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Sammanfattning 
 

Sedan 70-talet har begreppet medieföljetong använts för att förklara hur en nyhet 

gestaltas och sprids av journalister i nyhetsmedier. Det nya medielandskapet har 

inneburit nya förutsättningar för medieproduktion och medieanvändning där 

konvergerade medier medfört nya spelregler. Nyheter på webben har blivit allt viktigare 

för konsumenter och nya producenter har trätt in på mediearenan. Det har skapat en 

helt ny typ av interaktion mellan traditionella journalister och ”vanliga” medborgare.  

 

Med hjälp av teorier om medielogik, priming, framing och profession har vi försökt 

klargöra ett mönster för hur spridning och gestaltning av en nyhet, samt inflytande 

mellan bloggare och journalister, kan se ut i det nya medielandskapet. Undersökningen 

skall kunna användas för att visa hur medieföljetong utvecklas till ett senmodernt 

mediespinn samt förklara vad det innebär för den moderna nyhetsrapporteringen. 

Syftet med studien är att undersöka hur mediespinn uppstår i samspel mellan 

traditionell media och senmoderna bloggar.  

 

Studieobjektet för undersökningen är PR-kampanjen Miss Skinny. Resultatet visade att 

bloggarna som grupp belyste Miss Skinny först samt uppmärksammade och influerade 

journalisterna om nyheten. Journalisterna hade en jämnare och mer långdragen 

publiceringskurva än vad bloggarna hade. Vi fann att den generella gestaltningen 

succesivt blev allt mer positiv i de bägge medierna och att innehållsmässigt fokus 

förändrades med tiden. Bloggarna påverkade journalisternas gestaltning genom framing 

och priming till att gestalta nyheten allt mer positivt. Vi fann 24 direkta manifesta 

kopplingar från nyhetsinlägg till tidigare publicerade blogginlägg, samt sju hänvisningar 

i nyhetsinläggen till bloggare. Kopplingarna beror på journalisternas tendens att hämta 

information och inspiration från tidigare blogginlägg vilka i större utsträckning 

gestaltade nyheten mer subjektivt och positivt.  

 

Resultatet menar vi är en konsekvens av nya principer för gestaltning och spridning. 

Rosengrens medieföljetong är idag inte längre fullt ut applicerbar, då dagens nya 

medproducenter omedvetet agerar spin doctor och medieföljetongen transformers till 

ett mediespinn som i detta fall skapas av bloggare och journalister. Utvecklingen ser vi 

som en konsekvens av journalistkårens bristande resurser och tendens till försvagad 

profession där de förlorar kontrollen av medieinnehållet. När medproducenter, med 

samma verktyg som journalisterna, träder in på mediearenan och bidrar till att sätta 

medieagendan i kombination med journalisternas allt mer pressade arbetssituation blir 

resultatet ett mediespinn mellan journalister och användargenererat innehåll.  
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1. Inledning 

”We believe in the true beauty of women. We believe that compromise has no 

place in fashion. We never blend in. We never say sorry. We say bye bye to normal. 

Say hello to Miss Skinny” – Så löd öppningsfrasen till en ny webb-butik som 

hösten 2013 skulle sälja kläder endast i ”size zero” (Miss Skinny). Men allt var 

bara en bluff. Efter en vecka avslöjades det att webb-butiken var en PR-kampanj 

och att avsändaren var riksföreningen mot ätstörningar Frisk & Fri.  Föreningen 

ville genom provokation skapa debatt och diskussion i ätstörningsfrågan 

(Resumé, Miss Skinny-kampanjen en framgång). Reaktionerna blev många, både 

i bloggvärlden och i journalistiska medier.  

 

Nyheter är inte en avspegling av något, utan socialt konstruerade berättelser. 

Det är medierna som skapar en berättelse genom sina egna gestaltningar av ett 

visst fenomen (Strömbeck 2009). En nyhet som blir ett medialt fenomen kan bli 

till en så kallad medieföljetong allteftersom fler journalister väljer att sprida 

nyheten vidare (Rosengren 1974). I det senmoderna samhället har medier 

konvergerats (Hvitfelt, Nygren 2013) och journalisterna delar numera 

mediearenan med nya aktörer (Grafstöm, Windell 2010). Det Rosengren 1974 

kallade medieföljetong; skapad enbart av journalister, där den första nyheten 

satte standarden för vidare nyhetsrapportering, har nu transformerats till 

något vi vill kalla ”mediespinn”; en medieföljetong skapad av fler aktörer än 

enbart journalister. Begreppet beskriver hur olika aktörer i olika medier 

sprider vidare ett medialt fenomen över tid. Mediespinn inkluderar både 

spridning, gestaltning och inflytande, som är tätt sammankopplade med 

varandra. 

 

Vi har genomfört en explorativ studie som behandlar rapporteringen av PR-

kampanjen Miss Skinny som figurerat i både nyhetsmedier och bloggar. Med 

hjälp av teorier om medielogik, priming, framing och profession skall vi försöka 

klargöra ett mönster för hur spridning, gestaltning samt inflytande mellan 

bloggare och journalister kan se ut. Undersökningen skall kunna användas för 

att visa hur medieföljetong utvecklas till ett senmodernt mediespinn samt 

förklara vad det innebär för den moderna nyhetsrapporteringen. Syftet med 

studien är att undersöka hur mediespinn uppstår i samspel mellan traditionell 

media och senmoderna bloggar. Vi vill uppdatera Rosengrens teori om 

medieföljetong då vi idag står inför andra förutsättningar vad det gäller 

medierapportering, på grund av nya aktörers inflytande på journalistiken 

(Larsson 2005). 
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2. Syfte och mål 

2.1 Mål 

Med denna studie vill vi analysera medieföljetongen av PR-kampanjen Miss 

Skinny, samt analysera resultatet genom att: 

 Synliggöra spridningsmönstret som omfattar material publicerat av 

både bloggare och journalister. 

 Tydliggöra gestaltningsmönstret från det första granskade inlägget till 

det sista.  

 Analysera samspelet mellan journalister och bloggare, samt om möjligt 

diskutera vilka konsekvenser det kan få på nyhetsrapporteringen.  
 

2.2 Syfte 

Studiens syfte är att explorativt undersöka hur medieföljetong ter sig i samspel 

mellan journalistisk media och bloggar. Studien skall om möjligt ge förslag på 

en uppdaterad medieföljetongsteori som skall vara giltigt för andra nyheter 

som skildras i samma typ av medier.   
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3. Problemformulering  

Vi vill göra ett försök till en uppdatering av Rosengrens teori om 

medieföljetong.  För att kunna göra det vill vi studera hur en nyhet sprids och 

gestaltas samt vilket inflytande nya aktörer i det nya medielandskapet har på 

den journalistiska nyhetsrapporteringen. En nyhet är inte en solitär text utan en 

länk i en kedja av tidigare och framtida nyheter (Ekström Larsson 2010), därför 

är både spridning och gestaltning över tid av betydelse att undersöka. Genom 

att undersöka gestaltningen och spridningen av studieobjektet och PR-

kampanjen Miss Skinny i bloggar och nyhetsmedier kan vi få en förklaring till 

hur och varför gårdagens medieföljetong blir till en senmodern medieföljetong.  
 

Huvudfråga: Hur och varför ser medieföljetong ut som den gör i det nya 

medielandskapet? 
 

Underfrågor:  

1. Hur kan spridningen av en nyhet se ut i det nya medielandskapet?  

2. Hur och varför förändras gestaltningen från första till sista publicering? 

3. Hur influeras journalister av användargenererat innehåll, och vilka 

konsekvenser kan det få för nyhetsrapporteringen? 
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4. Bakgrund - Miss Skinny; do you fit 

in? 

Följande kapitel presenterar studieobjektet; PR-kampanjen Miss Skinny. Det är 

framförallt bakgrund, syfte, mål och resultat som beskrivs. Det ger 

grundläggande bakgrundsinformation inför kommande avsnitt om kampanjens 

framställning i media. 

 

PR-kampanjen Miss Skinny lanserades i Sverige i september 2013 av den 

ideella riksföreningen Frisk & Fri som i över 30 år arbetat förebyggande mot 

ätstörningar, gett stöd åt personer som lider av ätstörningar samt verkat för en 

bättre vård för drabbade (Frisk & Fri, Organisation). 
 

På morgonen den 20 september skickades mejlinbjudningar ut till utvalda 

bloggare och journalister angående en presskonferens som skulle informera om 

den nya fingerade webb-butiken Miss Skinny med lansering den 26 september 

(Nöjesguiden, Kristin Zetterlund). Webb-butiken gick ut med att de endast 

skulle sälja kläder i storlek 32 (size zero) med slogan ”Do you fit in?”. Den 25 

september, en dag tidigare än planerat, gick Frisk & Fri ut med att de stod 

bakom butiken och att Miss Skinny endast var en pseudohändelse och en bluff. 

Meddelandet innehöll en kort beskrivning av webb-butiken samt hälsade 

välkommen till presskonferensen på Berns i Stockholm som skulle hållas den 

26 september (Frisk & Fri, Say Bye Bye to Miss Skinny). PR-byrån Shout som 

konstruerat kampanjen ansåg att en del av problematiken kring ätstörningar 

beror på de bilder som vi dagligen matas med handlar om hur vi bör se ut för 

att passa in i samhället. Därför valde Shout, på uppdrag av Frisk & Fri, att med 

små medel skapa en nätbutik som använder samma retorik som 

modebranschen gör och ställa samma fråga som modebranschen ställer 

samhällets medborgare varje dag ”Passar du in?” (Shout). 

 

Den 26 september klockan 10.00 genomfördes presskonferensen på Berns där 

Frisk & Fri berättade om kampanjen och dess syfte, samt informerade om de 

osunda skönhetsideal som förekommer i dagens modeindustri. De 

presenterade sin märkning ”För sannare skönhet”, berättade generellt om 

ätstörningar samt om hur närstående och drabbade kan få hjälp (Jutbring, 

Presskonferensen och morgonsoffan). De svarade även på frågor och ställde upp 

på ett flertal intervjuer (Frisk & Fri, Presskonferens). PR-byrån Shout, som 

skapade pseudo-webb-butiken Miss Skinny, berättade senare i en intervju med 

Aftonbladet följande: ”Vi har en minimal marknadsföringsbudget. I vår kampanj 
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hade vi råd med en enda reklamtavla i Stockholm och internetannonsering för 

några tusenlappar” (Aftonbladet, Se dig omkring – Miss Skinny finns på riktigt). 

 

 
Figur 1. Skärmdump av webbutiken www.miss-skinny.se 

 

Vid lanseringen av den nya webb-butikens hemsida möttes besökare av en bild 

på ett par smala kvinnoben i högklackat och texten: ”We believe in the true 

beauty of women. We believe that compromise has no place in fashion. We never 

blend in. We never say sorry. We say bye bye to normal. Say hello to Miss Skinny”, 

följt av en knapp till webbshoppen. I själva verket sålde butiken inga kläder, 

utan besökarna skickades efter 5 sekunder vidare till Frisk & Fris riktiga 

hemsida. På hemsidan möttes besökarna av en video som gav en förklaring till 

kampanjen samt föreningens åsikter och syfte (Miss Skinny). 

 

 

 
Figur 2. Skärmdump av videofilmen som presenteras på www.miss-skinny.se 
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I videon figurerade programledarna Klara Zimmergren (svensk komiker, 

skådespelare och programledare) och Kitty Jutbring (svensk sångerska, DJ, 

radiopratare, programledare, dokusåpadeltagare och krönikör), 

reklamforskaren Nina Åkestam (skribent, doktorand och före detta 

reklammakare) och Sandra Beijer (skribent och copywriter). Tillsammans 

berättar aktörerna hur vi lever i ett ätstört samhälle där vi hela tiden blir 

tillsagda om hur vi ska se ut – att smalt är bra och allt annat är dåligt.  De 

berättar om hur hundratusen i Sverige lever med en diagnostiserad 

ätstörning och att mörkertalet är enormt. De berättar även att Frisk & Fri 

lanserat en märkning för modeindustrin; För sannare skönhet. Slutligen 

berättar de vad konsumenter kan göra; stödja Frisk & Fri genom att skänka 

pengar, ställa krav på modeföretagen och sprida videon i sociala medier (för 

exakt återberättelse se Bilaga 1). 
 

Kampanjens mål var att använda samma retorik som modebranschen gör för 

att öppna allmänhetens ögon. Pressansvarig på Frisk & Fri, Hanna Kihlander, 

säger i en intervju med Resumé i januari 2014 att kampanjen hade två 

huvudsakliga syften. För det första ville föreningen uppmuntra till en 

samhällelig diskussion om modeindustrins retorik och för det andra 

uppmärksamma föreningens existens. ”Vid många tillfällen efter kampanjen har 

vi fått uttala oss i stora medier om ätstörningar” uppger Kihlander (Resumé, 

Miss Skinny-kampanjen en framgång). 
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5. Tidigare forskning 

Kapitlet redovisar en sammanställning av tidigare forskning som har en koppling 

till denna studie. Kapitlet avslutas med en sammanfattning samt en beskrivning 

av den tidigare forskningens luckor, som vi med hjälp av denna studie vill bidra 

till att fylla. 

 

5.1 Medieföljetong 

I Rosengrens avhandling Katastrofen i Barsebäck – en fingerad nyhetssändning 

och dess följder utför Rosengren en studie av hur ett fingerat nyhetsprogram i 

radio skildrat en framtida olyckshändelse vid det blivande kärnkraftverket i 

Barsebäck. Programmet handlade primärt om en utbredd oro som förekom 

bland befolkningen i de berörda områdena där den fingerande händelsen 

förekom. Det Rosengren studerar är hur den fingerade nyheten spreds vidare 

som en verklig händelse i andra journalistiska medier. Bakgrunden till det 

fingerade nyhetsprogrammet var att radioprogrammets upphovsmän ville 

stimulera till debatt rörande kärnkraftsfrågan – inte att skrämma sina lyssnare. 

Paradoxalt nog resulterade programmet i en skrämd publik då en stor del av 

befolkningen missförstod programmet och även medierna som i sin tur 

fortsatte att rapportera om den fingerade händelsen. I samband med det 

uppfyllde upphovsmännen det egentliga syftet då det fördes en debatt om 

kärnkraftsfrågan, ända upp på riksdagsnivå (Rosengren 1974). 

 

Det fingerade nyhetsprogrammet handlade om att en fiktiv upprörd 

samhällsmedborgare kontaktade en fiktiv journalist och uttrycker sin rädsla för 

en olyckshändelse vid det för tillfället inte färdigbyggda kärnkraftverket i 

Barsebäck. Många lyssnare av programmet förstod inte att det var en påhittad 

händelse utan uppfattade det som en verklig nyhetssändning, som skildrade en 

faktiskt inträffad olyckshändelse. Även medierna missförstod 

nyhetsprogrammet och beskrev den fingerade händelsen som om den var på 

riktigt. När panikbilden gått ut till allmänheten fortsatte andra journalister att 

vidare rapportera om händelsen på samma sätt – trots att det i verkligheten 

inte förkom någon olycka eller panik. Den första rapporteringen hade med 

andra ord ett stort inflytande på vidare rapportering. Den första rapporteringen 

blev så väl förankrad i samhället så att vidare nyhetsrapportering tvingades 

handla om befolkningens reaktioner. Det var den specifika vinklingen av den 

fingerade nyheten som blev en socialt accepterad verklighetsbild (Rosengren 

1974). 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att en medieföljetong beskriver hur en 

nyhet producerad av en journalist sprids vidare till andra journalister, som i 

stor utsträckning följer samma gestaltning som den första producerade nyheten 

(Rosengren 1974).  

