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Den svenska gröna bloggosfärens sociala nätverk
-

En kartläggning av dess nätverksstruktur och aktörer

Sammanfattning
Sociala rörelser existerar på Internet i form av sociala nätverk med syftet att förändra ett samhälleligt
tillstånd utan att utnyttja etablerade kanaler. Den här uppsatsen fokuserar på hur miljö framställs och
diskuteras i ett svenskt konsumtionssamhälle genom att synliggöra det länknätverk som bygger upp det
sociala nätverk som omger den svenska gröna bloggosfären. Syftet är att utforska eventuella problem
vid kartläggningar av sociala nätverk samt att avgöra vilka typer av aktörer som ingår och hur dessa
bidrar i vår förståelse för hur miljövänligt leverne är förankrat i en vardagskontext.
Undersökningen har kartlagt och analyserat de hyperlänkar, aktörer och relationer som bygger upp det
sociala nätverket och visualiserar detta i form av en nätverkskarta. Studien visar att sociala nätverk inte
endast kan undersökas med hjälp av hyperlänkar utan att det krävs en mer mångfacetterad förståelse för
den sociala rörelsen. Dock är kartläggningsverktyget ett bra analytiskt verktyg som hjälper forskaren att
se tematiska områden och bidra med en övergripande visuell syn på nätverket.
De aktörer som ingår i nätverket tycks framförallt associera sig med liknande aktörer och förhåller sig
till den så kallade associeringspolitiken. Som följd indikerar studien att nätverket består av tre kluster
med olika karaktärer. Ett av klustren består främst av trädgårdsrelaterade bloggar och företag och
saknar en koppling till grönt leverne vilket betyder att klustret ej ingår i den bakomliggande sociala
rörelsen. De resterande två klustren tyder på att grönt leverne diskuteras med ett mikro-eller
makroperspektiv. Majoriteten av bloggarna har ett mikroperspektiv med inlägg utan någon förankring i
bakomliggande orsaker och problem. Resterande aktörer, organisationer, tidningar och ett fåtal bloggar,
har ett makroperspektiv och relaterar miljöfrågor till samhället som helhet med inlägg som är mer
förankrade i fakta och information. Således tycks ett behov finnas att delvis relatera grönt leverne till
personliga val ur ett mikroperspektiv med positiv ton samt att förstå de bakomliggande orsakerna ur ett
makroperspektiv.

The network structure surrounding the Swedish blogosphere
-

A mapping of its network structure and actors

Abstract
Social movements exist on the Internet under the label social network with the aim to change social
conditions without using established channels. This study focuses on how the environment is discussed
in a Swedish consumer society by making the link network surrounding the Swedish green blogosphere
visible. The study´s aim is to explore the possible problems in assessing a social network as well as
determine the types of actors involved and how these contribute to our understanding of how green
living is rooted in an everyday context.
The study has identified and analysed the hyperlinks, actors and relationships that make up the social
network and visualized this in the shape of a network map. The study shows that social networks can
not only be investigated by means of hyperlinks if a multifaced understanding it so be achieved about
the social movement. The mapping tool is, however, a good analytical instrument that helps the
researcher to see the thematic areas and contribute to an overall visual view of the network.
The actors included in the network seem particularly to associate themselves with similar actors and
relate to the so-called politics of associations. As a result of the operators' association study indicates
that the network consists of three clusters with different characters. One of the clusters mainly consist of
garden related blogs and businesses and do not have a connection to green living, which means it is not
included in the underlying social movement. The remaining two clusters indicate that green living is
discussed with a micro or macro perspective. A majority of blogs have a micro perspective, where
blogposts lack information about the underlying causes and problems. The remaining actors,
organizations, newspapers and a few blogs have a macro perspective, and related environmental issues
to society as a whole, with posts that are more grounded in facts and information. Thus seems to be a
need to partially relate to green living, personal choice from a micro perspective positive tone and to
understand the underlying causes from a macro perspective.
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1. Inledning
Kapitlet inleds med grundläggande information kring ämnesområdet samt en kort bakgrund om sociala
medier, sociala nätverk och begreppet grönt leverne. Därefter beskrivs studiens syfte och de
frågeställningar som ligger till grund för undersökningen.

1.1 Bakgrund
Användningen av sociala medier har ökat de senaste åren, både i den privata och offentliga sektorn. I
samband med att miljöfrågor och problem blir mer aktuella och får en högre prioritet i samhället växer
engagemanget kring dessa frågor, något som avspeglas i sociala medier. Idag finns en mängd hemsidor
som är fokuserande på att sprida information om olika typer av miljö- och hållbarhetsfrågor. Begreppet
hållbarhet är problematiskt då det saknar en klar definition och en konsekvens som följer är att det kan
skilja sig avsevärt mellan människor vad det betyder att leva ett mer hållbart eller miljövänligare liv. I
den här uppsatsen används begreppet grönt leverne synonymt med att leva mer hållbart eller
miljövänligare i sin vardag. Detta bidrar till en splittrad förståelse för miljöfrågor vilka problem som bör
prioriteras, vilka val som gör störst skillnad och hur man kan implementera miljövänligare val i en
vardagskontext. (Barnerjee, 2007)
En delmängd av förslagen kring miljöfrågor finns på svenska bloggar vars inriktning är att sprida
information, kunskap och åsikter kring miljöfrågor, hållbarhet och hur man som privatperson kan leva
mer miljövänligt, genom förehavanden som att återvinna eller äta mer vegetariskt. Bloggarna, som
bygger upp det som fortsättningsvis benämns som den svenska gröna bloggosfären, delar med sig av
tips, tankar, råd och om hur de försöker minska sin påverkan på miljön. När en blogg delar med sig av
tips eller insikter används ofta länkar till andra bloggar, företag, organisationer eller nyhetssidor. Vid en
länkning mellan två hemsidor uppstår en relation eller association mellan de två sidorna. I takt med att
bloggars närvaro på Internet har ökat har ett socialt nätverk framträtt kring den gröna bloggosfären.
Sociala nätverk har sina rötter i sociala rörelser, vilket är en organiserad kollektiv handling av aktörer,
som delar en viss grundläggande föreställning om världen, i syfte att förändra ett samhälleligt tillstånd
utan att utnyttja de etablerade kanalerna under en viss tid. Således är det ett sätt för människor utan
formell makt att organisera sig kollektivt för att åstadkomma en förändring (Wettergren & Jamison,
2006).
Sociala medier undersöks idag från olika infallsvinklar inom olika områden. Forskning kring hur
människor och samhället tar till sig information om miljön är ofta inriktad på̊ olika typer av
informationskampanjer av organisationer eller kring fakta om hur olika industrier bör basera sina
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produktions- och designbeslut. Personliga historier som redogör för vad människor faktiskt gör för
miljön i en icke-officiell kontext negligeras ofta trots att det kan ses som en rik källa av information till
att förstå hur grönt leverne är representerat online i Sverige idag, vilka ämnen som diskuteras samt vilka
aktörer som bidrar mest till diskussionen. (Haider, 2012) Det är därför av vikt att skapa en förståelse för
hur den sociala rörelsen ter sig online; vilka aktörer som bidrar till diskussionen, vilka ämnesområden
som diskuteras samt hur miljöfrågor är förankrade i en vardagskontext.
Rogers (2010a) använder termen online groundedness för att beskriva hur påståenden om samhället ofta
är skapade online och att genom att studera dem så kan insikter ges i hur kultur och samhället utvecklas.
För att förstå aktörer som agerar i en social rörelse bör man således inte undersöka aktörerna i nätverket
enskilt utan snarare se dem som en sammansättning aktörer med en pågående interaktion mellan
aktörer, grupper, åhörare och anhängare (Tilly, 2005). Genom att applicera Rogers teorier på̊ den gröna
bloggosfären och synliggöra samt kartlägga det länknätverk och aktörer, som intresse-organisationer,
nyhetssidor, officiella institutioner och företag, som omger den svenska gröna bloggosfären söker den
här uppsatsen att förstå̊ hur sociala rörelser online kan undersökas samt lägga en grund för hur
miljöfrågor kommuniceras och inkluderas i personers vardagsliv.

1.2 Syfte
Syftet med den här uppsatsen är att utforska hur sociala rörelser kan undersökas online genom att
applicera social nätverksteori på den gröna bloggosfären. Genom att synliggöra det länknätverk som
omger den gröna bloggosfären samt genom att kartlägga vilka aktörer (som organisationer, företag och
tidningar) bloggarna använder sig av för att legitimera de vardagsval de rekommenderar, var ändamålet
att skapa en förståelse för hur grönt leverne är representerat online i Sverige idag, hur miljöfrågor
kommuniceras och vad som kallas grönt leverne och hur det tas till vara på̊ genom dagliga rutiner och
val.
Uppsatsen avser delvis att utforska hur sociala rörelser online kan undersökas med hjälp av social
nätverksteori, vilka verktyg som kan vara användbara samt att kartlägga eventuella problem som finns
vid undersökningar av sociala nätverk. Genom att applicera en fallstudie av den svenska gröna
bloggosfärens nätverk var syftet även att skapa en förståelse för organisationer, myndigheter och andra
aktörer för vad som idag anses vara ett mer miljövänligt leverne, vilka ämnen som diskuteras samt vilka
aktörer som bidrar mest till diskussionen. Bloggosfären är starkt sammanlänkad med journalistiska
sidor då båda parter sprider information från media till den publika sfären och vice versa (Tremayne et
al., 2006). Således har en förståelse av den svenska gröna bloggosfärens nätverk och innehåll potential
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till att ligga som grund i skapandet av policy och informationskampanjer kring miljö- och
hållbarhetsfrågor.

1.3 Problemformulering
Frågeställningen som ligger till grund för undersökningen är:
●

Hur ser den svenska gröna bloggosfärens sociala nätverk ut?

För att kunna svara på detta utgår rapporten från följande underfrågor:
●

Hur kan associationer via hyperlänkar användas för att undersöka sociala nätverk på Internet
centrerade kring miljöfrågor och problem?

●

Vilka typer av aktörer ingår i det sociala nätverket och på vilket sätt associerar dessa med
varandra?

●

Hur bidrar nätverkets aktörer till en förståelse för hur miljövänligt leverne är förankrat i en
vardagskontext?

Metoden som används för att besvara ovanstående frågor är uppdelad i tre delar; identifiering,
kartläggning och analys. Startpunkten är att skapa en förståelse för den svenska gröna bloggosfären
genom att identifiera de bloggar som bygger upp bloggosfären. Genom att kvantitativt kartlägga
bloggosfärens nätverk, dess länkningar samt olika aktörstyper och associering definieras aktörsgrupper
och centrala aktörer. Baserat på den kvantitativa studien kommer dels en kvantitativ nyckelordsanalys
att utföras på nätverket samt en närmare kvalitativ innehållsanalys på de största aktörerna i nätverket.
Syftet med textanalyserna är att kartlägga ämnen och problem som diskuteras. För att kunna studera
nätverket närmare och identifiera centrala aktörer och ämnen kommer ett socialt nätverksverktyg och ett
nyckelordsanalysverktyg att användas.

1.4 Avgränsningar
För att undersökningen ska rymmas inom ramen för examenarbetet har vissa avgränsningar gjorts.
Arbetet är avgränsat till den svenska gröna bloggosfären med inriktning på att leva ett miljövänligare liv
genom att göra vissa val i vardagen. Termen grönt leverne används synonymt med termen
miljövänligare liv genom uppsatsen och definieras som en livsstil där personen tar aktiva beslut i sin
vardag för miljöns skull. Således kommer bloggar som inte har ett uttryckt syfte att bidra med en
förståelse att göra mer miljövänligare val att uteslutas. Då ändamålet är att undersöka och kartlägga den
svenska gröna bloggosfären ur ett nätverksperspektiv kommer ingen undersökning att göras av läsarnas
eller aktörernas syn på bloggosfären.
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2. Teori
Kapitlet introducerar och förklarar centrala begrepp som är nödvändiga för att förstå senare kapitel.
Avsnittet inleds med definitioner relaterade till den gröna bloggosfären, därefter diskuteras sociala
rörelser, sociala nätverk och de bakomliggande länkningarna mellan webbsidor.

2.1 Sociala medier
Även om ”social media” är ett begrepp som används flitigt i den akademiska sfären saknar det en
universell definition. Återkommande termer som nämns i samband med sociala medier är att det är en
form av Internetbaserad tjänst med användar-genererat innehåll, som underlättar kommunikation och
distribution av information. En av definitionerna är en myntad av Kaplan och Haenlein (2010, s. 61)
och lyder:
“Social media is a group of Internet-based applications that build on the ideological and technological
foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of User Generated Content”
Denna definition används i den här uppsatsen och anger att sociala medier finns på Internet och sätter
som krav att innehållet kan vara användargenererat och är åtkomligt och läsbart för användarna.
Exempel på sociala medier är olika communities (Facebook), videosajter (YouTube) och bloggar.
Viktigt att tillägga är att sociala medier oftast är universella, väldigt populära, enkla att använda och
ofta finansierade med hjälp av reklam.

2.1.1 Bloggar
Bloggar definieras i den här uppsatsen som en delmängd hemsidor, förklaringar och kommentarer som
skrivs i en dagboksliknande form, presenterade i omvänd kronologisk ordning och med hyperlänkar till
andra hemsidor (Tremayne et al., 2006). Den viktigaste skillnaden mellan en blogg och andra sociala
medier är att bloggar förlitar sig på hyperlänkar (Drezner och Farrell, 2004).
Idag är bloggar ett vanligt verktyg för kommunikation och informationsspridning. Därutöver har det
visats att det ofta skrivs och rapporteras i traditionell media om bloggar och att det finns en klar trend
att antalet bloggar och bloggläsare ökar, både i Sverige och internationellt (Kjellberg, 2009). Idag läser
40% av Sveriges internetanvändare regelbundet bloggar (Findahl och Davidsson, 2015).
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2.1.2. Bloggosfär
Begreppet bloggosfär innefattar bloggar och deras relationer till varandra. Begreppet implicerar att alla
bloggar existerar tillsammans som ett sammankopplat community. Precis som Internet i sin helhet
bildar en bloggosfär en form av social struktur som består av noder och dyadiska relationer som länkar
samman noderna. I en bloggosfär är noderna (bloggarna) starkt ihopkopplade med varandra genom
länkar. Bloggar innehåller vanligtvis två typer av länkar som håller bloggosfären samman. Många
bloggar har en så kallad bloggroll, en semi-permanent lista med länkar till bloggar eller andra hemsidor
som författaren har valt att göra synliga för sina läsare. Den andra typen av länkar finns i inläggen på
bloggen där författaren länkar till andra bloggar, inlägg eller hemsidor som hen finner intressanta. Ofta
är båda typer av dessa länkar starkt sammankopplade med ämnet som bloggen behandlar. (Drezner och
Farrell, 2004).
Bloggosfären i sin helhet har de senaste åren vuxit och en anledning till detta tros vara att det är väldigt
lätt att starta en blogg (Drezner och Farrell, 2004). Alla med internetuppkoppling kan starta en och
processen är väldigt smidig när man använder sig av mjukvaror som blogger.com. I takt med att
bloggosfären vuxit har institutioner och organisationer som opinionsjournaler (The New Republic eller
Reason), nyhetssajter (Guardian) och tv-kanaler (ABC) startat egna bloggar. Det har argumenterats
kring hur inflytelserika bloggar egentligen är. Det finns ingen central organisation bakom bloggosfären
som helhet och enligt Ojala (2005) ökar bloggarnas trovärdighet och auktoritet i takt med att
allmänheten accepterar bloggar som en viktig form av media. Trots detta är det 4 % av den
Amerikanska uppkopplade befolkningen som använder bloggar som en källa för information och
opinion (Pew Internet Project, 2016). Det råder således delade meningar kring bloggarnas inflytande.
Carol Darr, chef för Politics, Democracy and the Internet, vid George Washingtons University hävdar
att bloggars influens ofta förbises och att de har en tydlig effekt på media då bloggar hämtar
information från media och vice versa (Glaser, 2004).

