skrivas. 

Detta visade sig kraftigt underlätta insamlandet av material då varken Twitter eller Facebook är 

utformade för att lätt komma åt gammal historik.  

En tidsspann på två veckor gav mig precis lagom mycket material för att kunna granska varje 

inlägg specifikt men samtidigt kunna ge mig den överblick som jag eftersträvade. Visst hade ett större 

materail varit gynnande, men faktorer som tid och uppsattsens omfattning förhindrade detta. 

 

Teori och metod  

Min utgångspunkt är att Facebook och Twitter erbjuder en rad retoriska möjligheter och 

begränsningar som Amnesty och Greenpeace troligen löser på mer eller mindre skilda sätt. Detta är 

intressant att studera ur ett retoriskt perspektiv då Facebook och Twitter har visat sig vara effektiva 

verktyg för NGO:s (none-govermental organisations) genom deras förmåga att nå en stor publik för 

en väldigt låg kostnad, men samtidigt så erbjuder dessa sociala medier en del problem att handskas 

med för att NGO:s ska nå upp till de sociala mediernas potential. 

Som en utgångspunkt för diskussionen tar jag med Lloyd Bitzers teori kring den retoriska 

situationen där han menade att den retoriska diskursen alltid är en respons på den retoriska 

situationen. Precis som ett svar alltid är en respons på en fråga.9 På samma sätt är den retoriska 

diskursen alltid bunden till den situation från där den uppkom. 

Så enligt Bitzers teori rörande den retoriska situationen så anammar Amnesty och Greenpeace 

en händelse som ger dem en anledning till att yttra sig inom sina kärnfrågor. Aktören tar tillfället i akt 

och exempelvis twittrar regelbundet tills ämnet inte längre är aktuellt.10 Vatz som i diskussionen om 

begreppet ”retorisk situation” kommit att bli något av Bitzers motpol hävdar dock att det inte är 

situationen som är utgångspunkten och dess val av diskurs utan retoriken som är utgångspunkten för 

situationen och den diskurs som retoriken får.  

                                                           
9 Lloyd F. Bitzer, “The Rhetorical Situation”, Philosophy & rhetoric, 1, 1, 1968, 
http://www.jstor.org/stable/40237697, s. 5 
10 Bitzer 1968, s. 6 

http://www.jstor.org/stable/40237697
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Ur Vatz perspektiv så tar retoriken ett av oändligt många ämnen som omger oss och väljer att 

bemöta situationen utifrån sin egen valda retoriska diskurs. 11 Detta skulle innebära att det finns i det 

närmsta oändligt antal situationer som Amnesty och Greenpeace kan välja emellan att ta upp och 

belysa. Det är deras aktiva val av situation att belysa som är kärnan i Vatz teori och motsätter sig 

Bitzers tankar kring situationen som kräver en retorisk respons.  

Jag anser att både Bitzer och Vatz drar viktiga poänger och bäst anpassas till olika situationer. 

Även om gränsdragningen inte är självklar så finns det generellt två typer av situationer: den ena 

tillhör de små händelserna. Den typ av händelser som skulle kunna passera obemärkt om inte någon 

aktör försöker bidra med att ge ett större mediealt fokus på händelsen. En sådan diskussion kommer 

alltid utgå från en given publiks perspektiv, i detta fall den svenska. Exempel på detta skulle kunna 

vara nyheten om avrättningarna i Japan som troligen bemöts på olika sätt av den svenska och 

japanska publiken.  

Den andra kategorin är de stora händelserna som Bitzer menar kräver en retorisk respons. 

Bitzer tar upp mordet på president Kennedy som exempel på en situation som kräver en retorisk 

respons.12 Vad för händelse kan motsvara en ett sådant historiskt skeende för Amnesty och 

Greenpeace? Jag anser att denna form av klassificering måste ske ur den retoriska aktörens 

perspektiv. Vi bör således inte tala om vilka händelser som universellt kräver en retorisk respons, 

utan vilka händelser som kräver en respons av Amnesty eller Greenpeace. Kan genomförandet av två 

avrättningar i Japan vara en sådan? Globalt, nej, men för Amnesty är det mycket möjligt. Ett tydligare 

exempel bör i så fall vara Sveriges ordföranderoll inom det Arktiska rådet som Greenpeace belyser 

vid flera tillfällen.  

Vad vi måste ta hänsyn till här är den retoriska situationen; hur den retoriska situationen 

hanteras med tanke på kontexten eller rådande doxa, men även de krav och förutsättningar som 

sociala medier ställer på avsändaren. Likt en rysk Matrojskadocka rymmer en docka i dockan, 

rymmer alltså här den retoriska situationen ännu en retorisk situation i sig självt. Om jag vill 

analysera den retoriska situationen som uppstår när Greenpeace använder sig av Twitter i sin strävan 

efter att skapa en dialog kring kärnkraftsfrågan så kan vi inte bara se till frågans plats i nyhetsflödet, 

eller det rådande politiska klimatet kring frågan, utan jag måste även se till de förutsättningar som 

Twitter ställer på avsändaren. Vi talar alltså här om en medieretorisk situation.  

Den medieretoriska situationen innebär alltså att vi expanderar den klassiska retorikens syn på 

talsituation och inkluderar sociala medier och tar hänsyn till att dessa sociala medier, i rollen som 

retoriska arenor, ställer speciella krav på avsändaren. Aspekter som här blir aktuella att ha i åtanke är 

                                                           
11 Richard E. Vatz, ”Philosophy and Rhetoric”, The Myth of the Rhetorical Situation, 6, 3, 1973, 
http://www.jstor.org/stable/40236848, s. 157 
12 Bitzer 1968, s. 9 

http://www.jstor.org/stable/40236848


7 
 

den potentiella konkurrensen på de retoriska arenorna, budskapets livslängd och hur man förhåller 

sig till det begränsade utrymmet.  

Min andra teori är att Facebook och Twitter skiljer sig på flera väsentliga punkter, vilket då blir 

relevant i användandet av dessa. De är båda verktyg inom sociala medier, men likt hammaren och 

skruvmejseln har de olika syften även om målsättningen är densamma så menar jag att Facebook och 

Twitter erbjuder olika förutsättningar, men ofta för att uppnå samma mål.  

En sådan funktion är användandet av så kallade hashtags[#], vars funktion är att vara en 

etikett som för samman alla inlägg som publiceras via Twitter med samma hashtag. Jag menar att 

denna funktion fungerar som en temakanal eller etikett som för de olika inläggen till rätt ström av 

information och diskussion. Genom att skriva #mänskligarättigheter kan användaren koppla sin tweet 

till den pågående debatten om mänskliga rättigheter. Jag återkommer till hashtags och topiker i en 

senare del av uppsatsen.  

Genom att se till Facebook och Twitters funktioner så hoppas jag kunna urskilja de retoriska 

möjligheter och begränsningar som finns. När dessa möjligheter och begränsningar är klargjorda 

tänker jag se hur Amnesty och Greenpeace använder sig av dessa sociala medier genom en 

komparativ undersökning där jag helt enkelt ställer Amnestys och Greenpeace twitteranvändande 

och facebooksidor mot varandra, under en tvåveckors period, för att kunna urskilja skillnader i deras 

användande.  

Jag kommer att i denna undersökning använda mig av en komparativ metod där jag ställer 

Amnestys och Greenpeace`s twitteranvändande och facebooksidor mot varandra. Detta kommer inte 

bara ge två exempel på hur dessa sociala medier kan användas utan förhoppningsvis även klargöra 

olika strategier som används i bemötandet av dessa medieretoriska situationer. 

 Vad jag kommer titta efter är deras bemötande av publiken genom att använda mig av 

pistisbegreppet. Begreppet pistis inkluderar både ethos, logos, och pathos och är således ett mycket 

brett begrepp men ger samtidigt en bra helhetsbild av vad som stödjer budskapet, avsändaren och 

gör det därför övertygande. Om vi försöker översätta pistis till svenskan så skulle vi hamna 

någonstans mellan ”bevis”, ”tro” eller ”förtroende” vilket tillsammans ger en duglig sammanfattning 

av begreppet.13  Jag förväntar mig alltså inte kunna göra en komplett tolkning av pistisbegreppets alla 

sidor och tolkningar för att sedan applicera dem på det material jag har att arbeta. Däremot så är jag 

övertygad om att de kommer fungera som riktlinjer och ge oss en generell bild över hur 

organisationerna väljer att forma sin retorik. Det kan dock vara på sin plats att ge en kort 

sammanfattning av pistisbegreppets alla delar.  

                                                           
13 Lindqvist Grinde, Janne, Klassisk retorik för vår tid, Lund: Studentlitteratur, 2008, s. 77 
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  Begreppet ethos är både brett och tycks även svår definierat, vilket inte minst blir tydligt om 

vi ser till den svenska retorikforskningen. 14 Som Janne Lindqvist Grinde påpekar i sin bok Klassisk 

retorik för vår tid, så är den klassiska retoriken (vilket i detta fall fokuserar främst på Aristoteles 

Retoriken) ett dåligt verktyg för att analysera ”icke-retoriska aspekter” av ett tal. Det innebär att för 

att använda oss av ethosbegreppet så måste vi, enligt den klassiska retoriken, bortse från faktorer 

som etnicitet eller kön för sådana faktorer faller bortom retorikens ramar.  

Problematik som uppstår när vi tar klassiska begrepp som ethos och anammar det till en 

modern kontext blir att begreppen kan skava sig. Kan vi exempelvis använda oss av tolkningen att 

ethos handlar om karaktär och person för att sedan applicera det på en person? Jag menar att vi kan 

det. Vi lever trotts allt i en värld där företag arbetar hårt med att forma företagets karaktärer, dess så 

kallade image. Jag tänker därför framförallt se om denna image förändras något för Amnesty och 

Greenpeace genom deras användande av Facebook och Twitter. Huruvida de anspelar på sina 

respektive ethos i sin retorik är också av intresse och hjälper mig att analysera deras användande av 

dessa sociala medier.  

