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Abstract 
The aim of this paper is to analyze and compare Twitter feeds of the eight political 

parties in the Swedish parliament, together with their party leaders, during the political 

summit Almedalen week 2017. The communication theories gatekeeping and agenda 

setting are applied to the first two research questions: How do official Twitter accounts 

of political parties differ from party-leader accounts when it comes to (1a) frequency 

and dispersion of tweets, (1b) agenda setting? How does different parties’ 

communication diverge regarding (2a) frequency and dispersion, (2b) agenda setting? 

Finally, Political personalization theory is applied to the third research question: (3) To 

what extent are party leaders utilized in party communication on Twitter?  

 There are 655 identified tweets during Almedalen 2017. These make up the 

empirical material of a content analysis following a coding scheme, attached in 

appendix 1. Interesting findings include: official party accounts use strategic dispersion 

methods such as established hashtags, party leaders do not. Party accounts have a 

stronger agenda-setting role, while party leaders tend to forward media content. 

Opposition parties are more active on Twitter than governing parties. Female opposition 

leaders are the only party leaders tweeting laid-back photos of themselves in their 

professional capacity. 
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1 Inledning 
Även om politisk kommunikation diskuterats ända sedan antikens Grekland upptar det 

ett relativt litet utrymme inom den moderna statsvetenskapliga disciplinen (Graber, D 

2005: 479). På 1950-talet utvecklade Katz och Lazarsfeld (2005) en hypotes angående 

politisk kommunikation och åsiktsskapande – tvåstegshypotesen. Politiskt budskap 

passerar genom två filter innan det når medborgarna (2005: 309; Bengtsson 2001: 19). 

Det första steget är massmedia som avgör hur budskapet förmedlas. I ett andra steg 

filtreras informationen genom ledargestalter i medborgares nära krets. De här stegen, 

ansåg Katz och Lazarsfeld, skyddar medborgare från manipulation ovanifrån. I och med 

Tv:ns genombrott förkortades avståndet mellan väljare och valda och inflytandet blev 

mer direkt än tvåstegshypotesens första antagande (Østerud m.fl. 2002: 238). 

 Dagens nya tekniker har förändrat landskapet för media och politisk 

kommunikation. Internet och sociala medier har öppnat upp möjligheten för politisk 

kommunikation att ske direkt till den stora massan, utan redaktionell kontroll, mer 

fragmenterad, mer interaktiv och i ett snabbare tempo (Fenton 2010: 6). Under de 

senaste 20 åren har forskare introducerat termen det hybrida mediasystemet – mer 

dynamiskt och ombytligt än traditionell massmedia (Chadwick m.fl. 2016: 8). Stakston 

reflekterar i sin bok Politik 2.0 Konsten att använda sociala medier över hur stora 

nyheter synts i Twitterflödet långt innan de nått de traditionella mediernas hemsidor 

(2010: 69). Rörelser som introduceras via Twitter plockas även ofta upp av massmedia 

(Gunnarsson Lorentzen 2016: 19). 

 Massmedia beskrivs ofta som den tredje statsmakten, och har en viktig funktion 

som granskare av den första och andra statsmakten – regering och riksdag. Pressen 

besitter makten att sätta dagordning och debattämnen, genom att välja vad som får 

utrymme i deras eter. Maria Wendt (2012) exemplifierar det i sin bok Politik som 

spektakel. Hon beskriver paradoxen med Politikerveckan i Almedalen. Teorin om 

medias dagordningsfunktion – agenda setting – beskrivs i uppsatsens teoriavsnitt.  

Almedalsveckan är ett paradoxalt fenomen. Trots det faktum att alla 
opinionsbildare av vikt är där och trots mängden organiserade möten, så är 

huvudpoängen med evenemanget inte det som faktiskt sker i Visby denna vecka – 
utan vad som utspelas i medierna. Den politiska kampen handlar om att få 

genomslag i medierna …  (Wendt 2012: 11) 

En annan teori inom kommunikationsvetenskapen använder begreppet gatekeeping för 

att påvisa portvaktsfunktionen hos de som avgör vilken information som når massan. 

Med sociala mediers framgång kan det argumenteras att alla gått från att vara mottagare 

av information till möjliga gatekeepers (Schoemaker & Vos 2009: 124). 
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1.1 Problemformulering 
Mikrobloggen Twitter är, med sitt begränsade format om max 140 tecken1, den mest 

populära plattformen bland politiska aktörer för att förmedla sitt politiska budskap 

direkt till väljarna (Larsson 2017: 22). Sociala medier har bidragit till individfokus i 

parti-centrerade system såsom Norge, skriver Enli & Skogerbrø, om ett system som 

liknar det svenska. De menar att personifiering är ett inneboende karaktärsdrag i den 

pågående sociala medieutvecklingen (2013: 757). De flesta svenska partiledarna är 

aktiva användare på Twitter. Förutom politikers personliga aktivitet på Twitter finns 

samtliga åtta riksdagspartier representerade på plattformen i form av egna partikanaler, 

administrerade av kommunikationsavdelningar. 

 Kommunikationsteorierna agenda setting och gatekeeping har länge arbetat utifrån 

att traditionell massmedia sätter agendan och sprider den vidare. Kan man i och med 

sociala mediers genomslag i den politiska kommunikationen se om det fortfarande är 

fallet, eller har politiska partier och partiledare tagit över rollen som agendasättare och 

gatekeeper? Och om nu personifiering är ett inneboende karaktärsdrag i sociala medier, 

som Enli och Skogerbrø (2013: 757) föreslår, blir det intressant att applicera teorin 

kring politikens personifiering på den politiska Twitterkommunikationen. 

 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att analysera svenska partier och partiledares aktivitet på 

mikrobloggen Twitter avseende spridning av budskap, kontroll över dagordningen och 

politisk personifiering. Studien baseras på Twitterflödet för de åtta svenska 

riksdagspartierna och dess partiledare under politikerveckan i Almedalen, 2017-07-02–

2017-07-09. Det genomförs genom att besvara följande tre frågeställningar: 

i. På vilket sätt skiljer sig partiledarnas Twitteraktivitet från partiernas officiella 
konton avseende: 

a. frekvens och spridning 
b. dagordningsfunktion 

ii. Hur skiljer sig Twitteraktiviteten åt mellan partierna avseende: 

a. frekvens och spridning 
b. dagordningsfunktion 

iii. Hur centreras Twitterkommunikationen kring partiledare? 

  

                                                 
1 Twitters ordgräns har under november 2017 utökats till 280 tecken. 
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1.3 Disposition 
Uppsatsen är upplagd på följande sätt: Avsnitt ett ovan presenterar uppsatsens ämne, 

forskningsproblem, syfte och frågeställningar. I avsnitt två följer en översikt över 

tidigare forskning i ämnet, en redogörelse av uppsatsens teoretiska ramverk och en 

begreppsdefinition av det för uppsatsen viktiga begreppet politisk kommunikation. I 

avsnitt tre följer sedan en noggrann redogörelse för metodiken inklusive en kritisk 

diskussion kring detsamma. Det fjärde avsnittet är analysen som innehåller 

resultatredovisningen. Den föregås av en kort bakgrund kring partiernas/partiledarnas 

närvaro på Twitter och hur plattformen fungerar. Avsnitt fem innehåller slutsatserna där 

svar på uppsatsens frågeställningar samt förslag på vidare forskning i ämnet presenteras. 
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2 Teori 
Eftersom sociala medier är ett nytt fenomen är även forskning kring politisk 

kommunikation i sociala medier ett nytt forskningsområde. Forskning inom det här 

ämnet bedrivs inom en rad olika discipliner, såsom kommunikationsvetenskap, 

statsvetenskap och informationsvetenskap. En konsekvens saknas därför både när det 

gäller datainsamling och analysmetoder. Både kvantitativa och kvalitativa studier har 

genomförts på politikers Twitteranvändande och den absolut vanligast förekommande 

metoden är textanalys i form av innehållsanalysen (Jungherr 2016: 72, 81). Här 

presenteras tidigare forskning inom politisk kommunikation på sociala medier, följt av 

det viktiga begreppet politisk kommunikation och uppsatsens teoretiska ramverk. 

 
2.1 Tidigare forskning 
Då syftet med studien är att analysera hur politiska partier och dess ledare agerar på 

Twitter följer en genomgång av tidigare forskning kring svensk politik på mikrobloggen 

Twitter. Sedan följer ett avsnitt om hur forskning kring politisk kommunikation på 

sociala medier bedrivits på andra politiska system. 

2.1.1 Twitter och svensk politik 
Media och Kommunikationsforskaren Anders Olof Larsson har bedrivit mycket 

forskning kring skandinaviska politikers närvaro på sociala medier. Hans bidrag till 

antologin Digital Teknik Sociala medier, deltagande och engagemang (2015), utgiven 

av det granskade förlaget Daidalos, studerar svenska politikers interagerande på Twitter. 

Studien baseras på riksdagsvalet 2014.  Resultatet visar att en majoritet av aktiviteten är 

interagerande, och envägskommunikationen är låg. Partiledarna för de två största 

partierna – Socialdemokraterna och Moderaterna – minskar sin Twitteraktivitet nära 

inpå valet. Gudrun Schyman, Feministiskt Initiativ, påvisar motsatt beteende. Larssons 

forskning visar även att retweets är populärt bland politiska meningsfränder, medan 

@replies används i diskussion med ideologiska motståndare (Larsson 2015: 105–107). 

 I den granskade artikeln Going Viral? Comparing parties on social media during 

the 2014 Swedish election tar Larsson en komparativ approach till politiska partiernas 

närvaro på två sociala medieplattformar – Twitter och Facebook. Intressanta slutsatser 

är att även om stora partier inte nödvändigtvis har stor onlinenärvaro genererar de stora 

partierna mest uppmärksamhet. Twitter är en mer populär arena för politiker, medan 

populationen föredrar Facebook. Denna missmatch, menar Larsson, tyder på att 
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politiker väljer att interagera med eliter i samhället som är överrepresenterade på 

Twitter, snarare än den mer folkliga väljarbasen på Facebook (2017: 22). 

 Tidigare internationell forskning visar att små högerpopulistiska partier har varit 

framgångsrika i att tillkalla stor uppmärksamhet online utan större ansträngning och 

närvaro av partiet och partitoppen. Larsson menar att det stämmer väl in på 

Sverigedemokraterna i Sverige (Larsson 2014 i Larsson 2017:119–120). För en bredare 

inblick i forskning kring politiker på Twitter följer här en redogörelse av tidigare 

forskning baserad på andra politiska system. 

2.1.2 Twitter och politik i andra länder 
I artikeln To Tweet or not to Tweet: Exploring the determinants of early adoption of 

Twitter by house members in the 111th Congress (2012) studerar Rolf Daus Peterson det 

han kallar korsningen mellan teknik och politik. Han analyserar kongressledamöters 

kampanjarbete i det amerikanska valet till underhuset 2008. Peterson finner större 

republikansk än demokratisk närvaro på Twitter. Men även att desto mer extrem i 

ideologisk övertygelse, desto mer twittrar kandidaten. Yngre kandidater är också 

överrepresenterade på Twitter. Orsaken till republikanernas överrepresentation på 

Twitter förklaras ej, men författaren påpekar att republikanerna vid tidpunkten var i 

minoritet i underhuset (2012: 437). 