2.1.3 Den svenska gröna bloggosfären
Den svenska gröna bloggosfären innefattar i den här uppsatsen personliga eller organisationella grönt
leverne bloggar, vilket är en typ av bloggar som har ett fokus på hur det är att leva ett vardagsliv på ett
miljövänligt sätt. Bloggarna är en typ av personlig livsstils-blogg med ett fokus på hur det är att leva ett
vardagligt liv på ett miljövänligt sätt. En stor del av dessa bloggars innehåll är ägnade åt
konsumentvaror som kläder, skönhetsprodukter och andra typer av varor. Genom personliga historier
försöker bloggarna ge en översiktsbild av hur man kan ändra en viss livsstil och sätt att leva till att bli
det vi kallar mer miljövänligt eller ha en mindre negativ inverkan på miljön. Då hållbarhet är ett
komplext begrepp har olika aktörer olika sätt och anledningar till hur man lever mer miljövänligt
5

(Beatley, 1995). Anledningarna att leva mer miljövänligt kan variera allt från en generell oro för miljön
och framtiden till ens egen och ens familjs hälsa.

2.2 Sociala rörelser
En social rörelse är ett begrepp som saknar en vedertagen definition. Sammanfattningsvis är en social
rörelse en organiserad kollektiv handling av aktörer, som delar en viss grundläggande föreställning om
världen, i syfte att förändra ett samhälleligt tillstånd utan att utnyttja de etablerade kanalerna under en
viss tid. Således är det ett sätt för människor utan formell makt att organisera sig kollektivt för att
åstadkomma en förändring (Wettergren & Jamison, 2006).

2.2.1 Nya sociala rörelser
På senare tid har det uppkommit diskussioner om skillnader mellan nya och gamla sociala rörelser. Nya
sociala rörelser uppstod på sextiotalet och är centrerade kring frågor som miljö, fred och solidaritet.
Kännetecken för dessa är att det inte finns någon tydlig koppling mellan medlemmarna och deras
position i samhället (Bennett & Segerberg, 2011). De nya sociala rörelserna tenderar att överskrida
klassrelationer då de exempelvis kan röra sig om djurrätt eller fredsrörelser, till skillnad från de gamla
då det fanns tydligare kopplingar mellan exempelvis arbetarrörelsen och medlemmarnas position i
samhället. En annan definition av nya sociala rörelser är att de saknar en gemensam, tydlig, ideologisk
kärna samt att rörelsernas handlande snarare genomförs i individuell form än i grupp. Nya sociala
rörelser involverar oftare personliga dimensioner som hur vi klär oss och vad vi äter eller vad vi
konsumerar. (Wettergren & Jamison, 2006)
En del sociala rörelser finns på Internet i form av bloggar och syftet med den här uppsatsen är att
undersöka hur de svenska sociala rörelserna, med frågor kring miljö, ser ut på Internet. För att
undersöka detta kan det hänvisas till Tilly (2005) som skriver att för att kunna förstå personer eller
organisationer som agerar i en social rörelse bör man inte undersöka aktörerna i nätverket enskilt utan
snarare se dem som en samling aktörer med en pågående interaktion mellan dem, grupper, åhörare och
anhängare. När man undersöker en social rörelse som en enhet kallas det ett socialt nätverk.

2.3 Sociala nätverk
Social nätverksteori bygger på att relationer mellan aktörer och individer kan studeras i form av ett
nätverk. Den grundläggande modellen för att illustrera sociala nätverk är med hjälp av en nätverkskarta
med noder, vilket symboliserar aktörer (t.ex. organisationer eller bloggar), som förbinds med varandra
baserade på dyadiska band (tvådelade relationer eller interaktioner) som råder mellan aktörerna (Hui-Ye
Chiu et al., 2014). Banden mellan noderna kan ses som relationer mellan aktörer. Som med relationer
6

mellan människor är banden mellan olika noder olika starka. Till exempel har nära vänner starkare band
än bekanta (Starrin och Rønning, 2011). Granovetter (1973), en av de mest inflytelserika inom social
nätverksteori, skapade begreppen starka och svaga band och menade på att man istället för att analysera
aktörerna i ett nätverk bör man fokusera på hur starka eller svaga banden mellan dem är. Granovetter
menade att nätverk med starka band är mindre, mer kompakta och jämnt distribuerade. Svagt bundna
nätverk är lösare i sin struktur med fler isolerade aktörer och relationerna är oftare byggda på
bekantskap.
För att uppskatta relationens styrka mellan två aktörer beskriver Granovetter (1973) i en förenklad
modell att ett band mellan aktörer antigen kan ses som starka, svaga eller frånvarande. Granovetters
publikation gav upphov till ett nytt vetenskapligt område där sociala nätverk analyserades med
avseende på ett antal metriker. Nedan följer ett antal exempel:
●

Centralisering: Ett samlingsnamn för metriker vars syfte är att beskriva hur influentiell eller
viktig en aktör är i nätverk.

●

Homogenitet: Associerar aktörer sig främst till liknande aktörer.

●

Ömsesidighet: Till vilken grad två aktörer besvarar varandras kommunikation.

2.3.1 Sociala nätverk och hyperlänkar
Sociala nätverk på Internet kan följaktligen studeras baserat på dess aktörers länkningar mellan
webbsidor. När en aktör utforskar Internet surfar den från en sida till en annan genom att följa
hyperlänkar. En hyperlänk kan ses som en envägskommunikation då länkningen i sig bara är riktad åt
ett håll. Du kan som användare endast klicka dig vidare framåt (Oermen, 2012). Att vara selektiv
associativ; att länka eller inte länka till en annan sida, är en aktiv handling utförd av aktören för att
associera sig, alternativt inte associera sig och således bestämma var i cyberspace dess hemsida skall
befinna sig (Rogers, 2010b). Således kan länkningar mellan sidor användas för att förstå det Rogers
(2010a) kallar för Associeringspolitik (övers. politics of association), vilket är ett begrepp som beskriver
varför länkningen till specifika sidor sker inom sociala nätverk.
Genom att använda sig av länkar inom sociala nätverk är det möjligt att profilera aktörers påverkan, hur
mycket en aktör länkar till andra, dess auktoritet och till vilken grad en aktör blir länkad till. Baserat på
detta kan nätverkets struktur analyseras. Exempelvis om strukturen är kompakt råder det starka
relationer inom nätverket. Om länkarna är löst distribuerade är relationerna mindre starka och
sannolikheter för isolerade sidor ökar. (Hui-Ye Chiu et al., 2013; Bennett & Segerberg, 2011) Marres
(2006) poängterar att hyperlänkar mellan sidor inte nödvändigtvis betyder att webbsidorna ingår i
samma sociala nätverk. Exempelvis kan man tänka sig att grupper använder antagonistiska länkar till
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motstående aktörer i en konflikt eller refererande länkar till nyhetssidor. För att kunna analysera en
social nätverks-karta och avgöra vilka aktörer som finns krävs det således därför en god förståelse för
den rörelse som undersöks (Farrall & Delli Carpini, 2004).

2.4 Nätverksstrukturen av en bloggosfär
En bloggosfär är en typ av socialt nätverk vilket gör det till ett område lämpligt att undersöka med hjälp
av sociala nätverks analys och mer specifikt hur bloggarna länkar till varandra och Internet som helhet
(Lievrouw et al. 2001).
Bloggar har vanligtvis två typer av länkar som håller bloggosfären samman. Många bloggar har en
bloggroll eller läslista, en semi-permanent lista med länkar på bloggens startsida till bloggar och
hemsidor som författaren har valt att göra synliga för sina läsare. Läslistan kan bestå av bloggar som
bloggaren läser ofta eller beundrar, företag vars produkter/tjänster bloggen rekommenderar eller andra
organisationer eller aktörer som bloggaren anser relevanta. Läslistan kan hjälpa en som läsare att förstå
bloggens intressen då den ofta länkar till liknande bloggar (Drezner och Farrell, 2004). Den andra typen
av länkar som är vanliga hos bloggar är länkar som finns i inläggen på bloggen där författaren länkar till
andra bloggar, inlägg eller hemsidor och ibland tillhandahålls även en kommentar till länkningen. Att
länka till andra inlägg inom bloggosfären är ett typ av informationsutbyte. Dock kan informationen
skapa en så kallad filterbubbla, vilket är en typ av personlig anpassning av resultatet vilket kan isolera
användarna i kulturella eller ideologiska ”bubblor”, då bloggar tenderar att länka till bloggar som delar
samma åsikter, (Pariser, 2011).

2.4.1 Länkning inom bloggosfären
Det finns många anledningar till varför aktörer väljer att länka eller inte länka till andra sidor och vilken
typ av länkning som i så fall sker (Thelwall, 2012). Luzón (2009) visade i sin studie om den akademiska
bloggosfären att länkningar främst sker i form av kommentarer, länkar eller i blogg-rollen. Genom
länkarna kopplar bloggaren ihop sin blogg med andra och genom att vara selektiv associativ (se avsnitt
2.3) kan upphovsmannen till bloggen på så sätt bestämma vad bloggen ska associeras med. Att länka är
även ett uttalande om vilken typ av sidor en aktör vill associeras med, det tidigare benämnt
associeringspolitik (se avsnitt 2.3.1). Marres (2006) poängterar att länkar kan ha en antagonistisk
karaktär där man som bloggare länkar till motstående grupper för att driva sin poäng. Således är det en
pågående länkning inom bloggosfären där anledningen till länkningen skiljer sig åt, precis som hos
Internet som helhet. (Kjellberg, 2009)
Rogers (2010b) talar om att det finns tre olika anledningar till att länka till andra sidor;
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●

Hjärtliga (övers. cordial): Den vanligaste typen av länkning, används till förknippade sidor,
samarbetspartners, vänner eller respekterade informationskällor.

●

Kritiska (övers. critical): Länkar till sidor som bloggaren ställer sig kritisk till, s.k.
antagonistiska länkar. Används oftast av icke-statliga organisationer till statliga organisationer.
Har de senaste åren minskat i betydelse.

●

Aspirerande (övers. aspirational): Vanligast hos mindre bloggar som länkar till etablerade
aktörer för att styrka sitt varumärke eller för att etablera en relation för eventuella framtida
samarbeten.

En central fråga inom nätverksanalys är under vilka förutsättningar en nod (webbsida) blir central i
nätverket. För förläggare på Internet är detta ofta självklart; för att få en högre rank hos sökmotorer eller
bloggar är webbsidor beroende av att ha en central position i dess sub-nätverk på Internet. Många
bloggar misslyckas i att åstadkomma detta då de har väldigt få sidor som länkar till deras sida och
förblir således i periferin. Däremot finns det oftast ett fåtal bloggar som kan ha hundra eller tusentals
länkar från andra bloggar. Barabási och Albert fann 1999 att hemsidor och antalet länkar till andra
hemsidor följer en potenslag. De fann även två principer som förklarar varför vissa hemsidor blir
centrala nav i nätverket medan andra förblir i periferin, Tillväxt (övers. growth) och Föredragen
Länkning (övers. preferential attachment). Den första principen, Tillväxt, påstår att det är mer troligt att
en sida är ett nav i nätverket ju äldre noden är då den har samlat på sig mer länkar än en hemsida som
nyss skapas. Således gynnas en hemsida i nätverket av att ha funnits en längre tid. Den andra principen,
Föredragen Länkning, är ett mönster som bloggare följer vid valet av vilka bloggar de väljer att länka
till. Om en sida har visat sig vara användbar till andra är det en högre sannolikhet att den får
uppmärksamhet av nyare bloggar. Således, principerna Tillväxt och Föredragen Länkning förklarar den
olika distributionen av länkar och läsare på bloggar och förklarar varför stora bloggar blir större medan
många perifera förblir vid sidan av.