 

5.2  Det nya medielandskapet  

Det nya medielandskapet har på senare år tagit form genom att traditionella 

medier konvergerats till nya medieformer där gränserna mellan olika medier 

suddats ut (Hvitfelt, Nygren 2013). Konvergensen av dagens medium har 

inneburit en journalistisk konvergens som fått konsekvenser för hur 

mediekoncernerna ser på nyhetsrapporteringen; hur de producerar och 

levererar nyheter (Kolodzy 2006). Ett exempel är webbjournalistiken som 

utvecklats till en egen genre med särskilda produktionsvillkor. De styrs av 

ständiga deadlines och av läsarstatistiken, något som i sin tur påverkar 

nyhetsvärderingen (Hvitfelt, Nygren 2013). Den konvergerade journalistiken 

har förändrat journalistens arbetssituation som inneburit reducerande resurser 

och större produktionspress (Kolodzy 2006) när konsumenterna ständigt vill 

ha tillgång till nya nyheter dygnet runt. Det sätter i sin tur en högre press på 

journalistkåren att ständigt producera nyheter som säljer.  

 

Ett annat exempel på att vi befinner oss i ett nytt medielandskap är digitala 

nyhetsmedier som integrerat subjektiva bloggar på sin hemsida. Då internet har 

möjliggjort det för medborgare att bli producenter genom att publicera 

användargenererat innehåll vid sidan av de traditionella medierna, skapar det 

en helt annan form av interaktion mellan medborgare och journalister (Jenkins 

2008). Nu kan i princip vem som helt starta en hemsida eller blogg för att 

använda den i journalistiska och samhällsdebatterande syften (Våge, Stattin, 

Nygren 2005). Ju fler som använder sig av bloggar i dessa syften, desto mer 

kommer de traditionella medierna tvingas ta hänsyn till dem (Strömbäck 

2009). 

 

5.3 Nyheter på nätet  

År 2003 studerade Oscar Westlund vid Göteborgs universitet svenska 

nyhetskonsumenters syn på nättidningar och attityden till att betala för 

innehållet. Resultatet visar att nättidningar som nyhetskälla redan då var så 

pass viktigt för läsarna att de var villiga att betala för nyheter på nätet om 

samtliga nättidningar skulle ta betalt för sina tjänster (Westlund 2003). 

Nyhetskapandet pågår ständig på webben och idag sköts produktionsprocessen 

många gånger av andra än de man traditionellt benämner som journalister 

(Grafstöm, Windell 2010). Den senmoderna tekniken har demokratiserat 

nyhetsinnehållet och inneburit en revolution för medielandskapet. Numera kan 

bloggare anses vara ”agendasättande” för de traditionell media, genom att göra 

journalister uppmärksamma på ämnen som annars eventuellt hade hamnat i 
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medieskuggan (Grafstöm, Windell 2010). Agendasättning behandlar hur 

mediernas dagordning styrs av externa aktörer, som använder olika 

kommunikativa strategier för att passa rådande medielogik och sedermera för 

att träda in på mediernas dagordning, och till sist allmänhetens dagordning 

(Cobbs 1983). År 2002 publicerades totalt fyra svenska artiklar som innehöll 

ordet blogg, vilken kan jämföras med år 2006 då siffran låg på 1062 stycken 

(Grafstöm, Windell 2010). År 2010 använde 39 procent av svensk affärspress 

minst en blogg som nyhetskälla och 16 procent av artiklarna inkluderade 

dessutom åtminstone ett citat från en blogg. Samtidigt ansåg nästan 40 procent 

av finansjournalisterna att det är en fördel i deras arbete att veta vad som 

diskuteras i bloggsfären - 20 procent instämde helt i påståendet att bloggarna 

är en viktig del i medielandskapet (Grafstöm, Windell 2010).    
 

5.4 Medielogik 

En dimension av den senmoderna medielogiken är samhällets medialisering. 

För att fånga publikens uppmärksamhet måste man fånga mediernas 

uppmärksamhet, vilket leder till att man måste anpassa sitt material till 

mediernas logik. I längden betyder det att samhället anpassas till medierna 

(Carlsson 1999). Hvitfelt och Nygren beskriver att tiden för papperslösa 

tidningar redan är här och, som tidigare nämnts, spelar tidningarnas 

internetupplagor en allt viktigare roll (Hvitfelt, Nygren 2013). Idag diskuteras 

även en kommersiell medielogik där de ekonomiska värdena har fått makt över 

de publicistiska. Det medför att medierna blir allt mer marknadsorienterade 

och att allt fler dagstidningar söker sig till webben (Strömbäck 2009). Därmed 

måste såväl PR-kampanjer som nyheter anpassas efter medielogiken och 

mediernas format, för att de skall få ett så stort medialt genomslag som möjligt 

– vilket kan argumenteras vara till förmån för ekonomiska värden. 
 

Teorier om högt nyhetsvärde kan inte enbart förklaras med medielogik, trots 

att det är en stark bidragande orsak till varför vissa fenomen blir en nyhet och 

andra inte. För att förtydliga vad som även påverkar nyhetsvärdet har vi 

sammanställt några av de största nyhetsvärderingsteorierna från teoretiker 

som Galtung och Ruge, Lippman, Gans, McManus samt Hvitfelt. Vi har summerat 

de vanligast förekommande nyhetskriterierna till tolv faktorer som ger ett högt 

nyhetsvärde (Strömbäck, Nord et.al 2009): 

1. Händelsen skall vara intressant och av ovanlig eller sensationell art. 

2. Händelsen skall handla om något negativt, så som olyckor eller 

konflikter. 

3. Händelsen skall vara viktig, relevant och av hög kvalitet. 

4. Händelsen skall vara aktuell eller en del av ett pågående tema. 

5. Händelsen skall ha en hög identifikationsgrad, vilket ofta sker genom 

personifiering. 

6. Ha en bra balans och vara tydligt beskriven. 

7. Händelsen skall präglas av närhet i tid, rum och kultur. 
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8. Händelsen skall beröra elitaktörer och elitnationer. 

9. Händelsen skall väcka känslor hos många. 

10. Händelsen skall vara underhållande. 

11. Händelsen skall handla om konsekvenser. 

12. Händelsen skall passa medieformatet. 
 

Det betyder att de mediala fenomen som figurerar i medierna, till exempel PR-

kampanjer, måste utformas så att de uppfyller ovan nämnda punkter, annars 

blir de inte publicerade (Strömbäck, Nord et.al 2009). 

 

5.5 Sammanfattning 

I likhet med den fingerade händelsen i Barsebäck var Miss Skinny en fingerad 

händelse – en påhittad webb-butik med syfte att skapa diskussion. Rosengren 

beskriver hur den första publicerade nyheten har ett stort inflytande på vidare 

nyhetsrapportering som publiceras av journalister (Rosengren 1974). Med 

hjälp av Rosengrens teori kan vi undersöka hur en medieföljetong ter sig i det 

nya medielandskapet. Det nya medielandskapet har genererat nya 

förutsättningar för digitala nyhetskällor på webben, vilka också har blivit allt 

viktigare nyhetskällor för svenska nyhetskonsumenter (Westlund 2003). 

Utvecklingen har bidragit till att de digitala nyhetskällorna fått en allt större roll 

i den totala medierapporteringen (Hvitfelt, Nygren 2013). Journalister måste då 

anpassa sitt nyhetsmaterial efter vissa nyhetskriterier som skapar ett högt 

nyhetsvärde för att få genomslagskraft på medieagendan (Strömbeck, Nord et.al 

2009). Det användargenererade innehållet, som är ett följd av digitaliseringen, 

har samtidigt skapat större möjligheter för individer och grupper utan 

journalistisk utbildning att bidra till ”agendasättningen” på medieagendan, 

bland annat genom att publicera egenproducerat material på bloggar (Våge, 

Stattin, Nygren 2005). De moderna bloggarna används i sin tur i journalisternas 

arbete (Grafström, Windell 2010). Bloggare har därför idag inflytande på 

medieagendan och över konsumenternas bild av verkligheten (Strömbäck 

2009).  

 

5.6 En lucka för vidare studium 

Rosengren studerade i sin avhandling hur en nyhet sprids och gestaltas av 

journalister och kom fram till en teori om medieföljetong (Rosengren 1974). Då 

det nya medielandskapet innebär nya förutsättningar vill vi undersöka hur 

medieföljetong skapas när olika medieaktörer samspelar i olika medier.  

 

Grafström och Windell beskriver hur finansjournalister påverkas i allt högre 

grad av bloggare. De utförde studien 2010, med fokus på svensk affärspress och 

redovisade statistik från 2006 (Grafstöm, Windell 2010). Vi anser att det finns 

ett intresse av att göra en liknande studie igen, fast med fokus på ett bestämt 

medialt fenomen.  
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Forskning om det nya medielandskapet har visat att ju fler som använder sig av 

bloggar i journalistiska och samhällsdebatterande syften, desto mer kommer de 

traditionella medierna tvingas ta hänsyn till dem (Strömbäck 2009). Vi saknar 

en studie som visar rent ”praktiskt” hur traditionella journalistiska medier 

influerats av andra aktörer på den senmoderna mediearenan.  
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6. Begrepp och teorier 

Kapitlet presenterar de begrepp och teorier som ligger till grund för den 

kommande analysen. De begrepp och teorier som beskrivs är spinn, 

pseudohändelse som PR-kampanj, framing, priming och profession. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning och en sammanhållen beskrivning om hur de 

används i studien. 

 

6.1 Spinn 

Det har sedan länge funnits ett spinn-begrepp som innebär strategiska 

kommunikationstekniker i form av professionell marknadsföring och 

utnyttjade av spin doctors för att påverka opinionsbildningen eller rikta den 

mediala uppmärksamheten åt ett specifikt håll. Begreppet behandlar hur 

exempelvis politiker eller PR-konsulter arbetar för att påverka journalisters 

arbete och nyhetsgestaltning, genom att få medial uppmärksamhet för politiska 

eller andra idéburna fenomen, produkter och tjänster (Miller, Dinan 2008).  

 

Vi intresserar oss för hur blogganvändare omedvetet agerar spin doctors och 

sprider vidare en nyhet i en medieföljetong. Vi använder begreppet för att 

förklara en nyhets spridning från aktör till aktör i olika medier. Vi menar att det 

existerar en dialog mellan texter där ord förflyttas, återanvänds och 

omformuleras med tydliga spår från tidigare kontexter (Ekström, Larsson 

2010).  
 

6.2 Pseudohändelse som PR-kampanj  

Den amerikanske historieforskaren Daniel J. Boorstin talar om företeelsen 

pseudohändelse. Boorstin beskriver fenomenet som ett verktyg använt av 

organisationer, reklammakare, politiker och journalister som vill få 

uppmärksamhet genom att arrangera händelser i syftet att väcka allmänhetens 

intresse. Händelserna som går att rubricera som pseudohändelser är inte 

spontana och naturligt uppkomna, utan strukturerade, planerade och 

konstruerade efter mediernas format, med ett specifikt syfte och mål att 

uppmärksammas i massmedia (Boorstin 1961). En pseudohändelse kan bland 

annat ta sig uttryck i en PR-kampanj. 

 

Public relations (PR) handlar om att öppet och transparant bygga och vårda 

nya, pågående eller gamla relationer (L’Etang 2012) genom att använda bland 

annat medier för att uppfylla ett övertalnings- eller informationsmål som gäller 

en viss publik (McQuail 1984). Rent praktiskt brukar PR normalt handla om att 
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systematiskt utnyttja olika kommunikationsstrategier för att uppnå social, 

relationsmässig, kommersiell och politisk anpassning, påverkan eller kontroll 

(Theaker 2012).  

 

6.3 Framing 

Begreppet framing - gestaltning som det heter på svenska – har sin bakgrund i 

socialpsykologin och har sedan vidareutvecklas bland annat inom 

medieforskningen, där fokus ligger på den sociala konstruktionen av 

medieinnehåll. Entman beskriver hur man genom framing väljer ut och drar 

uppmärksamhet till vissa aspekter och därmed bort ifrån andra genom att 

beskriva verkligheten på ett visst sätt. Kortfattat förklarar framing hur en viss 

händelse gestaltas, vilket kan ske både medvetet och omedvetet hos källan, 

medieproducenten och konsumenten (Nord, Strömbeck 2012). Gestaltningen 

kan både handla om vinkling av ett problem, aktörers roll och ansvar, 

värderingar och konsekvenser.  För att en nyhet skall gestaltas i medierna som 

önskat är det viktigt att PR-utövare tar hänsyn till medielogiken (Nord, 

Strömbeck 2012).  
 

6.4 Priming 

Priming är en del av dagordningsteorin och har sina rötter hos McCombs och 

Shaw (McCombs 2006). Priming handlar för det första om sambandet mellan 

människors kognitiva scheman; varför människor associerar vissa noder till 

varandra men inte med andra (Fiske, Tyler 1991). Till exempel kan en 

krigsdrabbad individ associera ljudet av fyrverkerier med fara, medan en 

individ utan erfarenheter av krig associerar ljudet med festligheter. 

Journalister, bloggare och medborgare har sålunda inhämtat mer information 

om en nyhet vid senare publicering än vid den första, vilket påverkar deras 

kognitiva scheman och resulterar i att de associerar informationen till andra 

noder än vad de gjorde vid första omnämning. Teorin har vidare utvecklats till 

att innebära att medier har stort inflytande på vad som anses vara viktigt, 

positivt och negativt i samhället – vilket lägger grunden för dagordningen, det 

offentliga samtalet och opinionen (McCombs 2006). 
 

6.6 Profession  

Under det gångna århundradet har journalistiken närmat sig en status av 

profession (Wiik 2010). Kännetecken och krav för en profession är enligt 

Larsson kunskapskrav, legitimering och en etisk yrkeskod (Larsson 2005). 

Legitimering är något som relativt få professioner har i Sverige idag, exempel 

på yrkesgrupper som har det är jurister och doktorer. Kunskapskraven innebär 

för journalistkåren en akademisk kunskapsbas med monopol på tillgången till 

hanteringen av medierna. Den etiska koden för journalistiken innebär för det 

första självständighet att kunna återberätta det samhälle vi lever i, även om de 
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styrs av sina arbetsgivare (Weibull 1991). För det andra skall de kommersiella 

och ekonomiska värdena vara underordnade de publicistiska (Wiik 2010). För 

det tredje skall journalisterna dela underförstådda normer, värderingar och en 

kultur som innebär en delad förståelse för vad yrket innebär och hur det skall 

utföras (De Bruin 2000). Nämnda kvalifikationer resulterar i framväxten av en 

yrkesidentitet.  

 

Yrkesidentiteten består av gruppens gemensamma normer, rutiner och status 

(Wiik 2010). Den växer fram genom två olika lager av identiteter; individens 

sociala identitet genom klass, kön, etnicitet och ålder, samt den organisatoriska 

identiteten genom arbetsplats, arbetslivserfarenheter och arbetsuppgifter. 

Dessa lager av identiteter är starkt sammankopplade med Bourdieus begrepp 

habitus som bestämmer hur individen ser på sig själv och sin omvärld utifrån 

sitt ekonomiska, sociala och kulturella kapital (Bourdieu 1995). Journalisternas 

struktur av normer, rutiner och status föds ur deras lager av identiteter och 

sedermera deras yrkeskod som i förlängningen gör att deras yrkeskategori 

skiljer sig från andra yrkeskategorier i samhället (Wiik 2010). 

 

Dagens professioner är mindre självständiga samt influeras och socialiseras 

mer av andra yrkesgrupper än vad vi tidigare trott – så även journalistkåren 

(Wiik 2010). När en profession blir influerad tappar de lite av kontrollen över 

den egna verksamheten och hur professionen uppfattas av allmänheten – 

mindre kontroll innebär mindre makt för professionen i samhället (Larsson 

2005). 

