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ABSTRAKT 

 

TITEL Politiker som pratar politik med andra politiker 

En studie av svenska riksdagsledamöters användande av Twitter 

 

FRÅGESTÄLLNING Hur använder svenska politiker Twitter?  

Och hur kan det förstås utifrån medialisering och personifiering? 

 

BAKGRUND Det som skrivs på Twitter tenderar att få mycket uppmärksamhet, och inte 

bara från de som använder Twitter. Det ligger i dess natur att snabbt koppla 

samman människor, och skapa räckvidd bra mycket längre än läsarkretsen. 

Dock utgör twitteranvändare i Sverige en ganska liten skara. Endast två 

procent uppger att de twittrar dagligen, och elva procent säger sig twittra 

någon gång ibland (Finndahl, 2012). Men desto fler politiker twittrar. 

 

SYFTE Det övergripande syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap och 

förståelse kring vad politikers twitteranvändande har för betydelse i 

samhället. Likaså bidra med kunskap kring vad för arena Twitter är, hur 

riksdagsledamöter väljer att använda den och vilka riksdagsledamöter som 

befinner sig där.  

 

METOD Empirin utgörs av samtliga inlägg publicerade av riksdagsledamöter under 

en treveckorsperiod. Statistik plockades ut från ett totalurval och en 

innehållsanalys gjordes på ett slumpmässigt urval.  

 

SLUTSATS Riksdagsledamöter använder Twitter för att konversera, informera och 

kommentera. Framförallt är det politiker som pratar politik med andra 

politiker. Twitter bidrar till både medialisering och personifiering, och 

politikers användande av Twitter kan ses som en anpassning till 

medialiseringen. Twitter är också ett forum där den personliga rollen och 

den offentliga rollen smälter samman. 



Cassandra Jangbrand 

POLITIKER SOM PRATAR POLITIK MED ANDRA POLITIKER 

2 (67) 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. INLEDNING ....................................................................................................................................................................... 4 

1.1 BAKGRUND ............................................................................................................................................................... 4 

1.2 MÅL, FRÅGESTÄLLNING, SYFTE ........................................................................................................................... 5 

1.3 UPPSATSENS DISPONERING .................................................................................................................................. 6 

2. TEORETISKT RAMVERK ................................................................................................................................................. 7 

2.1 TEORI ......................................................................................................................................................................... 7 

2.1.1 POLITIKENS SFÄRER ...................................................................................................................................... 7 

2.1.2 POLITISK KOMMUNIKATION ........................................................................................................................ 7 

2.1.3 MEDIALISERING .............................................................................................................................................. 8 

2.1.4 PERSONIFIERING ............................................................................................................................................ 9 

2.1.5 SOCIALA MEDIER ......................................................................................................................................... 10 

2.2 TIDIGARE FORSKNING ......................................................................................................................................... 12 

2.2.1 TWITTER ....................................................................................................................................................... 12 

2.2.2 TWITTER OCH POLITISK KOMMUNIKATION ......................................................................................... 12 

2.2.3 TWITTER OCH SVENSK POLITIK ............................................................................................................... 13 

3. METOD ............................................................................................................................................................................ 15 

3.1 METODVAL ............................................................................................................................................................ 15 

3.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH URVAL .................................................................................................................. 15 

3.4 METODKRITIK OCH AVGRÄNSNINGAR............................................................................................................. 16 

4. RESULTAT ...................................................................................................................................................................... 18 

4.1 VEM TWITTRAR? .................................................................................................................................................. 18 

4.2 HUR TWITTRAR DE? ............................................................................................................................................ 20 

4.3 VAD TWITTRAR DE OM? ..................................................................................................................................... 25 

4.4 VEM TWITTRAR DE MED? .................................................................................................................................. 35 



Cassandra Jangbrand 

POLITIKER SOM PRATAR POLITIK MED ANDRA POLITIKER 

3 (67) 

 

5. ANALYS ........................................................................................................................................................................... 40 