Det finns det tre inriktningar inom begreppet ethos nämligen fronesis – att framstå som en 

intelligent person, arete – en moraliskt god person och evnoia – att verka ha goda avsikter mot sina 

medmänniskor, som jag anser har en central betydelse i denna analys.15 Dessa begrepp kan hjälpa 

oss urskilja vilken karaktär deras ethos får.  

Logos är den rationella delen av retoriken, även om dess exakta innebörd också är omstridd. 16 

För Aristoteles, som även såg retoriken som en strävan efter det sanna, var logos grunden för 

argumenten som skulle bevisa detta sanna.17Starkt kopplat till logos är begreppen enthymem och 

paradigm. Enthymem är argument som grundar sig på logiska resonemang likt ”det är bra att ha ett 

stort kontaktnät på Facebook för då når du många människor.” medan paradigm innebär att du 

grundar ditt resonemang på exempel, som ”Lisa nådde väldigt många människor via sin 

Facebookkampanj och hon har väldigt många vänner på Facebook.”18 Enthymen och paradigm kan 

även kopplas till de övriga delarna av pistis; man kan använda sig av ett exempel för att stärka sin 

person –ehtos, eller ta upp ett tragiskt exempel för att väcka känslor – pathos.19 

                                                           
14 För vidare läsning kring ethosproblematiken: Andersson, Robert, Karaktärens karaktäristiker Om 
definitionen av ethos, C-uppsats vid avdelningen för retorik, Litteraturvetenskapliga intuitionen, Uppsala 
universitet 2011. 
15 Lindqvist Grinde 2008, s. 91 
16 Lindqvist Grinde 2008, s.79 
17 Aristoteles, Retoriken (över. Johanna Akujärvi), Retorikförlaget, Ödåkra, 2012, s. 70 
18 Lindqvist Grinde 2008, s. 98-99 
19 Lindqvist Grinde 2008, s. 101 
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Begreppet pathos innefattar den känslomässiga delen. Det är ofta mer skiftande i sin natur än 

exempelvis karaktärsdrag som kan kopplas till ethos men ska inte underskattas som medel till att 

övertyga. Genom att väcka känslor för en särkskild fråga kan retoriken vinna gehör.20 

Användandet av pistisdelarna finner jag viktig i analysen av den medieretoriska situationen för 

att de är de grundläggande delarna i retoriken och kommer att beröras på något sätt vid en retorisk 

analys. För att se hur de båda organisationerna bemöter den medieretoriska situationen så är dessa 

begrepp av relevans. Likaså är topos – alltså topiker eller ämnes ursprung av intresse. Genom att se 

till vilka ämneskällor organisationerna går till kan vi få en överblick av hur organisationerna bemöter 

sin publik och deras retoriska strategier i allmänhet.  

Jag väljer att använda mig av Grinde`s definition av begreppet topik; där en topik är en plats dit 

retorikern hämtar sin sina argument – en mental plats för inspiration.21 Men som Grinde även 

påpekar så handlar det även om val av infallsvinkel. Ett ämne har alltså inte ett antal givna topik som 

det gäller att lära sig, utan det kan handla om ett medvetet val beroende på hur du vill belysa en 

fråga – vilken del av repertoaren av allmänt kända åsikter du väljer att använda dig av.22  

Slutligen vill jag ta upp begreppet doxa. Doxa handlar om våra föreställningar om vad 

publikens anser är rätt och sant23. Det har alltså ingenting att göra med vad som faktiskt är sant, utan 

endast om allmängiltiga föreställningar. 

Mats Rosengren gör därför starka kopplingar mellan doxa och logos. Då logos i rollen som den 

mänskliga rationaliteten går han i hand med doxa.  Då vi, som rationella varelser, med hjälp av vårt 

förnuft skapar oss en världsbild som vi finner rationell.24 Då dessa sociala medier kommer rikta sig 

mot den svenska publiken utgår jag från ett så kallat ”svenskt doxa”; alltså min uppfattning om vad 

som är normen i det svenska samhället och dess kultur. Doxa handlar alltså om kvalitativa gissningar. 

Att en Amnestymedlem anser att dödsstraff är förkastligt tillhör doxa, men om publiken är den 

generella svensken, är svaret då lika självklart? Detta är problematik som är viktig att ha i åtanke när 

man funderar över vilka som tillhör publiken och vilken doxa som de kan tänkas dela. 

Precis som ethos, logos och pathos tycks glida in i varandra så kan även en analys av topiker 

användas för att karakterisera doxa. Genom att se vilka topiker som ofta förekommer kan vi alltså dra 

slutsatser om samhället.25 

 

                                                           
20 Lindqvist Grinde 2008, s. 80-83 
21 Lindqvist Grinde 2008, s. 125 
22 Gripsrud s. 200-201 
23 Lindqvist Grinde 2008, s. 48 
24 Mats Rosengren, Doxologi: en essä om kunskap, Åstorp: Retorikförlaget, 2008, s. 9 
Chaïm Perelman, Lucie Olbrechts-Tyteca, ”Traité de l`argumentation. La nouvelle rhétorique, 1958, s 
112 och 114. Citerad i Mats Rosengren, Doxologi: en essä om kunskap, Åstorp: Retorikförlaget, 2008, s. 
86-87 
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För att underlätta den komparativa undersökningen har jag valt att i min analys av Twitter dela 

in alla tweets i följande kategorier: svar, uppmanande, informerande och retweets. Under svar går de 

tweets som är en respons på något en annan användare har skrivit – alltså där det uppstår en 

kommunikation mellan organisationen och en annan användare. Uppmanande innebär att 

twitterinlägget har en uppmanande tes och försöker alltså få läsaren att göra någonting. 

Informerande tweets är de tweeets vars syfte endast är att sprida information eller göra ett 

ställningstagande. Retweets är tweets som inte ursprungligen är skrivna av organisationerna men 

som de har valt att ta upp och på så vis sprida vidare informationen. . Facebook använder sig 

naturligtvis inte av retweets, så där får jag istället titta efter användandet av länkar till andra 

organisationer och personers inlägg. 

Jag har som sagt inte som syfte att analysera organisationernas faktiska intentioner. För den 

retoriska effekt man har för avsikt att skapa och vad publiken egentligen upplever inte behöver vara 

samma sak. Istället tänker jag använda mig av Joshua W. Busbys teori kring retorisk underminering, 

vilket han kallar för framing26. Detta uttryck används för att beskriva hur aktörer med mindre politisk 

makt än sin motståndare använder sig av en retorik baserad på moraliska värderingar.27Detta kan 

jämföras med den svaga partens gerillataktik inom retoriken. När resurserna och den materiella 

motivationen talar emot den ena parten, så kan denna svagare part använda sig av framing. Man 

väljer alltså att nyansera en fråga så att perspektivet man belyser frågan med passar ens egen 

agenda.28 På detta sätt låser man motståndaren retoriskt genom att kraftigt försvåra förespråkandet 

av någon annan linje än den som framstår som ”god” eller ”rättfärdig”. 29En aktör riskerar alltså att 

försvaga sitt ethos, framförallt inom arete och eunoia.  

I detta fall handlar det om Amnesty och Greenpeace strävan efter att få igenom förändring hos 

än större organisationer som NATO, men även stater. Den retoriska strategi de då använder sig av är 

en underminering av motpartens ethos och på så vis kan de låsa sin till synes starkare motståndare 

retoriskt.  

Man för retoriken till topiker som kretsar kring värderingar och för en dialog kring normer. Att 

gå emot Amnestys och Greenpeace begäran kan då innebära att man riskerar att framställas i dålig 

ljus, bli något av en bov.30 Kan frågan dessutom stärkas genom att det kan vara lönsamt ur ett 

                                                           
26 Detta begrepp myntades av Erving Goffman (se gärna Goffman, Erving, Frame analysis: an essay 

on the organization of experience, Cambridge, Mass: Harvard U.P, 1974) och byggdes sedan vidare av 
Jim A. Kuypers. Busbys användande av begreppet anser jag dock mest relevant för mig då han lägger 
mycket fokus på, och har utvecklat vidare framing som medel till att begränsa sin retoriska motståndare. 
Medan Kupyers mera använder framing som ett analytiskt verktyg.  

27 Busby, W. Joshua, Moral Movement and Foreign Policy, Cambridge: Cambridge University 
Press 2010, s. 50 
28 Kuypers, Jim A. (red.), The art of rhetorical criticism, Boston; Pearson/ Allyn and Bacon, 2004 s. 186 

 
30 Busby 2010, s. 50 
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materiellt perspektiv så stärks argumentationen naturligtvis ytterligare.31 Ett materiellt perspektiv 

behöver då inte bara innebära pengar utan kan vara vilken form av resurs som helst.  

För en politiker kan en sådan förlust av prestige vara förödande på hemmaplan, mycket 

beroende på hur starka de relevanta grupperna är i hemlandet. I ett land där en rörelse har ett stort 

inflytande, är det svårt för en politiker att gå emot frågor som tillhör dessa gruppers agenda, vilket då 

leder till ett brott mot doxa. Denna modell är alltså inte relevant för en politiker som representerar 

ett land där åsiktsfriheten är begränsad eller där det inte finns någon stark tradition av mänskliga 

rättigheter eller miljörörelser. Att försöka med en skamretorik mot en sådan aktör vore inte lika 

effektivt.32Detta grundar sig då i att brott mot doxa, inte spelar någon större roll då de politiska 

konsekvenserna inte behöver bli särskilt stora. Denna retoriska låsningstaktik blir alltså verkningslös. 