  

6.7 Sammanfattning  

Spinn betecknar hur aktörer använder sig av strategiska 

kommunikationstekniker för att påverka opinionsbildning eller rikta den 

mediala uppmärksamheten åt ett specifikt håll (Miller, Dinan 2008), exempelvis 

genom att skapa en händelse som uppmuntrar till debatt vinklad åt ett specifikt 

håll.  Vi använder begreppet för att beskriva hur medieaktörer kan agera spin 

doctors och sprida en vinklad nyhet vidare via olika medium. En 

pseudohändelse är en arrangerad händelse som bland annat PR-konsulter kan 

producera i syfte att väcka allmänhetens intresse. Det är med andra ord inte en 

naturlig händelse, utan en konstruerad händelse som skall passa medielogiken 

(Boorstin 1961). Vi kommer att benämna Miss Skinny som en pseudohändelse 

då det var en arrangerad händelse med syftet att skapa debatt i media (Resumé, 

Miss Skinny-kampanjen en framgång). På svenska översätts framing till 

gestaltning och beskriver hur aktörer beskriver en nyhet genom att dra 

uppmärksamhet till vissa aspekter och därmed bort ifrån andra (Nord, 

Strömbeck 2012). Gestaltning av en nyhet kan förklaras med vilket fokus 

nyheten har. Vi kommer att studera hur nyheten om Miss Skinny gestaltats i 

media och vilket fokus de publicerade inläggen har haft. Begreppet priming 

handlar om sambandet mellan människor kognitiva scheman och förklarar 
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varför människor associerar vissa noder till varandra men inte till andra (Fiske, 

Tyler 1991). Priming kan även förklara varför människor anser att vissa 

nyheter är viktigare än andra, vilket kan förklaras med mediernas val av 

nyhetsgestaltning (McCombs 2006). Vi kommer använda oss av priming för att 

analysera varför medieaktörernas gestaltning av Miss Skinny skiljt sig åt över 

tid. En profession kännetecknas med kunskapskrav, legitimering och en etisk 

yrkeskod (Larsson 2005). En yrkesidentitet som profession innebär att det 

finns gemensamma normer, värderingar och kultur i en yrkesgrupp som bidrar 

till delad förståelse för yrket och hur det skall utformas (Wiik 2010). 

Journalisternas profession kan ge oss en förklaring till deras nyhetsproduktion 

av Miss Skinny.  
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7. Metod 

I första delen av kapitlet beskrivs urval och avgränsningar, följt av det 

angreppsätt vi valt att tillämpa. Kapitlet avslutas med en metodkritisk 

diskussion av de val vi gjort samt de problem vi stött på genom dessa val. 
 

Vi har valt att använda PR-kampanjen Miss Skinny som studieobjekt för att 

studera hur medieföljetong ser ut i det nya medielandskapet. Det gör vi genom 

att undersöka: 

 

 Spridningsmönstret som omfattar publicerat material av både bloggare 

och journalister. Det kommer vi att göra genom att kartlägga det 

publicerade materialet; när inläggen publicerades och av vilken aktörer.  
 

 Gestaltningsmönstret från och med det första granskade inlägget till det 

sista. Det kommer vi att göra genom att studera texternas manifesta 

innehåll.  
 

 Hur olika nyhetsinlägg liknar tidigare publicerade blogginlägg, genom 

att söka efter innehållsmässiga likheter som tyder på att den 

journalisten tagit del av tidigare publicerade blogginlägg.  
  

7.1 Urval av medier  

Vi har valt att studera den mediala spridningen och gestaltningen av kampanjen 

Miss Skinny i nyhetsmedier och i bloggar. Tillsammans bildar dessa två typer av 

material den totala empirin och medierapporteringen av Miss Skinny i vår 

studie (Bilaga 2). 
 

7.1.1 Nyhetsinlägg 

Vi har valt att ge alla nyhetsartiklar, debattinlägg och notiser i form av 

kortnyheter samlingsnamnet nyhetsinlägg. Vi har granskat alla nyhetsinlägg 

som berör kampanjen Miss Skinny som publicerats i rikstäckande tidningar och 

på de största nyhetssajterna. Det har totalt skrivits 25 artiklar, 10 debattinlägg 

och 2 notiser i källorna Aftonbladet, Kvällsposten/Expressen, Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet, Resumé, Metro, Nyheter24.se och Dagensmedia.se.  

 

Vi har använt oss av databasen Mediearkivet som samlar alla dagstidningars 

nyhetsinlägg inskannade på webben (Mediearkivet). Som komplement till det 

har vi även sökt efter digitala nyhetsinlägg som Mediearkivet inte fångar upp, 
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som till exempel nyheter24.se och dagensmedia.se som inte är dagstidningar 

utan nyhetssajter.  

 

7.1.2 Blogginlägg 

Vi har undersökt användargenererat innehåll i bloggar1, då de till stor del 

bidrar till den totala medierapporteringen (Strömbäck 2009). Vi har hämtat det 

empiriska bloggmaterialet från sökmotorn Google.se. Vi är medvetna om att 

Google personifierar sökningen efter tidigare sökhistorik. För att bemöta 

problemet har vi genomfört en objektiv sökning i inkognitoläge2. Vi valde att 

studera de 28 första blogginläggen som visades i sökresultatet. Det gjorde vi 

eftersom det är till stor del det sökresultat andra fått vid en sökning av Miss 

Skinny på Google.se.  
 

7.1.3 Avgränsningar  

Det finns betydligt fler blogginlägg om kampanjen än nyhetsinlägg. Av den 

anledningen avgränsade vi bloggmaterialet till 38 inlägg, då vi ansåg att vi 

nådde en empirisk mättnad och fått en representativ bild. Det finns dock en 

betydligt större mängd bloggar som publicerat inlägg om Miss Skinny än de 

som vi har studerat. Söker vi på orden ”Blogg + Miss Skinny” på Google.se får vi 

ett resultat på ungefär 154 000 träffar, dock är samtliga inte relevanta för vår 

studie. Vi hade kunnat utöka mängden bloggempiri för att spegla verkligheten 

bättre, men eftersom vi under undersökningens gång ansåg att fler blogginlägg 

inte förändrade de mönster vi kunde urskilja så valde vi att avstå från det. Vad 

det gäller empiri i form av nyhetsinlägg hade vi inte kunnat göra något 

annorlunda då vi valt att studera allt nyhetsmaterial som handlat om Miss 

Skinny som finns tillgängligt.  

 

I vår studie har vi valt att undersöka nya medieaktörers inflytande på 

journalistiken, i detta fall specifikt bloggare. Avgränsningen innebär att vi valt 

bort andra sociala medier3 så som Facebook, Twitter och Instagram. Vi valde 

även att avgränsa oss till att inte undersöka journalisternas inflytande på 

bloggarna eller vilket inflytande bloggarna har på varandra, då det inte hade 

tillfört vår frågeställning något.  

 

 

                                                        
1 Blogg är det senaste fenomenet som symboliserar det nya medielandskapet. Det är 
förenklat en hemsida där det skriva inlägget publiceras överst och kan kommenteras av 
andra (Lindquist, 2010).  
2 Inkognitoläge är en inställning på webbläsaren som gör det möjligt att surfa på webben 
utan att din sökning sparas och tidigare sökningar påverkar inte sökningsresultatet (Google 
Support, inkognitoläge). 
3 Sociala medier är plattformar med användargenererat innehåll som är tillgängligt i ett 
öppet nätverk av individer, som möjliggör en dialog mellan många till många (Leigert 2013) 
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7.2 Tillvägagångssätt 

Tillvägagångsättet vi valt att tillämpa för denna studie är ett vetenskapligt 

problematiserat tillvägagångssätt för att vi skall genomföra en studie som är 

tillförlitlig och giltig. Vi har utformat det tillvägagångssätt vi anser är lämpligast 

för de forskningsfrågor och det undersökningsmaterial som studien berör.  

 

7.2.1 Kartläggning av spridning 

Efter insamling av all empiri sammanställde vi samtliga 75 nyhetsinlägg och 

blogginlägg i tidsordning på en tidsaxel efter datum och publiceringstid. Det 

gjorde vi för att kunna kartlägga ett spridningsmönster som tydliggör vilken 

aktör som publicerade vilka inlägg samt när detta gjordes. Det möjliggör även 

en analys av skillnader i gestaltningen över tid. 

 

7.2.2 Kartläggning av gestaltning 
Då vi vill synliggöra hur medieaktörer gestaltat och pratat om PR-kampanjen 

Miss Skinny genomförde vi en innehållsanalys av materialet. För att kartlägga 

gestaltningen letar vi efter manifest innehåll om kampanjen, om 

kampanjskaparna och de känslor som beskriver journalisternas och bloggarnas 

uppfattning av situationen.  

 

Vi läste snabbt igenom den insamlade empirin och antecknade våra första 

intryck för att få en överblick av innehållet. Vi märkte därefter ut upprepande 

och utmärkande uttryck; meningar, fraser och ord och grupperade dem i 

kategorierna: medieaktörernas personliga känslor, hur aktörerna talar om 

kampanjen, samt hur aktörerna talar om kampanjskaparna. Vid kodning är 

kategorierna ömsesidigt uteslutande. Kategorin medieaktörernas personliga 

känslor utgörs av personliga manifesta känslouttryck kring situationen. 

Mediesökternas känslorna handlar inte om själva kampanjen eller 

kampanjskaparna, utan endast aktörernas individuellt uppleva känslor, 

exempelvis ”jag blev överraskad” eller ”jag känner mig så maktlös”. Kategorin 

hur medieaktörerna talar om kampanjen utgörs av manifest innehåll som 

handlar om hur medieaktörerna specifikt pratar om kampanjen, tillexempel ord 

och fraser som handlar om kampanjens utformning, syfte och resultat. 

Kategorin hur medieaktörerna talar om kampanjskaparna utgörs av manifesta 

uttryck som handlar om hur medieaktörerna talat om kampanjskaparna och 

vad aktörerna personligen har ansett om dem. I dessa tre kategorier (känslor, 

kampanjen, kampanjskaparna) finns underkategorierna positivt, neutralt och 

negativt. Förekom liknande uttryck i samma kategori slog vi ihop dem till ett 

sammanfattande ord. Till exempel uttrycken vrede och arg benämner vi som 

ilska. När vi kategoriserat alla uttryck fick vi en övergripande bild av den 

manifesta gestaltningen av kampanjen (Mayring 2000) (Burnard 1991).  
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Därefter beräknade vi hur positivt Miss Skinny framställts i samtliga 

blogginlägg och nyhetsinlägg. För att gör det dividerade vi antalet positivt 

värdeladdade uttryck i varje inlägg med inläggets totala antal värdeladdade 

uttryck (negativa plus positiva) och fick fram en procentsats av den positiva 

vinklingen av varje inlägg. Till exempel så innehöll blogginlägget Följderna av 

Miss Skinny-kampanjen (Dahlberg, Följderna av Miss Skinny-kampanjen) de 

positivt värdeladdade orden lättad, bra, viktigt jobb, god, lyckats, applåderar, 

hjälpa, positiv, toppen samt de negativt värdeladdade orden fejk, trampat snett, 

sjuk, svälta sig, hetsäta, farlig, skaver, skadat, inte bra. Då dividerade vi samtliga 

nio positiva uttryck med inläggets samtliga 18 värdeladdade uttryck. Detta gav 

ett resultat på 50 procents positiv vinkling i det aktuella inlägget. Vi räknade 

sedan ut ett gemensamt medelvärde av den totala positiva vinklingen för 

samtliga inlägg per medium. Då summerades de individuella inläggens positiva 

vinkling i procent (som beskrevs ovan) och dividerades därefter med det totala 

antalet inlägg per medium. Det gav oss en bild över hur medierna skiljt sig åt 

vad det gäller medelvärdet av positiv vinkling. Metodvalet baseras på att det 

inte ger en tillfredställande bild av gestaltningens utveckling att endast 

undersöka medieföljetongens innehållsmässiga fokus över tid. För att få en 

fullständig bild av gestaltningens utveckling vill vi även studera inläggens 

positiva och negativa vinkel över tid för att kunna besvara vår underfråga hur 

gestaltningen förändras från första till sista publicering.  

 

7.2.3 Bloggarnas inflytande på journalistiken 
Vi studerade vilket inflytande bloggarna har på journalisternas nyhetsinlägg 

genom att studera hur olika nyhetsinlägg liknar tidigare publicerade 

blogginlägg, Rent praktiskt studerade vi samtliga nyhetsinlägg och sökte efter 

likheter vad det gäller innehåll, hänvisningar, fraser, ord och 

meningsbyggnader i tidigare publicerade blogginlägg som tyder på att 

journalister tagit del av tidigare publicerade blogginlägg. Med hjälp av denna 

metod kan vi se direkta kopplingar mellan de publicerade inläggen. 

 

7.3 Metoddiskussion  

Innehållsanalys som metod kan medföra problem. En av de största fallgroparna 

är att vi inte behandlar texten objektivt utan börjar tolka den utefter våra egna 

subjektiva referensramar. Det gör att vi omedvetet analyserar texten utifrån 

våra egna värderingar och tidigare kunskaper/erfarenheter. Det kan resultera i 

ett ogiltigt resultat och en oanvändbar teori som inte är tillförlitlig vid andra 

studier. För att bemöta problemet har vi läst varje artikel ett flertal gånger, 

utifrån olika synvinklar och i olika ordningsföljd. Ett annat problem som kan 

uppstå är ifall vi lyfter ut delar av helheten ur sitt sammanhang, hoppar över 

uttryck eller får för lika huvudkategorier. Det kan påverka resultatet på så vis 

att gestaltningsresultatet kan bli bristfälligt. Med det i åtanke har vi väldigt 
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eftertänksamt valt metod och empiri för att kunna skapa en så tillförlitlig och 

giltig tolkning av verkligheten som möjligt. 

 

Valet av Miss Skinny som studieobjekt möjliggör stor tillgänglighet av digitalt 

material om kampanjen då den var aktuell relativt nyligen - något som ger oss 

stora möjligheter att utföra en studie med omfattande undersökningsmaterial. 

Vi är medvetna om avgränsningen att endast studera ett studieobjekt, som är en 

PR-kampanj skapad av individer med kunskap om medielandskapet, kan få 

konsekvenser för generaliserbarheten av resultatet. Hade vi valt en annan typ 

av nyhet som studieobjekt hade utfallet av resultatet kunnat bli något 

annorlunda. Kampanjen Miss Skinny och denna typ av PR lämpar sig väldigt bra 

för nyheter som figurerar i ett mediespinn då vi anser att Frisk & Fris målgrupp 

befinner sig på nätet och på bloggarenan. Det baserar vi på att 

ätstörningsproblematiken berör väldigt många unga kvinnor, vilket antagligen 

bidrog till att så pass många valde att publicera blogginlägg om kampanjen. 

Journalisterna som däremot har andra demografiska egenskaper berörs 

möjligen inte lika starkt av kampanjen.  

 

Genom valet att exkludera vissa sociala medier finns risken att vi missar 

relevant material och påverkansfaktorer som kan vara betydelsefulla för 

studien, vilket är något som vi har haft i åtanke. Vi tycker urvalet av blogginlägg, 

trots den procentuellt lilla mängden i förhållande till ”verkligheten”, ger en 

giltig och tydlig bild av hur Miss Skinny spreds och gestaltades. Det motiverar vi 

med att de bloggar som empirin bestod av har förhållandevis relativt många 

läsare och då kan antas ha ett utbrett inflytande på andra aktörer. Då vi endast 

valt att studera 38 stycken blogginlägg kan det innebära ett något missvisande 

resultat då spridningsmönstret kan ha sett annorlunda ut om vi valt att studera 

alla publicerade blogginlägg. Vi tror däremot att det vågräta 

spridningsmönstret i figur 4 som visar spridningen av Miss Skinny hade sett 

ungefär likadant ut vad det gäller publiceringsdatum. Den stora skillnaden kan 

antas gälla antalet publiceringar per datum. Vi kan därför anse att vi studerade 

blogginlägg tills dess att vi uppnått generaliseringsmöjligheter. På grund av att 

vi inte studerat alla blogginlägg som publicerats kan bloggarnas inflytande på 

journalistiken därför vara något starkare i ”verkligheten” än vad vår studie 

visar. Vi är medvetna om att bloggare kan ställa in datum och tid för sina inlägg, 

vilket gör att vi inte helt tillförlitligt kan säga när ett blogginlägg blev publicerat. 