 Ytterligare forskning på amerikansk politik visar att majoritetspartiet får större 

utrymme i traditionella media, medan minoritetspartiet visar högre frekvens på Twitter 

(Lassen & Brown 2011: 419). Lin m.fl. visar att twitteranvändare skiftar fokus från 

interpersonell kommunikation till retweets av etablerade elitkonton med stora följarantal 

vid stora uppmärksammade medieevent. Studien utfördes på den amerikanska 

presidentvalkampanjen 2012 (Lin m.fl. 2014: 10–11). 

 Politiker i Australien nyttjar Twitter i ett populationsengagerande syfte. Hur de 

lyckas beror på hur de använder plattformen. Tvåvägskommunikation med väljare är 

mer framgångsrikt än envägskommunikation (Grant m.fl. 2010). På liknande sätt visar 

norska valet 2013 på en ökad kommunikativ tendens bland partiledare. Här sker dock 

kommunikationen främst inom små kluster av likasinnade – filterbubblor (Larsson & 

Ihlen 2015). 

 Som redogörelsen kring tidigare forskning ovan visar har stor fokus legat på 

politiska valkampanjer och partipolitiska jämförelser. Uppsatsen syftar förutom 

partipolitiska skiljelinjer även till en jämförelse mellan partiledare och officiella 

partikonton. Ytterligare en skillnad mot tidigare forskning är att den här uppsatsen 
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fokuserar på politisk kommunikation under ett mellanvalsår istället för en aktiv 

valkampanj. Det för uppsatsen centrala begreppet politisk kommunikation definieras 

kort nedan. 

2.2 Politisk Kommunikation 
Begreppet politisk kommunikation definieras som kommunikation mellan politiker, 

mellan politiker och väljare och mellan politiker och media (Strömbäck 2014: 17, 29–

30). Hur politik kommuniceras i massmedia, specifikt i sociala medier, av partierna 

själva och dess partiledare är fokus för den här uppsatsen. I nästa avsnitt följer en 

genomgång av de tre teoretiska ramverk uppsatsen baseras på. 

2.3 Teoretiska ramverk 
För att uppfylla uppsatsens syfte används tre teoretiska ramverk – gatekeeping, agenda 

setting och politikens personifiering. Gatekeeping ligger till grund för att besvara 

forskningsfråga 1a och 2a. Agenda Setting används till forskningsfråga 1b och 2b. 

Politikens personifiering används till den tredje och sista forskningsfrågan. Ramverken 

hjälper till i operationaliseringen såväl som att analysera resultatet och beskrivs i 

kommande avsnitt. 

2.3.1 Gatekeeping 
Gatekeepingteorin grundades av Kurt Lewin på 1940-talet med hans modell över hur 

mat tar sig från odlingen till matbordet (1947). Teorin vidareutvecklades och sattes in i 

masskommunikationssammanhang av David Manning White på 1950-talet (1950). 

Gatekeeping baseras på antagandet att de budskap som når oss har genomgått en rad 

slussar – gates – innan de når den slutgiltiga mottagaren. Under processen slussar så 

kallade gatekeepers vissa budskap vidare medan andra förkastas (Shoemaker & Vos 

2009: 11, 22, 112). Den tidiga forskningen arbetade utifrån antagandet att gatekeepers 

var kollektiva mediaorganisationer, medan senare teoretiker (McNelly 1959; Bass 1969) 

har vidgat konceptet till att även innefatta individuella aktörer (Schoemaker & Vos 

2009: 18–19). 

 Teorin appliceras ofta vid studier av traditionell masskommunikation – tidningar, 

radio och tv. Gatekeeping kan dock även appliceras på snävare kretsar än 

masskommunikation. Alla som sprider information vidare kan ses som en gatekeeper, 

däremot har massmedia en större roll eftersom information de sprider når väldigt många 

mottagare (Shoemaker & Vos 2009: 21). 
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 Vad händer med gatekeepingteorin när den appliceras i ett online-

mediesammanhang? Här finns det olika synpunkter, vissa forskare hävdar att eftersom 

internet ej har en början och ett slut, på samma sätt som traditionella mediekällor krävs 

en omarbetning av konceptet kring gatekeeping (Williams & Caprini i Shoemaker & 

Vos 2009: 119). Andra ser att rutiner formade i traditionella media har överförts till 

onlinevärlden (Arant & Anderson 2001; Cassidy 2006; Singer 1997, 2005 i Shoemaker 

& Vos 2009: 119). I den här uppsatsen appliceras teorin om gatekeeping på hur de 

svenska riksdagspartierna och partiledarna använder Twitter som 

informationsspridning. Som Schoemaker och Vos skriver har internet öppnat upp för 

alla att agera gatekeeper i en större skala (2009: 124). Teori nummer två, agenda setting, 

presenteras nedan. 

2.3.2 Agenda Setting 
Många forskare har diskuterat medias roll i att forma opinioner och idéer hos 

medborgare (Lang & Lang i McCombs and Shaw 1972; Cohen 1963; Trenneman & 

McQuail 1961). Maxwell McCombs och Donald Shaw myntade begreppet Agenda 

Setting och utvecklade teorin genom ett forskningsprojekt på 1970-talet – Chapel-Hill 

studien – där de undersökte massmedias påverkan på väljare under presidentvalet i USA 

1968 (McCombs 2014: Preface 11–12). 

 Begreppet Agenda Setting används av McCombs och Shaw för att förklara den roll 

media har i att bestämma vilken information vi ska uppfatta som viktig. Det genom att 

ge mer eller mindre utrymme i sitt medium för en viss fråga. På svenska talar vi om 

medias makt över dagordningen (Strömbäck 2014: 101). Media talar ej om för oss vilka 

åsikter vi ska ha, däremot talar de om vilket ämne vi ska spendera vår tid på att forma 

vår åsikt om. Det är främst två antaganden som ligger till grund för Agenda-Setting. (1) 

Media reflekterar ej verkligheten utan filtrerar och formar den, (2) medias 

koncentration kring ett fåtal ämnen leder allmänheten till att uppfatta dem som 

viktigare än övriga frågor (McCombs & Shaw 1972: 176). Ett känt citat som beskriver 

det här kommer från Bernard Cohen: 
The press may not be successful much of the time in telling people what to think, but 

it is stunningly successful in telling its readers what to think about. 
(Cohen 1963: 13) 

 
Sociala medier passar väl in i teorin agenda setting, men istället för en liten mängd 

massmedia med stor spridning av identiskt material finns där en stor mängd användare 

som sprider en stor mängd individualiserat material (McCombs 2014: Preface 10). 

Teorin om agenda setting används här för att analysera hur partierna och partiledarna 
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nyttjar massmedia alternativt komponerar eget material i Twitterkommunikationen. 

Nedan redogörs för uppsatsens tredje och sista teori – politikens personifiering. 

2.3.3 Politikens personifiering 
Johannes Bjerling inleder sin doktorsavhandling om politisk personifiering i Sverige 

med ett citat hämtat från en okänd brittisk väljare på 50-talet: ”I would vote for a pig if 

my party put one up” (Bjerling & Göteborgs Universitet 2012: 1). Det här citatet belyser 

den förändring som skett i väljarklimatet sedan 50-talet. Dagens väljare visar ej samma 

blinda lojalitet och partisympati. Forskningen visar på att vi går mot ett mer 

individualiserat röstbeteende, med allt större fokus på individuella politiker. Media 

fokuserar i större utsträckning på individualisering av partiledare i sin politiska 

rapportering. Politiker utnyttjar också den utvecklingen och fokuserar på sin person i sin 

politiska kommunikation (Bjerling & Göteborgs Universitet 2012: 1–2, 36). 

 Bjerlings forskning utgår från tre centrala hypoteser: (1) Mediebevakningen har 

blivit mer och mer ledarorienterad. (2) Mediebevakningen har blivit mer och mer 

fokuserad på partiledares karaktär när det kommer till talang och kompetens. (3) 

Mediebevakningen av politiken har över tid blivit mer och mer intresserad av 

partiledares privatliv (Bjerling & Göteborgs Universitet 2012: 4–5). Där det tidigare 

funnits tre distinkta sfärer för agerande, har linjerna suddats ut mer och mer, där den 

privata sfären ej längre hålls privat. Frekvensen av exponering av politikers familjeliv i 

media har stadigt ökat sedan 1970-talet. (Bjerling & Göteborgs Universitet 2012: 87–

88, 202). 

 Begreppet Politisk Personifiering används ofta för att beskriva två olika fenomen, 

(1) individuella aktörer har blivit viktigare i politiken och (2) personliga 

angelägenheter och attribut har blivit viktigare i politiken (Adam & Maier 2010: 216). 

Politisk Personifiering kan således appliceras på medias beteende såväl som på politiska 

aktörers beteende. Politisk personifiering syftar här till de två fenomen som innefattas 

av begreppet beskrivna ovan (Adam & Maier), och används för att analysera hur mycket 

utrymme som vigs till partiledaren i partiets kommunikation på Twitter samt hur 

mycket partiledare twittrar om sitt eget privatliv. 

2.4 Teoridiskussion 
De tre teoretiska ramverken – gatekeeping, agenda setting och politikens personifiering 

– används för att analysera tre olika men relaterade fenomen inom politisk 

kommunikation. Medan agenda setting ser till vems dagordning som kommer till 



  
 

12 

uttryck genom partiernas aktivitet på Twitter, styr gatekeeping blicken till hur stor 

spridningen och genomslaget för meddelandet är. Politikens personifiering hanterar den 

centrering som sker kring partiernas partiledare i två steg: partiledarens vikt i den 

politiska kommunikationen samt det privata i det offentliga. Ramverken anses ge 

undersökningen en stark grund för en god operationalisering. Hur det här genomförs 

redovisas i metodkapitlet som följer.  
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3 Metod 
Här presenteras undersökningens utformning och det empiriska materialet, inklusive 

den viktiga operationaliseringen av forskningsfrågorna och det kodschema som är 

centralt i den valda metodiken, samt metodkritik. 

3.1 Design 
Uppsatsen har en beskrivande design, existerande teorier om agendasättande, 

gatekeeping och politikens personifiering ligger till grund för att uppfylla syftet. 

Eftersom Twitter är relativt nytt – introducerades 2006 – och med stor kommunikativ 

mångfald är det viktigt att ej förlita sig för mycket på en metod med strikta ramar 

(Gunnarsson Lorentzen 2016: 32, 123). Uppsatsen bygger därför på en innehållsanalys 

som kodas till största del kvalitativt. Det tillåter både manifesta och latenta budskap i 

texten att analyseras. Kodning sker även kvantitativt då frekvens om exempelvis antal 

likes och följare har betydelse för gatekeeping (Andersson Schwarz & Hammarlund 

2016: 41; Krippendorff 2013: 89). 

3.2 Urval och Avgränsningar 
Valet av politiska twitterkonton som textmaterial för analysen baseras på det starka 

genomslag plattformen fått i politiska kampanjer sedan Barack Obamas framgång i det 

amerikanska presidentvalet 2008 (Evans, Cordova & Sipole 2014: 454). Den största 

mängd studier av politiker och politiska kampanjer på Twitter har genomförts i USA 

eller baserat på den amerikanska politiken (Jungherr 2016: 74; Conway, Kenski & 

Wang 2013; Evans, Cordova & Sipole 2014). Larsson (2017: 118) motiverar Sverige 

som fokus för sin studie med kombinationen högt valdeltagande, stark 

internetinfrastruktur och svenskars tendens att snabbt anamma ny teknik. Svenska 

riksdagspartier och deras ledare borde då ligga i framkant gällande onlinenärvaro. 