5.1 TWITTER SOM KOMMUNIKATIONSKANAL ..................................................................................................... 40 

5.2 POLITIKER PRATAR POLITIK MED POLITIKER ............................................................................................... 42 

5.3 MEDIALISERING OCH PERSONIFIERING .......................................................................................................... 43 

6. SLUTDISKUSSION ......................................................................................................................................................... 47 

6.1 VIDARE FORSKNING............................................................................................................................................. 49 

7. REFERENSER ................................................................................................................................................................. 50 

7.1 LITTERATUR .......................................................................................................................................................... 50 

7.2 VETENSKAPLIGA ARTIKLAR............................................................................................................................... 51 

7.3 INTERNET .............................................................................................................................................................. 51 

7.4 TWITTER ................................................................................................................................................................ 52 

BILAGA 1: KODNINGSSCHEMA ....................................................................................................................................... 54 

BILAGA 2: KODNINGSINSTRUKTION ............................................................................................................................. 56 

BILAGA 3: RIKSDAGSLEDAMÖTER PÅ TWITTER ........................................................................................................ 60 

  



Cassandra Jangbrand 

POLITIKER SOM PRATAR POLITIK MED ANDRA POLITIKER 

4 (67) 

 

1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Funderingar kring makthavare som är aktiva inom sociala medier grundar sig ofta i dess 

konsekvenser. Vad innebär det att våra företrädare för samhället är aktiva inom sociala medier? 

Bidrar det till en ökad transparens i samhället? Förbättrad demokrati? Breddar det utrymmet för 

politisk dialog? 

We tend to overestimate the effect of a technology in the short run and 

underestimate the effect in the long run. 

(Wikipedia, 2013b) 

Ovanstående citat har kommit att kallas Amaras lag, och handlar om att vi i det korta loppet 

tenderar att överskatta teknikens effekter på våra liv, samtidigt som vi underskattar det i det 

långa loppet. Sociala medier i allmänhet och Twitter i synnerhet är fortfarande relativt unga 

fenomen, som kan komma att utvecklas ytterligare över tid. Sedan Twitter startades 2006 har 

användarantalet ökat och under 2011 passerade de 200 miljoner registrerade användare 

(Wikipedia, 2013d). 

På pappret borde Twitter lämpa sig för politisk kommunikation. I jämförelse med Facebook är 

Twitter mer öppet, mer arbetsinriktat (Finndahl, 2012) och har ett mer asymmetriskt förhållande 

gällande relationer (Grant, Grant & Moon, 2010). Detta är egenskaper som talar för att politik 

och politiker bör passa bättre på Twitter än på Facebook. Twitter har också en något annorlunda 

målgrupp, där användarna framförallt är äldre och mer medievana (Stakston, 2011). 

Twitteranvändare i Sverige utgörs dock av en liten skara människor. Endast två procent av 

Sveriges befolkning twittrar dagligen, och elva procent twittrar någon gång ibland (Finndahl, 

2012). Ändå tenderar det som skrivs på Twitter att få mycket uppmärksamhet, och inte bara från 

användarna på Twitter. Det ligger i dess natur att snabbt koppla samman människor, och skapa 

räckvidd bra mycket längre än dess läsarkrets (Grant, Grant & Moon, 2010). 

Det som lyfts och diskuteras på Twitter är i stor del det som står i 

morgondagens tidningar.  

(Stakston, 2011). 
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Även om andelen svenskar som twittrar fortfarande är relativt låg, finns där många politiskt 

aktiva personer. Den här uppsatsen intresserar sig för vilka politiker det är som twittrar, och vad 

de twittrar om. Hur utbrett är användandet? Hur mycket skriver de? Vad skriver de om? Och 

vem skriver de till? Uppsatsen kommer inte kunna generera ett heltäckande svar på vad det 

innebär att samhällets makthavare är aktiva inom sociala medier, även om frågan både är 

relevant och intressant. Uppsatsen kommer däremot att bidra med en liten pusselbit kring hur 

riksdagsledamöter använder Twitter. 