2.5 Nätverksanalys
Som en följd av den teknologiska utveckling som skett de senaste åren har efterfrågan av verktyg för att
studera sociala rörelser online ökat (Otte & Rousseau, 2002). Den vanligaste formen av verktyg
visualiserar nätverkets aktörer som noder och ritar deras relationer i en nätverkskarta. Idag finns ett
antal olika verktyg där en del kräver manuell programmering medan andra använder sig av automatisk
insamling från API:er. Ett välanvänt och betrott verktyg som används för kartläggning av bloggosfärer
är mjukvaran Issue Crawler (Bennett & Segerberg, 2011; Oermen, 2012; Hui-Ye Chiu et al., 2014).
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2.5.1 Issue Crawler
Issue Crawler1 är ett gratis trålningssystem (övers. crawling) som skapats och drivs av forskare vid
govcom.org i Amsterdam och är ett erkänt och betrott verktyg som har används inom många nyligen
publicerade studier (Oermen, 2012; Rogers 2010; Bruns, 2007).
Issue Crawler använder sig av länkaktiviteter mellan ett antal webbsidor för att rita upp nätverkskartor.
Användaren matar in ett antal startpunkter (övers. seeds), vilket är en lista av URL:er valda av
användaren, som Issue Crawler använder som utgångspunkt för trålningen. Startpunkterna kan liknas
vid geografiska koordinater runt vilket Issue Crawler ritar upp nätverkskartor. De olika färgerna på
noderna representerar olika typer av domännamn; .se (gul), .com (blå), .nu (mörkgrön), org (ljusgrön)
och .eu (röd). Suffixen indikerar vilket land hemsidan befinner sig, dock är många domännamn
internationaliserade då exempelvis .nu hör förr till Niue men används frekvent i Skandinavien (iiS,
2016). Eftersom startpunkterna, definierar runt vilken typ av nätverk som kartläggningen kommer
kretsa kring har det en påverkan på den slutliga nätverkskartan och data som genereras av programmet
(Bruns, 2007). Se figur 1 nedan för exempel på en nätverkskarta genererad av Issue Crawler.
Precis som namnet indikerar är Issue Crawler skapat för att utföra en trålning av ett nätverk för att
synliggöra så kallade problemnätverk (övers. Issue Networks). Problemnätverk är ett nätverk av
webbsidor som formats kring utbyte av information gällande specifika problem eller ämnen (Bruns,
2007). Då den svenska gröna bloggosfären är ett nätverk som formats runt utbyte av information kring
miljöfrågor passar verktyget bra att använda i en explorativ studie i hur grönt leverne konstrueras och
diskuteras online genom länknätverket som byggts upp kring svenska gröna bloggar. I kort bygger Issue
Crawler på att om en webbsida har en stor mängd inkommande länkar från andra (relevanta) sidor kan
den anses relevant för nätverket. Om samma webbsida vidare har utgående länkar till andra hemsidor
kan även dessa anses relevanta för nätverket (Oermen, 2012). Illustreringen av nätverkskartan som
genereras av Issue Crawler presenteras med hjälp av The ReseauLu Approach, vilket innebär att
utseendet på noderna i nätverket är beroende av dess egenskaper. I nätverkskartan presenteras endast de
mest betydelsefulla länkarna och nodens storlek och avstånd till andra noder är beroende på hur central
aktören är i nätverket, det vill säga antalet inkommande och utgående länkar. I avsnitt 3.2.1 presenteras
metoden Issue Crawler använder sig av för att avgöra huruvida en länk är betydelsefull eller ej för
nätverket. (Govcom, 2016a)

1

https://www.issuecrawler.net/
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Figur 1: Exempel på en nätverkskarta genererad av Issue Crawler. Cirklarna representerar hemsidor och pilarna dem
emellan visar länkrelationer. Cirklarnas färger representerar olika typer av domännamn.

Sammanfattningsvis samlar Issue Crawler ihop länkarna från startsidorna och söker igenom de sidor
som startsidorna länkar till samt de sidor som de länkade sidorna länkar till. Du kan som användare
bestämma hur djupt in i nätverket du vill att Issue Crawler ska söka, det så kallade trålnings-djupet
(övers. crawl depth) (se avsnitt 3.2.1). Resultatet av trålningen presenteras som grafer, listor och
nätverkskartor och samtliga trålningar sparas på hemsidor att andra forskare får tillgång till materialet.
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3. Metod
För att kunna besvara hur den svenska gröna bloggosfärens sociala nätverk ser ut är metoden som
används i den här uppsatsen uppdelad i tre delar; identifiering, kartläggning och analys av den svenska
gröna bloggosfärens nätverk. Startpunkten är att kartlägga de bloggar som bygger upp den svenska
gröna bloggosfären för att svara på vilka aktörer som ingår i nätverket och hur de associerar sig med
varandra. Detta följs av att kvantitativt undersöka det sociala nätverket med hjälp av Issue Crawler för
att möjliggöra en identifiering av kluster och centrala aktörer. Det sista steget är att kvantitativt
analysera nyckelord som existerar i nätverket samt att kvalitativt analysera de mest centrala aktörerna
genom en djupanalys av dess innehåll för att få en djupare förståelse för hur miljövänligt leverne är
förankrat i en vardagskontext.

3.1 Identifiering av nätverket
Undersökningen hade som utgångspunkt att identifiera de mest centrala aktörerna och det sociala
nätverket som omger dessa med hjälp av nätverksanalysverktyget. Det finns ett antal faktorer som bör
tas hänsyn till vid genomförandet av en kartläggning och nätverksanalys av en bloggosfär. Tidigare
undersökningar har visat att för att kunna använda verktyget på ett fördelaktigt vis krävs en god
kännedom om nätverket som skall kartläggas (Farrall & Delli Carpini, 2004). Issue Crawler är framför
allt utvecklat för att identifiera problemnätverk (se avsnitt 2.6), vilket gör att startpunkterna som
används definierar problemet som ligger till grund till nätverkets utformning. Således är det första
faktorn att välja en uppsättning av hemsidor som har en koppling till problemet eller ämnet som ska
undersökas.

3.1.1 Urvalskriterier för bloggprover
Issue Crawler sorterar ut sidor som inte är relevanta för nätverket (se avsnitt 3.2.1), vilket gör att det är
viktigt att ha ett brett urval av webbsidor som startpunkter för undersökningen. För att kunna lokalisera
bloggar med en koppling till miljön användes fyra olika listor som rekommenderar ett stort urval av
svenska miljöbloggar. Listorna i sig anses inte relevanta för undersökningen då det endast använts för
att hitta bloggar som relaterar till miljö och grönt leverne. Den första listan som användes var
GreenMatch.se’s2 lista med de 60 Grönaste Bloggarna 2014, den andra listan var Miljö-Aktuellts3 lista

2
3

http://www.greenmatch.se/blogg/2015/01/60-groenaste-bloggarna-2014
https://miljobloggaktuellt.wordpress.com/
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på 30 gröna bloggar, den tredje var Miljöblogg-Aktuellts läslista4 (blogg-roll) och slutligen
bloggportalen.se5 lista av mest populära bloggar inom kategorin miljö6. Tre av de listor som användes
kan anses som icke uppdaterade eftersom de är ett par år gamla men då ett antal kriterier ställdes på
bloggarna innan de valdes ut till studien kan de ändå anses som relevanta. De krav som ställdes på
bloggarna var; aktiva vid insamlandet av data, svenskspråkiga samt klar koppling mellan vardagsliv och
miljö. En blogg ansågs vara aktiv om ett inlägg publicerats inom den senaste månaden och att månaden
dessförinnan publicerats minst ett inlägg. Bloggarna kunde både drivas av privatpersoner, familjer eller
organisationer och det måste finnas en tydlig koppling av mellan en förändring i vardagslivet eller val i
vardagslivet som leder till någon form av miljövänligare eller grönare leverne. Således måste de valda
bloggarna inspirera eller förespråka till att göra något eller några beslut i vardagen som gynnar miljön.
Bloggar som fokuserar på exempelvis vegetariska recept kommer att uteslutas om det inte står något
uttryckt om att man bör äta vegetariskt för miljöns skull, eller bloggar som fokuserar på nyheter om
politiska beslut som påverkar miljön kommer att uteslutas då det inte finns någon uttryckt koppling till
vardagsliv. Även bloggar som handlar om exempelvis solceller och ren energi för hemmet uteslöts om
inget nämndes om fördelarna för miljön.
Genom att läsa bloggens informationssida och ett antal inlägg på deras hemsida, med fokus på de
senaste, samt genom att analysera vilka kategorier, länkar och taggar som används bestämdes vilka
bloggar som inkluderades eller ej i undersökningen. Då listorna kan anses som icke uppdaterade
används en snöbollsmetod, vilket är en metod där redan existerande data leder till ny data genom dess
bekantskap (Goodman, 1961). Snöbollsmetoden användes för att hitta nya potentiella bloggar till
undersökningen samt för att bredda urvalet av bloggar. De fyra ovannämnda listorna med bloggar
följdes upp och ledde i sin tur till nya bloggar med nya länkar och så vidare till inga nya bloggar som
uppfyllde de ovanstående kraven hittades. På så sätt allokerades fler bloggar som uppfyllde
undersökningens krav. Metoden är en kombination av kvantitativa och kvalitativa moment vilket är
särskilt att föredra vid undersökning av bloggar och bloggosfärer då den bidrar med en förståelse för
vilken kontext bloggen befinner sig, vilka problem som diskuteras och hur man tacklar problemen i
vardagslivet, något som är ett krav vid användande av nätverks-verktyget (se avsnitt 2.6) (Kjellberg,
2009). Under insamlandet av startpunkter fördes anteckningar om bloggarna. Det noterades vilken typ
av aktör som driver bloggarna (privatperson/organisation), kön på skribenten, antal inlägg och
kommentarer i bloggen samt om det fanns en interaktion mellan bloggens ägare och dess läsare i form
av att svara på kommentarer.
4
5

http://miljoaktuellt.se/lista-25-bloggar-som-gor-varlden-battre/
http://www.bloggportalen.se/BlogPortal/view/MostLinkedBlogs?id=153821&categoryId=17
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3.2 Kartläggning av nätverket
Första steget vid kartläggningen är att identifiera de startpunkter som ska användas för att identifiera
nätverket. Således samlades urvalet av gröna bloggar i en lista och matades in i Issue Crawler, se bilaga
D för startpunkter. Issue Crawler erbjuder tre olika typer av trålning utav nätverket; co-link analys,
snöbolls-analys samt inter-actor analys. En co-link analys är passande att använda för att kartlägga
aktörer som samlas kring vissa problem (Bruns, 2007). Issue Crawler rekommenderar co-link analys vid
kartläggning av bloggosfärer för att det lättare genererar kluster av aktörer (Govcom, 2016a; Rogers
2010a). Således användes co-link analys i den här uppsatsen och kommer därför förklaras närmare i
följande avsnitt.
En co-link analys innebär att samtliga startpunkter genomsöks efter externa länkar som samlas i lista.
Listorna jämförs sedan och om samma länk finns på två eller fler ställen anses länken vara relevant för
nätverket och sparas. Om en länk endast existerar på ett ställe anses länken inte relevant för nätverket
och sorteras ut. En vald startpunkt kan därför försvinna under processens gång om de inte har ingående
länkar från andra sidor i nätverket vilket gör att det inte bör vara av avgörande betydelse om en specifik
startpunkt försvinner eller ej. Se Figur 2 för en exemplifiering av en co-link analys. (Bruns, 2007)
Beroende på valt iterations-djup körs co-link analysalgoritmen en, två eller tre gånger. Iterationsdjup ett
betyder att algoritmen beskriven ovan körs en gång. Ett iterationsdjup på två betyder att algoritmen körs
igenom på de webbsidor som sparats från föregående iteration. Ett högre iterationsdjup betyder att en
större del av närliggande sfären genomsöks för länkar, oberoende av hur det är länkat till kärnnätverket. Genom att använda ett högre iterationsdjup framträder kluster av aktörerna och problem som
diskuteras, vilket gör kartläggningen mer pålitligt. Issue Crawler rekommenderar iterationsdjup två och
således användes det vid kartläggningen av den svenska gröna bloggosfären. (Bruns, 2007)
Utöver co-link analysen loggar även verktyget hur många länkningar från nätverket en sida får.
Resultatet av co-link analysen och beräkningarna av antal länkar presenteras med hjälp av en
nätverkskarta där aktörerna representeras av noder. Vid visualiseringen av nätverket ger Issue Crawler
användaren två val av hur nätverket ska skildras; som kluster eller baserat på den geografiska
positionen av hemsidorna. I den här uppsatsen användes kluster som visualiseringsmetod då Govcom
(2016b) rekommenderar detta för att hitta centrala aktörer inom nätverket vilket även underlättar i
analysen då en mindre grad av subjektiv tolkning krävs vilket gör kartläggningen mer pålitlig.
När man visualiserar nätverk med hjälp av kluster har nodernas position relativt varandra en signifikant
betydelse då nodernas storlek är viktade efter den motsvarande aktörens auktoritet i nätverket. (Rogers,
2010a) Nedanstående figurer, 2.1-2.4 illustrerar Issue Crawlers co-link analys. Figuren är en modifierad
version av grafik hämtad från Borra & Stevenson, 2012.
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Figur 2.1: Under nivådjup 0 utgår Issue Crawler från tre startpunkter, A, B och C. Programmet hämtar de sidor dessa tre
länkar till. Länkarna kan vara både externa från andra hemsidor samt interna från andra avsnitt på samma hemsida.

Figur 2.2: Nästa steg kallas nivådjup 1. Då hämtas de webbsidor som sidorna på nivådjup 0 länkar till.

Figur 2.3: Sidorna B och D är de enda som får länkar av minst två andra sidor. Inom Issue Crawlers co-link analys är dessa
två sidor de som sorteras ut då de som anses delta i nätverket.

Figur 2.4: Resultatet av co-link analysen.
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3.3 Analys av nätverket
En närmare granskning och analys av nätverkets aktörer och dess innehåll utfördes med syftet att få en
bredare och mer kompletterande bild av materialet. I den här studien tillämpades två typer av analys
med utgångspunkt inom kvantitativa respektive kvalitativa metoder. Målet var att undersöka eventuella
grupperingar i det sociala nätverket samt vilka funktioner det sociala nätverket har på Internet.
Innehållsanalysen skapas utifrån forskarens ambition och syfte och varierar således med hur pass
detaljerad och övergripande projektet är (Neuendorf, 2002). I den här studien utfördes en
nyckelordsanalys samt en innehållsanalys som sållar för övergripande tematiska signaturer och
användandet av värdegrunder, både tydligt explicit och implicit. Analysen har gjorts genom en
kvantitativ summering av nyckelord tillsammans med en mer kvalitativ innehållsanalys av de mest
centrala aktörernas texter, dessa analyser presenteras i följande avsnitt.

3.3.1 Kategorisering av aktörerna
Första steget i analysen var att kategorisera aktörerna i nätverket. Samtliga hemsidor, 92 stycken, i det
genererade och kartlagda nätverket besöktes och kopplades till ett specifikt intresseområde (Bryman &
Nilsson, 2002). Hemsidorna delades upp i fem olika kategorier baserat på deras särskilda intressen och
huvudområden. Då bloggar stod för majoriteten aktörer i nätverket skapades ett antal under-kategorier
inom just bloggar för att särskilja dem från varandra och underlätta i analysen.
●

Nyheterssidor: Tidningars hemsidor och forum.

●

Officiella: Statliga ägda webbsidor och hemsidor, t.ex. Konsumentverket.

●

Företag: Olika produkt och service baserade företag.

●

Miljöorganisationer: Intresseorganisationer som har en stark koppling till miljö.

●

Bloggar:
●

Mode: Inriktning på kläder och textilier.

●

Mat: Råd om mat, både självförsörjning och recept.

●

Information och vardagsval: Bredare inriktning med generella tips.

●

Renodlad trädgårdsblogg: Ingen uttalad koppling till miljö.