I sådana normativa debatter där topikerna tenderar att vara svartvita kan diskussionen handla 

mer om vad som är rätt och fel än vad som bör förändras. Amnestys krav på att avskaffa dödstraffet 

kan alltså kontras med att ifrågasätta huruvida dödsstraffet verkligen är något ont. Greenpeace krav 

på att minska koldioxidutsläppen kan kontras med att motparten ifrågasätter huruvida det verkligen 

påverkar miljön.33  

 

Avgränsning 

Jag har valt att bortse från organisationernas hemsidor och istället fokusera på de mera 

icketraditionella sociala medierna på internet: facebook och twitter. Anledningen till detta är att en 

traditionell hemsida i stort sett kan formas helt efter ägarens behov och vilja, medan 

organisationerna måste anpassa sig i sitt användande av facebook (enligt de utformningsverktyg som 

facebook erbjuder och icke erbjuder) och twitter (där främst det begränsande antalet tecken är det 

primära problemet.) Det är således mer intressant ur ett retoriskt perspektiv.  

I valet av att endast studera dessa två organisationer istället för en övergripande studie av 

ideella organisationer generellt, ligger valet naturligtvis i det enorma omfång denna undersökning då 

skulle få. Jag väljer dem för deras aktiva användande av facebook och twitter och för att de tillhör de 

mest etablerade organisationerna inom sociala organisationer.  

Jag väljer även att inte gå in på djupet i analysen av resultatet av deras användande av sociala 

medier, utan fokuserar enbart på deras strategier. Huruvida en retorisk strategi är framgångsrik eller 

inte ställer en rad nya frågor som jag gärna hade försökt besvara men som inte hade platsat innanför 

denna uppsats storleksram.  

                                                           
31 Busby 2010, s. 52 
32 Busby 2010,  s. 236 
33 Busby 2010, s. 54 
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Slutligen väljer jag att endast fokusera på deras svenska sektioners facebooksidor och 

twitterkonton. Då detta kommer att vara en komparativ undersökning så menar jag att det gynnar 

den retoriska analysen om den primära publiken kommer från så snarlika kulturella bakgrunder som 

möjligt. Risken för kulturella misstolkningar minimeras därför och vi får en analys av deras retoriska 

strategier som inte är bunden till en primär publik från olika kulturella grupper.   

Tidigare forskning och val av material 

För att vara ett så pass nytt fenomen har det skrivits förvånansvärt mycket kring Twitter och 

Facebook. Detta kan såklart förklaras med den genomslagskraft dessa båda fenomen har haft. Den 

tidigare forskningen präglas dock sällan av något större djup utan består främst av nyskrivna 

uppsatser och böcker som för fram diskussioner som inte riktigt tar sig ned på djupet av dessa sociala 

medier. De är välskriva och har gett mig nytt fokus på ämnet, men ämnets ringa ålder tycks prägla 

forskningen.  

Fokus tycks dessutom ligga på den ekonomiska biten, som hur sociala medier så som twitter 

och facebook har sparat pengar för sociala organisationer medan väldigt lite har skrivits angående de 

retoriska utmaningar och möjligheter som uppstår kring dessa sociala medier.34 

I mitt val av material har jag därför fått gå från allt mellan C-uppsatser och masteruppsattser 

till ekonomiska handböcker i mitt sökande. Primärt har jag använt mig av följande verk: Moral 

Movements and Foreign Policy av Joshua W. Busby som är assistant professor inom public affairs, 

framförallt hans teorier kring framing. Jennifer Earl och Katrina Kimports Digitally enabled social 

change: activism in the Internet age har gett en bra bakgrundsbild av olika sätt som organisationer 

använder sig av onlineaktivism. Mats Eriksson drar intressanta slutsatser i Nätens kriskommunikation 

kring hur information förmedlas och sprids. Slutligen vill jag framhålla Jostein Gripsrud som i sin bok 

Mediekultur – Mediesamhälle berör teorier kring retoriska tecken baserade på doxa.  

Av uppsatserna jag läste hade jag absolut mest nytta av Jan Nilssons och Per Håkanssons 

Sociala och lokala medier En studie av nyttor inom sociala nätverk. Även om deras uppsats 

fokuserade på journalistikens koppling till sociala medier så var deras bakgrundskapitel välskrivet 

med ett brett spektrum av sociala mediers funktioner och användningsområden. Därför var denna 

uppsats en naturlig utgångspunkt för min egen forskning.  

                                                           
34 Exempel på uppsatser som berör sociala medier men ett annat perspektiv och som av den 
anledningen inte var till alltför stor hjälp i detta arbete var D-uppsatsen Pr och marknadsföring inom 
social medier av Astrid Lidman vid Uppsala universitet vid intuitionen för informatik och media, Jonas 
Levins C-uppsats Att övertyga på 140 tecken En studie om Carl Bildts användning av twitter vid 
Göteborgs universitet, intuitionen för kommunikation och medier. Bland böcker som hade den mera 
trevande forskningen kan nämnas titlar så som Collins, Tim, The little book of Twitter. London: 
Michael O'Mara Books, 2009 och Smith Treadaways veckoguide för lyckad facebookmarknadsföring i 
Treadaway, Chris & Smith, Mari, Facebook marketing: an hour a day, Indianapolis: Wiley Pub, 
2010. 
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Mats Rosengrens bok Doxologi gav intressanta infallsvinklar på ett svårdefinierat begrepp. 

Hans upplysningar om begreppens övergränsande egenskaper inom områden jag inte tidigare 

reflekterat över, likt doxa och topiker  var både intressant och matnyttig läsning.  

Janne Lindqvist Grinde har varit till stor hjälp vid definierandet av retoriska begrepp. Med 

fötterna i den klassiska retoriken men med blicken satt på vår samtid har hans verk Klassisk retorik 

för vår tid en god utgångspunkt. Grinde påstår sig grunda sin bok på Aristoteles syn och tolkning av 

retoriken, därav kan man då tycka att jag också, i första hand, borde gå till Aristoteles.35 Jag menar 

dock att, även om Aristoteles var först och på många sätt beredde vägen för framtida retoriker fram 

till våra dagar så har Grinde på ett givande sätt belyst den problematik som kan förekomma när vi tar 

Aristoteles text och applicerar den på moderna problem. Inte minst då Aristoteles tenderar att vara 

något ”luddig” och ibland även inkonsekvent i användandet av sin termologi. 

Den som söker råd i hur man bäst når ut till en större publik, attraherar publik till sin blogg 

eller får fler followers till sitt twitterkonto kommer hitta oändligt med råd och självhjälpsböcker.  

Två av dessa som har stått ut från mängden har varit The dragonfly effect och Twitter for good. 

Där den första boken är skriven av den första boken som är skriven av Jennifer Aaker som är 

proffesor i marknadsföring vid Stanfords Univeristet och hennes man och kollega Andy Smiths. 

Twitter for Good är skriven av Claire Diaz-Ortizs som arbetar med social innovation på Twitter och har 

en examen på Stanford.  

Om Facebook 

Facebook är världens näst mest besökta hemsida efter google.36 Besökarna välkomnas med följande 

ord: Facebook helps you connect and share with the people in your life. Om vi letar lite så kan vi även 

hitta denna text under sidan ”about”: “Facebook's mission is to give people the power to share and 

make the world more open and connected.”37 

Denna kontakt med andra människor sker genom din profilsida, numera även kallad timeline. 

Här lägger du upp information om dig själv som du delar med de vänner du har accepterat som dina 

vänner. Den är även kopplad till din wall, där andra kan publicera meddelanden. Men meddelanden 

kan även skickas privat. Kontakten på facebook sker alltså framför allt med människor som du har 

någon form av relation till, även om viss kontakt kan ske i de olika grupperna och events (händelser 

eller evenemang som någon har tagit initiativet till och förespråkar via facebook) som användaren 

har möjlighet att ta del av.  

                                                           
35 Lindqvist Grinde 2008, s. 33 
36 http://www.alexa.com/search?q=facebook&r=home_home&p=bigtop (2012-03-30) 
37 http://www.facebook.com/facebook?sk=info (2012-03-30) 

http://www.alexa.com/search?q=facebook&r=home_home&p=bigtop
http://www.facebook.com/facebook?sk=info
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Det är dock inte bara personer som har användare på facebook utan även företag eller 

organisationer som exempelvis Amnesty International eller Greenpeace. Informationen som företag 

och organisationer lägger ut blir ofta inte tillgänglig fören användaren har utnyttjat like funktionen på 

sidan. Like fungerar både som ett bekräftande att du är positivt inställd till det som facebooksidan 

representerar men kan även vara en nyckel för att komma åt sidans material. Precis som endast 

användare har tillgång till din profilsida först när du accepterat dem som vänner så har många 

organisationer och företag sina sidor stängda för alla som inte har tryckt in like-knappen.38 Dock så 

innebär det inte att de som får ditt stöd genom like kommer få tillgång till din information, utan detta 

flöde är enkelriktat.39  

Med dina facebookvänner kan du som sagt dela information om dig själv men även posta 

information på din wall som då kommer konkurrera med all information som dina vänner publicerar 

på sina sidor i det allmänna facebookflödet. Vi bör därför här göra klart att det handlar om tre rum: 

profilsidan/timeline, facebooks allmänna sida och alla sidor som är kopplade till de intressegrupper 

och events som användaren tar del av.  