Det kan påverka spridningsmönstret och kan ge ett något felaktigt resultat.   

 

Då vi valt att använda oss av Mediearkivet som verktyg för empiriinsamling 

medför det svårigheter att öppna länkarna utanför Linnéuniversitetets nätverk. 

Det gör det svårt att gå tillbaka till empirin för att granska journalistiska inlägg 

utanför Linnéuniversitets område. Dock finns titel, skribent, nyhetskälla och 

publiceringsdatum tillgängligt i bilaga 2 för egen sökning.  
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Vad det gäller resultatet att en stor del av kopplingarna kommer från kända 

personer, så kan den siffran påverkats av vår avgränsning (se sida 28). Dock 

anser vi att resultatet ändå inte är skevt, då vi – liksom andra som ville veta mer 

om Miss Skinny under kampanjen – vid en sökning på Google.se till stor del fått 

upp de bloggar vi undersökt, i deras sökning, vilket även gäller journalisterna i 

studien.  

 

Något som påverkat resultatet i Figur 6 och tillhörande redovisande text är hur 

vi värderat manifesta ord i innehållsanalysen. Till exempel så har vi kodat PR-

bluff, chockering och uppseendeväckande som neutrala ord. Dessa ord kan 

uppfattas och värderas på andra vis av andra individer. Vi tror dock inte vårt 

val av kodning påverkat resultatet avseendevärt.   

 

Trots de avgränsningar och val vi gjort som vi anser varit nödvändiga har det 

gett studien en styrka då den är så pass väl avgränsad till ett medialt fenomen; 

Miss Skinny, och specifikt valda medium; nyhetsmedier och bloggar. Det ökar 

chansen att nå ett tydligt resultat för vår frågeställning. 
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8. Resultat 

Följande kapitel redovisar resultatet av studien. Kapitlet är uppdelat efter 

spridning, gestaltning och bloggarnas inflytande på journalistiken. Vi avslutar 

med en sammanfattning av delresultaten. 

 

8.1 Spridning  

Kampanjen hade karaktären av en pseudohändelse med mål att nå en stor 

medial publicitet och utformades därefter (Boorstin 1961); Miss Skinny var en 

fiktiv e-handel som riktade sig till en målgrupp som befinner sig på internet med 

ett budskap som passar diskussionsformerna på webben. Det bidrog till att 

kampanjen till en början uppmärksammandes och sedan fortsatte diskuteras.  

 

  
 

Figur 3. Totala antalet publiceringar av såväl blogginlägg som nyhetsinlägg (se även Bilaga 2)  

 

Diagrammet visar samtliga publicerade inlägg. Fram till den 24 september 

skedde en stegring där majoriteten av medieaktörerna fortfarande trodde att 

Miss Skinny var en äkta webb-butik, men det fanns samtidigt tidigt misstankar 

att det rörde sig om en PR-kupp. Många reagerade på pressinbjudan och hade 

det inte varit för denna framgångsrika förperiod med upprörda bloggare och 

intresserade journalister hade antagligen inte kampanjen fått så pass stor 

medial uppmärksamhet.  
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Den 25 september avslöjade Frisk & Fri - en dag tidigare än planerat - att 

webbutiken var en PR-kampanj. Det överraskade många och gav bränsle för 

vidare medial debatt både i nyhetsforum och i bloggar. Effekten kan metaforiskt 

liknas vid naturföreteelsen ”ringar på vattnet”, där en ring bidrar till en större 

ring, som i sin tur bidrar till en ännu större ring, och så vidare. Publiceringarna 

ökade därför dramatiskt under den 25 september. Efter att presskonferensen 

på Berns hade ägt rum den 26 september och misstankarna om en PR-kupp 

hade bekräftats sjönk antalet vidare publiceringar. Det medförde att 

publiceringarna minskade i omfång och spridningen avtog successivt, men 

fortlöpte trots allt ända fram till den 21 januari 2014.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 4. Antal publicerade blogginlägg och nyhetsinlägg (se även Bilaga 2)  
 

Diagrammet visar skillnaden mellan antalet publicerade inlägg producerade av 

bloggare och journalister. Bloggarna var först ut med att skriva om Miss Skinny 

och stod även för den mest frekventa publiceringsperioden fram till avslöjandet 

av avsändaren bakom kampanjen, och avtog sedan snabbt 

därefter. Journalisterna har haft en något jämnare publiceringskurva och 

började först skriva om Miss Skinny på allvar den 25 september. Därefter 

fortsätter de att rapportera kontinuerligt om kampanjen ända fram till den 21 

januari. Bloggarna slutade däremot nästintill helt att rapportera om kampanjen 

en vecka efter att presskonferensen ägde rum den 26 september på Berns 

(Bilaga 2). 
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8.2 Gestaltning  

Genom innehållsanalysen kunde vi via manifesta utryck och ord kategorisera 

blogginlägg och nyhetsinlägg i ett antal kategorier och underkategorier. Vi har 

både i nyhetsinlägg och blogginlägg urskilt tre övergripande innehållsmässiga 

kategorier: medieaktörernas upplevda känslor av situationen, beskrivelse om 

kampanjen och om kampanjskaparna. Kategorierna och uttrycken ser dock olika 

ut i nyhetsinlägg respektive blogginlägg (Bilaga 3). 

 

Känslor: Först och främst är uttryck i kategorin känslor fler i blogginläggen än i 

nyhetsinläggen. I blogginläggen hittar vi både negativa, neutrala och positiva 

känslor, medan uttryck för känslor i nyhetsinläggen endast är av negativ 

karaktär. Innan avslöjandet beskrev bloggarna sina känslor med ilska, förfäran, 

besvikelse och maktlöshet. Journalisterna använde utryck som ilska, sorg, 

missnöjdhet, raseri och upprördhet. Efter avslöjandet använde bloggarna 

neutrala ord som chock och förvåning som övergick till de positiva uttrycken 

befriande, tacksamhet och hopp. Journalisterna har efter avslöjandet inte 

utryckt några känslor alls; varken positiva, neutrala eller negativa (Bilaga 3). 

 

Kampanjen: När det gäller gestaltningen av kampanjen använder både 

journalister och bloggare positiva, neutrala och negativa uttryck. Här har 

journalisterna en större mängd beskrivande formuleringar. Trots det använder 

båda aktörerna i stor utsträckning samma uttryck. Innan avslöjandet beskrev 

bloggarna kampanjen med uttrycken vidrig, oroväckande, sorglig och vansinnig. 

Journalisterna använder de positiva orden stimulerande, fräsch och i rätt läge, 

samt de negativa uttrycken vidrig, osmaklig, sjuk uppmaning och empatilös. 

Efter avslöjandet använder bloggarna positiva uttryck som lyckad, bra, viktig, 

genialisk och trendig, samt de negativa orden onödig, osmaklig och farlig. 

Journalisterna använder de positiva orden lyckad, bra, fascinerande och 

berörande, samt de negativa uttrycken destruktiv, kvinnoförtryck, fånig trend 

och smutsig (Bilaga 3). 

 

Kampanjskaparna: När aktörerna skriver om avsändaren bakom kampanjen, 

Frisk & Fri samt Shout, används inga neutrala uttryck. Bloggarna använder 

något fler positiva uttryck och journalisterna något fler negativa. Innan 

avslöjandet beskriver bloggarna kampanjskaparna som provocerande, 

oansvariga och kritiserar dem. Journalisterna använder orden idioti, pengakåta 

äckel, vidriga as och sjuka jävlar. Efter avslöjandet använder bloggarna orden 

stödjer/hyllar/tackar kampanjskaparna, men även att de har misslyckats och 

varit oansvariga. Journalisterna beskriver kampanjskaparna som smarta, har 

fått en stark position, att de vill hjälpa och att journalisterna stödjer dem. 

Samtidigt har journalisterna även använt de negativa uttrycken att 

kampanjskaparna överger sin målgrupp och att de borde skämmas (Bilaga 3). 
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Figur 5. Positiv vinkling i blogginlägg och nyhetsinlägg.  

Den färgade stapeln representerar den positiva procentsatsen av innehållet. 

 

Stapeldiagrammet redovisar en sammanställning av varje dags positiva vinkling 

i blogginlägg och nyhetsinlägg. Detta tillsammans med inläggens 

innehållsmässiga fokus i medieföljetongen ger det oss en bild av hur 

gestaltningen förändrats över tid. Vi kan se att bloggarna till en början gestaltar 

kampanjen positivare än vad journalisterna gör, om än övervägande negativt. 

Dock ser vi att journalisterna till stor del följer samma kurva vad det gäller den 

positiva gestaltningen, men att den är något fördröjd.  

 

Medieaktörernas gestaltning av kampanjen har skilt sig åt och de bägge 

gruppernas gestaltning har förändrats över tid. I början (20-24 september) 

handlade både blogginlägg och nyhetsinlägg generellt om kritik mot den nya 

ännu inte lanserade webbutiken med mycket negativ vinkel, för att sedan 

övergå till att handla om misstankar om en PR-bluff. Vid avslöjandet den 25 

september ökade bloggarnas positiva vinkel markant för att sedan dala de 

nästkommande dagarna när kampanjskaparnas tillvägagångssätt kritiserades 

hårt. Journalisterna håller sig däremot fortfarande övervägande negativa till 

både kampanjen och kampanjskaparnas tillvägagångsätt men ökar i positiv 

vinkel de kommande dagarna (25-27 september). Från den 29 september 

började blogginlägg och nyhetsinlägg skilja sig åt mer markant. Bloggarna 

slutade att allt mer frekvent publicera inlägg om Miss Skinny och journalisterna 

började sätta egna vinklar på storyn. Bloggarna fick en mer förlåtande 

inställning och fokuserade i mångt och mycket på kampanjens goda syfte och 

hyllar organisationen Frisk & Fri. Journalisterna väljer från slutet av september 

till januari 2014 istället att skriva om Miss Skinny med fokus på andra ämnen – 

vilket gör själva gestaltningen mer neutral än värdeladdad. Till exempel 

publiceras nyhetsinlägg som handlar om andra PR-kupper, 

ätstörningsproblematiken eller om digitala trender som kan liknas vid Miss 

Skinny, där kampanjen används som exempel. De sista nyhetsinläggen handlar 

om Frisk & Fris åsikter och om slutresultatets fördelar. 

     

Sep Okt Nov Dec Jan 



Mediespinn i det nya medielandskapet   Malin Johansson 
   Felicia Månthén 

 

26 
 

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 13 15 30 3 23 14 17 21

Gemensamt medelvärde av positiv gestaltning över tid 

Blogginlägg + nyhetsartiklar

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6. Medelvärdet av samtliga nyhetsinläggs och blogginläggs vinkling.  

 

Cirkeldiagrammen visar medelvärdet av positiv och negativ vinkling för 

samtliga inläggs innehåll per medium. I nyhetsinläggen uppgår den positiva 

vinklingen av innehållet till 19 procent. Det betyder att nyhetsinläggen till 81 

procent gestaltar kampanjen med negativa uttryck. Hälften av innehållet i 

blogginläggen gestaltas däremot positivt, vilket betyder att 50 procent av 

gestaltningen i bloggar består av positiva uttryck. Det vi kan uttyda är att 

bloggarna i större utsträckning överlag gestaltat kampanjen positivare än vad 

journalisterna har gjort. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 7. Gemensamt medelvärde av positiv gestaltning över tid.  

 

Figuren visar den sammanställda positiva vinklingens utveckling för alla 75 

publicerade inlägg, från det första i september 2013 till januari 2014. Trots 

tabellens grova pendlande mellan positiv och negativ gestaltning så har den 

generella gestaltningen ökat i positivitet från det första inlägget till den sista 

publiceringen, både när det gäller blogginlägg och nyhetsinlägg.     
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8.3 Bloggarnas inflytande på journalistiken 

 

8.3.1 Egna vinklar 

Resultatet visar att journalisterna i större utsträckning än bloggarna valde att 

gestalta nyheten utifrån nya/egna vinklar under tidens gång (Bilaga 4). I början 

av publiceringsperioden skedde saker som varken bloggare eller journalister 

själva stod bakom eller kunde påverka, så som att Frisk & Fri gick ut med att 

butiken egentligen var en PR-kampanj mot ätstörningar. Dessa händelser 

skapade nya vinklar och nytt innehållsmässigt fokus på grund av händelsernas 

karaktär. Dock visar resultatet att det även skedde vinklar i inläggen som är 

oberoende av direkta externa händelser från slutet av september till sista 

inläggen i januari 2014.  

 

Bloggarna satte sammanlagt sex egna vinklar under följetongen. När 

journalisterna mer frekvent började skriva om kampanjen längre in i perioden 

satte de egna vinklingar på nyheten. I elva av 37 nyhetsinlägg producerade 

journalisterna egna vinklar, vilket skedde när blogginläggen började avta. 

Journalisterna använde kampanjen som pusselbit i andra nyheter som en del av 

en dramaturgisk kurva.  När de satte sina egna vinklar på Miss Skinny kopplade 

de an kampanjen till diskussioner om bland annat hur PR-kampanjer luras, eller 

i diskussioner om digitala trender och källkritik där Miss Skinny har använts 

som ett relevant exempel (Bilaga 4).  

 

Då vi inte har kartlagt alla blogginlägg som skrivits om Miss Skinny finns 

möjligheten att journalisterna som i vår studie skapat nya vinklar hämtat 

inspiration från andra blogginlägg som inte ingår i vår empiri. Det gör att de 

elva vinklar som vi kan se är maxantalet egna journalistiska vinklar som satts 

på medieföljetongen Miss Skinny. 

 

 

27/9 13:40. Resumé  Trött på lögner 

27/9 16:10. Nyheter 24  Inne och ute-lista 

29/9 06:00. Aftonbladet Andra som lurats 

29/9 07:30. Resumé Andra PR-kupper 

1/10 16:05. Resumé  Upphovsmännen 

3/10 06:00. Kvällsposten Svenska profiler 

5/10 06:00. Svenska dagbladet  Pop-upp-trend 

13/10 06:00.  Kvällsposten  Digital revolution 

30/10 06:00. Svenska dagbladet Ätstörningar  

23/12 08:00. Metro Årets bubblare 

17/01 06:00. Kvällsposten Källkritik på internet 
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8.3.2 Direkta hänvisningar 

Fyra journalister hänvisar sju gånger till tidigare blogginlägg och bloggare, 

varav fem hänvisningar skedde innan lanseringen (Bilaga 4). 

 

 
 

 

 

 

”På Miss Skinnys sajt 
finns nu en reklamfilm 
där reklamaren Nina 
Åkestam, radioprofilen 
Kitty Jutbring, 
skribenten Sandra 
Beijer och 
skådespelaren Klara 
Zimmergren 
medverkar” 

 
Dagens Media 
25/09/2013 

 

 
Figur 8. På bilden i Dagens Media figurerar bloggaren och reklammakaren Nina Åkestam. 

 

8.3.3 Kopplingar 

Med kopplingar menar vi likheter eller överrensstämmelser med tidigare inlägg 

vad det gäller inläggets handling och manifesta uttryck. I tolv av 37 

nyhetsinlägg som handlat om Miss Skinny fann vi 23 direkta kopplingar till 16 

av de tidigare blogginläggen. Hälften av dessa bloggar (50 procent) visade sig 

tillhöra svenska profiler så som programledare, DJ, föreläsare, kända bloggare 

och skribenter. Elva procent tillhör journalister som bloggar på sin fritid.  

 

Exempel 1: 

DJ:n Kristin Zetterlund skriver den 20 september i sin blogg:  

”Om inte detta är något Tommy Nilsson/Black-hoax vill jag inte vara 

med längre” (Zetterlund, Detta är ett skämt va??). 