Kategoriseringen utfördes genom att besöka varje hemsida och genomföra en analys på dess innehåll
genom att läsa ett antal inlägg eller artiklar. För bloggarnas kategorisering bidrog deras namn i vilken
kategori de placerades i. Många av bloggarna har namn innehållande referenser till dess inriktning eller
huvudområde. Tillexempel hittades konnotationer till mat i namnet till bloggen “Fru Purjo Fixar” och
“Trädgården Jorden”. Många av de bloggar inom mat och självförsörjning hade ingen koppling till
miljö utan fokuserade endast på odling och trädgård. För att enklare kunna identifiera kluster i Issue
Crawlers nätverkskarta valdes det därför att skapa en separat kategori för renodlade trädgårdsbloggar
för att särskilja dem från resterande aktörer inom kategorin bloggar.
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På grund av den relativt stora mängden hemsidor i nätverket och av tidsbrist är kategoriseringen endast
översiktlig. En annan anledning till att endast genomföra en översiktlig kategorisering är för att den är
problematisk att genomföra då den innehåller många subjektiva bedömningar som sedan kom att
påverka resultatet (se avsnitt 3.4).

3.3.2 Nyckelordsanalys
För att identifiera mönster, trender och korrelationer i en större mängd material utfördes en kvalitativ
nyckelordsanalys (Weber, 1990). Genom att studera förekomsten av specifika ord var syftet med
nyckelordsanalysen att frilägga teman inom det sociala nätverket och fastställa eventuella karaktärer
mellan de olika aktörstyperna (Bryman, 2012). Neuendorf (2002) beskriver kvantitativa
innehållsanalyser som ”numeriska processer” där målet inte är att ge detaljerade förklaringar utan
snarare göra en generell summering för att kunna generalisera ett större material. Den vanligaste formen
av kvantitativ nyckelordsanalys är att summera förekomsten av specifika ord då de mest använda orden
reflekterar innehållets främsta angelägenheter (Stemler, 2001). Genom att studera förekomsten av ord
kan karaktärerna hos de olika aktörsgrupperna utrönas. Med det sagt är en viss tolkning oundvikligt.
Nyckelordsanalysen genomfördes med hjälp av verktygen Google Scraper7. Google Scraper är, precis
som Issue Crawler, utvecklat av Govcom.org. Verktyget gör sökningar på nyckelord specifikt per
domän med hjälp av Googles sökfunktion. Fördelen med Google Scraper framför Googles traditionella
sökfunktion är att man kan mata in en lista med nyckelord och webbsidor som var och en av
nyckelorden ska sökas igenom på. Med hjälp av antalet träffar av sökord per sida kan man få en bild av
vilka nyckelord som är mest förekommande i nätverk. En lista med nyckelord skapades för att sedan
matas in i Google Scraper. Som start identifierades ett brett urval av miljöproblemen som sedan
omformulerades till sökord. Inom den gröna bloggosfärens nätverk finns det en stark koppling mellan
andra typer av miljöfrågor som inte direkt är direkt kopplande till vardagsval. För att bredda analysen
kompletterades listan med ord som omger miljödebatten och grönt leverne. Syftet med nyckelorden var
att få en indikation kring eventuella karaktärer i det sociala nätverket, således är orden endast ett urval
av ord som omger miljödebatten och täcker inte alla områden och frågor som omger miljödebatten.
Den slutgiltiga listan med sökord kom att bestå av 64 nyckelord, se bilaga A. Bryman och Nilsson
(2002) rekommenderar att man vid en kvantitativ innehållsanalys kvantifierar innehållet utifrån
förutbestämda kategorier. För att skilja de olika nyckelorden åt delades de således in i tre olika
huvudkategorier.
7

https://tools.digitalmethods.net/beta/scrapeGoogle/
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●

Miljö och Framtidsvisioner: Bred kategori som innehåller ord kopplade till miljön idag och
visioner om framtiden. Uppdelade i tre underkategorier:
●

Neutrala ord: Exempelvis ord som Klimat.

●

Positiva ord: Exempelvis ord som Giftfri.

●

Negativa ord: Exempelvis ord som Växthuseffekt.

●

Personligt Ansvar/Självförsörjning: Kategori främst kopplat till vardagsval och grönt leverne.

●

Politik/Samhälle: Ord kopplade till politiska och samhälleliga debatter.

Google Scraper användes för att undersöka i vilken utsträckning nyckelord diskuterades inom tre av
aktörskategorierna; bloggar, tidningar samt organisationer. Syftet var att undersöka och få en
uppfattning om vilka miljöfrågor som aktörerna diskuterade samt om och hur diskussionen skiljer sig
mellan de olika aktörskategorierna. Aktörsgruppen Företag valdes bort då det normalt inte sker någon
diskussion om miljö och miljöproblem hos dem då deras sidor är relativt statiska. Underlaget för
nätverkets officiella sidor bestod endast av två aktörer, vilket ansågs som för lite för att kunna dra några
generella slutsatser och exkluderades således ur nyckelordsanalysen.

3.3.3 Innehållsanalys
Den kvantitativa nyckelordsanalysen innehåller ett antal brister då exempelvis användningen av
specifika ord kan ha ett flertal olika meningar eller inte representera en viss kategori av ord lika väl
(Bryman, 2012). För att komplettera detta och för att kunna identifiera eventuella underliggande, latenta
meningar i texten adderades ett kvalitativt lager till metoden genom att genomföra en innehållsanalys av
nätverkets mest centrala aktörer. Baserat på Issue Crawlers nätverkskarta identifierades de sex mest
centrala aktörerna i relation till mängden inkommande länkar till aktören. Genom en systematisk
summerande kvalitativ innehållsanalys undersöktes en delmängd av de senaste publicerade innehållen
hos de sex centrala aktörerna. Syftet var att förstå den kontextuella användningen av nyckel- och
värdeladdade ord samt för att bidra med en djupare förståelse för hur miljöproblem porträtteras och
diskuteras i relation till andra teman inom nätverket. Genom en fördjupad analys fokuserar den
kvalitativa metoden på underliggande meningar av specifika ord och tar till skillnad från den
kvantitativa analysen hänsyn till i vilken kontext orden används vilket hjälper att stärka validiteten i
analysen (Stemler, 2001).
De tio senaste inläggen hos de sex mest centrala aktörerna kom att fungera som analysenheter och
generaliserades i form av att tilldela dem olika ämneskategorier. Inläggen, som ligger till grund för den
kvalitativa analysen, presenteras med sin titel samt källa. Baserat på inläggets innehåll tilldelades varje
inlägg ett eller flera ämnen som bestämdes utifrån dess innehåll. Indelningen återspeglar centrala
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budskap i texterna och dessa identifierades med så kallad emergent kodning vilket betyder att ämnena
etablerades under genomförandet av analysen (Stemler, 2001). Ämnena tilldelades ämnesdefinitioner
Ä1, Ä2, Ä3 och så vidare och presenteras i bilaga B.
Baserat på inläggets innehåll tilldelades de en värdegrund, V1-V3. Värdegrunden är baserad på om
eventuell koppling till miljön görs i inlägget, se bilaga B. Första nivån är att ingen koppling görs till
miljön eller klimatet i inlägget (V1). Den andra nivån, V2, refererar till en implicit koppling till miljö.
Det vill säga att miljön eller klimatet nämns i texten på ett indirekt sätt, t.ex. att rekommendera
ekologiska produkter men ingen förklaring varför ekologiska produkter är bättre för miljön. Den tredje
nivån, V3, är om det finns en explicit värdekoppling till miljön i inlägget där författare relaterar sitt
inlägg på ett tydligt sätt till miljöfrågor. I innehållsanalysen analyserades därmed de olika
värdegrunderna i tre variabler och ämneskategorierna analyserades i fjorton kategorier.
Analysenheterna med tilldelades ämneskategorier och värdegrunder presenteras i bilaga C. För att
stärka validiteten i kodningen av materialet dubbelkodades inlägget med en veckas uppehåll. På grund
av tidsbrist valdes det att analysera de sex mest centrala aktörerna i nätverket, även då det kan anses
vara ett litet utsnitt av nätverksaktörerna.

3.4 Metodkritik
Under arbetets gång noterades ett antal brister i den valda undersökningsmetoden. Främst bör man ha i
åtanke att sociala medier inte fungerar som en ställföreträdare för den allmänna opinionen (Andersson
Schwarz, 2015). Uppsatsens metod är av analyserande och kartläggande karaktär vilket följer att man
inte kan fastställa varför aktörerna i nätverket valt att skriva om de områden de gjort. Således förutsätts
att den gröna bloggosfären och dess nätverk inte är representativ för befolkningen som helhet när det
kommer till att göra gröna beslut i vardagen.
De startpunkter som används i samband med Issue Crawler definierar det område som ska kartläggas.
Således påverkar de valde startpunkterna signifikant omfånget och formen av det resulterande nätverket
och implikationerna av valda startpunkter bör tas hänsyn till (Bruns, 2007). Följaktligen ligger inte
svårigheten i att mata in startpunkter utan att analysera och bedöma resultatet av den genererade
nätverkskartan. Då främst en kvantitativ innehållsanalys genomförts har innehållet kvantifierats utifrån
kategorier som bestämts i förväg. Då en kategorisering är beroende av ett tolkande perspektiv och
kontextualisering av innehållet följer en brist i metoden i form av en subjektiv tolkning av urval samt
kategoriseringen av aktörer. Den kvalitativa analysen lägger ett större fokus på tolkning av texter än den
kvantitativa analysen vilket medför en metodbrist och det finns en risk för snedvriden subjektivitet och
kontexualisering. Denna aspekt är extra viktig inom just kodning vilket leder till en brist i metodens
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reliabilitet då objektiviteten forskare emellan skiljer sig åt (Krippendorff, 2013). På grund av tidsbrist är
underlagsmaterialet i denna studie litet och kan snarare liknas vid en fallstudie. På grund av det låga
antalet analyserade bloggar bör man ha i åtanke att studien inte är allomfattande men kan ge en
indikation av trenderna hos aktörerna i nätverket. För att uppnå en högre generaliserbarhet krävs således
ett större urval aktörer än vad som ingår i denna undersökning.
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4. Resultat
Kapitlet presenterar en sammanställning av resultatet av Issue Crawlers genererade nätverkskarta
samt de analyser av nätverket som genomförts.
Insamlandet av bloggarna skedde under en tvåveckorsperiod i skiftet Februari/Mars 2016. Bloggarna
valdes efter ett antal kriterier (se avsnitt 3.1.1) och under insamlingen fördes anteckningar kontinuerligt
och på så sätt inkluderades en viss textanalys vid val av bloggar. Textanalysen adderade ett kvalitativt
lager till den annars kvantitativa analysen, vilket är en förutsättning vid användandet av Issue Crawler
då den slutgiltiga visualiseringen av nätverket kräver att utövaren har en viss kunskap om det sociala
nätverk som ska kartläggas (Bruns, 2007).

4.1 Identifiering av nätverket
För att påbörja kartläggningen och analysen av nätverket identifierandes ett antal startpunkter. Den
förundersökning och urvalsprocess som presenteras i avsnitt 3.1 resulterade i en lista med 30 bloggar
som fungerar som startpunkter. I det här avsnittet presenteras deskriptiv data om dessa bloggar och
deras författare. Majoriteten är individuella bloggar, definierade av att de är skrivna av en författare. Det
finns två bloggar som är skriva av fler än en författare (Klimatbloggen och Two Green Spirits) och en
blogg där antal författare ej gick att urskilja (GreenHack GBG). Tre av bloggarna är drivna av olika
typer av företag och organisationer; Klimatbloggen som drivs av Naturskyddsföreningen, GreenHack
GBG som drivs av Göteborgs stad samt Fru Watt som drivs av Telge Energi. Mer utförlig lista med
information om bloggarna finns i bilaga D.
Majoriteten av de som skriver om grönt leverne i Sverige är kvinnor. Av de bloggar där kön kunde
bestämmas (27 stycken) drevs 19 stycken av kvinnor (63%). Författarnas professionella bakgrunder
gick inte att urskilja då majoriteten av bloggarna ej uppgav sin bakgrund. Det är stor spridning på hur
länge bloggarna har varit aktiva då den äldsta bloggen startades i Juli 2005 (Bra Framtid) och den
yngsta bloggen i Augusti 2015 (Gröna Moment). Samtliga bloggar, förutom GreenHack GBG, erbjuder
funktionen att kommentera i deras inlägg. Av dessa svarar 17 av bloggarna på kommentarer, 4 svarar ej
på kommentarer och resterande gick ej att identifiera då data saknades (inga kommentarer att svara på).
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4.2 Kartläggning av nätverket
Trålningen och visualisering utfördes i April 2016. Listan av URL:er rensades och lämnades in till Issue
Crawler och resultatet återficks inom loppet av en vecka.

4.2.1 Co-link kartläggning
En co-link analys med iterationsdjup två genomfördes och för att identifiera centrala aktörer avbildades
nätverket i form av kluster (se avsnitt 3.2.1). Figur 3 är problemnätverkets co-link analys utfört med två
itereringar, fortsättningsvis kallat C2. C2 består av 92 noder.
En observation av nätverket är att ett fåtal av aktörerna utgörs av dynamiska webbsidor så som
Bloggportalen och DN. Då Issue Crawler utför analys specifikt per hyperlänk men sammanställer och
visualiserar data per domän kan man se att många aktörer länkar till exempelvis Bloggportalen men inte
exakt vad på Bloggportalen de länkar till. Således blir de dynamiska sidorna i nätverket som svarta hål
där länkar försvinner in utan att kunna associeras till något specifikt. Issue Crawler kan inte heller följa
associationen vidare vilket resulterar i att vissa sidor blir en stor nod med många ingående länkar men
inga utgående länkar. (Bruns, 2007) Issue Crawler erbjuder funktionen att exkludera specifika URL:er i
nätverket genom att lägga till en lista med strängar som, om det påträffas i texten i en hyperlänk, ska de
ej följas upp utan exkluderas ur nätverket. De dynamiska sidor som påträffades under den här
undersökningen verkar till synes inte ha så stor påverkan på nätverkets struktur, således exkluderades
inga URL:er ur nätverket. En annan anledning till att inte exkludera några hemsidor ur nätverket är att
sökningar med Issue Crawler kan ta ett par dagar då det ibland bildas en kö till deras serverar. Under
dessa dagar kan förutsättningar för genomsökningen ändras och sidor kan exempelvis ligga nere för
underhåll. Därmed är ingen undersökning lik den andra och således fanns ett intresse att minimera
antalet genomsökningar med Issue Crawler.
Nätverkskartan som genererades visar uppgifter om trålningen så som namn, datum, iterationsdjup samt
statistik om de största noderna på kartan. I C2s nätverkskarta är 13 av startpunkterna inkluderade och
visas med en svart ram i figur 3. Resterande startpunkter sorterades ut under Issue Crawlers co-link
analys, se avsnitt 3.2.1. De till storleken största noderna är de noder som har flest länkar till sig från
nätverket. I C2 är de största noderna i storleksordning KlimatBloggen, SupermiljöBloggen, Fru Purjo
Fixar, BondJäntan, Eko Mamma i Stan och EkoEnkelt. Då bloggarna var valda med hjälp av en
snöbolls-metod är det inte förvånande att 43 % av startpunkterna är inkluderade i C2 samt att fem av de
sex mest centrala aktörerna ingick bland startpunkterna. En iakttagelse är att de båda officiella sidorna i
nätverket, Konsumentverket och Sveriges Radio, befinner sig i periferin av nätverket.
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Figur 3: Problemnätverket ,C2, genererad med hjälp av Issue Crawlers co-link analys utfört med två itereringar. Nätverket består av 92 noder, nodernas färger representerar olika typer av
domännamn; .se (gul), .com (blå), .nu (mörkgrön), org (ljusgrön) och .eu (röd). De 13 startpunkterna är markerade med en svart ram kring cirklarna.
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4.3 Analys av nätverket
En närmare analys av det genererade nätverkets aktörer och länkningar presenteras i följande delkapitel.