På den allmänna sidan så sker det allmänna nyhetsflödet där alla dina vänners inlägg 

publiceras. På din sida hittar du det som du själv har publicerat och alla inlägg som är adresserade till 

dig eller som du tar del av. Sista rummet är då exempelvis Amnestys och Greenpeaces sidor där de 

publicerar sin information. Deras information kan även få plats i det allmänna flödet, men generellt 

sker all kommunikation med organisationerna via deras profilsidor. Det allmänna nyhetsflödet 

fungerar då som en slags förstasida som är specialskriven efter dig beroende på vilka dina vänner är 

och vad de har publicerat och vilka grupper och organisationer du gillar.  

Den medieretoriska situationen rörande publiken skiljer sig här betydligt från den klassiska 

publiken på flera punkter. För det första så är publiken ofrivillig och tvingas ta del av nyhetsflödet 

hans vänner är intresserad av. Personen blir något av en ”andrahandspublik”. Detta kan handla om 

allt från att person X får information om det inlägg som person Y delar med sig av via en organisation 

som Y gillar men som X inte gillar. Men person X kan även få ta del av bilderna av person Y:s hund.  

För Amnesty och Greenpeace innebär detta att deras publik i första hand är de människor som 

är inne på deras profilsidor och läser, men även de som läser inläggen genom att, som i exemplet 

ovan, person Y delar med sig av så att den sprids vidare till det allmänna nyhetsflödet.  

Facebooks fördelar och nackdelar 

Facebooks styrka ligger alltså i dess verktyg som hjälper dig att hålla kontakt med vänner och 

bekanta. Du kan snabbt få en överblick över allt från vart din vän arbetar till vad han åt till frukost – 

                                                           
38 http://www.facebook.com/help/like (2012-03-30) 
39Nilsson Jan, Håkansson Per, Sociala och lokala medier En studie av nyttor i sociala nätverk, Göteborgs 
universitet, 2011, s. 7 

http://www.facebook.com/help/like
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beroende på vilken information användaren väljer att publicera. Du kan även få en snabb överblick 

över vad som publicerats som rör dig och vad som skett i de diskussioner du tar del i. 

Amnestys och Greenpeaces facebooksidor får rollen som en andra hemsida men denna är mer 

fokuserad på kommunikation och mera kortvarigt informationsflöde. Det är även lättare att sprida 

information och nyheter via organisationernas facebooksida via de användare som säger sig gilla 

sidan. På detta vis kan organisationerna sprida information via sina anhängare till människor som 

inte är medlemmar.  

Facebook kan även kopplas till hemsidor utanför Facebooks hemsida. Det är alltså möjligt för 

en användare att gå in på en artikel på Amnestys eller Greenpeaces hemsida och använda sig av like-

funktionen som då är kopplad till Facebook. Denna artikel kommer då kopplas till den personens 

facebookkonto och dyka upp i det allmänna flödet och på personens personliga Facebookprofilsida. 

Möjligheten att starta events kan användas av aktivister för att organisera aktiviteter i 

organisationernas namn. En aktivist kan exempelvis kalla till en demonstration bland sina vänner som 

i sin tur har möjligheten att sprida det bland sina vänner och på så vis finns det en möjlighet att en 

kedjeeffekt skapas. 40 Denna form av rekrytering kan alltså ske mycket snabbare än som var möjligt 

innan internet, men även till ett lägre pris då organisationen ofta kan skära ner på den administrativa 

kostnaden då allt sköts via ett facebookkonto. Behovet av lokal som samlingsplats har även det 

minskat då kommunikationen nu sker online. 41Det är även lättare att nå människor som inte är 

medlemmar, men som ändå delar vissa nyckelvärderingar.42 Inte heller finns det någon kostnad 

bunden till antalet människor som rekryteras utan den stannar vid noll. Detta kan vara av stor vikt vid 

användandet av exempelvis en elektronisk protestlista där man försöker få namnunderskrifter hos 

grupper av människor utanför den egna organisationen.43 Vad som uppstår är alltså en omedelbar 

gemenskap.44I och med detta kan vi även prata om en stark utvidgning av den publiken. Människor 

på andra sidan jorden är inte längre bortom organisationernas räckvidd utan kan lika lätt nås 

elektroniskt som grannen.45 

Rekryteringsbasen är dessutom helt geografiskt obunden. Människor kan rekryteras och välja 

att skriva på en namninsamling, oavsett vart de befinner sig på jorden. Detta bör alltså jämföras med 

exempelvis de namninsamlingar som rekryterar person till person; denna form av rekrytering kan 

möjligen få en starkare personlig kontakt – på gott och ont, men är helt bunden till sin geografiska 

närmiljö. Denna form av namninsamling kräver även en större mängd människor och mycket mera 

                                                           
40 http://www.facebook.com/help/events/create (2012-03-30) 
41 Earl, Kimport 2011, s .8 
42 Earl, Kimport 2011, s. 27 
43 Earl Kimport 2011, s. 28 
44 Eriksson 2008, s. 23 
45 Eriksson 2008, s. 24 

http://www.facebook.com/help/events/create
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tid, vilket också bör ses som en kostnad, jämfört med den individ som på ett par minuter kan nå ut till 

hela sin vänskapskrets och än fler.46 

Om Twitter 

Att svara på hur många som twittrar i Sverige idag är inte helt lätt. För det första måste vi skilja på en 

aktiv och passiv användare men samtidigt konstatera att en passiv användare inte behöver vara en 

”död” användare. Med detta vill jag påpeka att en passiva användare behöver endast vara passiv 

rörande publiceringsaspekten, men kan mycket väl regelbundet läsa vad andra twittrar.  

Företaget Intellecta som är de enda som gjort någon omfattande undersökning av det svenska 

twitteranvändandet har kommit fram till att det idag finns drygt 91000 användare som twittrar på 

svenska.47 För denna analys är dessa så kallade passiva användare också av intresse då de inte kan 

exkluderas från den potentiella publiken, men vi kan hur som helst notera att antalet 

twitteranvändare är endast en bråkdel av facebookanvändarna. En annan viktig aspekt att ha i 

åtanke angående de svenska twittervanorna är att majoriteten av tweetsen skrivs av en minoritet – 

en twitterelit, om man så vill.48 10% står för 80% av alla tweets och har därför stort inflytande på 

denna arena.  

Twitter har med andra ord inte slagit igenom i Sverige än om man jämför med de 4,6 miljoner 

svenskar som har en Facebookanvändare.49 Vi kan dock inte dra en direkt parallell mellan antalet 

användare och det inflytande som twitter har. Hänvisningar till twitter eller tweets sker dagligen. 50 

Människorna bakom Twitter väljer dock att beskriva sig på följande sätt: 

Twitter är ett realtidsnätverk av information som ansluter dig till de senaste historierna, idéerna, åsikterna och 
nyheterna om vad helst du finner intressant. Hitta helt enkelt de konton du tycker är mest intressanta och följ 

konversationerna. Själva hjärtat i Twitter är små informationsbitar som kallas tweets. Varje tweet är 140 
tecken, men låt dig inte luras av längden—du kan upptäcka mycket på så litet utrymme. Du kan se foton, videor 

och konversationer direkt i tweets för att se hela historier på en gång, allt på samma plats.51 
 

Enligt Twitter ska vi alltså snabbt kunna nå den senaste informationen inom ett brett spektrum 

och konversera kring dessa. Vi bör inte avskräckas av utrymmesbristen utan de menar att man 

kommer långt på de 140 tecken som vi har till vårat befogande. Och vi kan även ta del av foton och 

videor som komplement till de historier vi vill ta del av. Om detta stämmer så ska Twitter kunna 

                                                           
46 Earl, Kimport 2011, s. 10-11 
47 http://intellectawebb.se/wp-content/uploads/2011/02/Twittercensus.pdf s. 1 (2012-05-09) 
Med en aktiv användare menar de alltså en person som själv publicerar en tweet, men räknar alltså bort 
de användare som endast avläser tweetflödet och även de som väljer att twittra på exempelvis engelska 
istället för svenska. En användare för dem är alltså någon som själv har publicerat tweets, men måste 
även följa eller följas av någon.  
48 http://intellectawebb.se/wp-content/uploads/2011/02/Twittercensus.pdf s. 10 
49 http://checkfacebook.com/ (2012-03-27) 
50 http://intellectawebb.se/wp-content/uploads/2011/02/Twittercensus.pdf s. 10 
51 https://twitter.com/about (2012-03-27) 

http://intellectawebb.se/wp-content/uploads/2011/02/Twittercensus.pdf
http://intellectawebb.se/wp-content/uploads/2011/02/Twittercensus.pdf
http://checkfacebook.com/
http://intellectawebb.se/wp-content/uploads/2011/02/Twittercensus.pdf
https://twitter.com/about
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erbjuda samma tjänster som Facebook, även om deras tillvägagångssätt skiljer sig. Men stämmer 

detta?  

Twitter anser sig vara ett verktyg för företag i deras strävan efter att kunna kommunicera med 

sina kunder, men även för att göra världen till en bättre plats genom att erbjuda annonsplats för 

ideella organisationer. De påpekar även att en positiv laddad historia som förs fram via Twitter 

kommer inspirera oss och förbättra världen vi lever i.52  

Dessa ideal tycks optimala för både Amnestys och Greenpeace syfte. Topiker som texten 

anspelar på, är passande för Amnestys och Greenpeaces verksamhet. De säger sig vilja sträva efter 

mer än att bara vara ett kommunikativt verktyg utan vilja vara en del i att göra världen till en bättre 

plats. Att företag påstår det är ingenting nytt och jag ser väldigt lite som pekar mot att Twitter skulle 

vara något mer än vad användaren väljer att twittra om.  