Jag vill även sätta uppsatsens resultat i förhållande till de förändringar som sker inom politiken. 

Vi vet till exempel mer om våra politiker idag än vad vi gjorde förr, och vi intresserar oss 

framförallt för deras personliga egenskaper. 

Intresset för det personliga har accentuerats genom användande av 

sociala medier, inte minst genom bloggar och Twitter. Dessa 

kommunikationsformer skapar en slags närhet som blir intim och 

familjär. 

(Wendt, 2012) 

Det finns många frågor kring politikers användande av sociala medier i relation till de 

förändringar som sker. Jag kommer dels att hålla mig kring medialisering, är politikers 

användande av sociala medier ett sätt att återta makt från journalister? Eller är det en anpassning 

till medialiseringen? Dels kommer jag att hålla mig kring personifieringen, bidrar politikernas 

användande av sociala medier till det? 

 

1.2 MÅL, FRÅGESTÄLLNING, SYFTE 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap och förståelse kring vad för 

konsekvenser politikers användande av sociala medier kan få i samhället. Det gör jag genom att 

studera riksdagsledamöter på Twitter.  

Målet med uppsatsen är att skapa en förståelse kring vilka politiker det är som twittrar och hur 

de gör det. För att kunna förstå konsekvensen av politikers användande av sociala medier krävs 

först en förståelse kring hur de använder det. Resultatet kommer sedan att diskuteras utifrån 

dagens kontext av det politiska landskapet. 
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Uppsatsens två frågeställningar är: 

o HUR ANVÄNDER SVENSKA POLITIKER TWITTER? 

o HUR KAN DET FÖRSTÅS UTIFRÅN MEDIALISERING OCH PERSONIFIERING? 

Än finns mycket kring politiska samtal i sociala medier som inte har studerats, och detsamma 

gäller politiska samtal på Twitter. I Sverige har aktiviteten på Twitter i samband med valet 2010 

studerats, och i USA och Australien har politikers användande av Twitter undersökts. Med 

bakgrund till den kunskapsluckan, och med tanke på de frågor som väcks i inledningen, anser 

jag att det finns anledning att genomföra den här studien. 

 

1.3 UPPSATSENS DISPONERING 

Efter uppsatsens inledning följer kapitel 2, det teoretiska ramverket, som ligger till grund för 

uppsatsens utgångspunkter. Först presenteras teorin och därefter tidigare forskning inom 

området. Sedan följer kapitel 3, som är metodkapitlet. Där presenteras valet av metod, 

tillvägagångssätt samt metodkritik och avgränsningar.  

Därefter följer själva studien. Först presenteras resultatet i kapitel 4, under fyra olika rubriker: 

vem twittrar?, hur twittrar de?, vad twittrar de om?, och vem twittrar de med? I kapitel 5 

analyseras resultatet med hjälp av det teoretiska ramverk som tidigare presenterats. I kapitel 6, 

som också är det sista kapitlet, sammanfattas och besvaras de frågeställningar som uppsatsen 

bygger på och innehållet diskuteras sen i ett större perspektiv. Kapitlet avslutas med en 

diskussion om vidare forskning. 
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2. TEORETISKT RAMVERK 

2.1 TEORI 

Teorikapitlet kommer att presentera den begreppsapparatur som ligger till grund för uppsatsens 

utgångspunkter. Uppsatsens område ringas främst in med hjälp av politisk kommunikation och 

sociala medier. Eftersom jag ämnar att sätta resultatet i förhållande till förändringar inom det 

politiska landskapet kommer jag att använda ytterligare begrepp för analysen. 

 

2.1.1 POLITIKENS SFÄRER 

Politiker har traditionellt sett verkat inom tre olika sfärer, den politiska sfären, den medierade 

sfären och den privata sfären (Corner & Pels, 2003).  