4.3.1 Analys av nätverkets aktörer
Nätverket innehöll ett antal sidor som var lösenordskyddade alternativt nedtagna. Av de 92 aktörer som
fanns i C2-nätverket sorteras 24 stycken ut och resterande delades in i de kategorier som beskrivits i 3.3.1.
Se bilaga E för information om aktörerna i nätverket och kategorisering av dessa. Fördelningen över de
fem kategorierna presenteras i Figur 4.1 nedan och Figur 4.2 visar fördelningen inom kategorin bloggar.

Figur 4.1: Fördelningen mellan de olika aktörstyperna i nätverket. Bloggar är den mest dominerande följt av företag, N=72.
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Figur 4.2: Fördelningen av aktörerna inom kategorin bloggar. Bloggar innehållande allmänna tips är den dominerande typen följt
av matbloggar, N=39.

Tabell 1 visar den genomsnittliga länkaktiviteten per aktörstyp. Kategorin bloggar är de som i genomsnitt
har flest länkar till och från nätverket, följt av nyhetssidor. Officiella sidor, företag och organisationer
använder sig i regel av färre länkar till och från nätverket.

Tabell 1: Den genomsnittliga länkaktiviteten mellan de olika aktörstyperna. Tabellen visar genomsnittliga länkar till och från de
olika aktörstyperna i nätverket. Exempelvis länkar en genomsnittlig nyhetssida i nätverket till fyra sidor och får i genomsnitt fem
länkar från aktörerna i nätverket.

Aktörstyp

Antal

Genomsnittliga länkar till nätverket

Genomsnittliga länkar från
nätverket

Nyhetssidor

4

4,0

5,0

Officiella

2

0,0

0,5

Företag

16

1,4

1,1

Organisationer

8

0,9

1,0

Bloggar

38

9,2

6,6

Totalt

68

4,4

4,3
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Tabell 2 och 3 presenterar till vilken grad olika aktörstyper ger länkar till andra aktörstyper samt i vilken
mån de själva får länkar från andra aktörsgrupper. Enligt tabellerna tenderar bloggar främst att få länkar
från andra bloggar trots att de är den aktörsgrupp som har majoriteten av länkar till samtliga övriga
aktörstyper. Officiella sidor använder sig inte av att länka själva men refereras till av samtliga resterande
aktörer, främst nyhetssidor och bloggar. Nyhetssidor länkar främst till organisationer följt av företag och
bloggar och får främst länkar av bloggar. Organisationer länkar till andra organisationer och företag men
får främst länkar av bloggar och nyhetssidor. Företag länkar främst till organisationer, andra företag och
bloggar och får länkar främst från bloggar följt av nyhetssidor.
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Tabell 1: Tabellen visar proportionerna av de länkar som olika aktörsgrupper ger till andra i nätverket. Exempelvis ger nyhetssidor majoriteten av sina länkar till organisationers hemsidor
(50%), följt av bloggar (25%) och företag (19%). Proportionerna är beräknade i procent av totalt antal unika inkommande länkar per aktörstyp. En länk anses unik då en länk endast räknas
som en länk oavsett antalet specifika länkar mellan två aktörer.

Aktörstyp

Nyhetssidor

Officiella

Företag

Organisationer

Bloggar

Summa

Nyhetssidor

0%

6%

19%

50%

25%

100%

Officiella

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Företag

9%

9%

39%

26%

17%

100%

Organisationer

0%

0%

57%

43%

0%

100%

Bloggar*

8%

1%

18%

11%

62%

100%

27

Tabell 2.1: Tabellen visar proportionerna av de länkar som olika aktörsgrupper ger till andra i nätverket. Tabellen visar fördelningen mellan de olika blogg-kategorierna. Proportionerna är
beräknade i procent av totalt antal unika inkommande länkar per aktörstyp. En länk anses unik då en länk endast räknas som en länk oavsett antalet specifika länkar mellan två aktörer.

Aktörstyp

Nyhetssidor

Officiella

Företag

Organisatio

Blogg-

ner

Mat

Blogg-Mode

Blogg-

Blogg-

Allmänt

Trädgård

Summa

Blogg- Mat

5%

2%

18%

9%

21%

0%

25%

20%

100%

Blogg- Mode

0%

0%

27%

9%

9%

0%

55%

0%

100%

Blogg-Allmänt

10%

1%

19%

13%

17%

0%

40%

0%

100%

Blogg-

0%

0%

13%

0%

37%

0%

0%

50%

100%

Trädgård
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Tabell 2: Tabellen visar proportionerna av de länkar som olika aktörsgrupper får från andra i nätverket. Exempelvis får nyhetssidor majoriteten av sina länkar från bloggar (90%) med ett fåtal
från officiella sidor (5%) och företag (5%). Proportionerna är beräknade i procent av totalt antal unika inkommande länkar per aktörstyp. En länk anses unik då en länk endast räknas som en
länk oavsett antalet specifika länkar mellan två aktörer.

Aktörsgrupp

Nyhetssidor

Officiella

Företag

Organisationer

Bloggar

Summa

Nyhetssidor

0%

5%

5%

0%

90%

100%

Officiella

25%

0%

12,5%

12,5%

50%

100%

Företag

10%

0%

8%

7%

75%

100%

Organisationer

19%

0%

9%

7%

65%

100%

Bloggar*

3%

0%

2%

0%

95%

100%
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Tabell 3.1: Tabellen visar proportionerna av de länkar som olika aktörsgrupper får från andra i nätverket. Tabellen visar fördelningen mellan de olika blogg-kategorierna. Proportionerna är
beräknade i procent av totalt antal unika inkommande länkar per aktörstyp. En länk anses unik då en länk endast räknas som en länk oavsett antalet specifika länkar mellan två aktörer.

Aktörsgrupp

Nyhetssidor

Officiella

Företag

Organisationer

Mat

Mode

Allmänna

Trädgård

Summa

tips

Mat

4%

0%

2%

0%

14%

4%

68%

8%

100%

Mode*

0%

0%

50%

0%

0%

0%

50%

0%

100%

Allmänna tips

2%

0%

1%

0%

22%

5%

69%

1%

100%

Trädgård

0%

0%

0%

0%

38%

0%

24%

38%

100%

* Lite data → stora andelar som kan vara missvisande
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4.3.2 Nyckelordsanalys
En nyckelordanalys genomfördes med hjälp av Google Scraper. Sökningen skedde med hjälp av nyckelord
och indikerar i vilken mån olika problem och områden diskuteras i de olika aktörsgrupperna. Google
Scraper returnerar antalet träffar specifikt per nyckelord och aktör. Antalet träffar per aktörsgrupp
summerades sedan manuellt och matades sedan in i visualiseringsverktyget Wordle.net. Wordle skapar
ordmoln där orden är viktade efter antalet sökträffar. Genom att visualisera nyckelord med hjälp av
ordmoln kan en uppfattning bildas kring tematiska signaturer inom respektive aktörskategori relativt till
varandra. För att lättare kunna urskilja mönster inom nyckelordsanalysen tilldelades nyckelorden olika
färger. Miljö och Framtidsvisioner: Uppdelade i tre underkategorier:
●

Neutrala ord: Ljusblå

●

Positiva ord: Grön

●

Negativa ord: Röd

●

Personligt Ansvar/Självförsörjning: Mörkblå

●

Politik/Samhälle: Gul

Se figur 5.1-5.3 nedan för visualiseringen av nyckelord inom respektive aktörskategori.
Innehållet bloggarnas hemsidor presenteras i figur 5.1. Figuren visar en majoritet av mörkblå och
gröna ord vilket är ord kategoriserade inom personligt ansvar och positiva ord relaterade till miljön.

Figur 5.1: Visualisering av nyckelordanalysen utförd inom aktörskategorin bloggar. Ordens storlek är viktade efter
användningsfrekvensen inom aktörsgruppen. Bloggarna publicerar främst inlägg kring miljö på ett positiv sätt, trädgård och mat.

Figur 5.2 nedan visualiserar användningen av nyckelorden inom kategorin nyhetssidor. Resultatet av
nyckelordsanalysen av nyhetssidor liknar till stor del bilden av bloggar med en viss ökning av ord
kategoriserade inom politik.
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Figur 5.2: Visualisering av nyckelordanalysen utförd inom aktörskategorin tidningar. Ordens storlek är viktade efter
användningsfrekvensen inom aktörsgruppen. Tidningarna publicerar främst inlägg kring miljö på ett positiv sätt, politik samt
några få kritiska ämnen inom miljödebatten.

Resultatet av nyckelordsanalysen för organisationer, figur 5.3 nedan, har några distinkta skillnader från
nyhetssidorna och bloggarna. Det är till synes relativt stor spridning av vilka nyckelord som förekommer på
organisationernas hemsida men i jämförelse med bloggar och nyhetssidor är det en ökning av negativa ord
och ord inom politik och samhälle.

Figur 5.3: Visualisering av nyckelordanalysen utförd inom aktörskategorin organisationer. Ordens storlek är viktade efter
användningsfrekvensen inom aktörsgruppen. Organisationer publicerar främst inlägg kring miljöfrågor, både på ett positivt och
negativt sätt. Nyckelordsanalysen indikerar även att organisationer publicerar en viss grad av politiska inlägg.
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4.3.3 Innehållsanalys
En innehållsanalys genomfördes på nätverkets sex största aktörer; KlimatBloggen, SupermiljöBloggen, Fru
Purjo Fixar, BondJäntan, Eko Mamma i Stan och EkoEnkelt. SupermiljöBloggen ingår i kategorin
nyhetssidor och publicerar nyhetsnotiser och fakta kring miljö och den omgivande debatten. Övriga aktörer
är kategoriserade inom bloggar. BondJäntan är en livsstilsblogg med fokus på mat, trädgård, odling och
självförsörjning. Resterande tre är kategoriserade som allmänna bloggar. KlimatBloggen skiljer sig åt från
resterade då den drivs av Naturskyddsföreningen och publicerar främst nyheter kring miljö och miljöfrågor
till skillnad från de andra två som främst inriktar sig på tips om produkter, vardagsval, mat och recept.
Sammanlagt omfattar analysen 60 inlägg publicerade någorlunda jämnt mellan december 2015 till april
2016. Det identifierades totalt 14 ämnesområden i materialet. Identifieringsnummer Ä1-Ä14 tilldelades
ämnena samt en värdegrund V1-V3, där 1 är att ingen koppling till miljön görs och 3 är att en explicit
koppling görs i texten. Förklaringar och definitioner av ämnesområdena och värdegrunderna presenteras i
bilaga B. Flera ämnen kan anses komma från ett och samma inlägg, endast en värdegrund gavs per inlägg.
Nedan följer två exempel på hur klassificeringen utfördes, texten är utdrag ur två inlägg.
Exempel 1.1: Inlägget ”Nationell transportplan” publicerad av KlimatBloggen 2016-03-02. Inlägget
nämner en politisk nyhet gällande förnybar energi och fossilfria drivmedel, något som kategoriserats i
ämnena Klimat-makroperspektiv (Ä3), Transport (Ä10), Politik (Ä12), Förnybar Energi (Ä13) samt
Nyheter (Ä14). Inlägget tilldelades värdegrund 3 då explicit koppling till miljö finns.
Parisavtalet har inte satt avtryck på vårbudgeten. Regeringen anser att Sverige ska ligga i
framkant i klimatomställningen, men förslagen i vårbudgeten räcker inte till om regeringen
menar allvar med sin ambition att bli en av världens första fossilfria nationer.

Exempel 1.2: Inlägget ”Det surrar frenetiskt” publicerad av FruPurjo 2016-04-13. Kategoriserad i ämnena
Klimat-mikroperspektiv (Ä4), och Trädgård (Ä5). Tilldelades värdegrunden 2 då implicit koppling till
miljön görs i sista meningen.
Det surrar frenetiskt runt vårens tidiga blommor. Vilken skillnad mot förra årets vår då det
närmast var helt tyst. Skrämmande tyst. I år kan jag gå till närmaste bestånd av vårblommor och
jag hittar minst ett par bin, nån humla och tre, fyra fladdrande nässelfjärilar. Det finns ännu
hopp! För utan insekterna blir det tufft för oss och inte minst för naturen. Deras flit utgör en
ovärderlig och oersättlig tjänst och jag tror inte vi fullt ut inser hur beroende vi är av dem.
Uppenbarligen har årets vinter och vår varit betydligt snällare mot våra små vänner. Hoppas
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Antal inlägg per ämneskategori presenteras i figur 6 nedan. De fem mest vanliga kategorierna var Klimatmakroperspektiv (Ä3), Klimat-mikroperspektiv (Ä4), Länk till andra hemsidor (Ä9), Allmänna tips (Ä11)
samt Politik (Ä12). Övriga ämneskategorier är relativt jämnt använda i de 60 studerade inläggen. Genom
att studera antalet ämneskategorier de olika författarna tilldelats sina inlägg ser man att KlimatBloggen och
SupermiljöBloggen är de två som har inlägg som kategoriserats in i flest inlägg, se figur 7. Av dessa är de
dominerande kategorierna Klimat-makroperspektiv (Ä3), Länk till andra hemsidor (Ä9) samt Politik (Ä12).
Detta tyder på att dessa två aktörer diskuterar klimatet ur ett makroperspektiv i relation till politiska beslut,
nyheter och företag. Bland övriga författare går ingen trend att urskilja då antalet inlägg per ämneskategori
skiljer sig åt.
Genom att studera materialet från innehållsanalysen och värdegrundanalysen, se bilaga C, tycks
SupermiljöBloggen och KlimatBloggen vara relativt lika i vilka områden de publicerar inlägg inom. Det
stöds av datan i figur 8 nedan som visar fördelning av aktörer per ämneskategori. SupermiljöBloggen och
KlimatBloggen är dominerande inom Ä3, Ä9, Ä12, Ä13 samt Ä14, ämnesområden som klimat ur ett
makroperspektiv, länkar, nyheter och politik. Detta stödjer tesen att dessa två aktörer diskuterar
miljönyheter och politik ur ett makroperspektiv tillskillnad från övriga aktörer som tillsynes är mer
fokuserade på klimatet ur ett mikroperspektiv, med ämnen som mat, självförsörjning, trädgårdsarbete och
allmänna tips i fokus. Detta antagande stöds även av figur 9 nedan som visar värdegrunder per aktör.
SupermiljöBloggen och KlimatBloggen är kategoriserade med majoriteten inlägg med explicit koppling till
miljö medan de övriga fyra aktörerna har en mer implicit eller frånvarande koppling till miljön. Två av
dessa aktörer, BondJäntan och FruPurjo, har inget inlägg kategoriserat inom V3.
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Figur 6: Antal inlägg per ämneskategori, totala mängden inlägg var 139 stycken. Klimat-makroperspektiv (Ä3), Klimatmikroperspektiv (Ä4) och Länk till andra hemsidor (Ä9) är de ämnen som flest inlägg kategoriserats inom.

