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Lön, föräldralön och delpension stora frågor för avtalsrörelsen på
Twitter
Över 1000 personer twittrade nära 7000 gånger om avtalsrörelsen. Mest omnämnda fackförbund i diskussionerna var Unionen
med 1283 tweets. Lönenivåer var det kravet som uppmärksammades störst. Andra stora ämnen var föräldralön och delpension.
Det visar statistik som Unionen har tagit fram baserat på data från Novus.

Totalt skrevs 6899 tweets om avtalsrörelsen under etiketten #avtal13 på Twitter. Det är mer än exempelvis de 4038 tweets om Tommy Nilssons
fejkade namnbyte till Black men mindre än de 9940 inlägg som, under etiketten #bästabeatrice, kommenterade Jonas Hassen Khemiris artikel
om rasism i Dagens Nyheter.

Unionen har nämnts i 1283 tweets, följt av LO med 898 omnämnanden medan IF Metall omnämns i 587 tweets .

- Vi ser att sociala medier är en viktig arena för diskussion om villkor och rapportering om förhandlingar, säger Johan Ulvenlöv, ansvarig för
opinionsbildning i sociala medier på Unionen. Det är också viktigt att tänka på hur saker beskrivs på Twitter. Vi ser exempelvis att
arbetsgivarsidan använder ordet "lågkonjunktur" i inlägg mycket oftare. Så man ska vara medveten om att de gör det med ett syfte mitt under
förhandlingen.

Ta del av hela undersökningen här: http://unionenopinion.se/2013/04/avtal13/

Antal tweets om avtalsrörelsen per månad
apr-13, 1073
mar-13, 2241
feb-13, 1507
jan-13, 473
dec-12, 522
nov-12, 553
okt-12, 426
sep-12, 89
aug-12, 15

Källa: Unionen, data från Novus

Topplista Twitterord i samband med #avtal13
Lön, 1783
Unionen, 1283
LO, 898
Facket, 890
IF Metall, 587
Bud, 470
Byggnads, 427
Strejk, 337
Ansvar, 287
Vision, 222
Kommunal, 182
Teknikföretagen, 169
Elektrikerförbundet, 139
Föräldralön, 136
Opo, 136
Arbetstid, 127
Märket, 126
Delpension, 122
Konflikt, 108
Almega, 97

Källa: Unionen, data från Novus
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