Den politiska sfären är startpunkten för en politisk karriär, och utgörs av institutioner och 

politiska partier. Det är den sfären som utgör grunden för det politiska arbetet. Den medierade 

sfären är också den offentliga, där politikern agerar i rollen som offentlig person. Det är i den 

politiska sfären och till viss del i den medierade sfären som politiker arbetar med politiken. Det 

finns ett spänningsfält mellan de två sfärerna: 

It is the substantive business achieved within the sphere of political 

institutions and processes which then, in this second sphere, becomes 

the subject of strategic publicity. 

(Corner & Pels, 2003) 

Den tredje sfären är där politikern inte arbetar med politik. Det är den privata sfären och där 

agerar de i rollen som privatperson. Från den här sfären tar mycket av det arbete som sker i de 

andra sfärerna avstamp. Corner och Pels (2003) beskriver hur den här sfären har kommit att 

användas allt mer för att bygga upp en politisk identitet. 

 

2.1.2 POLITISK KOMMUNIKATION 

Politisk kommunikation grundar sig i det kommunikativa samspelet mellan politiska aktörer, 

medieaktörer och medborgare (Nord & Strömbäck, 2009). Samtliga aktörer är sammankopplade 

och beroende av varandra. Politiska aktörer och medieaktörer verkar inom två olika 

institutioner, som även de är påverkade av varandra.  
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Människan kan inte välja att inte kommunicera, och det är omöjligt att tänka sig politik utan 

kommunikation (Strömbäck, 2009). Kommunikation är heller aldrig neutral, "varje gång någon 

kommunicerar sker ett mer eller mindre medvetet urval av fakta, perspektiv, aspekter och 

vinklar" (Strömbäck, 2009).  

Politiken kan delas in i olika dimensioner. Louw (2010) menar att det finns tre olika, policy, 

process management och hype. De tre olika dimensionerna är sammankopplade och beroende 

av varandra, och står för olika delar av politiken.  

Policy är den dimension som främst förknippas med politik. Där skapas lagar, beslut formuleras 

och resurser fördelas. Den här dimensionen finns till för att upprätthålla politikens legitimitet. 

Den andra dimensionen, process management, består av en strategisk funktion som planerar hur 

politiken ska synas utåt. Det arbetet sker utom synhåll för allmänheten och består av att forma 

ideologier, identiteter och försöka förutspå vilken politik som får bäst genomslag. Den tredje 

och sista dimensionen är hype, vilket kort och gott är den del av politiken som syns utåt. Till 

skillnad från process management kan allmänheten ta del av den här dimensionen, och gör det 

framförallt via medier.  

De tre dimensionerna skapar tre olika produkter från politiken. Policy genererar den substans 

som krävs för att landet ska fungera, hype genererar den bild vi har av politiken och process 

management är det som binder dem båda samman (Louw, 2010).  

 

2.1.3 MEDIALISERING 

Medialisering är ett processorienterat begrepp som inriktar sig på de förändringar som sker i 

relationen mellan medier och politiker (Strömbäck, 2009). Medialiserad politik syftar på det 

faktum att vi i allt större utsträckning får kunskap och information om politik från media, och 

inte via interpersonell kommunikation. 

I föregående kapitel konstaterades att medieaktörer och politiska aktörer verkade inom två olika 

institutioner, som båda var påverkade av varandra (Nord & Strömbäck, 2009). Hvitfelt (2008) 

menar i likhet med det att det är svårt att rakt av skilja mellan politik och medier. Det är inte, 

och har heller inte varit under de senaste decennierna, två skilda sfärer. Idealbilden vore medier 

som fungerar som ett öppet och inkluderande forum för medborgare att diskutera politiken, en 

fristående arena som håller makten under uppsikt. Men för det krävs att medierna utgör en 

oberoende sfär från politiken (Wendt, 2012).  
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Vidare menar Hvitfelt (2008) att mediernas utbud bör ses som verklighetsfragment, där 

nyheterna är berättelser om verkligheten snarare än spegelbilder. Politiken utövas för att passa 

in i de här berättelserna, samtidigt som en del politiska processer har sitt ursprung i medierna.  