Figur 7: Antal ämneskategorier uppdelade per aktör. Klimatbloggen och Supermiljöbloggen är de aktörer som täckt flest områden
i deras respektive tio senaste inlägg.
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Figur 8: Fördelning av vilka aktörer som har kategoriserats inom respektive ämneskategori. Ämneskategorierna 4, 5 och 9 är de
ämneskategorier som har flest antal inlägg. Ämneskategorin 4 är den ämneskategori som samtliga av de mest centrala aktörerna
har minst ett inlägg inom.

Figur 9: Fördelningen av värdegrunder inom respektive aktör. V1 innebär inlägg utan någon koppling till miljö, V2 innebär en vag
koppling till miljö alternativ användning av ord som ofta förknippas till miljö, exempelvis ekologist. Slutligen V3, vilket innebär att
inlägget och dess innehåll har en uttryckt koppling till miljö. Klimatbloggen är den aktör mest flest antal inlägg kategoriserade
med en explicit koppling (V3) till miljö medan BondJäntan är den aktör mest flest inlägg utan en koppling till miljö (V1).
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5. Diskussion
I följande avsnitt analyseras resultatet utifrån de frågeställningar som presenterats i tidigare kapitel.
Vidare forskning ges förslag på i slutet av kapitlet.
Studiens frågeställning som ligger till grund för undersökningen lyder:
●

Hur ser den svenska gröna bloggosfärens sociala nätverk ut?

För att besvara frågeställningen formulerades ett antal underfrågor vilka diskuteras i följande kapitel:

5.1 Vilka typer av aktörer ingår i det sociala nätverket och på vilket sätt associerar
sig dessa med varandra?
Som många andra aktiviteter på Internet är att blogga en social och kollektiv aktivitet där aktörer formar
allianser och knyter band, inte minst för sin egen vinning att rankas högt hos sökmotorer för att attrahera
fler läsare eller träffar. Det är därför inte förvånande att just bloggarna är tämligen jämnt utspridda genom
nätverket och är den primära aktörstypen. Bland dessa är majoriteten främst livsstilsbloggar fokuserade på
vardagslivet, trädgårdsarbete och odling. Aktörtyperna företag och organisationer är relativt närvarande i
nätverket medan officiella sidor och nyhetssidor utgör en minoritet.
Genom att studera nätverkskartan visar undersökningen att nätverket inte är kompakt i sin struktur och att
aktörerna inte är jämnt distribuerade, något som tyder på att nätverket är svagt bundet med fler isolerade
aktörer. För att kunna besvara hur olika aktörer associerar sig med varandra gjordes en närmare analys av
C2, nätverkskartan genererad av Issue Crawler. Som nämnt i avsnitt 3.2.1 placerar Issue Crawler noder
nära de webbsidor där länkrelationer existerar och långt ifrån de webbsidor de varken länkar till eller länkar
ifrån. I visualiseringen ligger vissa noder ovanpå varandra och andra noder som inte har någon länkrelation
hamnar således långt ifrån varandra. Följaktligen bildas det kluster av noder inom nätverket som visar på
grupperingar av de sidor som associerar alternativt inte associerar sig med varandra. Genom att studera C2
gjordes tolkningen att det primärt finns tre kluster i vilka relationerna mellan aktörerna är starkare och
banden mellan klustren är svagare. För att kunna diskutera de olika klustren i relation till varandra har det
tilldelats namn, K1-K3, se figur 10 nedan.
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Figur 10: Nätverkskarta med tre kluster identifierade. K1 består främst av trädgårds- och matbloggar, K2 består av en blandning av aktörer där de mest centrala aktörerna ingår,
organisationer och företag. K3 består främst av bloggar kategoriserade som allmänna tips och livsstilbloggar
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K1 har en mindre kompakt struktur än de övriga två klustren och dess positionering tyder på att det
finns starka interna relationer och svagare band med färre länkningar till övriga aktörer inom
nätverket. Baserat på nätverkskartan visar undersökningen att K1 är ett delnätverk i det stora nätverket
där aktörerna främst associerar sig med liknande aktörer genom att vara selektivt associativ. Genom
att analysera aktörerna i K1och dess innehåll visar studien att samtliga har en koppling till
självförsörjning eller trädgårdsarbete. Den mest frekventa aktörstypen i K1 är bloggar inom kategorin
trädgård, vidare kallat BT, med ett par bloggar inom kategorin mat, vidare kallad BM, men även ett
fåtal företag med produkter inom trädgårdsarbete. Genom att studera tabell 2.1 och 3.1 bekräftas att
BT och BM främst länkar till varandra och att de har färre relationer till det övriga aktörerna i
nätverket, vilket förklarar sammansättningen av K1. En anledning till detta kan vara att aktörerna,
främst bloggarna, använder sig av hjärtliga eller aspirerande länkar till liknande sidor för att styrka sitt
varumärke och för att etablera eller behålla en central position i nätverket. Då majoriteten av aktörer i
K1 är klassificerade inom trädgårdsarbete och självförsörjning är det inte säkert att det finns en
uttryckt koppling till miljön bland dessa. Genom att studera innehållsanalysen och mer specifikt
BondJäntans inlägg visar undersökningen att hon är den aktör som har minst antal inlägg
klassificerade med en explicit eller implicit koppling till miljö. Många av aktörens inlägg saknar
förklaringar och information om de bakomliggande anledningarna att göra specifika val ur
miljösynpunkt. Exempelvis nämns inget om varför man ska välja ekologiskt i samband med
rekommendationer vid recept eller vilka fördelar som följer med att äga hönor och producera egna ägg
på gården. Då studiens syfte var att kartlägga och analysera problemnätverket kring grönt leverne dras
slutsatsen, baserat på ovanstående, att aktörerna i K1 inte är aktiva i det sociala nätverket då en
relation till miljö och grönt leverne saknas. Något som hade varit svårt att uttyda utan kompletterande
verktyg till Issue Crawler.
De resterande två klustren, K2 och K3, är till synes relativt lika. De båda är mer kompakta i sin
struktur och innehåller fler aktörer än K1. En närmare analys visar att K3 främst består av bloggar
inom olika kategorier, med majoritet inom kategorin allmänna tips, vidare benämnt BA. Tabell 2 och
3 visar att bloggarna främst erhåller länkar från bloggar trots att de länkar till samtliga övriga
aktörstyper. En förklaring till detta kan vara att bloggar inte anses som en trovärdig informationskälla
av de övriga aktörerna i nätverket alternativt att innehållet på bloggarna inte anses relevant och värdigt
att länka till. Ytterligare en anledning som kan förklara formationen av K3 är att många mindre
bloggar använder sig av hjärtliga eller aspirerande länkar till större bloggar för att styrka sitt
varumärke, då de större bloggarna existerat en längre tid och hunnit etablera sig som nav i nätverket.
Detta tyder på att aktörerna i K3 främst associerar sig med liknande aktörer där bandens styrka
emellan dem bygger på homogenitet. Innehållsanalysen för den mest centrala aktören i K3, Eko
mamma i stan, indikerar att klustret främst förhåller sig till grönt leverne ur ett mikroperspektiv med
fokus på konsumentvaror och allmänna tips.
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I den nedre delen av figur 10 finns ett annat kluster, vidare kallad K2. Aktörerna i K2 är mer
diversifierade än i de övriga två klustren och består främst av organisationer, nyhetssidor och bloggar
inom BA. En intressant iakttagelse är att samtliga aktörer inom kategorin nyhetssidor befinner sig i
K2. Tabell 2 visar att nyhetssidor främst länkar till organisationer och klustret innefattar även
majoriteten av de organisationer som befinner sig i nätverket (WWF, Naturskyddsföreningen,
Greenpeace och Krav). Genom att studera den genomsnittliga länkaktiviteten, tabell 1, ser vi att
organisationer har låg länkaktivitet och således associerar sig med få andra sidor. Detta kan förklara
den aningen lösare strukturen i K2 i relation till de andra två klustren. Då nyhetssidor frekvent länkar
till organisationer men ej vice versa tyder undersökningen på att nyhetssidorna använder sig av
hjärtliga länkar och anser att organisationerna är betrodda informationskällor men att organisationer
inte använder sig av information från nyhetssidor. En observation av klustret är att fyra av de sex mest
centrala aktörerna i C2 befinner sig i K2 (KlimatBloggen, Fru Purjo Fixar, EkoEnkelt och
SupermiljöBloggen). Tre av dessa är kategoriserade inom BA och genom att studera tabell 2.1 tycks
BA länka till organisationer och nyhetssidor. Detta indikerar att bloggarna inom K2 söker och
bekräftar information från aktörer de anser trovärdiga, organisationer och nyhetssidor, vilket skiljer sig
från de övriga bloggarna i nätverket som främst tycks associera sig med liknande aktörer.
Sammanfattningsvis består aktörerna i nätverket främst av bloggar som är tätt sammanlänkande och
utspridda genom hela nätverket. Aktörtyperna företag och organisationer är relativt närvarande i
nätverket medan officiella sidor och nyhetssidor utgör en minoritet. Studien tyder på att
problemnätverket kring grönt leverne är uppbyggt kring associeringspolitik, då aktörerna främst
associerar sig med liknande aktörer i nätverket vilket resulterar i en nätverkskarta med tre kluster.
Analysen visar att respektive kluster har en viss karaktär som särskiljer dem från varandra. Två av
klustren består främst av bloggar inom trädgårdsarbete respektive allmänna tips med oftast ingen eller
en implicit koppling till miljö och grönt leverne. I dessa två kluster är organisationer, nyhetssidor och
officiella sidor frånvarande. Majoriteten av de mest centrala aktörerna befinner sig i det kvarstående
klustret som även är det som innehåller huvudparten av aktörer kategoriserade som nyhetssidor eller
organisationer. Ett antagande är att aktörerna i detta kluster har ett förhållningssätt till miljö som är
mer förankrat i fakta och information och att de till en högre grad delar med sig av information från
aktörer de anser trovärdiga. Detta skiljer sig från de övriga bloggarna i nätverket som främst tycks
associera sig med liknande aktörer. Det råder en avsaknad av politiska sidor och de två officiella
sidorna som är närvarande i nätverket befinner sig i periferin, något som tyder på att dessa inte når ut
med information som kan sättas i relation till ens vardag och de val det innebär.
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5.2 Hur bidrar nätverkets aktörer till en förståelse för hur miljövänligt leverne är
förankrat i en vardagskontext?
För att kunna diskutera vilken typ av information kring miljö som bloggarna förmedlar utfördes en
innehållsanalys på sex av de mest centrala aktörerna.
Enligt klusteranalysen ovan tyder undersökningen på att nätverket är uppdelat i tre kluster
varav två främst består av bloggar (85 % av bloggarna ingår i dessa två kluster).
Innehållsanalysen visar att de skiljer sig avsevärt åt i vilket fokus de olika bloggarna har och
vilken relation de offentligt väljer att ha till miljö och grönt leverne. Samtliga privata bloggar
har dock gemensamt att det är skrivna med en personlig berättande ton som fokuserar på
vardagslivet, erfarenheter och familjer. De har en positiv ton till grönt leverne och att det
endast implicit eller väldigt sällan förklarar de eventuella miljöförstöringar eller katastrofer
som kan följa av främst vissa av våra konsumtionsval. I många av bloggarna presenteras
läsaren med ett eller flera inlägg i veckan om förslag på konsumtionsprodukter som ofta är
fokuserade på hälsa och välmående, smink och skönhetsprodukter. Bloggarna i K1 och K3 har
fler inlägg kategoriserade inom V1, vilket visar på att dessa inlägg inte har djupare koppling
till miljö och grönt leverne. Detta stöds av nyckelordsanalysen som visar att en majoritet av
bloggarna till största del diskuterar miljö och grönt leverne på ett positivt sätt. Bloggarna tycks
vara fokuserade på olika typer av mat och miljöfrågor som diskuteras med en positiv ton. Det
är en tydlig avsaknad av negativa och politiska nyckelord vilket skulle kunna tolkas som att det
saknas en djupare debatt av miljöfrågor och grönt leverne inom bloggarna. De verkar till synes
vara främst koncentrerade på personligt ansvar och att ändra sin livsstil utan att sätta det i
relation till globala, politiska frågor och ett förhållningssätt på miljöfrågor ur ett
makroperspektiv. En förklaring till detta kan vara att nya sociala rörelser saknar en gemensam
tydlig ideologisk kärna och kombinerat med det mångfacetterade begreppet för hållbarhet finns
det stort utrymme för personliga tolkningar kring grönt leverne. Ytterligare en förklaring kan
vara att bloggar upplevs som ett digitalt substitut till exempelvis livsstilsmagasin och används
främst för avslappning vilket resulterar i att miljöfrågor anses för tunga att diskutera i relation
till vardagen. Således tyder undersökningen på att även om miljöförstöring och förebyggande
av, inte minst, klimatförändringar är globala problem tycks dess betydelse till mesta dels vara
förankrat i en personlig kontext ur ett mikroperspektiv, utan någon förklaring eller förankring i
fakta. En förklaring är att det antingen är svårt att förstå vad miljöfrågor är och vilka personliga
val eller förändringar man kan göra för miljöns skull alternativt att bloggar främst används som
avslappning och miljöfrågor anses för tunga att diskutera.
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K2 är det kluster där majoriteten av de centrala aktörerna finns och är även det kluster där
huvudparten av tidningar och organisationer befinner sig. Nyckelordsanalysen visar att
nyhetssidor främst använder positiva ord i relation till miljö men det finns även en klar ökning
av negativa och politiska ord, något som tyder på att nyhetssidor har en bredare uppfattning om
grönt leverne än bloggarna. Analysen tyder på en minskning av ord relaterade till personligt
ansvar och en ökning av neutrala ord, något som indikerar att nyhetssidor diskuterar miljö på
ett positivt, informerande sätt utan att inkludera lika stor del av personligt ansvarar i debatten.
Organisationer däremot har några distinkta skillnader från nyhetssidorna och bloggarna. Det är
till synes relativt stor spridning av vilka nyckelord som förekommer på organisationernas
hemsidor men i jämförelse med bloggar och nyhetssidor är det till synes en ökning av negativa
ord och ord inom politik och samhälle. Detta kan tolkas som att organisationer är mer
fokuserade på att diskutera miljöfrågor ur ett globalt synsätt snarare än att försöka förändra och
uppmuntra individers personliga ansvar. Således tycks K2 vara det kluster där en pågående
interaktion av de olika aktörstyperna i nätverket föregår vilket tyder på att det är det kluster där
centrum av den sociala rörelsen befinner sig.
Då K2 är det kluster som innehåller flest antal centrala aktörer, tidningar och organisationer
genomfördes en närmare analys av dess struktur. Genom att applicera kunskapen från
nyckelordsanalysen samt innehållsanalysen tycks K2 vara uppdelat i två delar. De två delarna
kan med försiktighet beskrivas med hjälp av hur de relaterar till grönt leverne; ur ett
mikroperspektiv eller ur ett makroperspektiv. De aktörer till vänster i figur 11 nedan består
främst av bloggar och baserat på innehållsanalysen har de ett förhållningssätt till grönt leverne
med ett mikroperspektiv. De tycks vara mindre fokuserade på de underliggande problemen och
lösningarna till miljöfrågor och de har ett mikroperspektiv på grönt leverne som främst kretsar
kring konsumtionsprodukter och mat. Aktörerna på den motsatta sidan, består främst av
tidningar, organisationer och bloggar och innehåller ett större antal aktörer som kan anses vara
mer kritiska och ifrågasättande kring den rådande synen på miljö. Då de har en majoritet inlägg
kategoriserade med en explicit relation till miljö tycks de ha ett makroperspektiv på grönt
leverne som ofta sätts i relation till samhället som helhet och politiska beslut. Således råder en
skillnad mellan aktörerna i K2 i huruvida miljöfrågor och problem diskuteras.
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Figur 11: Närmare analysen av strukturen inom K2. Klustret tycks vara uppdelat i två delar; en med fokus på att diskutera miljö ur
ett mikro-perspektiv och en ur ett makroperspektiv.