 

Den 23 september skriver journalisten Louise Flinck i sin blogg: 

”Jag hoppas verkligen att det här är ett pr-trick a la Tommy Nilsson som 

Black och det visade sig handla om choklad” (Flinck, Miss Skinny). 

 

Exempel 2: 

Senare samma dag, den 23 september, skriver programledaren 

Susanne Delastacia: 

”Miss Skinny … en kampanj som antagligen med största möjliga 

sannolikhet är en bluff eller ett trick … På ”företagets” hemsida finns 

lång härlig läsning av klausuler under ”terms and conditions” … Det 
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finns inga garantier för att innehållet på denna sida är sant alltså. 

Antingen är det en pr-kupp för att få oss att se vansinnet i en liknande 

kedja, om den skulle existera” (Delastacia, Miss Skinny? Lugn i stormen). 

 

Dagen efter, den 24 september, skriver journalisterna Viktor 

Adolfsson och Erik Carlsson på Nyheter24:  

”Det mesta tyder på att det hela är en PR-kupp … Domänen miss-

skinny.se registrerades i slutet av juni … det finns dock inga synbara spår 

efter företaget ”Miss Skinny Inc” eller dess organisationsnummer … 

Misstankar om att det hela är en kupp har florerat på nätet i veckan” 

(Nyheter24, Webbutik säljer size zero only – mycket tyder på PR-kupp) 

 

Som Bilaga 4, 5 och 6 visar så finns det tydliga tecken på att bloggare har ett 

inflytande på journalisternas nyhetsinlägg. Om ett journalistiskt nyhetsinlägg 

innehållsmässigt har kopplingar till ett tidigare publicerat blogginlägg, så har 

detta nyhetsinlägg i de flesta fall ett flertal likheter med andra blogginlägg. Den 

tendensen är giltig ända fram till den 29 september då journalisterna överlag 

slutar att likna tidigare blogginlägg. Det är även då bloggarna successivt slutar 

skriva om kampanjen. Då väljer istället journalisterna att hämta inspiration från 

andra journalister i tidigare nyhetsinlägg, där vi kan se 31 direkta kopplingar 

från journalistiska nyhetsinlägg till 16 tidigare nyhetsinlägg publicerade av 

andra journalister. Samtidigt finns det journalister som inte hämtar inspiration 

eller influeras av tidigare publicerade blogginlägg, eller bloggare som inte 

fungerar som inspirationskälla (Bilaga 5, Bilaga 6). 

 

8.4 Sammanfattning 

Det första inlägget som publicerades var ett blogginlägg den 20 september. 

Fram till den 24 september skedde en stegring då främst bloggar publicerade 

material. Den 25 september – dagen då Frisk & Fri avslöjade att butiken var en 

bluff – tog spridningen fart och resulterade i totalt 23 publicerade inlägg den 

dagen. Publiceringarna fortlöpte sedan ända fram till den 21 januari 2014, dock 

slutade majoriteten av bloggarna publicera inlägg den 3 oktober.   

 

Det vi kan uttyda är att bloggarna i större utsträckning gestaltar kampanjen 

positivare än vad journalisterna gör, samt även i mindre jämn utveckling. Miss 

Skinny gestaltas till 19 procent positivt i nyhetsinläggen, medan 50 procent av 

blogginläggen gestaltar kampanjen positivt. Överlag var samtliga inlägg som 

publicerades i slutet av september av en betydligt mer negativ karaktär än de 

sista i januari 2014. Bloggarna gestaltade nyheten med fler upplevda känslor än 

vad journalisterna gjorde, då journalisterna enbart använde negativa känslor. 

När det gäller gestaltningen av kampanjskaparna beskrev bloggarna i större 

utsträckning dem i fler positiva termer än vad journalisterna gjorde. Dock 

gestaltar bloggarna själva kampanjen mer negativt än vad journalisterna gjorde 

i sina inlägg. 
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I början handlade generellt samtliga inlägg om kritik mot den nya webbutiken, 

både i bloggar och nyhetsinlägg, för att övergå till att handla om misstankar om 

en PR-bluff. Vid avslöjandet och lanseringen av hemsidan ändrades karaktären 

av kritiken till att handla om organisationens tillvägagångsätt. Inläggen 

tenderade då att gestaltas negativt, men med tidens gång blev inläggen allt 

mindre negativa. Avslutningsvis väljer bloggare att främst hylla Frisk & Fri och 

kampanjen, medan journalisterna främst skriver om Miss Skinny som ett 

exempel i en diskussion om PR-kupper.  

 

Det finns tydliga kopplingar mellan de nyhetsinlägg som publiceras i realtid till 

tidigare publicerade blogginlägg och nyhetsinlägg. De som i störst utsträckning 

producerar egna vinklar är journalisterna som i elva av 37 nyhetsinlägg tar en 

ny vinkel på händelsen (Bilaga 4). Trots nya vinklar som journalisterna 

producerar visar studien att det sker 23 manifesta kopplingar till 16 (av 38) 

tidigare blogginlägg - vilket tyder på att journalister hämtat inspiration från 

bloggar (Bilaga 4, Bilaga 5).  
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9. Analys 

I kapitlet sker en diskussion med utgångspunkt i den teoretiska referensramen. 

Kapitlet är uppdelat efter studiens frågeställning och avslutas med en 

sammanfattning. 

 

9.1 Hur kan spridning av en nyhet se ut i det nya 

medielandskapet? 

Denna studie kan bara svara på hur nyheten om hur Miss Skinny spreds som 

nyhet. Tack vare förarbetet som planerades av PR-byrån Shout levde 

kampanjen upp till några av de största nyhetsvärderingteoretikernas; Galtung 

och Ruge, Lippman, Gans, McManus och Hvitfelts, kriterier för att ett fenomen 

ska anses ha ett högt nyhetsvärde (Strömbäck, Nord et.al 2009)(Bilaga 7), vilket 

bidrog till att bloggarna och kanske främst journalisterna valde att skriva om 

nyheten. Shout valde att genom framing innehållsmässigt använda samma 

retorik som modebranschen gör och dra uppmärksamhet till försäljning av 

kläder i size zero – något som kan antas anses omoraliskt då det inte är en 

accepterad norm att öppet uppmuntra till osunda skönhetsideal. Tillsammans 

bidrog det till att bloggare och journalister började diskutera fenomenet. Efter 

att det mediala fenomenet varit uppmärksammat ett tag ansågs det inte lika 

exklusivt och nytt längre – vilket är vitala egenskaper för en händelses 

nyhetsvärdering och spridningen avtog därför succesivt (Strömbäck, Nord et.al 

2009).   

 

Medieaktörerna som valde att publicera material och därmed sprida nyheten 

om Miss Skinny har ett gemensam nämnare; intresset för nyheten om Miss 

Skinny. Studien visar att bloggarna var först med att publicera inlägg om Miss 

Skinny (Figur 2). De första bloggarna som publicerade material kan mycket 

möjligt tagit del av nyheten om Miss Skinny via massmedia och sociala medier, 

fattat tycke – negativ som positiv – för nyheten och därefter valt att sprida 

nyheten vidare i sina interpersonella nätverk. Bloggarna måste inte leva upp till 

samma journalistiska kriterier när det till exempel gäller källkritik, objektivitet, 

nyhetsurval och presentation – vilket bidrar till att bloggarna kan publicera 

material utan att riskera omfattande konsekvenser ifall deras blogginlägg skulle 

visa sig innehålla felaktig information. Att det främst var bloggare som 

uppmärksammade Miss Skinny i ett så här tidigt skede kan bero på att de kan 

ha läst andra bloggar och har ett personligt intresse för Miss Skinny då de 

tillhör Frisk & Fris målgrupp. Dessa bloggare har antagligen influerat följande 

journalister och bloggar att publicera material om Miss Skinny. Den 25 
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september – dagen då Frisk & Fri meddelade att Miss Skinny var en bluff – 

publicerades det flest inlägg; 23 stycken. Den snabba spridningen kan 

motiveras med att ju fler som skriver om ett fenomen, desto viktigare uppfattas 

det, vilket bidrar till att allt fler vill skriva om det (McCombs 2006). Av dessa 23 

inlägg var sju stycken nyhetsinlägg och 16 stycken blogginlägg - med andra ord 

var det främst bloggar som publicerade inlägg om nyheten. Perioden efter den 

25 september utgörs främst av journalister. Journalisterna har en yrkeskod att 

förhålla sig till; de behöver styrka att något är viktigt eller av samhällsintresse 

innan de publicerar nyhetsinlägg (Strömbeck 2009) – vilket tar sig uttryck i att 

de först tar till sig nyheten om Miss Skinny då den cirkulerat en längre tid. Att 

styrka att något har ett högt nyhetsvärde kan de göra efter att 

samhällsmedborgare uppmärksammat Miss Skinny i ett flertal bloggar. Vi 

menar att journalister idag har många olika nyhetsmässiga händelser att 

rapportera om trots begränsade resurser, och måste därför överväga vad de ska 

skriva om och då utesluta vissa händelser (Kolodzy 2006). Efter den 3 stannar 

bloggarnas publicering nästan helt av, vilket kan antas beror på av att nyheten 

om Miss Skinny inte längre anses lika exklusiv eftersom den varit 

uppmärksammad ett tag. Däremot fortsätter journalisterna att publicera 

nyhetsinlägg fram till och med den 21 januari 2014.  

 

Journalistkårens förändrade förutsättningar i det nya medielandskapet har 

bidragit till minskad kontroll av medierapporteringen, att de inte alltid längre 

är först med att publicera material om en nyhet samt att de inte längre har ett 

monopol över mediehanteringen (Larsson 2005). Det bidrar till att andra 

aktörer, i detta fall bloggare, kan vara först med att publicera material om en 

nyhet och att journalisterna halkar efter.  

 

9.2 Hur och varför skiljer sig gestaltningen från första till 

sista publicering?   

Resultatet visar att gestaltningen av Miss Skinny överlag blev allt mer positiv 

med tiden, både i blogginlägg och i nyhetsinlägg. Trots det har valet av uttryck 

och innehållsmässigt fokus skilts sig åt mellan blogginlägg och nyhetsinlägg. 

Som man kan se i Figur 6 har bloggana överlag gestaltat Miss Skinny mer 

positivt än vad journalisterna har gjort. Resultatet visar även att journalisterna 

gestaltar situationen med färre egna upplevda känslor. Vad det gäller 

gestaltningen av själva kampanjen använder journalisterna fler neutrala uttryck 

medan bloggarna är mer negativt inställda. Dock gäller det motsatta för 

gestaltningen av kampanjskaparna. Här gestaltar bloggarna dem med fler 

positiva uttryck medan journalisterna använder fler negativa utryck. 

Sammanfattningsvis kan vi fastslå att bloggarna är negativa till kampanjen men 

inte till dess avsändare och att journalisterna överlag är mer neutralt inställda 

men mer negativa till kampanjskaparna än vad bloggarna är.  
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Det som skiljt bloggarna och journalisterna mest åt är skillnaden i 

innehållsmässigt fokus. Främst så tackar bloggarna kampanjskaparna för de 

väckte en viktig debatt, medan journalisterna använder Miss Skinny i andra 

diskussioner om till exempel andra PR-kupper som förekommit under det 

gångna året (se sida 27). Journalisternas yrkesprofession är en anledning till att 

innehållsmässigt fokus och vinkel skiljt såg åt mellan blogginlägg och 

nyhetsinlägg. Journalisternas profession bygger bland annat på underförstådda 

normer och värderingar som resulterar i kunskap om hur nyhetsproduktionen 

skall gå till efter givna regler och rutiner, vilket blir tydligt i deras mer neutrala 

inställning och objektivitet (Wiik 2010). Bloggare kan däremot inte antas 

utgöra en och samma enhetliga yrkesprofession där samtliga arbetar efter 

gemensamma regler och rutiner. Det bidrar till att bloggare kan gestalta en 

nyhet precis som de vill genom att nyttja yttrandefriheten och sina egna 

intressen till fullo – något journalisterna inte kan gör i lika stor utsträckning. Då 

journalisterna skall dela underförstådda normer, värderingar och kultur 

innebär det en förståelse för vad yrket innebär och hur det skall utföras (De 

Bruin 2000). Yrkesprofessionen innebär att journalisterna har ett väl förankrat 

arbetssätt som de flesta kan antas arbetar efter – vilket bidrar till att 

journalister tenderar att ha en liknande arbetsmetod oavsett vilken tidning de 

arbetar för. Det kan utöver den skilda gestaltningen mellan bloggar och 

journalister även förklara varför journalisterna har en relativt jämn kuva i Figur 

4 och 5. Journalisternas yrkesidentitet växer fram genom individens sociala 

identitet, arbetslivserfarenheter och arbetsuppgifter (Wiik 2010). Det kan antas 

att bloggarna som grupp består av väldigt skilda yrkesidentiteter, då den totala 

gruppen bloggare antagligen skiljer sig stort vad det gäller individuell social 

identitet och arbetslivserfarenheter.  

 

Bloggarnas bakgrund och beteende som grupp kan förklara deras tidiga 

positiva gestaltning av Miss Skinny i förhållande till journalisternas mer 

negativa och neutrala inställning. Det kan antas att bloggare i större 

utsträckning läser andra bloggar som skriver om liknande innehåll. 

Inhämtandet av informationen bidrar till att bloggare influeras av andra 

bloggars inlägg och åsikter (Bilaga 5). Det kan förklaras genom att vid 

inhämtning av ny information påverkas människors kognitiva scheman och den 

informationen kan ha ett inflytande på vad andra aktörer anser är viktigt, 

positivt och negativt (McCombs 2006).   

 

Frisk & Fris kampanjfilm (Bilaga 1) kan antas haft ett inflytande på hur 

kampanjen gestaltades i inläggen. Vi kan anta att Kitty Jutbring, Nina Åkestam 

och Sandra Beijer, som medverkade i videon och är tre kända profiler inom sina 

individuella områden, kan ha haft inflytande på medieaktörernas uppfattningar 

åt ett mer positivt håll. Det baserar vi på att det kan antas att många ser upp till 

dessa tre sociala ledare och påverkas därmed av deras budskap (Rogers 2003). 

Eftersom vi kan se tydliga likheter mellan filmen och publicerade inlägg, till 

exempel genom att det förekommit likadana uttryck i inlägg som förekom i 
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videon, kan vi konstatera att videon har haft ett inflytande på ett antal 

publicerade inlägg. En förklaring till det resultatet är PR-byrån Shouts 

användande av strategiska kommunikationstekniker som påverkade 

journalisternas och bloggarnas uppfattningar (Miller, Dinan 2008). Avslöjandet 

i media att PR-byrån Shout konstruerat Miss Skinny kan också antas påverkat 

gestaltningen, genom att vissa medieaktörer kan ha haft befintliga 

uppfattningar om företaget eller PR-konsulter generellt. Vi har uppfattningen 

att särskilt journalister tenderar att ha en dålig inställning till denna sorts PR då 

journalisternas etiska pressregler grundar sig i att förmedla ärlig och trovärdig 

information från början till slut (De Bruin 2000). Journalister och bloggare kan 

möjligtvis ha haft en mer förlåtande inställning om kampanjen om den endast 

kom från en förening som arbetar för välgörande ändamål och som var tvungna 

att ta till detta medel för att komma till tals på grund av knappa resurser – 

något som Frisk & Fri även hade kunnat använda till sin fördel för att bemöta 

den negativa kritiken. Men när en PR-byrå med kunskap om hur man 

strategiskt går tillväga för att frankt skapa PR-kampanjer kan vi anta 

allmänheten förväntar sig en mer professionell och legitim strategi för att lyfta 

ämnet. Vi tror valet att använda sig av en PR-byrå även kan ha påverkat 

resultatet positivt då en byrå har kunskap om hur man når maximal medial 

exponering (Theaker 2012). Ett av de verktyg de använde sig av för att 

maximera exponeringen var en planerad lansering av webbutiken, med 

planerade pressinbjudningar till väl utvalda journalister och bloggare. De vände 

sig till bloggare som frekvent publicerar inlägg på sin blogg vars läsare i viss 

utsträckning också kan antas blogga. De vände sig även till journalister med den 

eventuella vetskapen om att de har knappa resurser och behöver 

underhållande nyheter som är lätta att skriva om (Kolodzy 2006).   