Stora delar av de politiska processerna utspelas i medierna, påverkas 

av medierna och avslutas, på ett symboliskt plan, i medierna. 

(Hvitfelt, 2008) 

Politik har till viss del kommit att bli samma sak som den information medierna tillhandahåller 

om politik. Eftersom de allra flesta idag får sin bild av och kunskap om politik via medier, blir 

det automatiskt viktigt för politiker att synas där (Hvitfelt, 2008). När politiken medialiseras 

anpassas den till mediernas sätt att arbeta. De politiker som klarar sig väl i media klarar sig 

oftast också väl i politiken. 

 

2.1.4 PERSONIFIERING 

Till följd av medialiseringen ser vi personifieringen. Begreppet används och diskuteras både 

inom politiken och inom journalistiken.  

Diskussionen om politikens personifiering i Sverige ökade i samband med riksdagsvalet 2010. 

Det valet framstod som mer personfixerat än tidigare val (Hermansson, Hermansson & Hagevi, 

2011). Den politiska diskussionen har kommit att handla allt mer om en persons moral och 

egenskaper, istället för dess ideologi och visioner. 

Frågor om trovärdighet blir centrala, och på vilket sätt vi relaterar 

till - tycker om eller inte tycker om - enskilda politiker tar allt mer 

utrymme. 

(Wendt, 2012) 

Det här har gjort att det nära, personliga och intima har hamnat mer i fokus. En persons moral 

och egenskaper blir allt viktigare, samtidigt som personens trovärdighet också spelar stor roll 

(Wendt, 2012).  

Den allmänna gränsen mellan det privata och offentliga har förskjutits det senaste årtiondet 

(Ilshammar, 2008). Internet har bidragit till att sudda ut den gränsdragningen, och intresset för 

det personliga har ökat genom användandet av sociala medier (Wendt, 2012). Twitter sägs 
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exempelvis öka känslan av närhet och bidrar till en intim och familjär närhet (Wendt, 2012). 

Eftersom vi väljer att berätta mer om oss själva via sociala medier idag, vet vi också mer om 

människorna i vår omgivning (Ilshammar, 2008).  

Inom journalistiken är begreppet personifiering starkt kopplat till medielogiken. Medielogik 

syftar på de villkor och förutsättningar som påverkar vad medierna rapporterar om, samt hur de 

utformar rapporteringen. Enligt Gudmund Hernes finns det ett överskott av information och ett 

underskott av uppmärksamhet (Strömbäck, 2009), vilket gör att medierna har ett behov av att 

fånga uppmärksamhet från publiken. 

Marknadsstyrningen som har kommit att prägla den politiska journalistiken innebär att det inte 

längre enbart är journalistiken som avgör huruvida en politisk nyhet är angelägen eller inte. Det 

bestäms också utifrån publikens villkor. 

Politisk journalistik utgår inte längre enbart från vad som kan vara 

bra för folk att veta, utan allt oftare från föreställningar om vad folk 

framför allt vill ha. 

(Hvitfelt & Nygren, 2008) 

Om journalistiken inte lockar en publik överlever den inte - ett nytt villkor som inte funnits i 

samma utsträckning förr (Hvitfelt & Nygren, 2008). En del av medielogiken är de 

berättartekniker som används för att fånga publikens uppmärksamhet. Tillspetsning, förenkling, 

polarisering, konkretion, intensifiering, stereotypisering och personifiering är de begrepp som 

brukar ingå (Strömbäck, 2009). Desto större möjlighet att använda någon eller några av 

berättarteknikerna, desto större chans att nyheten blir publicerad. Strömbäck (2009) slår fast att 

personifierade artiklar är en väldigt vanlig berättarteknik i svensk nyhetsjournalistik. Att 

personifiera en artikel gör det abstrakta mer konkret, vilket gör det mindre komplicerat för 

publiken. 