Sammanfattningsvis tycks grönt leverne upplevas på två sätt i nätverket, ur ett makro- eller ett
mikroperspektiv. Då båda typerna av perspektiv existerar inom K2 tycks det finnas en efterfrågan
att läsa delvis om hur grönt leverne kan förankras i en vardag med en positiv ton samt skapa sig en
förståelse för de bakomliggande orsakerna ur ett makroperspektiv. Bloggarna tycks inneha två
funktioner inom nätverket; som avslappning eller diskutera grönt leverne ur ett mikroperspektiv. De
har en positiv ton kring miljö och är till synes främst fokuserade på personligt ansvar och att ändra
sin livsstil utan att sätta det i relation till globala, politiska frågor och ett förhållningssätt på
miljöfrågor ur ett makroperspektiv.

5.3 Hur kan associationer via hyperlänkar användas för att undersöka sociala
nätverk på Internet centrerade kring miljöfrågor och problem?
Den sista frågan rör studiens metod och hur sociala nätverk kan kartläggas och analyseras med hjälp av
hyperlänkar. För att kunna diskutera i vilken utsträckning hyperlänkar kan användas inom social
nätverksteori krävs en viss förståelse för de tekniska förutsättningar som råder. Trots att Issue Crawler är
ett välanvänt och betrott verktyg som används i ett antal nyligen publicerade artiklar (Rogers, 2010;
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Bennett & Segerberg, 2011; Oermen, 2012; Hui-Ye Chiu et al., 2014) har det under studiens gång
uppenbarat sig ett par svårigheter vid användningen av verktyget.
Som diskuterats tidigare kan Issue Crawler inte inkludera allt som publiceras på Internet. Dynamiska
webbsidor, något som är centralt inom webb 2.0, blir som svarta hål i nätverkskartan (se avsnitt 4.2.1). Till
exempel kan man inte inkludera URL:er som leder till Facebook-grupper eller specifika hashtags, man kan
inte heller studera innehåll publicerat av YouTube-kanaler eller specifika Twitter-konton. Således lämpar
sig Issue Crawler främst för en undersökning av statiska webbsidor. Men med webb 2.0 som många anser
kommer att ligga till grund för sociala medier och Internet i framtiden (O´Reilly, 2007) följer även nya
typer av associationer mellan aktörer. Användare idag kan “gilla” inlägg och sidor, prenumerera på kanaler,
re-tweeta eller följa konton på en mängd sociala plattformar. På samma sätt som aktörer kan välja att länka
eller inte länka kan de välja att associera sig eller inte associera sig med en mängd nya verktyg. Genom
flera sätt att associera sig blir nätverksstrukturen komplex och får dimensioner vilket medför att Issue
Crawler metod att betrakta en aktörs centralitet och auktoritet i nätverket endast på inkommande länkar blir
en brist och endast reflekterar en del av sanningen.
En annan svårighet med att studera sociala rörelser endast baserat på hyperlänkar är att text och material
som publiceras på dynamiska hemsidor och andra former av diskussionsforum i dagsläget inte går att
kartlägga. Om en grupp människor väljer att kommunicera via exempelvis e-mail går detta inte att
undersöka. Samma sak om en grupp människor väljer att lösenordskydda sina bloggar och hemsidor eller
använda sig av så kallade grupper som finns på diverse sociala plattformar.
Ytterligare en aspekt att lyfta kring kartläggning av sociala rörelser är medvetenheten hos rörelsen själv.
Det material som utgör grunden när man ritar upp sociala nätverk och relationer mellan dess aktörer är
material som aktörerna själva har valt att göra publikt för allmänheten eller själva valt att associera sig med.
Ett antagande som följer är att de mest centrala aktörerna i ett socialt nätverk är de som främst är
intresserade av att publicera och informera om den sociala rörelsens agerande. En annan förutsättning för
undersökning av sociala rörelser är att ta hänsyn till den miljö rörelsen befinner sig i, som att det mellan
och inom olika länder kan existera olika ekonomiska och teknologiska förutsättningar. En tanke är att
skillnader i inkomster i olika delar av världen kan ha en inverkan på hur det sociala nätverket man vill
undersöka kommer att se ut. En dator är gissningsvis en relativt stor investering för många, medan en
mobiltelefon kan vara vanligare att äga då den fyller fler funktioner till ett lägre pris. Antagligen används
mobiltelefoner mer för att publicera innehåll på dynamiska webbsidor, som sociala medier, än vad datorer
gör vilket försvårar möjligheten till kartläggning av nätverket. En teknologisk begränsning som är av vikt
är att många idag saknar helt eller delvis Internet-uppkoppling, vilket gör att delar av vissa sociala rörelser
befinner sig helt offline. För att kunna undersöka ett socialt nätverk krävs således en god förståelse för hur
de fungerar i kombination med Internet och hur de teknologiska förutsättningarna ser ut. Detta bekräftas av
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undersökningen då det visade sig att ett av klustren helt saknade en koppling till den sociala rörelse som
undersökts, vilket hade varit svårt att urskilja om ingen närmare granskning av aktörerna skett.
Således, om inget grundligt förarbete utförts eller något mer verktyg använts, kvantitativt eller kvalitativt,
är slutsatsen baserat på den här studien att sociala nätverk inte endast kan undersökas med hjälp av
hyperlänkar. För att fullt förstå nätverkets struktur, aktörer och tematiska områden krävs en djupare mer
mångfacetterad förståelse för den sociala rörelse som skall kartläggas. Med det sagt, är Issue Crawler och
hyperlänkar ett bra analytiskt verktyg som hjälper forskaren att se tematiska områden och därmed bidra
med en övergripande visuell syn på problemnätverket.

5.4 Vidare forskning
Denna undersökning har som inriktning hur hyperlänkar kan användas för att undersöka sociala nätverk
online fokuserade kring grönt leverne. Som diskuterats tidigare kan dynamiska sidor inte inkluderas i Issue
Crawlers nätverkskartor. Dock finns det idag andra verktyg som kan undersöka dynamiska webbsidor med
hjälp av exempelvis Facebook’s eller Twitter’s API. För att få en bättre helhetsbild av grönt levernes
sociala rörelse vore det därför intressant att kombinera Issue Crawler med ett dynamiskt anpassat verktyg
för att undersöka rörelsen på djupet över fler plattformar. Kan det exempelvis vara så att diskussionen och
förhållningssättet kring grönt leverne skiljer sig åt mellan de statiska websidorna och de dynamiska sidorna
med funktioner som kommentarer, grupper och forum. En annan möjlig forskningsaspekt är att intervjua de
olika aktörerna i nätverket för att skapa en förståelse för de eventuella intentionerna bakom det publicerade
materialet. Slutligen kan nätverksanalys i kombination med hyperlänkar användas för att kartlägga andra
typer av sociala rörelser exempelvis politiska partier, spridning av kampanjer eller företag och
marknadsstrukturer.
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6. Slutsats
För att summera görs en återkoppling till frågeställningen som ligger till grund för uppsatsen vilket råder;
Hur ser den svenska gröna bloggosfärens sociala nätverk ut?
Syftet var att skapa en förståelse för hur grönt leverne är representerat online idag, hur det appliceras på
dagliga rutiner och val samt att undersöka hur sociala rörelser kan studeras på Internet. Undersökningen
tyder på att sociala nätverk inte endast kan undersökas med hjälp av hyperlänkar. För att fullt förstå
nätverkets struktur, aktörer och tematiska områden krävs en djupare mer mångfacetterad förståelse för den
sociala rörelsen som skall kartläggas. Med det sagt är kartläggningsverktyget ett bra analytiskt verktyg som
hjälper forskaren att se tematiska områden och bidra med en övergripande visuell syn på nätverket.
Undersökningen visar att de aktörer som ingår i nätverket främst associerar sig med liknande aktörer och
förhåller sig till den så kallade associeringspolitiken. De aktörer som ingår i nätverket är främst bloggar,
företag och organisationer. Det råder en avsaknad av politiska sidor och de två officiella sidorna som är
närvarande i nätverket befinner sig i periferin, något som tyder på att dessa inte når ut med information som
kan sättas i relation till ens vardag och de val det innebär.
Då aktörerna i nätverket främst associerar sig med liknande aktörer resulterar kartläggningen i en
nätverkskarta med tre kluster. Undersökningen tyder på att respektive kluster har en viss karaktär som
särskiljer dem från varandra. Ett av klustren består främst av trädgårdsrelaterade bloggar och företag och
saknar en koppling till grönt leverne vilket betyder att det ej ingår i den bakomliggande sociala rörelsen. De
resterande två klustren tyder på att grönt leverne både diskuteras ur ett mikro- och makroperspektiv.
Majoriteten av bloggarna har ett mikroperspektiv och är en typ av livsstilsblogg inriktad på mat och
allmänna tips utan någon förankring i bakomliggande orsaker och problem. Undersökningen tyder på att
även om miljöförstöring och förebyggande av, inte minst, klimatförändringar är globala problem tycks dess
betydelse till mestadels vara förankrat i en personlig kontext ur ett mikroperspektiv, utan någon förklaring
eller förankring i fakta. En förklaring är att det antingen är svårt att förstå vad miljöfrågor är och vilka
personliga val eller förändringar man kan göra för miljöns skull alternativt att bloggar främst används som
avslappning och miljöfrågor anses för tunga att diskutera.
Resterande aktörer, organisationer, tidningar och ett fåtal bloggar, har ett makroperspektiv och relaterar
miljöfrågor till samhället som helhet med inlägg som är mer förankrade i fakta och information. Således
tycks ett behov finnas att delvis relatera grönt leverne till personliga val ur både ett mikroperspektiv med
positiv ton samt att förstå de bakomliggande orsakerna ur ett makroperspektiv.
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Bilaga A: Nyckelord
I bilaga A presenteras en lista med orden använda i nyckelordsanalysen.
Miljövisioner –
Neutrala

Miljövisioner Positiva

Miljövisioner –
Negativa

Personligt ansvar/
Självförsörjning

Politik

Arktis

Bilfritt

Avgaser

Frö

COP21

Jorden

Certifikat

Förstöring

Grönsaker

Cirkel ekonomi

Klimat

Certifierade

Försurning

Kollektivtrafik

EU

Naturresurser

Ekologiskt

Stigande havsnivå Konsumtion

Export

Regnskog

Energi

Koldioxid

Kött

Import

Uppvärmning

Framtid

Nano partiklar

Lantliv

Oljeborrning

Vatten

Förnybar

Nano plaster

Loppis

Peak oil

Förnybar energi

Ozonlager

Natur

Politik

Giftfri

Tungmetaller

Närproducerat

Privatisering

Grön energi

Utfiskning

Odling

Sharing economy

Hållbart

Växthuseffekt

Palmolja

Social utveckling

Miljö

Övergödning

Recept

TTIP

Miljömärkning

Olja

Second hand

Miljövänligt

Kol

Solceller
Trädgård
Veganskt
Vegetariskt
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Bilaga B: Ämnesdefinitioner och värdegrunder
I bilaga B presenteras ämnesdefinitioner (Ä1-Ä14) och värdegrundsdefinitioner (V1-V3) som ligger till
grund för innehållsanalysen som finnes i bilaga C.
ID
Ä1

Ämne
Mat

Ä2

Självförsörjning

Ä3

Klimat-makroperspektiv

Ä4

Klimat-mikroperspektiv

Ä5

Trädgård

Ä6

Fakta

Ä7

Konsumentvaror

Ä8

Länk till andra bloggar

Ä9

Länk till andra hemsidor

Ä10

Transport

Ä11

Allmänna tips

Ä12

Politik

Ä13

Förnybar Energi

Ä14

Nyheter

Ämnesdefinition
Inlägg om matlagning som
recept, restauranger eller
livsmedelstips.
Information om boskapshållning
och grönsaksodling
Information om klimatet med ett
makroperspektiv, exempelvis
global uppvärmning som har
konsekvenser på lång sikt för
hela jorden.
Information om klimatet med ett
vardags- eller mikroperspektiv,
exempelvis begagnade kläder.
Tips som trädgårdsarbete och
skötsel utan inriktning på mat
och miljö.
Inlägget innehåller faktura om
miljö och miljöförstöring.
Råd om konsumentvaror som
skönhetsprodukter och kläder.
Inlägget innehåller en eller fler
länkar till andra bloggar
Inlägget innehåller en eller fler
länkar till företag, nyheter eller
informationssidor.
Inlägget handlar om fakta kring
olika transportmedel
Information och tips om din
klimatpåverkan och hur du kan
reducera den.
Information om den politiska
klimatdiskussionen.
Information och nyheter om
förnybar energi
Innehåller aktuella nyheter som
pressmeddelanden.