 

9.3 Hur influeras journalister av användargenererat 

innehåll, och vilka konsekvenser kan det få för 

nyhetsrapporteringen?  

När allt fler bloggare uppmärksammar ett medialt fenomen som exempelvis 

bryter mot samhällsnormer och upprör, kan det anats att journalister tolkar 

fenomenet som en händelse med ett högt nyhetsvärde. På så vis tar de hänsyn 

till vad som skrivs i bloggar (Strömbäck 2009) och influeras av dem då de väljer 

att själva gestalta nyheten i nyhetsmedier. Handlingsmönstret kan antas bli 

förstärkt under medielandskapets nya förutsättningar som minskat 

produktionstiden av nyheter och ökat trycket på ständigt nyhetsflöde (Kolodzy 

2006). Då journalisterna måste leva upp till dagens kommersiella medielogik 

där läsarstatistiken har ett stort inflytande (Hvitfelt, Nygren 2013) kan de med 

fördel hämta inspiration i bloggar för att uppmärksamma nya intressanta 

samhällsfenomen – vilket gör att de medvetet eller omedvetet influeras av 

publicerade blogginlägg (Grafstöm, Windell 2010).  
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Journalisternas negativa gestaltning minskade sakta men säkert med tidens 

gång, något som kan förklaras med hjälp av priming (Fiske, Taylor 1991). Då 

journalisterna hämtat inspiration i bloggar som blev allt mer positiva blev de 

influerade av bloggarnas åsikter och därmed själva något mer positivt inställda 

till kampanjen. Det kan även motiveras med att journalistkåren idag generellt 

influeras och socialiseras allt mer av andra medieaktörer (Wiik 2010). Det kan 

antas att journalisterna påverkades av hur bloggarna gestaltade Miss Skinny 

eftersom vi kan se 23 kopplingar och sju hänvisningar till tidigare blogginlägg 

(Bilaga 5). Här tydliggörs den dialog som existerar mellan texter där ord 

återanvänds, förflyttas och omformuleras med tydliga spår från tidigare inlägg 

(Ekström, Larsson 2010). Studien visar även att journalisterna följde 

bloggarnas satta vinklar till dess att bloggarna slutade publicera inlägg om Miss 

Skinny – först då satte journalisterna egna vinklar på följetongen. 

Journalisterna satte antagligen egna vinklar på nyheten för att kunna erbjuda 

nyheter som anses innovativa, underhållande och attraktiva att ta del av. För att 

göra det producerar journalister nyheter som handlar om något aktuellt som 

ännu inte varit allmänt känt, alternativt ur en ny vinkel (Nord, Strömbeck 

2012).  

 

Studien visar att 50 procent av de bloggar som använts som inspiration tillhör 

svenska profiler så som programledare, föreläsare, kända bloggare eller 

skribenter. Det finns med andra ord vissa specifika blogginlägg som är agenda-

sättande i högre grad och påverkar den journalistiska nyhetsrapporteringen 

mer än andra. Vilka blogginlägg som har ett större inflytande på 

medierapporteringen beror med andra ord på bloggens storlek och främst vem 

som är själva bloggaren – är det en individ som många känner till har den ett 

större inflytande på vidare inläggs gestaltning. Att det är just dessa bloggare 

som får agera inspirationskälla är ingen direkt överraskning, utan en 

bekräftelse på vilket inflytande kändisar har på andra medieaktörer genom sina 

medier.  

 

Kännetecken och krav på journalistkåren som profession har delvis inneburit 

monopol på tillgången till medierna, samt att kommersiella och ekonomiska 

värden skall vara underordnade de publicistiska (Wiik 2010). Då bloggare idag 

har tillgång till i princip samma medier som journalister, förlorar de sitt 

monopol på medierna och nyhetsförmedling (Våge, Stattin, Nygren 2005). 

Journalister influeras mer av andra yrkesgrupper, till exempel bloggare 

(Strömbäck 2009) och tappar därmed lite av kontrollen av den egna 

verksamheten (Larsson 2005). Därför ser vi en försvagning i journalistiken som 

profession samt en minskad journalistisk makt i samhället (Larsson 2005), då 

andra medieaktörer har blivit nyhetsproducenter än de man traditionellt 

benämner som journalister (Grafstöm, Windell 2010). Bloggarna får på så vis 

ett allt större inflytande på medierapporteringen allteftersom journalisternas 

profession försvagas. Det är en förklaring till varför vi kan urskilja så pass 
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många kopplingar mellan blogginlägg och journalistiska nyhetsinlägg, samt till 

varför journalisterna influeras av bloggarna (Bilaga 4, 5 och 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mediespinn i det nya medielandskapet   Malin Johansson 
   Felicia Månthén 

 

37 
 

 

10. Slutdiskussion 

I kapitlet förs en vidare diskussion av de frågeställningar som ligger till grund för 

studien. Vi ställer frågor om varför resultatet ser ut som det gör, hur det kan 

förstås i ett vidare perspektiv och vad det kan få för konsekvenser. Det förs även 

en diskussion om resultatets användbarhet och betydelse. Avslutningsvis ger vi 

förslag till vidare forskning. 

 

Studien har resulterat i ett antal tillförlitliga belägg för att bloggare hade 

inflytande på nyhetsrapporteringen av kampanjen Miss Skinny, både vad gäller 

dess nyhetsvärde, spridning och gestaltning. Genom vårt tillvägagångsätt kan vi 

fastställa att bloggarna var först med att publicera material om Miss Skinny. Vi 

fann även 23 direkta innehållsmässiga kopplingar från nyhetsinlägg till 16 

tidigare publicerade blogginlägg, och sju direkta hänvisningar till bloggar. 

Studien visar att det främst var stora bloggar med kända individer bakom dem 

som hade det största inflytande på journalisterna. Den senmoderna 

medieföljetongen är något vi valt att benämna som mediespinn. Begreppet 

definierar hur ett medialt fenomen vandrar mellan olika typer av medier; 

mediernas motsvarighet till organisationers och politikens spin doctoring. Med 

hjälp av begreppet mediespinn kan vi förklara och tydliggöra hur olika typer av 

medier spinner vidare och sprider ett medialt uppmärksammat fenomen och 

förändrar dess gestaltning allt eftersom fler medier väljer att sprida fenomenet 

vidare. 

 

Studiens poäng är giltig så länge det handlar om nyheter av samma karaktär 

som Miss Skinny och som både bloggare och journalister anser är en intressant 

nyhet. Det kan antas att poängen även är giltig i ett mediespinn mellan 

journalister och medieaktörer i andra sociala medier och för andra typer av 

mediala fenomen, men vi kan medge att vi inte har tillräckligt med belägg för att 

helt tillförlitligt kunna konstatera detta.  

 

10.2 Dagens mediespinn; Gårdagens medieföljetong 

För att kort summera slutsatsen och besvara på huvudfrågan hur och varför ser 

medieföljetong ut som den gör i det nya medielandskapet? har vi genom vår 

studie kommit fram till att Rosengrens teori om medieföljetong behövs 

uppdateras då medierapporteringen idag ser annorlunda ut på grund av 

förändrade villkor och nya principerna för gestaltning och spridning. 

Medieföljetongen har blivit till ett mediespinn i det nya medielandskapet på 

grund av nya aktörers inträde på medieagendan och journalisternas förändrade 

arbetssituation.  
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Vi anser att Rosengrens teori inte fullt ut längre är applicerbar i dagens 

mediesamhälle på grund av konvergensen och nya medieaktörer med 

inflytande på medieagendan. Dessa nya aktörer agerar mer eller mindre spin 

doctors när de vrider och vinklar nyheter samt influerar journalisterna. De har 

även brutit journalistikens monopol på medierna och fått ett större inflytande 

på nyhetsrapporteringen, delvis på så vis att de uppmärksammar journalister 

om skeenden med högt nyhetsvärde (Strömbäck 2009), samt influerar 

journalisternas framing (Wiik 2010). Mediespinnet fungerar på så vis att 

journalister använder sig av bloggar och möjligtvis annat användargenererat 

innehåll som inspirationskälla, sätter en ny vinkel på fenomenet för att 

underhålla sina läsare och publicerar det på webben. Strax därefter tar en ny 

skribent upp tråden möjligen från det förra journalistiska inlägget, från en 

blogg eller alternativt från dem båda, vinklar storyn åt det håll som denna 

önskar och publicerar ett nytt inlägg – och så spinner det mediala fenomenet 

vidare i olika medium. Journalisterna behöver alltså använda bloggar som källa 

och resurs i sitt nyhetsarbete för att kunna leverera nyheter som lever upp till 

den kommersiella medielogiken och konsumenternas förväntan på ett ständigt 

nyhetsflöde (Strömbäck 2009). De journalisterna som i sin tur skriver om en 

nyhet kan inspirera andra bloggare och journalister – och så fortsätter 

mediespinnet.  

 

Idag är journalister bevisligen inte ensamma om samhällets medierapportering 

utan delar medielandskapet med andra aktörer som med enkla verktyg blir 

medproducenter. Grafstöm och Windells studie styrker vår tes att bloggare 

influerar journalister då de redovisar i sin studie att 40 procent av 

finansjournalisterna anser att det är en fördel i deras arbete att veta vad som 

diskuteras i bloggsfären samt att bloggarna är en viktig del av medielandskapet 

(Grafstöm, Windell 2010). Med bloggarna som nya ”kollegor” i 

medierapporteringen och medieformer som konvergerats börjar 

medieföljetongen transformeras genom att en nyhet numera sprids mellan 

olika medium. Medieföljetongen följer alltså inte längre en utstakad bana där 

medborgarna endast får omvärlden gestaltad av journalister som arbetar efter 

en yrkeskod som innebär att de skall spegla världen som den är utifrån 

källkritik och objektivitet. Studien visar att journalisterna influeras av 

bloggarnas val av gestaltning, och på grund av priming påverkar dem till att 

anse vad som är viktigt och vad de associerar fenomenet med (McCombs 2006). 

Journalister hämtar inspiration från bloggare och vise versa och 

medieaktörerna influeras av varandra – och så föds ett mediespinn. Detta 

betyder, för att återgå till Rosengrens teori, att en medieföljetong blir till ett 

senmodernt mediespinn då ett medialt fenomen figurerar i olika medium och 

behandlas av olika medieaktörer.  
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10.3 Diskussion om mediespinnets konsekvenser 

En konsekvens av mediespinnet är att det journalistiska materialet kan präglas 

av mer subjektiva uppfattningar med ursprung från användargenererat 

innehåll, och då möjligen innehålla felaktig information på grund av bristande 

källkritiskt granskande, som konsekvens av bristande resurser. Det kan i sin tur 

bidra till att publiken tar del av en skev bild av omvärlden, vilket direkt 

påverkar publikens verklighetsuppfattning. I ett vidare perspektiv kan det även 

gälla andra viktiga och större samhällsfrågor när journalisters resurser stramas 

åt och bloggarna blir allt mer professionella och inflytelserika. Om publiken tar 

del av missvisande information kring bärande samhällsfrågor kan det i sin tur 

få stora konsekvenser för samhället i stort. Det kan på sikt påverka den 

journalistiska expertisen då de genom att tänja på gränserna till slut anser det 

naturligt och legitimt att inte följa etablerade regler och rutiner som 

journalistkåren idag skall arbeta efter. Om detta dras långt kan följderna av att 

släppa på den journalistiska yrkeskoden bli köpt journalistik – ett 

mardrömsscenario i dagens samhälle.  

 

Vi ser de nämnda konsekvenserna som en potentiell framtid, om än avlägsen, 

ifall medieaktörer inte är medvetna om hur mediespinn fungerar och dess 

konsekvenser – och det gäller alla parter. Vi anser att bloggare bör reflektera 

över hur stor inflytande de möjligtvis har på samhällsdebatten, både i riktning 

mot sina läsare och mot journalister. Har de ett stort inflytande så är det 

nödvändigt att de producerar saklig och källkritisk information för att undvika 

att sprida felaktig kunskap till okritiska läsare. Det kan antas vara ännu 

viktigare idag eftersom journalister, som uppenbarligen hämtar inspiration från 

bloggar, inte i lika stor utsträckning idag som förr har tillräckligt med tid att 

källkritiskt granska och korrekturläsa material, eller samla in information om 

ett och samma fenomen från ett flertal källor. För nyhetskonsumenter gäller det 

att läsa morgontidningen med ett kritiskt öga, samt för journalisterna och 

mediekoncernerna att prioritera de publicistiska värdena framför de 

kommersiella för att de i försättningen skall kunna förmedla en objektiv och 

rättvisande bild av den värld vi lever i.  

 

Mediespinnet är ett fall av nya principer för gestaltning och spridning av 

mediala fenomen i nyhetsrapporteringen. Idag påverkas medierna allt mer av 

sin omgivning istället för att det enbart sker en medialisering av samhället där 

medborgarna står maktlösa inför mediernas inflytande. Samhället påverkas 

fortfarande av medierna på så vis att vi utformar händelser/material för att de 

skall passa mediernas format. Samtidigt ser vi mediespinnet som ett av flera 

paradoxala tecken på att medierna nu påverkas av samhället där medborgarna 

idag har inflytande på medierapporteringen. Medierna och samhället kan 

därför beskrivas som två lika starka motpoler som samspelar mot och med 

varandra. Nu är medierna ett verktyg som används av både professionella 

medieaktörer och vanliga medborgare. 
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10.4 Användbarhet av resultatet  

Är mediespinnet bara av ondo och en början på en potentiell journalistisk kris? 

Vi ser det som en naturlig följd av teknikens utveckling som inte går att 

undvika, men som går att vända till sin fördel om den hanteras på rätt sätt. Vi 

anser att studier som denna och främst dess resultat är viktigt för journalister 

och mediekoncerner att ta i beaktning. Den kunskap vi bidrar med är av 

betydelse för deras arbetsprocess och förståelse för de konsekvenser som det 

kan få för nyhetsrapporteringen. 

 

Det är inte längre enbart journalister som sätter standarden för vilka frågor 

som anses viktiga att diskutera i samhället eller i media, utan nu har även 

medborgarna möjlighet till att bidra till vad som anses betydelsefullt. Att 

samhällsmedborgare fått chansen att påverka medieagendan och 

samtalsagendan är en möjlighet som nationer världen över drömmer om – men 

den måste behandlas med respekt och förståelse för vilken makt det medför. 

Nya medieaktörer måste få kunskap om och förståelse för sitt eget ansvar när 

man bidrar med sitt deltagande. Det väcker frågor kring i vilken utsträckning vi 

kan ställa krav på till exempel bloggare, då de idag har ett stort inflytande i 

samhället. Exempel på krav är sanningsenlig information och källkritiskt 

granskande.  

 

Studiens resultat har bidragit till en insikt i hur det nya medielandskapet har 

bidragit till en ny typ av medieföljetong – det vi kallar för mediespinn. Studien 

kan visa hur det gick till i fallet Miss Skinny. Resultatet är ingen slump och kan 

bidra till vidare forskning kring vilken makt medborgarna får – och tar – samt 

vad mediespinnet får för betydelse när de spinner vidare på samhällsfrågor 

som är av större betydelse än en PR-kampanj. 