 Forskning kring politik och Twitter baseras ofta på aktiva valkampanjer. 2017 är ett 

mellanvalår i Sverige, och forskning finns från tidigare valår (Larsson 2017; Sandberg 

m.fl. 2016). Det lämpar sig då att göra ett avstamp under politikerveckan i Almedalen 

2017 där politiken står i centrum. Därav är urvalet för textmaterialet satt till officiella 

partikonton samt aktiva partiledarkonton på Twitter för de åtta svenska 

riksdagspartierna under perioden 2017-07-02 till 2017-07-09. 

 En provsökning visade att många partiledare pausar Twitter efter den 09 juli under 

sin sommarsemester, att avsluta datainsamlingen när Almedalsveckan slutar ter sig 

därför lämpligt. Ytterligare avgränsning görs till att endast titta på partiledare när det 
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kommer till det individuella twittrandet, då politisk personifiering där torde 

manifesteras tydligt. Hur datainsamlingen är genomförd beskrivs närmare nedan. 

3.3 Datainsamling och Material 
Twitter har med sin funktion advanced search möjliggjort en mängd olika 

avgränsningar i sökningen (Twitter 2017a). David Gunnarsson Lorentzen diskuterar i 

sin avhandling Following Tweets Around: Infometric Methodology for the 

Twittersphere tre metoder för datainsamling på Twitter, hashtag-based, user-based och 

convenient sample. Undersökningens syfte och frågeställningar styr metodvalet (2016: 

120). För den här undersökningen lämpar sig den användarbaserade – User-based – 

varianten bäst då den visar en specifik användares flöde. Gunnarsson Lorentzen nämner 

även insamlingsmetodens lämplighet för analys av agendasättande, vilket här är en del 

av syftet (2016: 121). 

 Datainsamlingen sker genom att i Twitterfunktionen Advanced Search, söka på 

användarnamnet för användaren, exempelvis @liberalerna för Liberalernas partikonto, 

tillsammans med datumavgränsningen 02 juli–09 juli 2017. Därefter kodas samtliga 

tweets. För att säkerställa att det är ett officiellt partikonto, samt den riktiga partiledaren 

som står bakom kontot söks efter det blå emblemet för verified account på Twitter. Det 

står för ett äkta konto av en användare som anses vara av allmänt intresse (Twitter 

2017b). Där det blå emblemet saknas letas efter annan verifikation – länk på partiets 

officiella hemsida eller om partiets verifierade konto visar samröre i form av retweets, 

@mentions eller skapade Twitterlistor på partiets Twittersida. Miljöpartiet med två 

språkrör – Isabella Löwin och Gustaf Fridolin – istället för partiledare visar endast på 

ett aktivt twitterkonto, Löwin, och det ligger till grund för miljöpartiets 

partiledarresultat. Identifierade konton är listade i tabell 3.3.1 (Larsson 2015: 96). 
Tabell 3.3.1 Antal analysenheter (Tweets) under Almedalsveckan 2017. 

Parti Partikonto Antal Tweets Partiledare Partiledarkonto Antal Tweets 
V @vansterpartiet 16 Jonas Sjöstedt @jsjostedt 12 

MP @miljopartiet 45 Isabella Löwin @IsabellaLovin 5 
S @socialdemokrat 56 Stefan Löfven @SwedishPM 0 
C @Centerpartiet 129 Annie Lööf @annieloof 46 
L @liberalerna 79 Jan Björklund @bjorklundjan 8 

KD @kdriks 93 Ebba Busch Thor @BuschEbba 16 
M @nya_moderaterna 62 Anna Kinberg Batra @KinbergBatra 13 
SD @sdriks 75 Jimmie Åkesson @jimmieakesson 0 

Totalt antal tweets – partier:  555 Totalt antal tweets – partiledare: 100 
Totalt antal tweets – partier och partiledare: 655 

 

Totalt är 655 tweets identifierade inom tidsavgränsningen, varav 555 kommer från 

officiella partikonton, administrerade av partiernas kommunikationsavdelningar och 
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100 kommer från partiledarkonton. De är det textmaterial som den här empiriska 

studien baseras på och presenteras i referenslistan som primärmaterial där det föregår 

sekundärmaterialet som består av litteratur, vetenskapliga artiklar och övriga källor som 

ger stöd till uppsatsens teori, metod, bakgrund och syfte. 

 I källkritiken av primärmaterialet är det främst viktigt att se till att användarkontot 

som textmaterialet är hämtat från tillhör den person/parti kontot utger sig för att vara, 

metoden för det beskrivs i genomgången av datainsamlingen ovan. I övrigt är syftet 

med materialet ej att utreda om texten i meddelandena är sann eller falsk utan snarare i 

vilket syfte de är skickade. 

3.4 Operationalisering 
Centralt i innehållsanalysen ligger en väl genomförd operationalisering som korrekt 

fångar upp forskningsfrågan. För att uppnå en god validitet krävs ett väl konstruerat 

kodschema (Esaiasson m.fl. 2017: 58). En deduktiv ansats inleder arbetet. Kodschemat 

utvecklas även med stöd av tidigare forskning (Bjerling & Göteborgs Universitet 2012), 

med stöd i metodlitteraturen (Esaiasson m.fl. 2017; Krippendorff 2013) och med 

utgångspunkt i uppsatsens forskningsfrågor och teoretiska ramverk. En provkodning på 

en liten mängd analysenheter genomförs för att testa operationaliseringens validitet. Här 

anammas sedan en induktiv ansats för att öka precisionen på variabelvärdena. Delar av 

kodschemat presenteras i bilaga 1. 

 Kodschemat inleds med formvariabler, vars syfte är att urskilja typ av konto, parti, 

almedalsdag och kontots antal följare. Följare för kontot är dagens antal följare då det 

inte går att se antal följare vid almedalsveckan i Twitters användarmiljö. Spridning i 

retweets, likes och kommentarer kodas i variabel 5, 6, 7 och @mentions i variabler 14 

och 15, de bidrar till gatekeepingförmågan för ett parti och partiledare. Kommentarer, 

retweets och likes syftar här till antal respons varje analysenhet mottagit, till skillnad 

från variabel 8 som registrerar hur analysenheten har skapats. @mentions – V14 och 15 

– kodas för vilken typ av konto och hur många som nämns i analysenheten. 

 Innehållsliga variabler kräver en djupare analys av textens innehåll och därför även 

tydligare kodningsinstruktioner. Variabler 8–10 operationaliseras utifrån agenda setting, 

och fångar upp vem som styr innehållet och vad det huvudsakliga innehållet är. Här 

kodas exempelvis ett tweet som figur 3.4.1 som partipolitisk reklam, vilket motiveras av 

referens till ett event som centreras kring vänsterpartiets ideologiska grundstenar – klass 

och jämlikhet. 
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Figur 3.4.1 Tweet från Vänsterpartiet med partipolitisk reklam 

 
En avvägning krävs gällande retweets och länkar där ofta någon annans budskap 

retweetas, men med ett tillägg i kommentar från kontohavaren. Det kodas som ett 

länkat/retweetat material, där skaparen av originallänken ses som agendasättaren. Här 

uppstår även tveksamheter kring hur kodning av länken sker där det är en massmedial 

källa men en partipolitiker som står för innehållet – exempelvis en länk till debattartikel 

skriven av en vänsterpartist i Dagens Nyheter. Det kodas som massmedial källa 

eftersom ansvarig utgivare på DN beslutar om tidningens innehåll. 

 

 

Figur 3.4.2 Tweet från Vänsterpartiets konto med länk till debattartikel 

 
Ett tweet som figur 3.4.3 från Sverigedemokraterna, där de promotar ett partipolitiskt 

event med länk till sin egen Youtubekanal och de uppger analys av Vänsterpartiet och 

Liberalernas uttalanden som ämne, skulle kunna kodas som partipolitisk reklam då det 

är ett SD-event som promotas, men även som kritik mot oppositionsparti, eftersom 

huvudfokus för eventet är att kritisera oppositionspartier. Det kodas som partipolitisk 

reklam då tweetet i första hand syftar till att länka till ett partievent. Hade analysen 

istället genomförts på partieventet hade det kodats som kritik mot oppositionspartier. 
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Figur 3.4.3 Tweet från Svergiedemokraterna kodat som partipolitisk reklam 

På liknande sätt kodas ett tweet av Jan Björklund där han gratulerar en simmare och 

samtidigt påpekar att det behövs mer idrott i skolan som att han framför en partipolitisk 

ståndpunkt från Liberalernas partiprogram. En bedömning leder till att han här använder 

simmarens prestation till att göra en partipolitisk poäng. Som stöd i bedömningen 

iakttas även de kommentarer tweetet fått från andra användare. I det här fallet behandlar 

kommentarerna till största del skolidrotten och ej simmarens prestation. 

 

Figur 3.4.4 Tweet från Jan Björklund (L), med partipolitisk ståndpunkt 

 
En viss problematik uppstår i urskiljningen av det huvudsakliga innehållet. 

Argumentation kan ofta föras kring val av två eller flera variabelvärden. 

Variabelvärdena (2) Partievent/partireklam, (3) partiprogram/hjärtefrågor, och (4) 

kritik mot opposition är ibland en fin linje. Nedan tre tweets från Kristdemokraternas 

partikonto får demonstrera den skiljelinjen: Figur 3.4.5 markeras som 

partireklam/partievent eftersom huvudsyftet med tweetet är att styra mottagaren till 

partiets event. Figur 3.4.6 markeras även det som partievent då ämnet – vägen till valet 

– ses som stöd till att locka följare till eventet. Figur 3.4.7 markeras som kritik mot 

opposition eftersom det anses vara den huvudsakliga poängen i meddelandet. 

Referensen till debatten i Almedalen sätter endast in den oppositionskritiska 

kommentaren i ett sammanhang. 
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Figur 3.4.5 Tweet från Kristdemokraterna markerat som partievent 

 

Figur 3.4.6 Tweet från Kristdemokraterna markerat som partievent 

Figur 3.4.7 Tweet från Kristdemokraterna markerat som kritik mot opposition 

En annan sådan subtil differens är när ett tweet handlar om eget partiprogram, 

alternativt kritik mot opposition. Endast tillfällen där det tydligt framgår en manifest 

kritik mot opposition markeras det, som i fallet med poliskris där regeringen omnämns  

ovan, är det däremot en latent hint dold i vad man själv avser göra i samma ställning 

markeras det som partiprogram/hjärtefrågor, se figur 3.4.8. 
 

Figur 3.4.8 Tweet från Kristdemokraterna markerat som partiprogram 

Gällande datainsamling kring agenda setting kan ett förtydligande angående 

distinktionen mellan två liknande funktioner vara på sin plats. @replies samlas in för att 

komma åt agenda setting eftersom den funktionen ser till vem som initierat 

konversationen. @mentions undersöks ej utifrån agenda setting då den funktionen 

endast är väsentlig utifrån teorin kring gatekeeper, dvs spridningen. 