Värde ID

Värdebeskrivning

V1

Ingen uttryckt koppling till miljö och klimat i text.

V2

Implicit koppling till miljö och klimat i texten. Inlägget
innehåller ämnen som är förknippade med miljö, t.ex.
ekologiska produkter.
Explicit koppling till miljö och klimat i texten.

V3
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Bilaga C: Innehålls- och värdegrundsanalyser
Bilaga C presenterar innehållsanalyser för 10 inlägg av de 6 mest centrala aktörerna i nätverket. Källa syftar till hemsidan, inlägg till titeln på inlägget samt dess
publiceringsdatum visas. Variablerna Ä1-Ä14 är ämnesdefinitioner, V1-V3 är värdegrunder, båda beskrivs i bilaga B.
Källa

Inlägg

Datum

Ämnesdefinitioner
Ä1 Ä2

Supermiljöbloggen

Fru Purjo
Fixar

Ä3

Värdegrunder

Ä4

Ä5

Ä6

Ä7

Ä8

Ä9

Ä10

Ä11

Ä12

Ä13

Ä14

V1

V2

V3

Herbivåren har date night på Kao's

16-04-27

Snart får hundratusen hushåll ny
vindkraft
Robin Wood protesterar mot
Vattenfall i Stockholm
Greenpeace: "Regeringen både får
och bör ställe miljökrav på
Vattenfall"
Supermiljöpodden Koldioxidinfångning (CCS)
Klass 7A uppmanar Vattenfall: "Låt
kolet ligga!"
Professor: Regeringen kan visst
stoppa Vattenfalls brunkolsaffär
30 år sen Tjernobyl sammanfattning av konsekvenserna
för människor och miljö
Sida utökar stödet till framtidens
hållbara städer
Stora Barriärrevet är döende

16-04-27

●

●

16-04-27

●

●

●

●

●

16-04-27

●

●

●

●

●

16-04-26

●

●

●

●

16-04-26

●

●

●

●

16-04-26

●

●

●

16-04-26

●

●

●

16-04-25

●

●

●

16-04-24

●

Inget grävväder

16-04-25

Kofta stickad utifrån och in

16-04-22

●

6 år, 1067 inlägg och 3295
kommentarer
Gamla kokböcker och ideal

16-04-18

●

Det surrar frenetiskt

16-04-13

Vår, vår...

16-04-13

16-04-16

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●
●

52

Klimatbloggen

Eko
mamma i
stan

Skördar persiljerot

16-04-11

En tur till Hornborgasjön

16-04-10

Bordskultur

16-04-10

Fett i någon form

16-04-06

Parisavtalet har inte satt avtryck på
regeringens vårbudget
Nationell transportplan

16-04-14

●

16-03-02

●

Hastighetsbegränsare =
Klimatsmart
Bryt bilens övertag med effektiva
styrmedel
Bra miljöval gör skillnad

16-03-01

●

16-03-25

●

16-03-23

●

Är avveckling efter åldersstrecket
verkligen förtida, eller borde någon
ha förutsätt kärnkraftens fall?
Om inte Bucht läser på blir det
svårt att nå klimatmålen
Hur var det nu med köttet och
klimatet?
Kunskapslucka kring vattenkraftens
miljöpåverkan
Fem skäl att tro på en
energiuppgörelse
Fortsättning på teknikinlägget, aka
datorfria dagar

16-03-16

16-04-20

●

●

●

●

Mina "gamla" teknikprylar

16-04-12

●

●

●

Yoga på ekologisk matta

16-04-10

●
●

Att ärva från storasyster till
lillebror
Längtan efter våren och att göra
om hemma
IN:UT Mars

16-04-07

●

16-04-04

●

Nu startar loppissäsongen

16-03-29

Vad barnen fick i påskägget

16-03-27

16-02-12

●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

16-02-03

●

●

16-01-28

●

15-12-17

●
●

●
●

●

●

●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

16-04-01

●
●

●

●

●
●

53

BondJäntan

EkoEnkelt

En oinspirerad bloggares försök till
nystart
Eliminera eller komplettera?

16-03-23

En fredagsfundering på en söndag!

16-04-24

Sorgmyggor

16-04-21

Vilka mål med 2016-års odlingar

16-03-04

●
●

I odlingshuset

16-02-11

●

Mjölksyrningskurs - att komma
igång!
Utvärdering 2015 & Gott Nytt År!

16-01-03

Julefrid till alla

15-12-25

●
●

Ooops…

15-12-23

●

Glöggfest

15-12-21

I julhelgens lugn ska jag läsa sova
och …
Stockholm Beauty Week:
Sammanfattning
Good PR-event & nyheter från Esse
Probiotic Scincare
Tips: Hållbar heminredning

15-12-20

Prestationssamhället & att prestera
enbart för sig själv
Vad ska man göra i Köpenhamn?

16-04-11

STHLM BEAUTY WEEK

16-04-10

Recension: Kokosilja +
Kaffeskrubb
Om varför det är viktigt att resa

16-04-09
16-04-06

●

Tips till nuvarande & framtida
ekobloggare
Uppdatering av länkkärlek

16-04-04

●

●

16-03-12

●
●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

15-12-31

●

●
●

●

●

●

16-04-27

●

●

●

16-04-26

●

●

●

16-04-17

●

●

●

●

●

16-04-11

●
●
●

●

●

●

16-03-30

●
●
●
●

●

●
●

●

●

●

●

●
●

54

Bilaga D: Startpunkter
Bilagan presenterar en lista med information över de bloggar och URL:er som används som startpunkter i Issue Crawler.
Antal
Skribe
nter
Driven av

Blogg

URL

Bra Framtid

http://braframtid.blogspot.se

1

Privat

Man Nej

Köpstoppsbloggen

http://notbuying.blogspot.se

1

Privat

Kvinna Nej

18 Ja

16-02-29

06-12-06

2145

Hippi Häxan

http://hippihaxan.se/

1

Privat

Kvinna Ja

16 Ja

16-03-01

07-05-02

1181

Tagga Ner

1

Privat

Kvinna Ja

32 Ja

16-02-15

08-04-20

506

Trädgården Jorden

http://tagganer.blogspot.se
http://tradgardenjorden.blogspot.
se

1

Privat

Man Ja

30 Ja

16-02-28

09-02-06

406

Louise Konsumentkoll

http://louisekonsumentkoll.se/

1

Privat

Kvinna Ja

10 Ja

16-02-29

09-03-10

912

Bondjäntan

http://bondjantan.blogspot.se

1

Privat

Kvinna Ja

26 Ja

16-02-11

09-06-09

945

Naturligt Snygg

http://www.naturligtsnygg.se/

1

Privat

Kvinna Nej

22 Ja

16-03-03

09-09-20

2772

Fru Purjo Fixar

http://frupurjofixar.se/

1

Privat

Kvinna Ja

34 Ja

16-02-29

10-04-18

1072

EkoEnkelt

http://ekoenkelt.se/

1

Privat

Kvinna Ja

16-03-01

10-09-18

849

Fru Watt

http://www.fruwatt.se/

Telge
1 Energi

Kvinna Ja

46 Ja
Ej
identifierb
0 art

16-03-01

10-11-29

372

Husmor Anna

http://husmoranna.blogspot.se
https://ekomammaistan.wordpres
s.com/

1

Privat

Kvinna Ja

16 Ja

16-02-17

10-12-01

363

1

Privat

Kvinna Nej

31 Ja

16-03-01

10-12-05

1081

1

Privat

Kvinna Nej

16-02-28

10-12-10

1017

Slow Fashion

http://vegoeco.se/blog/
http://thewaveswemake.se/slowfa
shion/

1

Privat

Kvinna Nej

16-02-23

11-05-02

1273

Annika Dahlström

http://www.annikadahlstrom.se/b
loggen/

1

Privat

Kvinna Nej

16-02-29

11-12-06

257

EkoLisa

http://ekolisa.com/

1

Privat

Kvinna Ja

16-03-01

12-04-24

305

EkoMamma i stan
Vego Eco

Kön

Bloggroll

Antal
Svarar på
kommen kommenta Senaste
Antal
tarer *
rer
Inlägg
Första inlägg inlägg
Ej
identifierb
1 art
16-01-29
05-07-13
373

55

3 Nej
22 Ja
Ej
identifierb
0 art
7 Ja

Ej
identifierb
0 art

Green & Bloggen

https://twogreenspirits.wordpress
.com/
https://greenochgrejerna.wordpre
ss.com/

Gröna Pengar

http://gronapengar.blogspot.se

1

EkoFamiljen

1

Hållbara Handlingar

http://ekofamiljens.blogspot.se
https://hallbarahandlingar.wordpr
ess.com/

Man Ja
Ej
identifie
Privat
rbart Nej

1

Privat

Man Nej

37 Ja

16-02-18

13-10-17

300

EkoPappan

http://www.ekopappan.se

1

Privat

Man Nej

6 Ja

16-02-29

14-01-21

295

EkoFunderingar

http://ekofunderingar.blogspot.se

1

Privat

Man Ja

3 Nej

16-01-21

14-03-12

52

Gunnelas blogg

http://gunnela.nu/

1

5 Nej

16-02-26

14-08-11

115

Klimatbloggen

http://blogg.naturskyddsforening
en.se/klimatbloggen

2 Ja

16-03-01

14-09-04

124

16-02-29

14-10-07

199

13 Ja

16-02-23

14-12-09

42

31 Ja

16-02-29

15-08-12

31

Two Green Spirits

GreenHack GbG
Gröna Trådar
Gröna Moment
* Senaste 10 inläggen

http://greenhackgbg.se/blogg/
https://gronatradar.wordpress.co
m/
http://gronamoment.se/

2

Privat

Kvinna Nej

1

Privat

Man Nej

Privat

Privat Kvinna Nej
Naturskyd
Ej
dsförenin identifie
7
gen
rbart Nej
Ej
Göteborgs identifie
0
stad
rbart Nej
1

Privat

1

Privat

Man Nej
Kvinna Ja
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2 Nej
Ej
identifierb
0 art
Ej
identifierb
1 art

-

-

16-02-05

12-09-21

152

16-02-26

13-01-03

385

16-01-29

13-06-21

232

16-03-01

13-07-08

241

Bilaga E: Kategorisering av aktörer i nätverket
Bilaga E presenterar samtliga aktörer i nätverket och kategoriseringen av dessa. Aktörerna delades in i fem olika kategorier kodade 1-5.
1: Tidningar: Tidningars hemsidor och forum.

5: Bloggar: Indelade i fyra underkategorier:

2: Officiella: Hemsidor som statligt ägda Konsumentverket.

5.1: Mode: Inriktning på kläder och textilier

3: Företag: Olika produkt och service baserade företag.

5.2: Mat: Råd om mat, både självförsörjning och recept

4: Organisationer: Intresse organisationer med stark koppling till miljö.

5.3: Vardagsval: Livsstil- och vardagsvalsbloggar. Bredare mer generell inriktning.
5.4: Trädgård: Skötsel och tips om odling och trädgång. Ingen koppling till miljö.

Hemsida

Ämne

Hemsida

Ämne

caminomagasin.se

Ämne
1

Hemsida
runabergsfroer.se

3

ekolisa.com

5.3

effektmagasin.se

1

faltbiologerna.se

4

ekomammaistan.wordpress.com

5.3

enlagomdosgront.se

1

foraldravralet.se

4

ekomorsan.com

5.3

supermiljobloggen.se

1

greenpeace.org

4

ekopappan.se

5.3

konsumentverket.se

2

krav.se

4

evelinasekologiska.femina.se

5.3

sverigesradio.se

2

naturskyddsforeningen.se

4

frupurjofixar.se

5.3

coop.se

3

slowfashionuppropet.se

4

gronamoment.se

5.3

ecoprofile.se

3

viskogen.se

4

handelsevis.wordpress.com

5.3

ecosphere.se

3

wwf.se

4

hildashem.se

5.3

global-standard.org

3

thewaveswemake.se

5.1

karinsmiljoblogg.com

5.3

goodstore.se

3

anniesenkla.se

5.2

kemikaliepappan.com

5.3

greenkitchenstories.com

3

aterbrukat.se

5.2

kemikaliesmart.se

5.3

greenlaces.se

3

bondjantan.blogspot.com

5.2

blogg.naturskyddsforeningen.se/klimatbloggen/

5.3

gronagredelina.se

3

daylily-potager.blogspot.com

5.2

krimskramsan.bloggplatsen.se

5.3

groninterior.se

3

greenochgrejerna.wordpress.com

5.2

minimalisterna.se

5.3

gryningen.eu

3

hippihaxan.se

5.2

notbuying.blogspot.com

5.3

johanna-n.com

3

levmerpamindre.blogspot.com

5.2

whitemaskgirl.wordpress.com

5.3

kungmarkatta.se

3

mellanskogochgard.blogspot.se

5.2

blog.lisastradgard.se

5.4

laplandecostore.se

3

skogsskafferiet.se

5.2

ekoplantan.se

5.4

johanna-n.com

3

tagganer.blogspot.com

5.2

hannu-s.blogspot.com

5.4

kungmarkatta.se

3

themarblefaun.blogspot.com

5.2

naturligating.blogspot.com

5.4

laplandecostore.se

3

atilio.metromode.se

5.3

tradgardsflow.blogspot.com

5.4

morotsliv.com

3

ecochic.blogg.se

5.3

tyras-potager.blogspot.se

5.4

organicmakers.se

3

ekoenkelt.se

5.3

tyras-potager.blogspot.se

5.4
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www.kth.se