 

10.5 Förslag till vidare forskning 

Efter genomförandet av denna studie kan vi konstatera att den öppnar upp för 

möjligheter till vidare forskning. Vi anser att denna studie kan förbättras och 

utvecklas eller användas som pusselbit för andra närbesläktade 

forskningsfrågor. Vad vi vet har inte Rosengrens teori innan vår studie 

uppdaterats, något som vi anser är av yttersta vikt nu när medielandskapet är 

så pass förändrat. Utifrån den nyblivna kunskapen om mediespinn, kan det 

öppna upp för ett vidareutvecklande av en teori om hur mediespinn fungerar 

och dess konsekvenser. Vi ser möjligheten i att studera andra typer av 

mediespinn som behandlar till exempel EU-politiken, samt studera andra 

sociala mediers roll i mediespinnet, till exempel Facebook eller Twitter. 

Ytterligare förslag på vidare forskning är att genomföra en omvänd studie som 

fokuserar på journalisternas inflytande på bloggare, för att på så vis kunna dra 

fler paralleller som visar vilket inflytande som förekommer mellan bloggare och 
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journalister – något som vidare kan tydliggöra hur aktörerna samspelar och 

påverkas av varandra i det nya medielandskapet.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Frisk & Fris kampanjvideo 

Bilagan redovisar vad som sades i kampanjvideon som presenterades på 

www.miss-skinny.se när besökare gick in på hemsidan. Materialet är 

transkriberat direkt från videon. 

 

”Varje dag blir vi tillsagda hur vi skall se ut. I tidningen, i tv:n, i annonser och på 

nätet. Och bilden är likriktad. Smalt är bra, allt annat är dåligt. Det här är 

ingenting som drabbar några få tonåringar, utan det drabbar alla. För vi lever i 

ett ätstört samhälle. Var femte sjuåring vill vara smalare. 80 % av alla 

femtonåringar är missnöjda med sin kropp. Över hundra tusen har en 

diagnostiserad ätstörning. Och forskarna är överens om att mörkertalet är 

enormt. Vi tycker att det räcker nu. Riksföreningen mot ätstörningar Frisk & Fri 

grundades för 30 år sedan, och har idag volontärer över hela Sverige. De jobbar 

med både stöd och hjälp åt både drabbade och närstående, och arbetar 

dessutom förebyggande och med utbildningar i skolor. Nu har föreningen 

lanserat en märkning för modeindustrin. För sannare skönhet. 

Ätstörningsproblematiken är komplex, allt handlar inte om skeva ideal, men de 

bilder vi utsätts för varje dag driver utvecklingen åt fel håll. Modeindustrin 

måste ta sitt ansvar och vi måste ta vårt. Det här är ett sätt att starta en debatt, 

men också en dialog. Vi måste börja prata om det här. Nu finns det tre konkreta 

saker som du kan göra. Ett, stöd Frisk & Fris arbete för ett samhälle utan 

ätstörningar. Det enklaste är att smsa FRISK50 till 72980 så skänker du 50 

kronor. Du kan också bli månadsgivare på Friskfri.se. Två, du kan hjälpa oss att 

ställa kräv på de modeföretag som du handlar från. Fråga om deras modeller 

och reklambilder. Fråga om de känner till märkningen. Om de inte gör det, 

berätta att den finns. Och att de borde ha den. Tre. Sprid den här filmen. Sätt 

igång debatten på Facebook, Twitter och dina andra nätverk. Det går att bli frisk 

och fri. Tack.” (Miss Skinny)  

 

 

 



Bilaga 2 – Empiri 
 
Bilagan redovisar samtliga inlägg som studerats. Bilagan visar i tidsordning kodnamn, datum, publiceringstid, avsändare, källa och en direktlänk. De nyhetsinlägg som är publicerade i dagstidningar har vi hämtat  
i digital form från Mediearkivet (Mediearkivet) via Linnéuniversitets universitetsbiblioteks hemsida (Linnéuniversitetet, Ämnesguide Medie – och Kommunikationsvetenskap). 

       
Kod Datum Tid Namn på källa Typ av källa Direktlänk 

A 2012-09-20 20:46 Kristin Zetterlund Blogg http://nojesguiden.se/blogg/kristin-zetterlund/detta-ar-ett-skamt-va 

B1 2013-09-22 04:32 Kakan   Blogg http://nojesguiden.se/blogg/kakan/miss-skinny 

B2 2013-09-22 09:50 Kitty Jutbring Blogg http://blogg.mama.nu/kittyjutbring/2013/09/22/size-zero-idioti/ 

B3 2013-09-22 20:05 Mindfulnessmamma Blogg http://mindfulnessmamma.blogg.se/2013/september/miss-skinny-size-zero-only.html  

C1 2013-09-23 11:16 Dagens Media Nyhet http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article3768953.ece 

C2 2013-09-23 12:06 Plazakvinna Blogg http://plazakvinna.com/mode/modenyheter/pr-bluffen-miss-skinny/  

C3 2013-09-23 15:32 Sparkibaken Blogg http://blogg.loppi.se/sparkibaken/valbefinnande/miss-skinny-suck/ 

C4 2013-09-23 17:00 Bigassfashion Blogg http://www.bigassfashion.se/miss-skinny/ 

C5 2013-09-23 17:08 Delastacia   Blogg http://blogg.improveme.se/delastacia/2013/09/23/miss-skinny-lugn-i-stormen/ 

D1 2013-09-24 07:55 Nyheter24   Nyhet http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/753621-webbutik-saljer-size-zero-only-mycket-tyder-pa-pr-kupp 

D2 2013-09-24 08:00 Metro   Nyhet 
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0570392013092414399 
90F21C3D986C62C7C53705A3C6E&serviceId=2 

D3 2013-09-24 08:00 Metro   Nyhet 
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0570392013092427151 
7EC403B33281E0687757FB4F037&serviceId=2 

D4 2013-09-24 13:15 Terese Engqvist Blogg http://tereseengqvist.se/?tag=miss-skinny 

D5 2013-09-24 14:00 Emanuel karlsten Blogg http://emanuelkarlsten.se/09/reklambyran-som-star-bakom-miss-skinny-kampanjen/ 

E1 2013-09-25 06:00 Metro   Notis 
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05703920130925CF4 
CF8B85575E479F0C010E9CA40C5E3&serviceId=2 

E2 2013-09-25 06:50 Johanna   Blogg http://johanna.livskick.nu/2013/09/25/sanningen-om-miss-skinny/ 

E3 2013-09-25 07:00 Metro nätversion Nyhet http://www.metro.se/nyheter/pr-byra-bakom-miss-skinny-sajt/EVHmiy!dsWWTTdv1FCTw/ 

E4 2013-09-25 08:00 Nina Åkestam Blogg http://blogg.resume.se/nina-akestam/2013/09/25/tre-grejer/ 

E5 2013-09-25 08:29 Dagens Media Nyhet http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article3770847.ece 

E6 2013-09-25 09:04 Resumé    Nyhet http://www.resume.se/nyheter/pr/2013/09/25/miss-skinny-ar-en-pr-kupp-/ 

E7 2013-09-25 09:06 Nyheter24   Nyhet http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/753709-nyheter24-konfronterade-pr-byran-nu-avslojas-miss-skinny-i-fortid 

E8 2013-09-25 09:48 Hanapee   Blogg http://nojesguiden.se/blogg/hanapee/bye-bye-miss-skinny 

E9 2013-09-25 09:53 Sparkibaken Blogg http://blogg.loppi.se/sparkibaken/viktig-fran-matmissbrukare-till-traningsforebild/uppfoljning-av-miss-skinny/ 

http://mindfulnessmamma.blogg.se/2013/september/miss-skinny-size-zero-only.html
http://plazakvinna.com/mode/modenyheter/pr-bluffen-miss-skinny/
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0570392013092414399
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0570392013092427151
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05703920130925CF4
http://johanna.livskick.nu/2013/09/25/sanningen-om-miss-skinny/
http://nojesguiden.se/blogg/hanapee/bye-bye-miss-skinny


E10 2013-09-25 09:59 Dagens Media Nyhet http://www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article3770962.ece 

E11 2013-09-25 10:11 Emerentiall Blogg http://emerentiall.wordpress.com/2013/09/25/om-miss-skinny-inte-varit-en-pr-bluffatt-kanna-sig-tjock/ 

E12 2013-09-25 10:41 Dasha   Blogg http://dasha.devote.se/blogs/27112641/miss-skinny---pr-kupp.htm  

E13 2013-09-25 11:35 Chic   Blogg http://chic.se/frisk-fri-bakom-pr-kuppen-miss-skinny/ 

E14 2013-09-25 12:00 Kitty Jutbring Blogg http://blogg.mama.nu/kittyjutbring/2013/09/25/bye-bye-miss-skinny/ 

E15 2013-09-25 13:50 Resumé    Debatt http://www.resume.se/nyheter/debatt/2013/09/25/linda-ehlers-eftersmaken-ar-bitter/ 

E16 2013-09-25 14:00 Caroline   Blogg http://www.devote.se/articles/bloggvaerlden/say-bye-bye-to-miss-skinny-_20-2964.htm 

E17 2013-09-25 14:06 Coloursoftheworld Blogg http://coloursoftheworld.blogg.se/2013/september/miss-skinny-triggning-och-sjuk-okunskap.html 

E18 2013-09-25 14:22 PT-Fia   Blogg http://www.ptfia.se/fia-sager/tack-miss-skinny/ 

E19 2013-09-25 15.20 Niotillfem   Blogg http://rodeo.net/niotillfem/2013/09/friskfri/ 

E20 2013-09-25 15:24 Bloggkommentatorerna Blogg https://stureplan.se/bloggar/bloggkommentatorerna/2013/09/25/fejk 

E21 2013-09-25 17.41 Veronica Nord Blogg http://veronicanord.blogg.se/2013/september/miss-skinny.html 

E23 2013-09-25 20:20 Tjejbloggat   Blogg http://www.tjejbloggat.se/2013/09/25/foljderna-av-miss-skinny-kampanjen/ 

E24 2013-09-25 22:59 Onewaycommunication Blogg http://www.onewaycommunication.co/?p=27912 

F1 2013-09-26 07:14 Mariao   Blogg http://mariao.blogg.se/2013/september/say-bye-bye-to-miss-skinny.html  

F2 2013-09-26 08:00 Metro   Nyhet 
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05703920130926A77767 
’9A4BDEE2FF2FE7F82A22D4CA94&serviceId=2 

F3 2013-09-26 10:36 Resumé    Debatt http://www.resume.se/nyheter/debatt/2013/09/26/pr-och-konsten-att-offra-en-dam/ 

F4 2013-09-26 13:26 Camillasvilja Blogg http://camillasvilja.blogspot.se/2013/09/miss-skinny.html 

F5 2013-09-26 13:33 Kitty Jutbring Blogg http://blogg.mama.nu/kittyjutbring/tag/miss-skinny/ 

F6 2013-09-26 15:37 Resumé   Debatt http://www.resume.se/nyheter/debatt/2013/09/26/miss-skinny-offrade-hela-sin-malgrupp-pa-uppmarksamhetens-altare/ 

F7 2013-09-26 17:21 Jenny Isabella Blogg http://jennyizabella.se/2013/september/miss-skinny.html 

G1 2013-09-27 08:00 Metro   Notis http://www.metro.se/nyheter/pr-byra-bakom-miss-skinny-sajt/EVHmiy!dsWWTTdv1FCTw/ 

G2 2013-09-27 08:01 Johanna   Blogg http://johanna.livskick.nu/2013/09/27/miss-skinny-del-4-mina-tankar/ 

G3 2013-09-27 09:59 Eneconomistasblogg Blogg http://eneconomistasblogg.spotlife.se/2013/09/miss-skinny-bekraftar-pr-bluffen/ 

G4 2013-09-27 10:19 Resumé   Debatt http://www.resume.se/nyheter/debatt/2013/09/27/kanske-ar-det-dags-for-dialog/ 

G5 2013-09-27 13:40 Resumé   Debatt http://www.resume.se/nyheter/reklam/2013/09/27/vad-ar-det-for-fint-med-att-luras/ 

G6 2013-09-27 16:10 Nyheter24   Debatt http://nyheter24.se/nyheter/753901-veckans-inne-och-utelista 

H1 2013-09-28 06:00 Dagens Nyheter Nyhet 
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091520130928A8763F75 
79A0B9A8FEA5C1B4F3E1EDCA&serviceId=2 

http://dasha.devote.se/blogs/27112641/miss-skinny---pr-kupp.htm
http://www.devote.se/articles/bloggvaerlden/say-bye-bye-to-miss-skinny-_20-2964.htm
http://veronicanord.blogg.se/2013/september/miss-skinny.html
http://www.onewaycommunication.co/?p=27912
http://mariao.blogg.se/2013/september/say-bye-bye-to-miss-skinny.html
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05703920130926A77767
http://camillasvilja.blogspot.se/2013/09/miss-skinny.html
http://jennyizabella.se/2013/september/miss-skinny.html
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091520130928A8763F75


H2 2013-09-28 06:00 Kvällsposten Debatt 
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091020130928A8E3FE31 
63929CBF59C34BBFE3E63105&serviceId=2 

I1 2013-09-29 06:00 Aftonblandet Nyhet 
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05734920130929A903162 
E5E9B35ADD8A032CFDA14BA41&serviceId=2 

I2 2013-09-29 07:30 Resumé   Nyhet http://www.resume.se/nyheter/reklam/2013/09/29/ny-pr-bluff-fran-lidl/ 

I3 2013-09-29 14:08 Emerentiall Blogg http://emerentiall.wordpress.com/2013/09/29/en-pr-kupp-ar-alltid-en-pr-kupp/ 

J1 2013-09-30 10:30 Resumé   Nyhet http://www.resume.se/nyheter/reklam/2013/09/30/reklamfilmer-funkar-inte-for-lidl/ 

J2 2013-09-30 17.40 Elaine Eksvard Blogg http://elaineeksvard.se/blog/2013/09/30/svt-debatt-miss-skinny-och-nat-rivigt/ 

K1 2013-10-01 08:00 Metro   Nyhet 
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057039201310019BE151 
FCA7E6858C44AF5A4AF1500733&serviceId=2 

K2 2013-10-01 16:05 Resumé   Nyhet http://www.resume.se/nyheter/reklam/2013/10/01/shout-overger-speciella-budskap-till-kvinnor/ 

L1 2013-10-02 06:00 Aftonblandet Debatt 
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05734920131002167EA6 
6C6858B1FD7AD5BB9431038E08&serviceId=2 

L2 2013-10-02 15:00 Betternow   Blogg http://blog.betternow.org/se/miss-skinny-en-vckarklocka-i-kampen-mot-tstrningar 

M1 2013-10-03 06:00 Kvällsposten Nyhet 
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0509112013100396C74E 
FD6B334F72C26A459FDCC78984&serviceId=2 

M2 2013-10-03 11:07 Resumé   Nyhet http://www.resume.se/nyheter/tv/2013/10/03/far-glapord-om-sin-vikt/ 

M3 2013-10-03 14:08 Emerentiall Blogg http://emerentiall.wordpress.com/2013/10/03/en-taxi-2015-och-ett-har-som-skriver-efter-omvardnad/ 

N 2013-10-04 14:07 Resumé   Debatt http://www.resume.se/nyheter/media/2013/10/04/ronge-snubbla-inte-pa-brallorna/ 

O 2013-10-05 06:00 Svenska dagbladet Nyhet 
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05080320131005A9B64B 
9B6F65C03C592F80175EDBEAB3&serviceId=2 

P 2013-10-13 06:00 Kvällsposten Debatt 
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091120131013E6A93 
8C56877BDF8B2E8AF4786387193&serviceId=2 

Q 2013-10-15 09:45 Resumé   Nyhet http://www.resume.se/nyheter/reklam/2013/10/15/lite-moralpanik-i-branschen/ 

R 2013-10-30 06:00 Svenska dagbladet Nyhet 
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05080320131030120A 
B25257EADBB4F2E9148BFA21389D&serviceId=2 

S 2013-11-03 11.39 Lillaq   Blogg http://lillaq.bloggplatsen.se/2013/11/03/10314440-miss-skinny-och-vad-som-hande-sen/ 

T 2013-12-23 08:00 Metro   Nyhet 
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057039201312239DB 
F696F11AC69E476073C652870A96A&serviceId=2 

U 2014-01-14 13:20 Johanna   Blogg http://johanna.livskick.nu/2014/01/14/frisk-fri-tack-for-uppmarksamheten/ 

V 2014-01-17 06:00 Kvällsposten Debatt 
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091120140117AD 
BFA96729D4EB178E91355DE128D500&serviceId=2 

W1 2014-01-21 15:21 Resumé   Nyhet http://www.resume.se/nyheter/reklam/2014/01/21/miss-skinny-kampanjen-en-framgang/ 

W2 2014-01-21 16:17 Dagens Media Nyhet http://www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article3799525.ece 

        

http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091020130928A8E3FE31
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05734920130929A903162
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057039201310019BE151
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05734920131002167EA6
http://blog.betternow.org/se/miss-skinny-en-vckarklocka-i-kampen-mot-tstrningar
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0509112013100396C74E
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05080320131005A9B64B
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091120131013E6A93
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05080320131030120A
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057039201312239DB
http://johanna.livskick.nu/2014/01/14/frisk-fri-tack-for-uppmarksamheten/
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091120140117AD


 

 

Bilaga 3 - Innehållsanalys 

Bilagan redovisar studiens innehållsanalys av samtliga nyhetsinlägg och 

blogginlägg. De redovisas i kategorier, underkategorier och koder som beskriver 

publiceringarnas innehåll i tidsordning i varje kategori. 
 