 

2.1.5 SOCIALA MEDIER 

Vidare är sociala medier i allmänhet och Twitter i synnerhet två relevanta begrepp för 

uppsatsen. Sociala medier är samlingsnamnet för webbplatser som kombinerar teknik, 

interaktion och användargenererat innehåll inom webb 2.0 (Wikipedia, 2013c). Twitter är ett 

socialt medium där användare delar med sig av statusuppdateringar på 140 tecken. 
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Sociala medier har en egen logik de fungerar efter, som är viktig att inte bryta (Strömbäck, 

2009). Vi delar upplevelser, erfarenheter, åsikter och innehåll med varandra, oberoende av tid 

och plats (Stakston, 2010). Stakston poängterar att sociala medier är verktyg utvecklade av 

människor - för människor. Det är inga statiska verktyg, utan de utgörs av mänsklig interaktion. 

Således blir de vad vi gör dem till.  

Twitter har en annorlunda målgrupp i jämförelse med exempelvis Facebook. Twitter anses ha en 

högre inlärningströskel än andra sociala medier, vilket kan förklara den annorlunda målgruppen 

(Stakston, 2011). Målgruppen är framförallt äldre och mediekunniga, opinionsbildare, politiker, 

journalister, marknadsförare och lärare. Twitter kan kopplas till begrepp som agendasättande, 

opinionsbildning, åsiktspåverkan och relationer med andra påverkare enligt Stakston (2011).  

Möjligheten att återpublicera andras inlägg, så kallade retweets, är en anledning till att 

information sprids snabbt på Twitter (Stakston, 2011). På Twitter används också hashtags, 

vilket är ett # följt av ett prefix. Exempelvis är #svpol den vanligaste hashtagen för diskussioner 

om svensk politik. Genom att använda hashtags går det att läsa inlägg samlade kring ett ämne 

eller händelse (Stakston, 2011).  

Twitters standardinställning är att all information ska vara tillgänglig för alla (jämför med 

Facebook som har en mer privat inställning). Twitter har också ett mer asymmetriskt 

förhållande gällande vem som kan följa vem. Det går att ha en följare och följa hundra personer, 

eller ha hundra följare och bara följa en person (jämför med Facebook där du blir vän med en 

person och således för ett symmetriskt förhållande). Av den anledningen kan Twitter ses som en 

mer vuxen typ av interaktion, och gör att det bör passa väl med politisk kommunikation (Grant, 

Grant & Moon, 2010). 

Sociala medier beskrivs ibland som det nya demokratiska mediet. Där finns förhoppningar om 

att det politiska samtalet ska förändras och inkludera en större mångfald av röster. Och således 

öppna för nya perspektiv och utmana de redan etablerade. Ibland går det så långt att sociala 

medier ska skapa revolutionär potential för politisk aktivism.  

Än så länge har inte sociala medier varit avgörande för att locka de rörliga väljarna vid val. De 

som använder sociala medier för politik tillhör de säkra eller troliga väljarna (Strömbäck, 2009). 

Dock kan sociala medier vara viktiga för att skapa engagemang hos sympatisörer, samt sprida 

budskapet ytterligare. Framförallt lämpar det sig för att bygga långsiktiga relationer.  
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2.2 TIDIGARE FORSKNING 

Det här kapitlet kommer att presentera delar av den tidigare forskning som finns inom ämnet. 

Först kommer forskning kring användande av Twitter presenteras, därefter Twitter och politisk 

kommunikation och slutligen svensk politik och Twitter. 

 

2.2.1 TWITTER 

I vad som brukar klassas som den första studien av Twitter identifierades tre kategorier av 

användare: information sources, friends och information seekers (Java et al., 2007). I samma 

studie identifierades också fyra syften med att använda Twitter: daily chatter, sharing 

information, reporting news och conversation.  