Vad twitter egentligen tycks erbjuda är ett verktyg för att kunna bli en del av en kommunikativ 

process. Genom att twittra bidrar man till en pågående dialog. Man skriver ett dialogbidrag oftare än 

det klassiska talet och skickar sedan ut det i den ström av andra små dialogbitar för att etablera sin 

närvaro på denna retoriska arena. Åtminstone är det vad minoriteten tycks göra genom sitt intensiva 

twittrande medan majoriteten mera läser av flödet.53 

Spridningen av tweets, vilket då även innebär en starkare etablering av ett ämne, sker 

framförallt via retweetfunktionen. Denna funktion innebär att användaren väljer att ta en annan 

aktörs tweet och sprida den informationen vidare till sina followers – vilket motsvarar användarens 

kontaktnät54. Målet med att publicera en tweet är alltså att inom ramen av 140tecken skapa ett 

budskap som andra användare väljer att sprida vidare.  

Användare väljer här att bidra till detta flöde, eller endast ta del av informationen. Det handlar 

alltså väldigt lite om att underhålla kontaktnät vilket ofta är fallet på Facebook, utan mera om att ta 

del av, och möjligen, sprida information.55 

 

Twitters fördelar och nackdelar 

Twitters främsta syfte är att erbjuda användaren möjligheten att publicera korta meddelanden, så 

kallade tweets, likt offentliga sms med ett särskilt tema.  Dessa meddelanden kan riktas till en person 

eller kopplas till ett ämne. Detta kan exempelvis ske genom att vi använder oss av ett ”@” framför 

användarnamnet vi vill rikta vår tweet till.  Vill vi koppla det till ett ämne så skrivs en så kallad 

hashtag vilket ser ut på följande sätt: ”#”. Det finns inga färdigbestämda kategorier eller ämnen utan 

                                                           
52 https://twitter.com/about (2012-03-27) 
53 http://intellectawebb.se/wp-content/uploads/2011/02/Twittercensus.pdf s. 4 (2012-05-09) 
54 http://support.twitter.com/articles/77606-faqs-about-retweets-rt (2012-05-09) 
55 Nilsson, Håkansson 2011, s. 8 

https://twitter.com/about
http://intellectawebb.se/wp-content/uploads/2011/02/Twittercensus.pdf
http://support.twitter.com/articles/77606-faqs-about-retweets-rt
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det är upp till användaren att bestämma vad han vill skriva efter sin hashtag. På så vis fungerar 

hashtagen på samma sätt som en etikett och hjälper människor att hitta information om det ämne 

som de söker efter.56 Amnesty använder sig av #amnestylive för att göra om twitter till en chattkanal 

där användare kan ställa frågor till utvalda personer.57 #eyesonsyria användes för att organisera 

twittrandet kring händelserna i Syrien och människor världen över uppmanades att använda sig av 

denna hashtag samtidigt.58 

Den primära effekten om denna retoriska strategi lyckas blir att ämnet sprids till en större 

krets och diskuteras förhoppningsvis på fler forum. Den sekundära effekten blir att organisationen 

förankrar sitt ethos genom att synas i sammanhang som aktören vill blir förknippade med. För 

exempelvis Greenpeace blir det alltså en dubbel framgång om en tweetkampanj kring 

kärnkraftsfrågan sprids effektivt. Delvis förs frågan fram och får mer plats, men samtidigt så syns 

organisationen. 

Den största publikkällan kan dock vara användarens follower, vilket omfattar den grupp av 

användare som prenumererar på personens tweets. En användare som har många followers har 

därför en större chans att få fler läsare, än en användare med få followers. Det är dock ingen garanti 

att den som har flest followers får störst genomslagskraft med sin tweet. En tweet kan spridas vidare 

genom en så kallad retweet. Detta innebär att någon har tagit vara på någon annans tweet och 

spridit den vidare till sina followers. Genom att fånga uppmärksamma nyheten hos nyckelanvändare 

med många followers kan man nå  en stor publik trotts att man själv har ett begränsat antal 

followers. 

Kortfattat kan Twitter ses som ett kaosartat nyhetsflöde i realtid, där varje bit av information 

har väldigt kort livslängd men där nyhetsflödet är väldigt stort och selektivt. Användaren har stor 

kontroll på vad för information personen i fråga vill ta del av och kommer på så vis undan de mer 

traditionella nyhetskanalernas filter.  

Vad twitter inte är bra på är att publicera långa tweets. Det är inte så att det är omöjligt; med 

tilläggsprogram kan du skriva tweets som är längre än ursprungsformatet, men vad som händer då är 

att den långa tweeten blir uppdelad i flera stycken som publiceras efter varandra. Risken med långa 

tweets är att de uppfattas som svårläsliga och blir en del av mediebruset och drunknar i flödet av 

tweets.  

Det är inte heller möjligt att publicera bilder eller videor direkt i din tweet, utan dessa måste 

länkas in likt en hänvisning. En bilds direkta budskap kan således inte nås fram direkt till läsaren utan 

denna måste övertygas att det är värt att gå in på länken.  
                                                           
56 Nilsson, Håkansson 2011, s. 9 
57 http://www.amnestyusa.org/get-involved/amnesty-live (2012-03-29) 
58 http://humanitariannews.org/20120313/amnesty-international-s-eyes-syria-project-needs-you (2012- 
03-29) 

http://www.amnestyusa.org/get-involved/amnesty-live
http://humanitariannews.org/20120313/amnesty-international-s-eyes-syria-project-needs-you
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Däremot kan man, precis som med facebook, länka sidor från Amnesty och Greenpeace direkt 

till sitt twittterkonto, utan att behöva kopiera url-adressen.  

Hur använder Amnesty Facebook? 

Tretton inlägg publicerades på Facebook mellan 19 Mars till den 2 April. Alla dessa hänvisade till ett 

inlägg på deras hemsida eller en Amnestyproducerad youtubevideo. Det fanns alltså inget inlägg som 

stod självständigt utan alla var en länk vidare, främst till hemsidan.  

På tretton inlägg så användes share-funktionen 307 gånger, med ett snitt på 23,6 delningar per 

inlägg. Precis som i sitt användande av Twitter fortsätter Amnesty att bara använda sig av, och 

hänvisa till, sitt eget material.   

Flera videolänkar publicerades vilket skiljer sig från deras Twitteranvändande. Dessa fick även 

stor respons med högt sharesnitt och många kommentarer. Like-funktionen användes flitigt, 1157 

gånger under dessa tretton inlägg med ett snitt på 89 like per inlägg.59 

Vi kan här se att Facebooksidan används som en länk till hemsidan men fungerar även som 

nätverk.  

Publiken tilltalas inte av organisationen om det inte har uppstått någon form av problem. 

Användaren som signerar sina kommentarer med ”Jimmy från Amnesty” träder endast in i 

diskussionen om kritik mot organisationen förekommer. Som aktör står alltså Amnesty tillbaka och 

låter medlemmarna föra diskussionen själva.  

Förekomsten av uppmaningar till agerande sker ett flertal gånger. Främst handlar det om 

spridning av information eller att besökaren ska ta del av informationen. Detta sker vid fem tillfällen 

av de tretton inläggen. Vid ett tillfälle uppmanas även besökaren att gilla sidan. Två gånger 

uppmanas besökaren att skriva under eller anmäla sig till ett evenemang (i detta fall det nationella 

årsmötet.) 

Det uppmuntrande som sker till facebook aktivism kretsar alltså främst kring att ta del och 

sprida information. 

Retoriska strategier som kan placeras under kategorin framing sker vid tre tillfällen: civila 

dödsfall vid bombningar av NATO, misshandelsfall i Azerbajdzjan och avrättning i Japan.60 Dessa tre 

inlägg riktar sig mot nationer och organisationer med stor politisk makt och ekonomiska resurser. De 

bemöter inte dessa aktörer i en politisk debatt utan spelar på normvärderingar som har större chans 

att tilltala människor oavsett politiska åsikter. Samtidigt så väljer man att inte föra en nyanserad 

diskussion och ta upp motivet bakom exempelvis bombningarna eller förklara varför avrättningen 

skedde. Den diskussionen ligger  så att säga ”utanför ramen” och förs aldrig fram i diskursen. Genom 

                                                           
59 Bilaga 10-18 
60 Bilaga 10,11 och 18 
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detta lever de upp till sina retoriska förväntningar men troligen även sin publiks förväntningar, som 

inte förväntar sig en nyanserad diskussion kring dödsstraffet – inte av Amnesty. De lever således 

även upp till de retoriska förväntningarna.61 

Amnesty uttrycker sin åsikt och förklarar vad deras rapporter har kommit fram till. Deras 

retorik är således dominerad av logos. Användandet av mer pathosstarka inlägg sker dock vid ett par 

tillfällen. I bilaga 13 finner vi en länk till en film som Amnesty beskriver som ”… fångar både hoppet 

och fruktan hos en ung flykting bland tusen andra flyktingar, i väntan på en chans att fortsätta med 

sitt liv.”62 Men det är inget som generellt tycks prägla Amnestys retorik.  

En vanligt förekommande topik är tid. Denna topik är även en del av Aristoteles ”sju frågor”, 

mera bestämt ”när?”.63  Tid som i sammanhanget att ”nu händer det”, eller som en påminnelse om 

att ”detta hände förut”, ”detta kommer hända” men även som i pågående form– alltså ”detta 

händer”. Topiken ”tid” kan alltså handla om både då, nu och framtid.64 

Exempelvis har vi påminnelsen om NATOS bombning, att det är två månader till Eurovision 

Song Contest, i samma inlägg så påminns vi om misshandeln som skedde tidigare i det blivande 

värdlandet. Redan i nästa inlägg upplyses vi om att det sker kontinuerliga trakasserier av 

människorättsaktivister på Kuba. I exemplet ovan med filmen om flyktingen används ordet ”väntan”. 