Nyhetsinlägg 

Känslor Negativt 

Ilska 

Sorg 

Förfäran 

Missnöjdhet 

Upprördhet 

Raseri 

Kampanjen 

Positivt 

Fräsch 

I rätt läge  

Stimulerande  

Lyckad 

Faschinerande 

Bra 

Berörande 

Neutralt 

PR-kupp 

PR-bluff 

Uppseendeväckande 

Kontroversiell 

Aktuell 

Genomslag 

Bryter genom mediebruset 

Negativt 

Vidrigt 

Osmakligt 

Sjuk uppmaning 

Empatilös 

Osund 

Smutsig 

Destruktiv 

Stjälpande 

Falsk 

Bedrägeri 

Kvinnoförtryck 

Fånig trend 

Kampanjskaparna 

Positivt 

Har en stark position  

Smarta 

Stödjer dem 

Vill hjälpa 

Förbättrar 

Negativt 

Idioti 

Kritiserade  

Vidriga as 

Sjuka jävlar  



 

 

Pengakåta äckel 

Borde skämmas  

Överger sin målgrupp 

 

Blogginlägg 

Känslor 

Positivt 

Befriande 

Skönt 

Hopp 

Tacksamhet 

Bra 

Neutralt 

Chockering 

Förvåning 

Överraskning 

Negativt 

Ilska 

Irritation 

Maktlöshet 

Obehag 

Upprördhet 

Förfäran 

Besvikelse 

Sorg 

Kampanjen 

Positivt 

 

Fräsch 

Lyckad 

Bra 

Viktig 

Genialisk 

Trendig 

Neutralt 

PR-kupp 

PR-bluff 

Uppmärksammad 

Kontroversiell 

Negativt 

Vidrig 

Sorglig 

Oroväckande 

Vansinnig 

Dålig  

Osmaklig 

Farlig  

Onödig 

Kampanjskaparna 

Positivt 

Stödjer dem 

Hyllar dem 

Tackar dem 

Härlig attityd 

De vill hjälpa 

Grymt vågat 

Negativt 

Kritiserar dem  

Provocerar 

Oansvariga 

Misslyckats 



 

 

Bilaga 4 – Kopplingar 

Bilagan redovisar kvantitativt de manifesta kopplingarna som vi fann i studiens 

empiri. Bilagan visar samtliga nyhetsinlägg. Nyhetsinläggen redovisas i 

tidsordning med datum, publiceringstid, avsändare, egen vinkling, koppling till 

tidigare blogginlägg, koppling till tidigare nyhetsinlägg, koppling till sociala 

medier och hänvisningar till bloggar. 

 

Kod Nyhetsinlägg Ny vinkel Blogg Nyhet SM* Hänvisar 

C1 23/9 11:16. Dagens Media   2   1   

D1 24/9 07:55. Nyheter 24   3   1   

D2 24/9 08:00. Metro   2 1 1 1 

D3 24/9 08:00. Metro     1     

E1 25/9 06:00. Metro   1 3 1   

E3 25/9 07:00. Metro           

E5 25/9 08:29. Dagens Media   2       

E6 25/9 09:04. Resumé   2     2 

E7 25/9 09:06. Nyheter 24   1     2 

E10 25/9 09:59. Dagens Media   1 3   
 E15 25/9 13:50.  Resumé           

F2 26/9 08:00. Metro   4 1      

F3 26/9 10:36. Resumé           

F6 26/9 15:37. Resumé   
 

1     

G1 27/9 08:00. Metro   3       

G4 27/9 10:19. Resumé       1   

G5 27/9 13:40. Resumé  Trött på lögner         

G6 27/9 16:10. Nyheter 24  Inne och ute-lista         

H1 28/9 06:00. Dagens Nyheter          2 

H2 28/9 06:00. Kvällsposten     
 

    

I1 29/9 06:00. Aftonbladet Andra som lurats   1     

I2 29/9 07:30. Resumé Andra PR-kupper    1     

J1 30/9 10:30. Resumé            

K1 1/10 08:00. Metro     2     

K2 1/10 16:05. Resumé  Upphovsmännen         

L1 2/10 06:00. Aftonbladet     1 1   

M1 3/10 06:00. Kvällsposten Svenska profiler         

M2 3/10 11:07.  Resumé     1     

N 4/10 14:07. Resumé     3     

O 
5/10 06:00. Svenska 
dagbladet  Pop-up-trend   4     

P 13/10 06:00.  Kvällsposten  Digital revolution         

Q 15/10 09.45. Resumé     5     

R 
30/10 06:00. Svenska 
dagbladet Ätstörningar    3     

T 23/12 08:00. Metro Årets bubblare         

V 17/01 06:00. Kvällsposten Källkritik på         



 

 

internet 

W1 21/1 15:21. Resumé    1       

W2 21/01 16:17. Dagens Media   1 1     

       

 

*Sociala medier 11 23 32 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 5 - Inflytandemönster 
A          

B1 

B2 

B3 

C1        C1 

C2 

C3         

C4 

C5 

D1        D1 

D2        D2 

D3        D3 

D4         

D5 

E1        E1 

E2 

E3 

E4         

E5        E5 

E6        E6 

E7        E7 

E8 

E9 

E10        E10 

E11 

E12         

E13 

E14 

E15 

E16 

E17 

E18 

E19 

E20 

E21 

E22 

E23 

E24 

F1 

F2        F2 

 

Bilagan visar kopplingarna från 
nyhetsinlägg till tidigare 
blogginlägg och nyhetsinlägg. Till 
vänster presenteras samtliga 
publiceringar; blå kod är 
blogginlägg och röd kod är 
nyhetsinlägg. De röda koderna på 
högersida visar de nyhetsinlägg 
som innehåller direkta kopplingar 
till tidigare inlägg.  
 
De svarta strecken representerar 
kopplingar till tidigare 
blogginlägg. De röda strecken 
representerar kopplingar till 
tidigare nyhetsinlägg.  
 
Dessa kopplingar representerar 
manifesta likheter mellan 
publiceringar i realtid och 
tidigare inlägg. 



 

 

F3 

F4 

F5 

F6        F6 

F7 

G1        G1 

G2 

G3 

G4 

G5 

G6 

H1        H1 

H2         

I1        I1 

I2        I2 

I3 

J1 

J2 

KI        K1 

K2 

L1        L1 

L2 

M1 

M2        M2 

M3 

N        N 

O        O 

P 

Q        Q 

R        R 

S 

T 

U 

V 

W1        W1 

W2        W2 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 6 – Kopplingsschema 

Bilagan redovisar samtliga publiceringar. Bilagan visar i tidsordning 
publiceringens kod, datum, avsändare, typ av källa och vad kopplingen innebär. 

 
Kod Datum Namn på källa Medium Koppling till tidigare inlägg 

A 2012-09-20 Kristin Zetterlund blogg   

B1 2013-09-22 Kakan Blogg   

B2 2013-09-22 Kitty Jutbring Blogg   

B3 2013-09-22 Mindfulnessmamma Blogg   

C1 2013-09-23 Dagens Media Nyhet 
Använder samma källa som B3.  
Misstänker PR-bluff som A. 

C2 2013-09-23 Plazakvinna Blogg   

C3 2013-09-23 Sparkibaken Blogg   

C4 2013-09-23 Bigassfashion Blogg   

C5 2013-09-23 Delastacia Blogg   

D1 2013-09-24 Nyheter24 Nyhet Misstänker PR-Bluff som A, C4, C5.  

D2 2013-09-24 Metro Nyhet 
Samma fraser som nyhet D1 och blogg C5.  
Fraser från A. Citerar till C4. 

D3 2013-09-24 Metro Nyhet Hänvisar till samma källa som nyhet C1. 

D4 2013-09-24 Terese Engqvist Blogg   

D5 2013-09-24 Emanuel karlsten Blogg   

E1 2013-09-25 Metro Nyhet Likheter med C4:s diskussion. Ord som C1, D2, D3. 

E2 2013-09-25 Johanna Blogg   

E3 2013-09-25 Metro nätversion Nyhet   

E4 2013-09-25 Nina Åkestam Blogg   

E5 2013-09-25 Dagens Media Nyhet 
Nämner Sout som D5.  
Hänvisar till videon och bloggaren  E4. 

E6 2013-09-25 Resumé nätversion Nyhet 
Nämner Shout som D5. Visar film och nämner  
bloggarna E4 + B2. Skriver som D5. 

E7 2013-09-25 Nyheter24 Nyhet Bekräftar bluff som E4. Hänvisar till bloggarna E4 +B2 

E8 2013-09-25 Hanapee Blogg   

E9 2013-09-25 Sparkibaken Blogg   

E10 2013-09-25 Dagens Media Nyhet Nämner E3. Tar upp Shout som D5, E5, E6. 

E11 2013-09-25 Emerentiall Blogg   

E12 2013-09-25 Dasha Blogg   

E13 2013-09-25 Chic Blogg   

E14 2013-09-25 Kitty Jutbring Blogg   

E15 2013-09-25 Resumé nätversion Debatt   

E16 2013-09-25 Caroline Blogg   

E17 2013-09-25 Coloursoftheworld Blogg   

E18 2013-09-25 PT-Fia Blogg   

E19 2013-09-25 Niotillfem Blogg   

E20 2013-09-25 Bloggkommentatorerna Blogg   

E21 2013-09-25 Veronica Nord Blogg   

E23 2013-09-25 Tjejbloggat Blogg   

E24 2013-09-25 Onewaycommunication Blogg   



 

 

F1 2013-09-26 Mariao Blogg   

F2 2013-09-26 Metro Nyhet Tar upp anorexi som E7, E16, E17, E21, E24. 

F3 2013-09-26 Resumé nätversion Debatt   

F4 2013-09-26 Camillasvilja Blogg   

F5 2013-09-26 Kitty Jutbring Blogg   

F6 2013-09-26 Resumé Debatt Motdebbaterar debattinlägget F3. 

F7 2013-09-26 Jenny Isabella Blogg 

 G1 2013-09-27 Metro Nyhet Diskussion om Modeindustrin som E11, E19, F4.  

G2 2013-09-27 Johanna Blogg   

G3 2013-09-27 Eneconomistasblogg Blogg   

G4 2013-09-27 Resumé Debatt   

G5 2013-09-27 Resumé Debatt   

G6 2013-09-27 Nyheter24 Debatt   

H1 2013-09-28 Dagens Nyheter Nyhet Hänvisar till Kittys F5 och Ninas E4 bloggar. 

H2 2013-09-28 Kvällsposten Debatt   

I1 2013-09-29 Aftonblandet Nyhet Visar exempel på andra som lurats som H1. 

I2 2013-09-29 Resumé Nyhet Skriver om PR-kupper som lurats som I1. 

I3 2013-09-29 Emerentiall Blogg   

J1 2013-09-30 Resumé Nyhet   

J2 2013-09-30 Elaine Eksvard Blogg   

K1 2013-10-01 Metro Nyhet 
Tar upp exempel på PR-kupper med Miss Skinny  
som I1, I2. 

K2 2013-10-01 Resumé Nyhet   

L1 2013-10-02 Aftonblandet Debatt Skriver som H1 med samma fraser. 

L2 2013-10-02 Betternow Blogg   

M1 2013-10-03 Kvällsposten Nyhet   

M2 2013-10-03 Resumé Nyhet Påminner om M1. 

M3 2013-10-03 Emerentiall Blogg   

N 2013-10-04 Resumé Debatt Diskussion om PR-kupper som K1, I1, I2.  

O 2013-10-05 Svenska dagbladet Nyhet Tar upp exempel på PR-kupper som K1, N, I1, I2.  

P 2013-10-13 Kvällsposten Debatt   

Q 2013-10-15 Resumé Nyhet 
Hänvisar till P.  
Tar upp exempel på PR-kupper som K1, N, I1, I2. 

R 2013-10-30 Svenska dagbladet Nyhet 
Tar upp  Miss Skinny som exempel i en diskussion 
 om ätstörningar som K1, N, O. 

S 2013-11-03 Lillaq Blogg   

T 2013-12-23 Metro Nyhet   

U 2014-01-14 Johanna Blogg   

V 2014-01-17 Kvällsposten Debatt   

W1 2014-01-21 Resumé Nyhet Visar video som U. 

W2 2014-01-21 Dagens Media Nyhet Visar samma video som U W1. 

 

 

 



 

 

Bilaga 7 - Nyhetsvärdering av Miss Skinny 

Bilagan redovisar en sammanställning baserad på några av de största 

nyhetsvärderingteoretikerna; Galtung och Ruge, Lippman, Gans, McManus och 

Hvitfelt, enskilda kriterier för högt nyhetsvärde till 12 gemensamma punkter. 

Punkterna matchas med Miss Skinny som nyhetsfenomen. 

 

 Händelsen skall vara intressant och av ovanlig eller sensationell art: 

Kampanjens retorik strider mot rådande samhällsnormer.  

  

 Händelsen skall handla om något negativt så som olyckor eller konflikter: 

Kampanjen resulterade i meningsskiljaktigheter och många negativa 

åsikter om tillvägagångssättet. 
 

 Händelsen skall vara viktig och relevant, av hög kvalitet: 

Tvivelaktigt viktig, möjligtvis viktig för samhällsdebatten. 
 

 Händelsen skall vara aktuell eller en del av ett pågående tema: 

Kampanjen var en i raden av PR-bluffar under året 2013. 
 

 Händelsen skall ha en hög identifikationsgrad, ofta genom personifiering: 

Mer än 100 000 svenskar lider av ätstörningar, och många har någon i 

sin närhet som lider utav det. 
 

 Ha en bra balans och tydligt beskriven: 

Vi håller med denna punkt efter att ta tagit det av materialet. 
 

 Händelsen skall präglas av närhet i tid, rum och kulturellt: 

Kampanjen utspelade sig i Sverige i realtid. 
 

 Händelsen skall beröra elitaktörer och elitnationer 

Nej. 
 

  Händelsen skall väcka känslor hos många: 

Kampanjen väckte mångas känslor, både positivt och negativt. 
 

 Händelsen skall vara underhållande 

Nej. 
 

 Händelsen skall handla om konsekvenser: 

Kampanjen handlar inte direkt om konsekvenser, men berör indirekt 

konsekvenser av rådande samhällsstrukturer. 
 

 Händelsen skall passa medieformatet: 

Utifrån studiens resultat kan vi i efterhand att kampanjen uppfyllde 

detta krav.  

 