 Variabler 11–12 operationaliseras utifrån teorin kring personifiering av 

partiledaren. Där variabel 11 beskriver hur partiledaren används av partiet. Variabel 12 

ser istället till hur partiledaren använder sitt konto gällande den privata respektive 

publika sfären. Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven har valt att avstå från 

politikerveckan i Almedalen 2017, och åka på Sverigeturné. Därför sker kodning för 

personifiering kring både honom och den partirepresentant som håller partiledartalet i 

Löfvens ställe – Finansminister Magdalena Andersson. Miljöpartiet, med två språkrör 

kodas kring personifiering av både Isabella Löwin och Gustaf Fridolin. Här följer en 

kritisk diskussion kring val av metod, urval och datainsamling. 
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3.5 Metodkritik 
Beslutet att basera undersökningen på material insamlat under politikerveckan i 

Almedalen har fördelar i att det ses som den mest aktiva mediebevakade politiska 

veckan under mellanvalsår. Det innebär hög aktivitet på sociala medier och att 

populationens blickar vänds mot politiken i högre grad än en typisk vecka. Det 

underlättar i undersökningens fokus på dagordningen och spridningen av politiska 

budskap. Personifiering har dock visat sig mer besvärligt, och i efterhand ses en brist i 

att välja en vecka där partiledare är på en arbetsresa och där deras professionella jag står 

i centrum. Hade undersökningen utförts under en period där partiledare vistas i sin 

vardag kan resultaten ha sett annorlunda ut. Det innebär också att det i 

resultatredovisningen måste tas hänsyn till vilken dag under politikerveckan respektive 

parti har som sin dag. Den partiledare som haft sin dag tidigt under veckan kan tänkas 

påbörja sin sommarsemester innan veckan är över. 

 Operationaliseringen har inneburit att variabelvärden i kategorin typ av tweet hållits 

väldigt vida för att underlätta kodningen. Eftersom datainsamlingen endast används 

inom ramen för den här uppsatsen anses ej en större separation av typ av tweet vara 

nödvändig. Hade datainsamlingen genomförts som del i en större databas skulle till 

exempel retweets, @reply och länkar samlats in var för sig och sedan sammanförts i ett 

index. 

 En brist i undersökningen är svårigheten att definiera uteslutande variabelvärden i 

många kategorier vid konstruktionen av kodschemat. Många analysenheter innehåller 

multipla budskap och kan därför rymmas i flera värden, till exempel där ett parti pratar 

om sin egen partipolitik ryms ofta även en viss kritik mot oppositionen. Det finns därför 

risk för brister i interkodarreliabiliteten. Interkodarreliabiliteten stärkes emellertid 

genom den detaljerade genomgången av kodschemat i kapitel 3.4 ovan (Esaiasson m.fl. 

2017: 65). Reliabiliteten är testad genom den svagaste typen av reliabilitets test – ett så 

kallat test-retest. Det visar på god reliabilitet. Det uppstår även svårigheter med 

replikerbarheten då Twitter är ett textmaterial ej avgränsat i tid och rum. Frekvenser 

såsom antal följare, retweets etcetera riskerar därför att ha förändrats vid en senare 

datainsamling (Krippendorff 2013: 270–272). Då undersökningen baseras på tre väl 

etablerade teoretiska ramverk och med forskningsfrågornas nära koppling till teorierna 

ses både face validity och den empiriska validiteten som stark (Krippendorff 2013: 329–

331). Avsnitt fyra nedan innehåller analysen av primärmaterialet. 
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4 Analys 
Efter kodning av det insamlade empiriska materialet från Almedalsveckan 2017, baserat 

på det kodschema som redovisas i bilaga 1, redovisas resultatet utifrån de tre 

forskningsfrågorna: (1) På vilket sätt skiljer sig partiledarnas Twitteraktivitet från 

partiernas officiella konton avseende (a) frekvens och spridning (b) 

dagordningsfunktion. (2) Hur skiljer sig Twitteraktiviteten åt mellan partierna avseende 

(a) frekvens och spridning (b) dagordningsfunktion. (3) Hur centreras 

Twitterkommunikationen kring partiledaren? 

4.1 Bakgrund 
För att fördjupa förståelsen av det empiriska materialet presenteras först en kort 

bakgrund av plattformen Twitter och svenska partier och partiledares närvaro på 

plattformen. 

4.1.1 Twitter 
Twitter är ett socialt-mediaföretag grundat 2006 och erbjuder sina användare en 

plattform för att kommunicera med varandra i ett litet format om max 140 tecken. 

Twitter definieras därför som en mikroblogg (Gunnarsson Lorentzen 2016: 140; 

Stakston 2010: 69).  

 Användare kan dela meddelanden till allmänheten och rikta meddelanden till 

specifika användare. Tre centrala delar för Twitteranvändaren är: Möjligheten att 

dirigera meddelande till andra användare – @mentions. Sprida andras meddelande 

vidare – retweets. Tagga meddelandet med en hashtag – #. Att tagga kan ses som att 

märka sitt meddelande med ett ämne för att göra meddelandet sökbart i ett sammanhang 

och delta i ett större samtal (Gunnarsson Lorentzen 2016: 25). Till de tre kan även 

funktionerna like, @reply och länka adderas. Likes markerar att man gillar en annan 

användares inlägg, @reply svarar ett annat meddelande och gör dem följbara i en 

konversation. Länka betyder att dela en länk till material från annan plattform än 

Twitter. Alla de här formerna av interaktion sprider meddelanden vidare och gör dem 

synliga i användares Twitterflöden. 

4.1.2 Svenska partier på Twitter 
De svenska riksdagspartierna har varit snabba att anamma Twitter som 

kommunikationsverktyg. Tabell 4.1.2.1 visar att Socialdemokraterna och Centerpartiet 

var först ut, endast ett år efter Twitter introducerades på marknaden. Vänsterpartiet och 
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Miljöpartiet skapade sina användare i slutet av 2008. De tre återstående allianspartierna 

Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna tillkom i början av 2009. 

Sverigedemokraternas officiella twitterkonto startades i december 2009 och är därmed 

det nyaste riksdagspartiet på Twitter. Sverigedemokraterna blev ett riksdagsparti i och 

med valet 2010 då de tog sig över riksdagsspärren. Att alla partier skapade närvaro på 

Twitter innan 2010 kan ses som en del i kampanjarbetet inför riksdagsvalet. 
Tabell 4.1.2.1 Svenska Partiers start på Twitter 

Parti 
 V MP S C L KD M SD 

Joined 
Twitter 

Nov.  
2008 

Dec. 
2008 

Apr.  
2007 

Apr.  
2007 

Jan 
2009 

Jan.  
2009 

Jan.  
2009 

Dec. 
2009 

 
Källa: Partikonton på Twitter 2017, presenterade som primärmaterial i avsnitt 6.1. 
 

4.1.3 Svenska partiledare på Twitter 
Jämfört med partiernas kommunikationsavdelningar har partiledarnas närvaro på 

Twitter låtit dröja på sig. 2014 skrev SVT nyheter att Twitteranvändandet bland våra 

riksdagsledamöter tredubblats från 81st till 200 mellan 2011 och 2014, men att det 

bland våra toppolitiker fortfarande var många som nobbade Twitter (Berger 2014). 

Sedan supervalåret 2014 har Twitteranvändandet bland våra riksdagspolitiker ökat 

ytterligare och uppgår nu till 266 st. 

 Av våra nuvarande partiledare är det Socialdemokraternas Stefan Löfven, 

Miljöpartiets Gustaf Fridolin och Moderaternas Ulf Kristersson som ej har ett officiellt 

Twitterkonto (Makthavare 2013). Stefan Löfven har dock ett officiellt konto för sin roll 

som Sveriges statsminister där han ibland twittrar själv med signaturen /S. Ulf 

Kristersson är nyligen tillsatt på partiledarposten och eftersom studien baseras på tiden 

kring Almedalsveckan då Anna Kinberg Batra var moderaternas partiledare påverkar 

det ej studien. I Miljöpartiet, som har två språkrör istället för en partiledare, kan det 

tolkas som att Isabella Löwin har rollen som den Twittrande ledaren. Resterande del av 

kapitel fyra presenterar och diskuterar studiens resultat. 
Tabell 4.1.3.1 Svenska Partiledare på Twitter 

Partiledare 
 V 

Jonas 
Sjöstedt 

MP 
Isabella Löwin/ 
Gustaf Fridolin 

S 
Stefan 

Löfven – SwePM 

C 
Annie 
Lööf 

L 
Jan 

Björklund 

KD 
Ebba 

Busch Thor 

M 
Anna 

Kinberg Batra 

SD 
Jimmie 
Åkesson 

Joined 
Twitter 

Dec. 
2011 

Jun. 2012/ Ej aktiv Jun. 2016 Dec. 2008 Nov.  
2014 

Maj 
2013 

Maj  
2010 

Dec. 
2009 

 
Källa: Partiledarkonton på Twitter 2017, presenterade som primärmaterial i avsnitt 6.1. 
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4.2 Partier vs Partiledare 
I det här avsnittet behandlas den första forskningsfrågan, resultatet av datainsamlingen 

presenteras i ett komparativt perspektiv där officiella partikonton ställs mot partiledares 

konton på Twitter. 

4.2.1 Frekvens och Spridning 
Frekvens och spridning i det empiriska materialet ser till gatekeepingförmågan som 

partierna respektive partiledarna utnyttjar med sina twitterkonton. Den teoretiska 

utgångspunkten är gatekeepingteorin som beskriver partierna respektive partiledarna 

som en sluss, där de sprider information vidare till populationen.  

 Frekvensen talar om hur aktiva de undersökta Twitteranvändarna är på plattformen. 

Det kopplas sedan till den totala spridningen av information som användarkontot står 

för på Twitter och jämförs mellan partikonton och partiledarkonton. Frekvensen mäts 

genom att analysera antalet inlägg på respektive twitterkonto under undersökningens 

nedslagsperiod – 02jul till 09jul 2017. 

 
Figur 4.2.1.1 Frekvens i Twitteraktivitet – partikonton och partiledarkonton. 

Diagrammet i figur 4.2.1.1 visar en högre aktivitet på samtliga partikonton jämfört med 

motsvarande partiledarkonto under nedslagsperioden. Ingen korrelation finnes mellan 

partikontoaktivitet och partiledaraktivitet gällande frekvens. Det går ej att förutsätta att 

ett parti med hög Twitteraktivitet hos partikontot även innebär hög aktivitet på 

partiledarkontot eller tvärt om, att ett parti med låg aktivitet hos partiledaren genererar 

högre aktivitet hos partikontot. Ett tydligt mönster är dock att officiella partikonton är 

betydligt mer aktiva på Twitter i relation till partiledarna. 

 Två partiledare sticker ut genom att ej använda sig av sitt twitterkonto över huvud 

taget under Almedalsveckan – Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson och 

Socialdemokraternas Stefan Löfven. Till dem kan även Miljöpartiets Gustaf Fridolin 

16

45

56

129

79

93

62

75

12

5

0

46

8

17

13

0

V

M P

S

C

L

K D

M

S D

Partikonto Partiledarkonto



  
 

23 

räknas in som ej har ett officiellt twitterkonto. Att partikonton twittrar i högre frekvens 

än partiledarna kan ses som ett förväntat resultat då det officiella kontot sköts av partiets 

kommunikationsavdelning. Avdelningen består av professionella kommunikatörer vars 

huvudsyfte är att marknadsföra partiet och kommunicera partiets program till 

populationen, medan partiledarna har andra huvudsysslor. 

 Spridningen mäts genom att analysera tre parametrar: (1) hur många följare har 

kontot – hur många kommer att se meddelandet i sitt Twitterflöde som en direkt 

påverkan av kontohavaren. (2) Hur ofta används etablerade hashtags – #almedalen och 

#svpol, samt @mentions. Det tyder på en spridning av meddelandet utanför gränsen för 

egna följare då nämnda hashtags agerar som en samlingsplats för diskussioner kring 

almedalsveckan och svensk politik, och @mentions sprider meddelandet till det nämnda 

kontots följare. (3) Hur framgångsrikt kontot är i att framkalla fortsatt spridning från 

sina följare mäts i form av kommentarer, retweets och likes. Figur 4.2.1.2 visar den 

första parametern, antal följare för respektive konto. 