Det handlar om tid som på sätt och vis står stilla, om någonting som inte har kommit igång, vilket i 

detta fall är hans liv.65  

Drygt hälften av de tretton inläggen är direkt kopplade till topiken ”tid”. Flera inlägg ligger i ett 

slags gränsland och är påminnelser om rapporten som släpptes tidigare under dagen, eller om 

statistik som täcker en tidsperiod. Denna topik går även ofta med ”strävan” som ett tema till topiken; 

en värld utan brott mot de mänskliga rättigheterna. 

Hur använder Amnesty Twitter? 

 
                                                           
61 Kuypers 2004, s. 190 
62 Bilaga 19 
63 De övriga frågebaserade topikerna lyder ”vem, vad, var, när, hur, varför och med hjälp av vad?” Se 
Grinde 2008, s. 128 
64 Lindqvist Grinde 2008, s. 148 
65 Bilaga 13 
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Av de 33 tweets som Amnesty producerade under tvåveckorsperioden var 12 svar, 13 uppmaningar, 

7 informerande och 0 retweets. I 14 av de 33 tweets är en länk infogad men bilder eller annan form 

av media förekommer inte, samma sak med retweets.66 

 Genom att följa Amnestys twitter är det inte genom konkreta upplysningar som deras 

ståndpunkter blir tydliga utan främst genom deras uppmaning till agerande för de mänskliga 

rättigheterna och även genom att upplysa om brott mot dessa. Det är sällan de använder sig av 

uttryck som ”vi tycker”, eller liknande. Istället hänvisar de till exempelvis rapporter.  

”Man bör kalla saker vid sitt rätt namn…” Sa Olof Palme under sitt tal rörande rörande USA:s 

bombningar av Hanoi under Vietnamkriget. På samma sätt använder sig Amnesty av topiken 

”definition”, när de skriver ”Tell @Eurovision – this isn’t politics, it´s basic human rights…”67 Det 

argumenterar implicit för att det inte är en förhandlingsfråga eller öppet för diskussion om rätt eller 

fel, utan att något som bör åtgärdas omedelbart. Men även tweeten som menar att avrättningarna i 

Japan är ett steg bakåt vill jag placera under denna topik.68 Den bygger alltså på den implicita 

argumentationen att avrättningar inte är en form av rättvisa -framsteg, utan bakåtsträvande. 

Ordet ”tack” förekommer i fem av de tolv tweetsen. Någon form av teknisk assistans 

förekommer i fyra fall, alltså en tredjedel och uppmuntran till feedback generell respons på 

Amnestys arbete sker vid tre tillfällen, vilket motsvarar en fjärdedel. Dock är det svårt att koppla 

dessa tweets till någon konkret topik.  

Ingen form av debatt sker, utan retoriken kretsar kring koncensus. Inte heller använder de sig 

av bild eller videolänkar via twitter. Retoriken är alltså främst verbal.  

Men framförallt domineras Amnestys twittrande av en uppmaning till handling. Det är 

agerandets retorik som är det mest framträdande och varje läsare tycks ses som en potentiell aktivist 

och en förkämpe för de mänskliga rättigheterna. Under en av dessa handlingsuppmanande tweets 

riskerar dock Amnesty att dränka sitt budskap genom att i stor utsträckning använda sig av hashtags  

och @.Tweeten som lyder ”hey @Eurovision – ask @presidentaz for the release of 14 peaceful 

protesters in #Eurovision host #Azerbaijan bit./freeazn #freeazn.” 69 Denna tweet innehåller totalt sex 

länkar vilket troligen har som syfte att vinna spridning. Risken är dock att även om den dyker upp i 

många sammanhang så kommer den inte blir läst, på grund av sitt grötiga intryck.70 

                                                           
66 Bilaga 1-5 
67 Bilaga 5 
68 Bilaga 3 
69 Bilaga 5 
70 Diaz-Ortiz, Claire, Twitter for Good, San Francisco: Jossey-Bass, 2011, s. 80 



22 
 

Hur använder Greenpeace Facebook? 

Tolv inlägg publicerades mellan den 19 Mars och 2 April. Sju av dessa hänvisade till inlägg på deras 

hemsida. Tre var kopplade till bilder som rörde deras kampanj att rädda Arktis. Bilderna berörde 

därför detta ämne och föreställer en hemlös isbjörn, muffins som liknar isberg och det sista inlägget 

var ett kollage av bilder rörande kampanjen. De två sista inläggen som inte var kopplade till 

hemsidan var länkar till andra medieaktörer som publicerar nyhetsmaterial som är relevant för 

Greenpeace.71  

På dessa tolv inlägg så fick Greenpeace totalt 668 likes och 175 användare delade med sig av 

deras inlägg. Detta ger i snitt 55,6 likes per inlägg och 14,6 användare delade i snitt med sig av 

informationen på sin personliga facebooksida. 

Alla inlägg länkar vidare till en annan sida eller en bild. Det finns med andra ord inga inlägg 

som endast innehåller text utan en länk. De länkar dock till material som inte är publicerat av dem 

själva vid några få tillfällen.  

Greenpeace uppmanar till handling vid två tillfällen; vid båda dessa handlar det om att sprida 

eller ta del av information. Angående topiken tid, som var så vanligt förekommande hos Amnestys 

publiceringar, så tar den sig här formen via ett stort fokus på ”nutid”.  Exempelvis de lokala 

grupperna som nu slår till i bilaga 19, eller om isbjörnen som satt på trappan idag i bilaga 23. 

Greenpeace topiker är alltså mer nutidsorienterade. De fokuserar inte lika mycket på det som varit 

eller om framtiden genom sin retorik.  

Detta gör även Greenpeace`s retorik mera pathosinriktad. Deras inlägg tenderar även att 

präglas av fler symbolladdade handlingar, ta isbjörnen på trappan utanför mötet som exempel. 

Denna isbjörn håller upp en skylt av kartong och påstår sig vara hemlös. Den hemlösa isbjörnen och 

kartongskylten blir symboler som vi, genom kulturella kopplingar, känner igen och förstår innebörden 

av.72 

 

                                                           
71 Bilaga 21-25 
72 Gripsrud 2006, s. 140 
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Hur använder Greenpeace Twitter? 

Greenpeaces användande av 
Twitter 

Svar

Uppmanande

Informerande

Retweet

 

19 tweets publicerades varav en var uppmananden och resterande informerande. Inte heller här var 

någon tweet ett svar, däremot skrevs tre tweets av andra användare än Greenpeace officiella. Ingen 

av dem presenteras, får sitt ethos förklarat, i själva tweeten. Detta kan bero på att deras namn redan 

är kända inom Greenpeace, men kan också bero på att det inte finns något utrymme för en 

presentation inom ett twitterformat. Värt att notera är dock att den ena användaren har ett 

akvarium i bakgrunden, en annan har en banderoll och den tredjes bakgrund täcks grönska. Deras 

profilbilder kan alltså fungera som ethosstärkande i detta sammanhang.  

Användandet av bilder och videolänkar skedde sparsamt med två bildlänkar och en videolänk. 

Dock länkade alla tweets vidare till en publicering på ett annat forum. Twitter används alltså av 

Greenpeace som ett länkverktyg för att föra läsaren vidare till huvudkällan. Källornas karaktär 

varierar och Greenpeace hänvisar till både radiointervjuer och artiklar på deras egen hemsida.  

Hashtags används i majoriteten av tweets. Oftast hänvisar de till #swgreen – alltså svenska 

Greenpeace, men även hastags kopplade till Arktis används flitigt. Vid några tillfällen kopplar de sina 

tweets till #svpol, vilket är en hashtag som kopplar tweets till en allmän diskussion kring svensk 

politik men även till sig själva genom hashtagen #swgreen, gärna i kombination med en mera 

tematisk hashtag likt #savethearctic. Med andra ord så försöker då både göra sitt eget namn mera 

känt och på så sätt stärka sitt ethos genom att kopplas till en fråga som de samtidigt 

uppmärksammar. Det är alltså frågan om en kombination av ethosstärkande strategi samtidigt som vi 

kan koppla den tematiska aspekten till Bitzer och Vatz.  

Den globala uppvärmningen kräver visserligen en retorisk respons, men inte i form av ett 

enskilt tillfälle utan mera en fortgående dialog. Därför kan vi tolka denna situation som en förening 

av de båda teorierna då diskursen kontinuerligt kräver responser av Greenpeace som hittar 

händelser att föra fram och omvandla till ett exempel som stärker deras tes och strävan. Deras 

strävan efter att exemplifiera och lyfta situationer kommer alltså fungera som ett paradigm – alltså 

ett exempel som stärker ett logiskt resonemang.73  

                                                           
73 Lindqvist Grinde 2008, s. 80 
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Den första april hänvisar de även en tweet vidare genom att använda sig av #aprilskämt och 

ironiskt meddela att denna nyhet inte är ett aprilskämt. Här utnyttjar de alltså dagens tema, 

traditionen att luras den första april, med att effektiva sprida sin tweet. 

Inte vid något tillfälle använder sig Greenpeace av ”@-funktionen”, alltså möjligheten att 

direktadressera en tweet till en användare. Greenpeace väljer alltså att adressera tematiska frågor 

istället för exempelvis miljöministern direkt. Retoriskt sett så kan detta först verka som om 

Greenpeace väljer att rikta sig till en större publik, men det finns inget som hindrar dem från att 

använda sig av både ”#” och ”@”. Inte heller kan vi utgå från att exempelvis miljöminstern skulle ha 

mindre followers, vilket i detta fall skulle vara den potentiella publiken jämfört med antalet 

människor som följer exempelvis #savethearctic.  