Ett par år senare publicerades en artikel som utgick från de fyra syftena med Twitter, och 

framförallt fokuserade på hur användare valde att konversera via Twitter. Studien visade att @ 

används för att adressera en annan person, och att innehållet i inläggen varierar beroende på om 

@ fanns med eller inte (Honeycutt & Herring, 2009). Inlägg med @ är mer fokuserade på att 

adressera en annan person, förmedla information till någon eller att uppmana andra. De 

tweetsen är således mer interaktiva. I kontrast är inlägg utan @ mer självfokuserande och 

allmänna.  

De allra flesta inlägg tenderar att svara på vad som länge ansågs vara Twitters standardfråga, 

"what are you doing?". Det vill säga att de allra flesta inlägg rapporterar om egna erfarenheter 

(Honeycutt & Herring, 2009). Engelska tweets är vanligast, följt av japanska och spanska, och 

av förklarliga skäl varierar språket under dygnet. 

 

2.2.2 TWITTER OCH POLITISK KOMMUNIKATION 

Två av de studier som genomförts gällande Twitter i kombination med politisk kommunikation 

har studerat hur kongressmedlemmar i USA respektive politiker i Australien använder sig av 

Twitter. 

Det kongressmedlemmar i USA skriver på Twitter är i stort sätt samma information som deras 

kontor i vanliga fall ger ut till media (Golbeck, Grimes & Rogers, 2009). De länkar till artiklar, 

blogginlägg och kommande evenemang samtidigt som tweetsen i många fall fungerar som 

rubrik på pressmeddelanden. I likhet med vad Honeycutt och Herring (2009) konstaterade om 

självfokuserande inlägg skriver även kongressmedlemmarna det. Det är tweets om dagliga 
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aktiviteter, möten, middagar och träning (Golbeck, Grimes & Rogers, 2009). Av 

kongressmedlemmarnas inlägg var lite mer än hälften informerande, och nästan hälften av alla 

inlägg innehöll länkar. Kongressmedlemmarna använde ytterst lite retweets och hashtags, 

knappt en procent av inläggen var en retweet eller innehöll en hashtag (Golbeck, Grimes & 

Rogers, 2009).   

Gällande politiker i Australien visar studier att de oftare har olåsta konton än allmänheten, och 

att de i större utsträckning faktiskt använder de konton de skapar (Grant, Grant & Moon, 2010). 

Medelvärdet och medianvärdet av antalet tweets per person var väldigt olika, då en del av 

politikerna stod för en väldigt stor mängd tweets, medan en del av politikerna stod för en väldigt 

liten del. I jämförelser framgick att politiker skrev fler inlägg än vad allmänheten gjorde, samt 

att de producerade fler inlägg kategoriserade som broadcast (tweets utan interaktion). Likaså 

framgick att andelen konverserande tweets var lika stor hos australiensiska politiker som hos 

allmänheten, vilket innebär att politiker inte hörs och syns mer på Twitter på grund av att de 

deltar i mer dialog än allmänheten (Grant, Grant & Moon, 2010). Däremot blir de användare 

som oftare deltar i dialog också oftare retweetade (Grant, Grant & Moon, 2010). En 

framgångsfaktor för att influera andra via Twitter skulle således kunna vara att använda Twitter 

för konversation. 

Utifrån resultatet från studien om kongressmedlemmar i USA framgår att de inte använder 

Twitter för att främja transparensen i samhället, utan snarare för att skapa räckvidd åt 

information (Golbeck, Grimes & Rogers, 2009). Innehållet är ofta ytligt och bidrar ytterst lite 

till att underlätta transparens. Det blir ingen ny form av kommunikation, utan samma 

kommunikation fast i en ny kanal. Utifrån resultatet från studien om politiker i Australien 

framgår att allmänheten är mer benägen att lyssna via Twitter, medan politiker hellre talar 

(Grant, Grant & Moon, 2010), vilket påminner om hur relationen mellan politiker och allmänhet 

vanligtvis ser ut.  