 
Figur 4.2.1.2 Antal kontoföljare, information insamlad 2017-11-06. 

Diagrammet för antal kontoföljare visar att även om partikonton är mest aktiva i att 

producera meddelanden på Twitter genererar partiledarkonton flest följare i hälften av 

fallen – Sverigedemokraterna/Jimmie Åkesson, Kristdemokraterna/Ebba Busch Thor, 

Centerpartiet/Annie Lööf, och Vänsterpartiet/Jonas Sjöstedt. Lööf har det enda kontot 

som når över 100 000 följare, och har dessutom mer än dubbelt så många följare som 

Centerpartiets partikonto. Figur 4.2.1.3 och 4.2.1.4 nedan visar de två hashtags med 

störst genomslagskraft #almedalen och #svpol. 
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Figur 4.2.1.3 #almedalen  Figur 4.2.1.4 #svpol 

Resultaten visar att det nästan uteslutande är partikonton som strategiskt använder sig 

av hashtags för att optimera spridningen på sina tweets. Kristdemokraternas Ebba Busch 

Thor är den enda partiledare som använder sig av de två största taggarna #almedalen 

och #svpol under Almedalsveckan. 

 En analys av @mentions visar att det går en lika kraftig skiljelinje mellan 

partikonton och partiledarkonton gällande @mentions som hashtags. Det manifesteras 

mest tydligt hos Centerpartiet som har hög aktivitet på både parti- och partiledarkonto, 

medan skillnaden i antal @mentions är 144 på partikontot mot 4 av partiledare Annie 

Lööf. Att partikonton använder etablerade hashtags och @mentions på ett systematiskt 

sätt till skillnad från partiledare kan bero på att de ansvariga för de kontona är 

pressavdelningar med utbildning i kommunikation till skillnad från partiledarna. 

 
Figur 4.2.1.5 @mentions i antal, partikonton och partiledarkonto 
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Tabell 4.2.1.1 Antal kommentarer, retweets och likes i totala antal samt antal i förhållande till kontohavarens totala 
antal tweets.2 

 

Parti/Ledare 
Komm. 
i Antal 

Retweets 
i Antal 

Likes i 
Antal 

Komm. i 
förhållande till 

tot. Ant. tweets 

Retweets i 
förhållande till 

totala antal tweets. 

Likes i 
förhållande till 

tot. ant. tweets 
Vänsterpartiet 88 286 744 5,5 17,9 46,5 

Miljöpartiet 243 434 1018 5,4 9,6 22,6 
Socialdemokraterna 466 770 2569 8,3 13,6 45,9 

Centerpartiet 368 732 1971 2,9 5,7 15,3 
Liberalerna 363 501 1357 4,6 6,3 17,2 

Kristdemokraterna 137 501 1395 1,5 5,4 15 
Moderaterna 254 555 1455 4,1 9 23,5 

Sverigedemokraterna 150 1170 3338 2,1 15,6 44,5 
Jonas Sjöstedt (V) 73 198 719 6,1 16,5 60 

Isabella Löwin (MP) 4 128 223 0,8 25,6 44,6 
Annie Lööf (C) 388 607 4294 8,4 13,2 93,3 

Jan Björklund (L) 85 163 695 10,6 20,3 86,9 
Ebba Busch Thor (KD) 63 58 379 3,7 3,4 22,3 

Anna Kinberg Batra (M) 383 465 1795 29,5 35,88 138 
 

Den tredje dimensionen av spridning – retweets, kommentarer och likes – presenteras i 

tabell 4.2.1.1 ovan. Ju fler tweets ett parti eller partiledare skickar ut, och ju högre antal 

följare kontot har desto större möjlighet till högt antal retweets/kommentarer och likes. 

Att en partiledare som Annie Lööf, den mest aktiva partiledaren, visar höga siffror på 

den tredje dimensionen är då ej förvånande. Spridning i förhållande till antal tweets är 

därför även intressant. Resultatet visar att partiledarnas konton genererar större 

spridning än motsvarande partikonto när totala antal tweets tas i beaktande. Många 

partikonton har ett övertag i ren frekvens eftersom de står för den största delen tweets 

och är mer aktiva på Twitter. 

 Frekvensen och de tre dimensionerna av spridning visar på att partiledare och 

officiella partikonton aktivt agerar gatekeeper på plattformen Twitter. Stora följarantal 

sprider information vidare till följare. Partikonton använder mer strategiska verktyg i 

form av väl etablerade hashtags och @mentions för att ytterligare sprida budskapet 

utanför ramen av redan aktiva följare. Partiledare förlitar sig i stället i högre grad till 

sina följare, och att de aktiverar sig i att sprida budskapet vidare genom, retweets och 

likes. 

 Att partiledarna i många fall får ett större genomslag för de tweets de publicerar, i 

form av respons från följare, kan tänkas ha flera förklaringar; ett möjligt tecken på 

centrering kring partiledare – en form av politisk personifiering. Ett officiellt partikonto 

kan av populationen ses som en ren reklamkälla, likt vilket företag som helst och därför 

                                                 
2 Stefan Löfven (S), Gustaf Fridolin (MP), och Jimmie Åkesson (SD) twittrar ej under Almedalsveckan. 
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generera lågt intresse. Medan ett partiledarkonto ses som en direkt kommunikation med 

en beslutsfattare. Uppsatsen syftar dock ej till att generera förklaringar, då krävs det 

ytterligare studier med förklarande design. 

 De tre partiledare/språkrör som ej är aktiva på Twitter under nedslagsperioden har 

samtliga särskilda ställningar. Stefan Löfven (S) har en speciell roll som regeringschef, 

hans tweet går då även ut som officiella tweets från Sveriges statsminister. Förutom det 

valde Löfven även att icke närvara vid politikerveckan i Almedalen, och spenderade 

veckan på en Sverigeturné. 

 Tidigare forskning visar på att högerpopulistiska partier ofta genererar stort 

genomslag i sociala medier utan aktiv närvaro av partitoppen (Larsson 2014 i Larsson 

2017: 119–120), något som stämmer in på Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson. 

Åkesson har även kommit tillbaka till politiken efter sjukskrivning för utbrändhet för ett 

par år sedan och kan därför tänkas arbeta aktivt med delegering av arbetsuppgifter. 

 Miljöpartiet som har två språkrör istället för en partiledare kan även de tänkas 

syssla med delegering av arbetsuppgifter vilket kan påverka Fridolins frånvaro på 

Twitter. I fallet Miljöpartiet har det under studiens gång uppmärksammats att det 

officiella partikontot oftare citerar och nämner det icke twittrande språkröret – Fridolin. 

Möjliga faktorer kan vara just det att Fridolin ej twittrar själv vilket gör att han 

promotas mer av kommunikationsavdelningen, men kanske ännu mer troligt är att det 

var Fridolin som höll Miljöpartiets partiledartal i Almedalen 2017. Det gjorde honom 

mer synlig och dagsaktuell på Miljöpartiets dag i Almedalen. 

 Gatekeepingteorin – twitteranvändare slussar information vidare till populationen – 

visar att både partikonton och partiledarkonton utnyttjar sin gatekeepingförmåga på 

Twitter, men på olika sätt. Partikonton använder hög frekvens och etablerade 

hjälpmedel såsom hashtags och @mentions medan partiledare genererar större respons 

av sina följare. Nästa avsnitt behandlar resultatet i förhållande till teorin agenda setting. 

4.2.2 Dagordningsfunktion 
Här presenteras studiens empiriska resultat för dagordningsfunktionen på Twitter, 

utifrån ett jämförande perspektiv mellan partier och dess partiledare. 

Dagordningsfunktionen behandlar hur parterna nyttjar möjligheten att med hjälp av 

mikrobloggen styra vad som kommer upp till debatt, det utförs med stöd av McCombs 

och Shaws teori om agenda setting. Teorin utgår från att media fungerar som ett filter 

och formar populationens medvetande när det kommer till vilka ämnen som är viktiga i 
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den politiska debatten. Det genom att exponera vissa ämnen på andras bekostnad 

(McCombs 2014: 1). 

 En jämförelse sker mellan tweets som behandlar eget komponerat material – tweets 

skapade av användaren själv alternativt länkar, retweets och @replys från övriga 

partikanaler såsom partiets egen hemsida, och andra sociala mediekonton exempelvis 

Facebook, Youtube och Instagram – och tweets som länkas från andra källor – 

massmedia, allmänheten, opposition, partier från samma block och övriga ideella 

organisationer (NGO:s). 

 
Figur 4.2.2.1 Är tweetet skapat av kontohavaren/eget parti eller länkat/retweetat/@reply av någon annans tweet?3 

Resultatet presenteras i figur 4.2.2.1, och en tydlig differens framgår mellan officiella 

partikonton och partiledarna. Partikonton komponerar till stor del sitt eget material 

direkt på Twitter eller länkar vidare till egna partisidor såsom officiell websida, eller 

eget konto på annan social medieplattform – Facebook, Instagram och Youtube. 

Samtliga åtta partikonton visar på mer än 50% av eget material. 

 Partiledarkonton är mer diversifierade. Där är huvudandelen länkat, svarat på eller 

retweetat material hos fyra av sex aktiva twittrare. De två aktivaste partiledarna – Ebba 

Busch Thor (KD) och Annie Lööf (C) – är undantagen som använder mest eget och 

partiets egna material. Busch Thor med 47% och Lööf med 63%. Löwin (MP) länkar 

                                                 
3 Stefan Löfven (S), Gustaf Fridolin (MP), och Jimmie Åkesson (SD) twittrar ej under Almedalsveckan. 
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endast till massmedia men har en väldigt liten mängd Twitterinlägg – endast fem 

stycken. Lööf (C), Sjöstedt (V) och Busch Thor (KD) är de enda partiledarna som direkt 

svarar på tweets från allmänheten, även om några är svar till allmänhet med starka band 

till politiken; exempelvis svarar Annie Lööf på tweet från en professor i statsvetenskap. 

 Teorin agenda setting – hur partierna/partiledarna använder möjligheten att själva 

sätta dagordningen på Twitter – visar att partikonton nyttjar den möjligheten i större 

utsträckning än partiledarna. Två partiledare utmärker sig genom att till stor del använda 

det egna partiets material, Annie Lööf (C) och Ebba Busch Thor (KD). I nästa avsnitt 

jämförs partiernas aktivitet på Twitter. 

4.3 Partipolitiska skiljelinjer 
Där avsnitt 4.2 fokuserar på skillnaden mellan officiella partikonton och partiledares 

Twitterkommunikation, använder det här avsnittet samma empiriska material för att 

analysera partipolitiska skiljelinjer i politisk kommunikation på Twitter. 

4.3.1 Frekvens och Spridning  
Gatekeepingförmågan fångar upp hur partierna nyttjar sin möjlighet att sprida budskap 

på Twitter och det mäts i det empiriska materialet genom att titta på frekvensen – 

mängden tweets partierna och dess partiledare sänder ut under Almedalsveckan 2017. 

Spridning är den andra dimensionen av gatekeepingförmågan och mäts kvantitativt 

genom antal följare för respektive parti (1). Hur de utnyttjar spridningsmöjligheten 

genom två etablerade hashtags – #almedalen och #svpol – och @mentions (2). Hur 

tweets sprids vidare genom att generera kommentarer, retweets och likes (3). Resultaten 

presenteras komparativt, där partier ställs mot varandra, för att identifiera partipolitiska 

skiljelinjer. 