 

Skillnader och likheter inom Twitter och Facebookanvändandet 

Nästan varenda post och tweet som publiceras innehåller någon länk till deras hemsida. Twitter och 

Facebook fungerar alltså som en länkkanal tillbaka till ursprungskällan. En nyhet tas upp på hemsidan 

och sedan även på Facebooksidan i något mindre omfång och slutligen på Twitter via en länk 

tillsammans med någon rad som ska locka läsaren att gå in på länken. Detta gäller inte i lika stor 

utsträckning för Greenpeace. 

En tydlig skillnad mellan Amnestys och Greenpeaces användande av Facebook och Twitter är 

att Amnesty i större utsträckning uppmanar läsaren till någon form av handling medan Greenpeace 

tweets och facebookinlägg i större utsträckning har en mer informerande karaktär. Dock så länkar 

Greenpeace även till radiointervjuer och publiceringar men dessa kommer inte i första hand ifrån 

Greenpeace.  

Det är en ganska stor skillnad i mängden tweets som producerades under tidsperioden. Men 

om vi bortser från de svarstweets som Amnesty skrev så skiljer det bara två tweets mellan 

organisationerna. Skillnaden är alltså inte så stor när det kommer till aktivitet, förutom att det 

förekommer någon form av dialog på Amnestys twitterkonto vilket inte sker på Greenpeaces. Så 

totalt producerade Greenpeace 19 tweets på 14 dagar vilket ger ungefär 1,3 tweets per dag. 

Amnesty, med svarstweets inräknat, låg på ungefär 2,35 tweets per dag. Men utan svarstweets 

inräknat skulle de ligga på 1,5 tweets per dag. Alltså inte mycket högre än Greenpeace.  

Teorin om att Amnesty och Greenpeace är ungefär lika med att publicera stärks när vi granskar 

mängden inlägg som de båda publicerade på Facebook. Av funktionella skäl så som rena svar på en 

användares kommentarer så det finns ingenting som kan motsvara svarstweetsen jag nämnde ovan. 

Således blev resultatet att Amnesty publicerade tretton inlägg och Greenpeace tolv. Även här 

motsvarar siffran i stort sett ett inlägg per dag. 
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 Ingen av dem använder sig av retweets vid ett enda tillfälle, vilket jag finner intressant. Vad 

har detta för effekt? Vad undviker man med detta och vad vinner man? Vad vi direkt kan konstatera 

är att de, genom sitt undvikande av retweets, alltid utgår ifrån sig själva. Greenpeace har visserligen 

”gästskribenter” vid ett flertal tillfällen – alltså användare som twittrar med sin egen användare via 

Greenpeace kanal, men dessa människors ethos får genom detta ett ethos som är starkt kopplat till 

organisationen. De är båda organisationer vars ethos måste vara starkt när det kommer till 

trovärdighet och detta skulle kunna stärkas genom att undvika retweets.  

I deras användande av Facebook kan vi konstatera att det är i stort sett helt lika aktiva i sin 

publicering av inlägg – i stort sett ett per dag. Dock så kan vi se att responsen på inläggen är bättre 

hos Amnesty som får i snitt 23,6 delningar per post medan Greenpeace ligger på 14,6. Samma 

resultat får vi när vi ser på hur ofta inläggen gillas, där Amnesty har ett snitt på 89 medan 

Greenpeace ligger på 55,6.  

Bemötande av publiken 

I jämförelsen mellan hur de olika organisationerna bemöter sin publik under dessa två veckor så kan 

vi konstatera att Amnesty har kortare dialoger med sina läsare medan denna form av kommunikation 

inte alls förekommer hos Greenpeace. Även om svaren är korta så är tonen alltid vänlig och hjälpsam 

och anspelar alltså på eunoia.74 Användaren ”Jimmy från Amnesty”, som dyker upp vid flera tillfällen, 

bemöter frågor och kritik med ett lugn och tålmodighet. Ur ett strategiskt perspektiv är detta smart, 

eftersom en god kommunikation ökar chansen att individen som tar kontakt med organisationen 

kommer finna tycke för organisationen och exempelvis stödja deras kampanj eller skänka dem 

pengar.75 

Ur ett ethosperspektiv är detta även av intresse. Det är svårare att etablera en god relation till 

en organisation än till en individ, då organisationen tenderar att bli neutral. Här spelar ”Jimmy från 

Amnesty” en central roll. Genom att kombinera organisationens ethos och samtidigt låta en person 

representera organisationen via dessa sociala medier kan man överbrygga denna ethosproblematik.76 

Detta kan bli än mer tydligt när Jimmy ger ett personligt bemötande vid de tillfällen tekniska problem 

uppstår. Med Amnestys ethos i ryggen kan hans direkta respons, och vilja att assistera publiken, 

skapa en positiv effekt för personen som upplevt problemet men även för andra som läser 

meningsutbytet.77 Det är alltså en kombination av eunoia och arete som används här. Eunoia genom 

Jimmys vilja att hjälpa och assistera samtidigt som Amnesty spelar på arete genom att visa sig vara en 

organisation med gott syfte och gott bemötande.  

                                                           
74 Lindqvist Grinde 2008, s. 93-94 
75 Aaker, Smith 2011, s. 114 
76 Diaz-Ortiz 2011, s. 25 
77 Diaz-Ortiz 2011, s. 36 
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Earl och Kimport menar dock att tidseffektiviteten är viktigare än själva bemötandet. Alltså att 

den korta tid det tar att bli en del av en protestlista online är viktigare än den känslomässiga 

aspekten.78 Det ena behöver dock inte utesluta det andra menar jag och kan inte se varför en 

publicering inte kan vara tidseffektivt  utformad och samtidigt anspela på arete.  

Framing 

Något som förekommer ofta i materialet är undermineringen av inflytelserika aktörers ethos, det 

Busby kallar för framing. Exempel i deras twitteranvändande som kan kopplas till framing kan vara 

följande tweets som Amnesty publicerade: ”I lördags misshandlade och grep myndigheterna i Baku, 

Azerbajdzjan, flera musiker under en fredlig protestaktion.”79 eller ”Avrättningarna i Japan är ett stort 

steg bakåt.” 80 För Greenpeace skulle dessa tweets kunna klassas som framing ”Barn vistas i 

strålningsnivåer som är tjugo gånger det normala i[sic]i#Fukushima: ”Vi tvingades ut i strålningen””81 

och ”Fiske skövlar Sveriges skyddade havsområden avslöjar ny granskning av Greenpeace…”82 Många 

av dessa finns även med på Facebook. I dessa exempel tillämpas framing genom den anklagande 

tonen. Även om anklagelserna inte riktar sig till en viss aktör direkt, utan har en mer generell ton så 

blir effekten detsamma. Framing i detta fall riktar sig alltså till alla som har ansvar över svenskt fiske 

eller strålningsriktlinjer i Fukushima. Det blir även svårare att förespråka en utökning av fisket vid 

dessa geografiska områden när denna argumentation kring ämnet är spridd.  

Det finns gott om exempel i båda organisationernas tweets och posts. Bara vid deras 

Twitteranvändande så kopplas åtta tweets till en annan aktör eller organisation, exempelvis NATO, 

eller person med stort inflytande som exempelvis Azerbajdzjans president. Greenpeace hänvisar till 

andra aktörer eller organisationer vid nio tillfällen. Av dessa inkluderar ett par av Greenpeaces tweets 

företag men även delegater av det Arktiska rådet.  

Problematiken med en sådan tvär gränsdragning som jag försöker göra ovan är att gränsen när 

retoriken kan klassas som framing inte alltid är självklar. Jag valde dock bort indirekta uppmaningar 

där aktören av det påstådda brottet inte tydligt pekas ut. Dessa problem var framförallt aktuellt vid 

granskningen av Amnestys retorik som i större utsträckning hänvisade till länkar och rapporter för 

större klarhet. Deras retorik hade ofta som syfte att locka, än att tydligt peka ut en aktör – till skillnad 

från Greenpeace.  

                                                           
78 Earl, Kimport 2011, s. 75 
79 Bilaga 1 
80 Bilaga 3 
81 Bilaga 6 
82 Bilaga 8 
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Övriga twitterstrategier 

Med ett socialt medium som Twitter där informationsflödet är så pass snabbt är det viktigt att ha en 

strategi när man publicerar sina tweets. Beroende på när tweetsen publiceras kan de få olika långt tid 

i fokus innan de konkurreras ut av andra tweets. Att twittra periodvis, eller med jämna mellanrum 

tycks även vara att föredra för att undvika att ens läsare inte ska tröttna.83 En annan strategi kan vara 

att twittra intensivt vid ett strategiskt tillfälle. På detta sätt kan man skapa en momentumkänsla vid 

exempelvis slutet av en kampanj.84 Vad som sker då är att dessa aktörer skapar sin egen situation att 

föda en ny retorisk diskurs ifrån. Alltså att istället för att vänta in rätt tillfälle att tala, exempelvis 

Churchills ”finest hour”, eller kärnkraftsolyckan vid Fukushima, så skapar aktören, genom detta 

självskapta momentum sin egna retoriska plattform. Det blir med andra ord en utbyggnad på Bitzers 

tankar kring den retoriska situationen.85 

Kan vi se några av dessa strategier i Amnestys eller Greenpeace twittrande under denna 

tidsperiod? Ja, delvis kan vi det. Den andra april meddelar Amnesty att de tänker öka intensiteten av 

sitt twittrande och gör även så. Fem tweets publiceras under hashtagen #freeaznow, #azerbaijan 

eller @presidentaz men även @eurovision. De uppmanar även andra att göra samma sak. 86  

Vad Amnesty gjorde var alltså att välja ett datum då många twitteranvändare riktar sin 

uppmärksamhet mot samma twitterkanal - @eurovision och passade på att utnyttja detta genom att 

sprida sitt budskap med hjälp av den generella hashtagen #azerbaijan men även sin egen 

#freeaznow.  

I retoriska termer kan vi alltså prata om en intensifiering av återkopplandet till ett tema. I 

Amnestys fall så handlar det om åsiktsfrihet i Azerbajdzjan. Framförallt sker detta med hjälp av att 

Amnesty uppmannar alla att retweeta deras kommande tweets som berör åsiktsfriheten i 

Azerbajdzjan . Amnesty väljer även att skriva dessa tweets på engelska och visar då att man anpassar 

sig för en mera internationell publik denna gång.  

Situationen i Azerbajdzjan är inte mer akut än situationen i många andra länder, men Amnesty 

tar här tillfället i akt och skapar en retorisk diskurs.87 

Greenpeace väljer en annan strategi. Deras tema kretsar kring oljeutvinning på Arktis och detta 

ämne tas upp av åtta av deras tweets under denna tidsperiod, med störst intensitet kring denna topik 

kring den 28-29 April.88 Vad Greenpeace dock väljer att göra vilket jag menar stärker intrycket av att 

                                                           
83 Aaker, Smith 2010, s.110 
84 Diaz-Ortiz 2011, s. 36 
85 Bitzer 1968, s. 2 
86 Bilaga 5 
87 Vatz 1973,  s. 160 
88 Bilaga 7-8 
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de tar frågan på stort allvar är att de väljer att ersätta sin vanliga logga mot en föreställande ett 

isbjörnshuvud och Shellmackens varusymbol.  

Genom detta stärker de kopplingen mellan Shell och de Arktiska områdena i ett negativt 

sammanhang. De påpekar även att detta är en kampanj som inte dör ut så fort tweeten försvinner 

från skärmen genom att deras symbol blir en ständig påminnelse.  

Twitter lämpar sig även för fältrapportering tack vare sitt korta format och enkelheten att 

använda sig av det via en mobiltelefon.89 Detta är något som Greenpeace tycks använda sig av vid ett 

par tillfällen, eller ger åtminstone skenet av att använda sig av. Tydligast blir detta åter igen vid 

isbjörnsaktionen.90 

Som vi konstaterat tidigare så använder sig båda flitigt av länkar, men en skillnad i detta 

användande är att Amnesty uteslutande länkar tillbaka till sin hemsida medan Greenpeace länkar 

både till hemsidan men även andra källor. Detta skulle kunna ske av samma anledning som att de 

inte använder sig av retweet från andra källor än sig sjävla; värnandet av sitt ethos. Att Amnesty har 

en rådgivande roll hos FN och därför inte anser sig kunna länka till utomstående material med risk att 

tappa anseende skulle kunna vara en anledning.91  

Greenpeace anammar med andra ord ett bredare spektrum av diskurser än vad Amnesty gör 

och tar även upp artiklar från tidningen metro men även inslag från Sveriges radio. De väljer att föra 

fram en nyhet som annars inte skulle få så stort medialt genomslag och för in den på deras agenda. 

Det är i detta fall ett medvetet val.92  

Sammanfattande diskussion 

Om vi nu ser tillbaka till uppsatsens syfte så ser vi att vi har funnit en hel del aspekter berörande 

frågorna som vi inledningsvis ställde. Med detta kapitel hoppas jag kunna sammanfatta de punkter 

som tagits upp i uppsatsen. 

Om vi ser till dessa sociala mediers generella drag så ser kan vi konstatera att en viktig skillnad 

mellan dessa är att Twitter kan fungera som en informationskälla än Facebook som huvudsakligen är 

ett socialt nätverk. Du sprider nyheter vidare i ett omfång som du inte upplever på Facebook. 

Skillnaden blir alltså att du lägger upp bilder på söta kattungar på Facebook men inte i första hand på 

Twitter. Du följer de människor och organisationer som är relevanta för dina intressen medan du blir 

vän med människor på Facebook för att ni har någon form av relation till varandra.93 Med andra ord 

                                                           
89 Diaz-Ortiz 2011, s. xvi 
90 Bilaga 7 
91 http://www.fn.se/om-oss/var-radgivande-status-i-fn/ (2012-05-01) 
92 Vatz 1973, s. 156 
93 Nilsson, Håkansson 2011, s. 8 

http://www.fn.se/om-oss/var-radgivande-status-i-fn/
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så är Facebook styrka dess personliga karaktär medan Twitters ligger i möjligheten att skapa 

intressenätverk. 

Jag menar dock att den kritiska kommunikationen tenderar att utebli på organisationers 

Facebooksidor, mycket tack vare likefunktionen. Visst kan diskussion uppstå, men då endast via 

privata användares Facebook sidor. Ämnet måste alltså lämna organisationens forum och bäras ut till 

de allmänna Facebooksidorna, innan en nyanserad diskussion kan uppstå. Denna form av 

privatisering av diskussionen tenderar inte att uppstå i samma utsträckning på Twitter då ämnet från 

första stund ligger ute för alla som är intresserade av ämnet. En människa som vill kritisera eller 

stödja Amnesty eller Greenpeace kommer hamna på samma forum.  

Det är klart att diskussioner av kritisk karaktär även förekommer på Facebook, men denna har 

ofta en indirekt karaktär i förhållande till aktören som ämnet berör. En användare kan skriva en åsikt 

om Amnesty på sin Facebook sida och diskussionen sker då via den användarens profil. På Twitter 

tenderar denna diskussion nå aktören direkt, så länge personen eller organisationen representerar 

sig själv på Twitter.94 Detta är en stor anledning till att Facebook har fått en mera intim karaktär 

medan Twitter i större utsträckning bidrar med ett informationsflöde.   

Kortfattat kan vi säga att Facebook har för organisationerna blivit något av ett forum för att 

föra fram sin egen organisation och föra fram nyheter som publicerats på hemsidan. Angående 

Facebooks tre sidor (användarens, den allmänna och organisationens) så sker ingen aktiv 

uppmuntran till att sprida inläggen från organisationens sida till de övriga via sharefunktionen. När 

spridningen sker är den således helt på eget bevåg.  Det är alltså inte på tal om en aktiv anpassning 

till den medieretoriska situationen på denna punkt.  

Däremot så är det tydligt att båda organisationerna drar sig från att använda sig av videolänkar 

på Twitter utan publicerar sådana inlägg i stort sett uteslutande på Facebook vars funktioner är mer 

lämpade för sådana inlägg. På motsvarande sätt så har vi sett hur Amnesty i och med kampanjen för 

åsiktsfrihet i Azerbajdzjan, helt enligt Vatz teori kring den retoriska situationen, anammade tillfället 

och startade en retweetkampanj på Twitter. Till skillnad från Facebook så valde man här att aktivt 

uppmana användarna att retweeta kommande tweets för större effekt.  

Twitter och andra sidan anspelade på sitt ethos och valde att byta ikon till en mera 

kampanjanpassad symbol och publicerade även regelbundet kring temat Antarktis. Ethos visade sig 

bli ett centralt begrepp och väckte en del frågor. Hur etablerar man bäst ett ethos som organisation 

genom dessa sociala medier? Vilka möjligheter finns det att forma sitt ethos genom dessa sociala 

medier? Amnesty löste den första frågan genom användandet av avsändaren ”Jimmy från Amnesty”. 

                                                           
94 Aaker, Smith 2010, s. 110 
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En användare som gav organisationens närvaro på nätet en personlig röst och bidrag till att stärka 

aspekterna arete och eunoia.  

Ett gemensamt drag mellan organisationerna var kopplingen till topiken tid. Amnesty kopplade 

ofta till deras pågående strävan för de mänskliga rättigheterna och gav känslan av en kamp som 

pågått under lång tid och som inte skulle sluta fören målen var uppnådda. Greenpeace och andra 

sidan anspelade på topiken med ett mera nutidsorienterat perspektiv. Deras inlägg på både Twitter 

och Facebook handlade i stor utsträckning om aktioner och möten som skedde här och nu, om 

problem som behövde lösas genast. Dessa retoriska uttryckssätt menar jag reflekteras över 

organisationerans något mera skilda doxa. Alltså att vi, som Rosengren skriver, kan analysera de 

rådande doxiologiska föreställningarna genom att analysera topiker.95Amnesty, menar jag, behöver 

ha ett mera politiskt korrekt ethos, bland annat för att de har en rådgivande roll inom FN. 

Greenpeace är dock mera en aktionsbaserad organisation och har generellt en mer pathospräglad 

retorik vilket skiner igenom. Greenpeace kan, tack vare detta, hänvisa till informationskällor utanför 

organisationen – något Amnesty aldrig gör, utan istället hänvisar till sina egna rapporter.  

Dock tycks inte användarna av dessa sociala medier generellt präglas av något kön eller 

åldersgrupp.96 Möjligen kan vi se att Twitter är något mera använt av människor med en högre 

utbildning än genomsnittet globalt sett.97 Men jag kan alltså inte hitta någon anledning till att 

retoriken bör anpassa sig efter ett visst kön, eller någon form av modellpublik. Bortsett från olika 

bemötanden av tidstopiken så använder Amnesty och Greenpeace sig av samma retorik. Topikerna 

som de tar upp anspelar på helt andra topiker som är universella, eller allmänt accepterade i vårt 

samhälle – de förenas därmed med rådande doxa.98 

Gemensamt för båda organisationerna har exempelvis varit användandet av framing, där de 

låser starka motståndare genom att anspela på universella topiker som stämmer överens om 

rådande föreställningar om vad som är rätt och gott. Genom att aktivt välja ett, för organisationen, 

givande perspektiv på frågan kan man forma diskursen till sin egen favör.  

 

 

 

 

                                                           
95 Rosengren 2008, s. 87 
96 Eriksson 2009, s. 30 
97 http://www.alexa.com/siteinfo/twitter.com# (2012-04-18) 
98 Rosengren 2008, s. 88-89 
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