 
Figur 4.3.1.1 Antal Tweets under Almedalen. 
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Centerpartiet visar den högsta frekvensen på partikonto och partiledarkonto med 129 

respektive 46 tweets under Almedalsveckan. Efter Centerpartiet följer 

Kristdemokraterna med 93 tweets från partikontot och 17 tweets från partiledaren Busch 

Thor. Vänsterpartiet och regeringspartierna – Miljöpartiet och Socialdemokraterna – 

uppvisar lägst Twitteraktivitet. Oppositionspartier är mer aktiva på Twitter än partier i 

regeringsställning. Det gäller både partikonton och partiledarkonton, med undantag för 

Sverigedemokraterna där partiledaren ej använder sitt Twitterkonto under den aktuella 

nedslagsperioden. 

 Spridningens första parameter – antal följare – jämförs med en 

opinionsundersökning genomförd av Novus i augusti 2017 för att förtydliga antal 

twitterföljare i relation till partiets väljarstöd (Novus 2017). Det framgår att det ej finns 

någon relation mellan stort väljarstöd och högt antal twitterföljare. Det finns ej någon 

relation mellan regeringsmakt/opposition och antal följare på Twitter. En stor differens 

existerar dock mellan partier gällande antal följare. Kristdemokraterna har minst antal 

följare på 81 700, och moderaterna har mer än det dubbla med 170 300, båda är 

oppositionspartier och del av Alliansen. Sverigedemokraterna har stort antal följare 

totalt sett, men den största delen följare följer partiledarkontot som ej används aktivt 

under nedslagsperioden. 
Tabell 4.3.1.1 Antal följare på Twitter 

Antal följare Partikonto 
Partiledar- 

konto Totalt 

 
Novus 

opinion 
Vänsterpartiet 59 300 82 900 142 200 7,6 

Miljöpartiet 75 000 40 800 115 800 3,9 

Socialdemokraterna 70 900 33 500 104 400 29,3 

Centerpartiet 45 300 104 000 149 300 12,8 

Liberalerna 62 600 45 300 107 900 5,5 

Kristdemokraterna 36 900 44 800 81 700 4,3 

Moderaterna 90 300 80 000 170 300 15,2 

Sverigedemokraterna 53 000 83 400 136 400 18,7 

 

Den andra spridningsparametern – användning av etablerade hashtags och @mentions –

visar, ej förvånande, att det parti som är mest aktivt och skickar ut flest tweets, 

Centerpartiet, även använder flest hashtags i rent antal. I en analys av hashtags i procent 

av partiets totala antal tweets blir skillnaderna ej lika tydliga. Här finns då ej några 

tydliga partipolitiska skiljelinjer i koppling till regeringsställning eller opposition, de 

utmärkande partierna är Vänsterpartiet som ej använder de två etablerade taggarna, och 
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Liberalerna som sparsamt använder #almedalen och aldrig #svpol. I siffrorna är både 

officiellt partikonto och partiledarkontot inräknat. 

 
Figur 4.3.1.2 Hashtags visat i procent. Figur 4.3.1.3 Hashtags visat i antal. 

Figur 4.3.1.4 nedan visar på en stor skiljelinje mellan höger och vänster samt mellan 

partier i regeringsställning och opposition gällande användandet av @mentions. Där 

oppositionspartier till höger på vänster-högerskalan visar högre frekvens. Det är 

övergripande partikamrater och etablerad massmedia som används av samtliga partier i 

sina @mentions, men även andra deltagare i paneldebatter såsom fackliga 

organisationer, ideella föreningar och vinstdrivande företag. Sverigedemokraterna 

använder samma @mention – @Youtube – i 9 fall av 10 och det i samband med länk till 

partiets officiella Youtubekanal. 

 
Figur 4.3.1.4 @mentions – Totalt Parti- och partiledarkonton i % av totala antal tweets 

Den tredje spridningsparametern – antal kommentarer, retweets och likes – presenteras i 

tabell 4.3.1.2 och visar stora skillnader i partiernas genomslag i form av vidare 
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spridning. Spridningsvolymen är till hög grad kopplad till frekvensen och antal följare; 

de partier som är mer aktiva och har störst antal följare har även större spridningseffekt i 

form av kommentarer, retweets och likes. 

 Centerpartiet som är i särklass när det kommer till hög frekvens och Moderaterna 

som har störst antal följare är två av de tre partier som genererar flest kommentarer, 

retweets och likes. Det tredje partiet i topp är Sverigedemokraterna som trots en icke 

twittrande partiledare och som ligger i mittenskiktet när det kommer till antal tweets 

såväl som användande av hashtags lyckas generera stort genomslag. Analyseras 

däremot genomslaget per tweet är det Moderaterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och 

Centerpartiet som ligger i topp. 
Tabell 4.3.1.2 Antal kommentarer, retweets och likes 

Parti/Ledare 
Komm. 
i Antal 

Retweets 
i Antal 

Likes i 
Antal 

Komm. i 
förhållande till 

tot. Ant. tweets 

Retweets i 
förhållande till 

totala antal tweets. 

Likes i 
förhållande till 

tot. ant. tweets 
Vänsterpartiet 88 286 744 5,5 17,9 46,5 

Jonas Sjöstedt (V) 73 198 719 6,1 16,5 60 
Totalt V: 161 484 1463 11,6 34,4 106,5  

Miljöpartiet 243 434 1018 5,4 9,6 22,6 
Isabella Löwin (MP) 4 128 223 0,8 25,6 44,6 

Totalt MP: 247 562 1241 6,2 35,2 67,2 
Socialdemokraterna 466 770 2569 8,3 13,6 45,9 

Stefan Löfven (S) 0 0 0 0 0 0 
Totalt S: 466 770 2569 8,3 13,6 45,9 

Centerpartiet 368 732 1971 2,9 5,7 15,3 
Annie Lööf (C) 388 607 4294 8,4 13,2 93,3 

Totalt C: 756 1339 6265 11,3 18,9 108,6 
Liberalerna 363 501 1357 4,6 6,3 17,2 

Jan Björklund (L) 85 163 695 10,6 20,3 86,9 
Totalt L: 448 664 2052 15,2 26,6 104,1 

Kristdemokraterna 137 501 1395 1,5 5,4 15 
Ebba Busch Thor (KD) 63 58 379 3,7 3,4 22,3 

Totalt KD: 200 559 1774 5,2 8,8 37,3 
Moderaterna 254 555 1455 4,1 9 23,5 

Anna Kinberg Batra (M) 383 465 1795 29,5 35,88 138 
Totalt M: 637 1020 3250 33,6 44,8 161,5 

Sverigedemokraterna 150 1170 3338 2,1 15,6 44,5 
Jimmie Åkesson (SD) 0 0 0 0 0 0 

Totalt SD: 150 1170 3338 2,1 15,6 44,5 

 
Gatekeepingförmågan – hur partierna och partiledarna agerar som slussar och sprider 

information till populationen – visar att oppositionspartierna är mer aktiva, och 

använder fler @mentions än partier i regeringsställning. Ett stort följarantal och 

frekvent twittrande genererar också stor vidare spridning i form av kommentarer, 

retweets och likes. Nästa avsnitt behandlar resultaten i relation till det andra teoretiska 

ramverket – agenda setting. 

4.3.2 Dagordningsfunktion 
Teorin om agenda setting styr fokus till hur partierna använder sina twitterkonton för att 

sätta sin egen dagordning. Det empiriska materialet kodas utefter vilken typ av tweet 
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användarna visar på sitt twitterkonto, de kategorier som identifierats är: tweet skapat av 

eget parti, hit räknas även retweets, länkar och @reply från egna partiets övriga 

plattformar. Media, innefattar material länkat, retweetat och @reply från massmediala 

källor. Allmänhet, material länkat, retweetat och @reply från allmänheten. Blockkamrat, 

material länkat, retweetat och @reply från annat parti inom samma partiblock. NGO, 

material länkat, retweetat och @reply från annan ideell organisation. Resultatet 

presenteras i figur 4.3.2.1.  

 
Figur 4.3.2.1 Är tweetet skapat av kontohavaren/eget parti eller länkat/retweetat/@reply av någon annans tweet? 
Siffror innehåller både parti och partiledarkonto. 

Alla partier förutom Vänsterpartiet visar mer än hälften eget komponerat material, och 

Sverigedemokraterna har 96% eget material där största delen är länkar till eget 

Youtubekonto. Vid sidan av eget material är det länkar, retweets och svar till 

massmedia som är den stora kategorin där Sverigedemokraterna och Miljöpartiet endast 

använder sig av de här två kategorierna. Moderaterna har endast ett annat fall och det är 

ett tweet från en blockkamrat. Övriga partier visar några fåtal fall av svar på tweets från 

allmänheten. Socialdemokraterna är det enda parti som har mer än ett svar till en ideell 

organisation (NGO), de är dock alla del i samma konversation med samma NGO. Här 

går det att identifiera en svag blockpolitisk skiljelinje där partierna till höger på vänster-

högerskalan visar en större andel eget komponerat material än regeringspartierna och 

vänsterpartiet som återfinns till vänster på vänster-högerskalan. Samtliga partier, i 

varierande grad, nyttjar rollen som agendasättare genom att själv belysa vissa ämnen i 

sitt Twitterflöde och på så sätt få dem att framstå som viktigare än andra (McCombs & 

Shaw 1972: 176). 
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 Lin m.fl.:s (2014) studie som kommer fram till att stora medieevent förändrar 

användarbeteendet på Twitter, där följare tenderar att sluta interagera sinsemellan och 

fokusera på elitkonton med många följare, kan ha relevans för resultatet. Det eftersom 

partiledarkonton såväl som partikonton under Almedalsveckan ej visar på särskilt stor 

kommunikation med icke etablerade användare. En studie över längre tid kan därför 

tänkas visa andra resultat. 

4.4 Personifiering 
Teorin om politikens personifiering styr analysen till hur partiledarcentrerade partierna 

är i kommunikationen samt hur mycket utrymme det privata får i det offentliga. 

Personifiering analyserar här hur stort utrymme som vigs till partiledaren i partiets 

offentliga kommunikation på Twitter, och hur stort utrymme som vigs till partiledarens 

privatliv i partiledarens twitterkonto. 

 Det empiriska materialet, svenska partier och partiledares tweets under 

almedalsveckan 2017, jämförs genom att analysera innehållet i tweeten, på vilket sätt 

och hur ofta partiledaren nämns i partikonton och i vilken roll partiledaren twittrar från 

sitt personliga twitterkonto – som privatperson eller i sin yrkesroll. Hur bilder av 

partiledare används ger stöd i bedömningen av partiledarnas centrala roll i den politiska 

kommunikationen. 

 Figur 4.4.1 visar hur ofta officiella partikonton på Twitter nämner sin partiledare 

och på vilket sätt. De två stora kategorierna är när partiledaren citeras angående partiets 

partiprogram och ståndpunkter i aktuella politiska frågor samt för att göra reklam för ett 

partievent. Det handlar oftast om citat från partiledarens tal i Almedalen, och reklam för 

partiledarens tal i Almedalen, eller reklam för andra almedalsevent – intervjuer, 

paneldebatter och liknande – som partiledaren deltar i under veckan. En stor andel av de 

tweets partikonton skickar ut som innehåller partiprogram/partiets hjärtefrågor är i form 

av citat från partiledarens partiledartal. 
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Figur 4.4.1 Hur nämner partikonto sin partiledare i sina tweets, visas i antal; %. 

Två partier har något andra förutsättningar än övriga när det kommer till att nämna 

partiledare. Miljöpartiet har två språkrör vilket innebär att det finns två personer att 

nämna i kommunikationen, vilket kan tänkas leda till fler omnämningar. Det andra 

partiet är Socialdemokraterna som i den här studien kodats för omnämnande av den 

partirepresentant som håller almedalstalet – Magdalena Andersson – såväl som 

partiledare Stefan Löfven som ej var på plats i Almedalen utan utförde en egen 

pressturné i Sverige. 

 Av de två partier som har andra förutsättningar till omnämnande av partiledaren, 

verkar det ej påverka Miljöpartiets siffror i särskilt stor utsträckning och de placerar sig 

i mitten av partierna gällande hur ofta partiledarna nämns. Miljöpartiets mest nämnda 

partiledare är den som ej själv är aktiv på Twitter, och som håller partiledartalet – 

Gustaf Fridolin. Det andra partiet med särskilda förutsättningar till högt antal 

omnämnanden av partiledaren, Socialdemokraterna, visar på en hög andel omnämnande 

av partiledare – Stefan Löfven – och partiledartalare – Magdalena Andersson. Det är 

endast ett parti, Liberalerna, som nämner partiledaren i en större andel av sina tweets. 

Sverigedemokraterna utmärker sig genom att endast nämna sin partiledare i 11% av sina 

tweets. Närmast efter dem är Moderaterna som omnämner Anna Kinberg Batra i 29% 

av sina tweets. Den första dimensionen av teorin politikens personifiering – partiernas 

partiledarcentrering – ger ett mixat resultat där partiledare ges väldigt olika mycket 
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plats i partiernas Twitterkommunikation, 11% för Sverigedemokraterna till 75% för 

Liberalerna. 

 Hälften av partierna – Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och 

Socialdemokraterna – nämner sin partiledare främst i form av reklam för partievent. Två 

partier – Vänsterpartiet och Moderaterna – använder främst citat från sina partiledare. 

Två partier – Centerpartiet och Sverigedemokraterna – använder reklam för partievent 

och citat från partiledare i lika stor utsträckning. Liberalerna och Kristdemokraterna 

utmärker sig genom att i större utsträckning än andra partier använda sig av 

oppositionskritiska citat från sin partiledare. 

 Den andra dimensionen av personifiering av politiken behandlar privatlivets ökade 

roll i det offentliga. Här jämförs partiernas partiledarkonton för att analysera utrymmet 

som vigs till privatlivet i Twitterkommunikationen. Som figur 4.4.2 visar återfinns inga 

noterbara partipolitiska skiljelinjer. Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt är den enda 

som twittrar i rollen som privatperson. Centerpartiets Annie Lööf och 

Kristdemokraternas Ebba Busch Thor nämner privatlivet vid några tillfällen, men datan 

är för liten för att dra några slutsatser.  

 
Figur 4.4.2 Visar i vilken roll partiledaren twittrar, visas i antal tweets.4 

Datan visar att partiledare twittrar nästan uteslutande i sin yrkesroll under 

Almedalsveckan 2017. Det kan tyda på en svag länk till den andra dimensionen av 

politikens personifiering, att det privata har blivit viktigare i politiken. Men för att 

kunna presentera en rättvis tolkning skulle en större mängd data behöva samlas in, samt 

jämföras över längre tid. Att fokus ligger på arbete och ej privatliv under den mest 

intensiva politikerveckan under året kan ses som en självklarhet. Att Jonas Sjöstedt (V), 

partiledare för det parti som öppnade politikerveckan är den enda som använder Twitter 

som privatperson och det under sin sommarsemester som påbörjas mitt under 

                                                 
4 Stefan Löfven (S), Gustaf Fridolin (MP), och Jimmie Åkesson (SD) twittrar ej under Almedalsveckan. 
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politikerveckan stärker det antagande om att Almedalsveckan ej ger en trovärdig 

reflektion av verkligheten för det privata i det offentliga. 

 Bild på partiledaren används av samtliga partier men i varierande grad. Figur 4.4.3 

visar att Sverigedemokraterna, som sällan nämner sin partiledare vid namn i sin 

kommunikation, har få tillfällen med partiledaren i bild eller video. Även Vänsterpartiet 

har få bilder på sin partiledare. Regeringspartiet Socialdemokraterna har flest bilder på 

partiledare, men har också andra förutsättningar. Stefan Löfven vistades ej i Almedalen 

under veckan. Han utförde istället en pressturné flitigt tweetad av partiets 

kommunikationsavdelning. 

 
Figur 4.4.3 Andel Tweets innehållande bild av partiledare, både partikonto och partiledarkonto är inräknade. 

Det finns, som figur 4.4.3 visar, tillfällen i både partiernas och partiledarnas 

Twitterkommunikation där partiledaren omnämns i form av bild eller video, vissa 

tillfällen tillsammans med namn och andra tillfällen endast bild. Att endast använda bild 

av partiledaren kan ses som ett tecken på en stark personifiering kring partiledaren, då 

det ses som självklart att mottagaren av kommunikationen identifierar partiledaren och 

kopplar denne till partiet. Det nyttjas av samtliga partikonton dock sparsamt, en till fyra 

gånger. Undantaget är Centerpartiet som visar bild på sin partiledare, Annie Lööf, hela 

10 gånger under veckan utan en manifest koppling till hennes namn. Igen måste det 

dock påpekas att Centerpartiet även är det parti med högst aktivitet på Twitter under den 

analyserade nedslagsperioden. Mätningen har ej genomförts på partiledarnas konton då 

kopplingen mellan partiledarnamn och bild där blir uppenbar. 

 Samtliga partikonton använder sig av bild på partiledaren i sin yrkesroll. I 

partiledarkonton är det endast tre av sex aktiva konton som visar bild av sig själv i sin 

yrkesroll. Det är de tre kvinnliga alliansledarna Annie Lööf, Ebba Busch Thor och Anna 

Kinberg Batra. Att visa bild på partiledaren i sin privata roll förekommer ej för varken 
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partikonton eller partiledarkonton. Det finns dock flera tillfällen där mer avslappnade 

och mindre formella bilder, tagna under partiledarnas arbetsdag, förekommer. Exempel 

på det visas i figur 4.4.4, samt 4.4.5 nedan. En korvmiddag för Annie Lööf mellan 

åtaganden under Almedalsveckan. Ebba Busch Thor flyger till Almedalen med 

barnvagn. Bilder av det slaget förekommer på partiledarnas konton och ej på 

partikonton. Avsnitt fem nedan sammanfattar slutsatserna av studien. 

 

     
Figur 4.4.4 Annie Lööf äter varmkorv. Figur 4.4.5 Ebba Busch Thor flyger med barnvagn. 
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5 Slutsats 
I det här avsnittet presenteras de slutsatser som den empiriska studien genererat och 

tidigare analyserats i avsnitt fyra. Det sker i form av svar på uppsatsens tre 

forskningsfrågor samt en återkoppling till inledningens problemformulering. Som 

avslutning ges förslag på vidare forskning inom området politisk kommunikation på 

sociala medier. 

 Det analyserade empiriska materialet genererar följande slutsatser på uppsatsens tre 

forskningsfrågor: (1) På vilket sätt skiljer sig partiledarnas Twitteraktivitet från 

partiernas officiella konton avseende (a) frekvens och spridning (b) 

dagordningsfunktion. (2) Hur skiljer sig Twitteraktiviteten åt mellan partierna avseende 

(a) frekvens och spridning (b) dagordningsfunktion. (3) Hur centreras 

Twitterkommunikationen kring partiledare? 

 (1a) Partikonton och partiledarkonton på Twitter utnyttjar båda sin möjlighet till 

gatekeeping på Twitter. Partikonton genom hög frekvens, det vill säga stort antal tweets, 

men även nyttjande av strategiska hjälpmedel såsom etablerade hashtags och 

@mentions för att åstadkomma stor spridning. Partiledarkonton twittrar däremot med 

lägre frekvens men lyckas åstadkomma större genomslag i form av respons från 

populationen, trots att partiledarkonton ej nyttjar etablerade hashtags och med låg andel 

@mentions i sina tweets. 

 (1b) Partikonton tenderar att nyttja sin möjlighet till att sätta dagordningen – genom 

sitt twitterkonto – i en högre grad än partiledare. Slutsatsen dras eftersom partikonton 

till stor del skapar sitt eget material, och på så sätt sätter sin egen agenda. Fyra av sex 

aktiva partiledare använder sig mest av svar, länkar och retweets av material skapat av 

traditionell massmedia. Det sker ofta i form av debattartiklar från dagstidningar, eller 

länkar till intervjuer av de stora tv-bolagen. De två undantagen när det gäller partiledare 

är Centerpartiets Annie Lööf och Kristdemokraternas Ebba Busch Thor, som nyttjar 

sin/partiets dagordningsmöjlighet genom att till störst del använda partikomponerat 

material. 

 (2a) Gällande frekvens identifieras en partipolitisk skiljelinje där oppositionspartier 

är mer aktiva på Twitter, än partierna i regeringsställning. I topp finns Centerpartiet följt 

av allianskollegan Kristdemokraterna. Resultatet överensstämmer med tidigare studier 

på det amerikanska politiska systemet (Lassen & Brown 2012). 

 Spridning mäts genom tre parametrar: (1) Antal följare, visar ej på relation mellan 

stort opinionsstöd och antal följare på Twitter. Ingen tydlig skillnad identifieras mellan 
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opposition/regeringspartier, eller vänster-högerskala där både lägst antal följare, 

Kristdemokraterna, och högst antal följare, Moderaterna, återfinns i opposition och till 

höger. Den andra dimensionen, (2) användning av etablerade hashtags och @mentions, 

visar inga partipolitiska skiljelinjer gällande hashtags. @mentions däremot, visar på 

tydlig skillnad mellan partier till vänster och i regeringsställning, låg användning, och 

partier till höger och i opposition, hög användning. Dimension tre, (3) antal 

kommentarer, retweets och likes, visar att hög aktivitet (frekvens) och stort antal 

kontoföljare också genererar stor genomslagskraft i kommentarer, retweets och likes. 

Vid analys per tweet ligger oppositionspartier i topp, med undantag för 

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. 

 (2b) Även om samtliga partier, förutom Vänsterpartiet med 39%, visar på mer än 

hälften eget komponerat material – och på så sätt kan sägas ta stor kontroll över 

dagordningen på sitt twitterkonto – är skillnaderna mellan partierna stora. 

Sverigedemokraterna har nästan bara eget material, 96%. Det går att urskilja en 

blockpolitisk skiljelinje där partierna till höger på vänster-högerskalan visar på större 

andel eget komponerat material än regeringspartierna – Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet – tillsammans med Vänsterpartiet. 

 (3) Partiledarcentrering i partiernas Twitterkommunikation är tydligast hos 

regeringspartiet Socialdemokraterna och oppositionspartiet Liberalerna. Där 

Socialdemokraternas siffror påverkats positivt av att det kodats för två personer, 

partiledaren Stefan Löfven på pressturné i Sverige samt finansminister Magdalena 

Andersson i hennes roll som partiledartalare i Almedalen. Partiledaromnämnanden 

handlar i störst utsträckning om reklam för ett event där partiledaren närvarar, men även 

citat av partiledaren gällande det egna partiprogrammet.  

 Den enda partiledaren som twittrar om sitt privatliv under nedslagsperioden är 

Jonas Sjöstedt (V), vilket kan förklaras av att han påbörjat sin sommarsemester. Ebba 

Busch Thor (KD), och Annie Lööf (C), väver in privatlivet i enstaka tweet. Den slutsats 

som kan dras av det här är att Almedalsveckan ej är en rättvisande period att undersöka 

det privata i det offentliga då det är en intensiv arbetsvecka för svenska politiker. 

 Bilder på partiledare används av samtliga partikonton, men endast tre av sex aktiva 

partiledare, alla tre kvinnor och ledare av oppositionspartier, – Busch Thor (KD), Lööf 

(C) och Kinberg Batra (M). Att visa mer avslappnade bilder på partiledare under sin 

arbetsdag förekommer, det är dock inget konto som visar privata bilder på partiledarna. 
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 Problemformuleringen i uppsatsens inledning lyfter frågan om man i och med 

sociala mediers genomslag i den politiska kommunikationen kan se om politiker har 

övertagit rollen som agendasättare och gatekeeper från traditionell massmedia? 

Resultatet av studien tyder på att politiker i stor utsträckning fortfarande låter 

massmedia sätta agendan. Det sker genom att frekvent kommentera och länka till 

massmedia på sina twitterkonton. Twitter verkar däremot ge dem en stark roll som 

gatekeeper då de genom att retweeta, länka och svara massmedia ser till att sprida 

material till en stor mängd följare. 

 Som avslutning presenteras identifierade behov av fortsatt forskning inom området 

politisk kommunikation på sociala medier. Ett aktuellt ämne är filterbubblor och hur de 

påverkar opinionsbildning. Hur sociala medier används av särskilda intressen för att 

styra valresultat. Det är områden som har hög aktualitet och stor samhällelig förankring. 

Det finns även utrymme för större studier över hur sociala medier påverkar politikens 

personifiering i particentrerade system. 
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Bilagor 
Bilaga A Kodschema 

Variabel 

Värde  
1 

Värde 
2 

Värde 
3 

Värde 
4 

Värde 
5 

Värde 
6 

Värde 
7 

Värde 
8 

Värde 
99 

1 Parti eller ledare Parti Partiledare - - - - - - - 
2 partinamn V MP S C L KD M SD - 

3 Almedalsdag 02jul 03jul 04jul 5jul 06jul 07jul 08jul 09jul  
4 Antal följare Öppet - - - - - - - - 

5 Antal kommentarer Öppet - - - - - - - - 
6 Antal retweets Öppet - - - - - - - - 

7 Antal likes Öppet - - - - - - - - 
8 Typ av Tweet Nytt fr 

Kontohavare 
Retweet/@reply el 
länk fr eget 
parti/ledare/kamrat 

Retweet/@reply el 
länk fr Media 

Retweet/@reply el 
länk fr 
allmänheten 

Retweet/@reply el 
länk fr Opposition  

Retweet/@reply el 
länk fr Blockkamrat 

Retweet/@reply el 
länk fr NGO 

Övrigt - 

9 Hashtag Se egen tabell - - - - - - - - 
10 Huvudinnehåll Privat Partireklam/ event Partiprogram/ 

hjärtefrågor 
Kritik mot 
opposition 

Lättsam 
kommentar till/om 
någon/något 

Utrikes- /Global-
politiskt 

Blockpolitik Övrigt - 

11 Hur nämns partiledaren 
(endast partikonto) 

Citat ang eget 
partiprogram 

Reklam för 
partievent 

Citat inkl. kritik 
mot opposition 

personlighetsdrag Privata inslag i 
politiskt 
sammanhang 

Reklam för 
partievent och som 
symbol för partiet 

Endast bild el. 
video 

Lättsamt med 
allmänhet 

Not 
Applicable 

12 Partiledare twittrar som… 
(endast personkonto) 

Privatperson Yrkesroll Partiledare men 
väver in privatliv  

- - - - - Not 
Applicable 

 
13 Partiledare i Bild/video 

Endast 
partiledare i 
privat roll 

Partiledare i sin 
yrkesroll 

Privat bild 
partiledare och 
familj/ vänner 

Privat bild på 
familj/vänner 

Privat bild exkl 
partiledare/familj 
eller vänner 

Parti/offentlig bild 
exkl. partiledare 

- - Ej bild 

14 @mentions – Vem omnämns? Se separat tabell - - - - - - - - 
15 @mentions antal 0=0 1=1 osv. - - - - - - - - 

 
Variabel 9 Hashtag #       

 Värde 1: #almedalen Värde 6: #sd2018 Värde 12: #jagärhär Värde 17: #eSports Värde 22: #opinionlive Värde 27: #välfärdssveket 
 Värde 2: #svpol Värde 7: #förnybart Värde 13: #klimatsmart Värde 18: #bråvalla 2017 Värde 23: #dnalmedalen Värde 28: #välfärdslöftet 
 Värde 3: #skolan Värde 8: #arkpol Värde 14: #delaendröm Värde 19: #nattenärdin V. 24: #nikodemussamtal Värde 29: #kdalmedalen 
 4 #tillsammansgörviskillnad Värde 10: #hållbarhet Värde 15: #sralmedalen Värde 20: #Arbetslinjen V25: #liberalerna Värde 30: #bråvalla 
 Värde 5: #svmodellen Värde 11: #miljö Värde 16: #ekpol Värde 21: #Bidragslinjen V26: #socialliberalism V. 31: #kommunpampar 
 Värde 99: Ingen #      

 
Variabel 14 @mentions – Vem 

omnämns 
     

 Värde 1: Partikamrat Värde 4: Media  Värde 7: NGO/företag Värde 10: Partikamrat + media Värde 13: Kulturprofil/”kändis” 
 Värde 2: Blockkamrat Värde 5: Allmänhet Värde 8: Utrikes Värde 11: Partikamrat + opposition Värde 99: Ingen @mention 
 Värde 3: Opposition Värde 6: Partik- +blockkamrat  Värde 9: Partikamrat. + annan org. Värde 12: Partikamrat + opposition + media  
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Bilaga B Sammanställning kodning 

Parti 

Variabel 3 
 

Almedalsd 

Variab. 4 
 

Antal följ. 

Variab.  5 
 

Antal  komm. 

Variab. 6 
 

Antal retweet 

Variab. 7 
 

antal likes 

Variabel 8 
typ av tweet 

antal av resp. Värde 1–8 

Variab.9 
Räknat 
Antal # 

Variabel 10 
Huvudinnehåll antal av 

resp. värde 1–8 

Variabel 11 
partiledaren 

antal resp.  värde 1–8, 99 

variabel 13 
Bild/video antal av resp. 

värde 1–6, 99 
Vänsterpartiet 

Totalt antal tweets 16 02jul17 59 300 88 286 744 5/4/3/4/0/0/0/0 2 0/4/9/1/2/0/0/0 1/4/1/0/0/0/1/0/9 0/2/0/0/0/0/14 

Miljöpartiet 
Totalt antal tweets 45 08jul17 75 000 243 434 1018 33/4/8/0/0/0/0/0 34 0/6/33/6/0/0/0/0 16/2/0/0/0/0/1/0/26 0/7/0/0/0/4/34 

Socialdemokraterna 
Totalt antal tweets 56 05jul17 70 900 466 770 2569 36/0/13/0/0/0/7/0 18 0/27/25/1/3/0/0/0 14/12/2/1/0/0/3/4/21 0/26/0/0/0/10/20 

Centerpartiet 
Totalt antal tweets 129 04jul17 45 300 368 732 1971 45/66/16/2/0/0/0/0 92 0/71/45/8/2/0/3/0 18/18/1/0/0/0/10/0/82 0/27/0/0/0/55/47 

Liberalerna 
Totalt antal tweets 79 03jul17 62 600 363 501 1357 74/0/2/3/0/0/0/0 12 1/10/41/20/3/1/2/1 24/7/14/0/4/0/2/8/20 0/9/0/0/0/4/66 

Kristdemokraterna 
Totalt antal tweets 93 06jul17 36 900 137 501 1395 80/3/10/0/0/0/0/0 67 0/29/52/12/0/0/0/0 24/16/8/0/0/0/4/0/41 0/23/0/0/0/15/55 

Moderaterna 
Totalt antal tweets 62 09jul17 90 300 254 555 1455 46/5/11/0/0/0/0/0 59 0/39/16/5/0/0/2/0 7/8/1/0/0/0/2/0/44 0/10/0/0/0/21/31 

Sverigedemokraterna 
Totalt antal tweets 75 07jul17 53 000 150 1170 3338 16/56/3/0/0/0/0/0 25 0/55/15/4/1/0/0/0 3/3/0/0/0/0/2/0/67 0/2/0/0/0/4/69 

 

PartiLedare 
Variab. 3 
parrtidag 

Variab. 4 
Antal följ 

Variab 5 
Komment. 

Variab 6 
Retweets 

Variab 7 
Likes 

Variabel 8 Typ av tweet antal 
resp. värde 1–8 

Variab 9 
Antal # 
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innehåll antal av resp. 1–8 
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Partiledare twittrar 1–3 
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1–6, 99 

Jonas sjöstedt (V) 
Totalt antal tw. 12 02jul17 82 900 73 198 719 2/0/5/4/0/0/1/0 0 2/0/0/4/3/3/0/0 3/9/0 0/0/0/1/1/0/10 

IsabellaLöwin (MP) 
Totalt antal tw. 5 08jul17 40 800 4 128 223 0/0/5/0/0/0/0/0 1 0/0/3/0/0/2/0/0 0/5/0 0/0/0/0/0/0/5 
Stefan Löfven (S)  
Totalt antal tw. 0 05jul17 33 500 – – – – – – – – 

Annie Lööf (C) 
 Totalt antal tw. 46 04jul17 104 000 388 607 4294 19/10/11/5/0/0/1/0 1 0/17/7/3/15/1/2/1 0/41/5 0/15/0/0/1/4/26 

Jan Björklund (L)  
Totalt antal tw. 8 03jul17 45 300 85 163 695 3/0/5/0/0/0/0/0 0 0/1/4/1/1/0/1/0 0/8/0 0/0/0/0/0/1/7 

Ebba Busch Thor (KD)  
Totalt antal tw. 17 06jul17 44 800 63 58 379 4/4/4/4/0/1/0/0 7 0/5/6/2/3/0/0/1 0/16/1 0/3/0/0/0/0/14 

Anna Kinberg Batra  
Totalt antal tw. 13 09jul17 80 000 383 465 1795 4/1/7/0/0/1/0/0 0 0/2/3/2/1/0/4/1 0/13/0 0/2/0/0/0/0/11 

Jimmie Åkesson (SD) 
 Totalt antal tw.0 07jul17 83 400 – – – – – – – – 

 
Parti/partiledare: V MP S C L KD M SD JS(V) IL(MP) SL(S) AL(C) JB(L) EBT(KD) AKB(M) JÅ(SD) 

Variabel 14 
@mentions –  

Vem omnämns 
V1=2 V6=1, 

V7=1 V1=9 1=43, 2=1, 4=3, 7=5, 9=53, 
10=31, 11=4, 12=3, 13=1 

V1=40, 
V10=4 

V1=50, V2=1, 
V4=2, 9=9, V10=35  

1=19, 2=1, 4=2, 
9=7, 10=37 

V1=5, 
V14=48 - V8=1 - V7=4 V1=1, V5=1, 

V10=2 V4=2 V1=1, 
V2=3 - 

Variabel 15  
antal @mentions 2 3 9 144 44 95 66 53 0 1 - 4 4 2 4 - 
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