 

2.2.3 TWITTER OCH SVENSK POLITIK 

Från valet 2010 finns en studie inriktad på hur Twitter används inom svensk politik. Där menar 

författarna att Twitter inte fungerar bra för politiska diskussioner, utan att användandet handlar 

mer om spridning än om dialog (Larsson & Moe, 2011).  

Studien är begränsad till användandet av hashtagen #val2010, vilket var den mest bestående 

taggen kopplad till valet. Genom att undersöka de mest aktiva användarna under hashtagen 
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menar författarna att Twitter är en arena som främst gynnar redan etablerade aktörer, och 

nödvändigtvis inte möjliggör för nya röster i debatten (Larsson & Moe, 2011).  

Författarna anser inte att Twitter lyckas införliva de förhoppningar som finns om Twitter som 

ett demokratiskt främjande verktyg. Likaså visade det sig att de mest aktiva personerna inte 

nödvändigtvis fick några fördelar i valet (Larsson & Moe, 2011).  
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3. METOD 

Metodkapitlet innefattar tre delar. Den första går igenom valet av metod, den andra går igenom 

tillvägagångssätt och urval och den tredje går igenom metodkritik och avgränsningar. 

 

3.1 METODVAL 

Uppsatsens huvudfråga handlar om vilka svenska politiker som twittrar och hur de väljer att 

göra det. För att ta reda på det har jag samlat in en större mängd data från Twitter. Jag har dels 

arbetat med ett totalurval av samtliga riksdagsledamöter på Twitter, och dels arbetat med ett 

slumpmässigt urval till en kvantitativ innehållsanalys. 

Den kvantitativa innehållsanalysen möjliggör en överskådlig bild av ett större material, vilket 

underlättar analysen. Metoden lämpar sig framförallt för att undersöka det generella. Metoden 

ställer krav på att arbetet utförs systematiskt och formaliserat (Ekström & Larsson, 2010).  

Den kvantitativa innehållsanalysen som metod bygger på fyra grundläggande begrepp (Ekström 

& Larsson, 2010). Dessa har jag arbetat efter under hela processen. Dels har jag strävat efter att 

förhålla mig objektiv till mitt material och till min undersökning, och dels har jag försökt arbeta 

systematiskt och noggrant med mitt urval och min insamlade data. För att arbeta med kvantitet 

har jag haft stor användning av mitt kodningsschema och min kodningsinstruktion (se bilaga 1 

och 2). Genom att begränsa mig till det som går att utläsa av texterna, och använda variabler och 

instruktioner för att läsa av inläggen, har jag minimerat risken för feltolkningar och uppnått 

manifest.  

 

3.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH URVAL 

Jag inledde arbetsprocessen med att sammanställa en lista av de ledamöter som då hade en plats 

i riksdagen, tillsammans med deras ålder, kön och partitillhörighet. Den listan använde jag sen 

för att kartlägga hur stor andel som använde Twitter. Jag använde riksdagen.se (2013) som källa 

för riksdagsledamöterna, och sökte efter twitterkonton både via Twitters egen sökfunktion och 

via Google.  

För att söka efter ett konto som gick att koppla till en viss politiker använde jag politikerns för- 

och efternamn. På Google använde jag söktermen "site:twitter.com Förnamn Efternamn" för att 

begränsa mig till träffar endast på Twitter. Genererade det många träffar inkluderade jag parti, 
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stad eller liknande. Genererade det få träffar använde jag endast personens efternamn 

tillsammans med parti eller liknande.  

Arbetssättet förutsätter att politikern använder sitt riktiga för- och efternamn på Twitter, samt att 

de på något sätt är identifierbara som riksdagsledamot. Det kan vara genom en officiell bild, att 

de i sin biografi anger att de har en plats i riksdagen eller att de skriver inlägg som gör dem 

identifierbara. Genom att arbeta systematiskt och strukturerat har jag försökt minimera risken 

för fel i processen. I de fall då jag funnit satir-konton har jag varit extra uppmärksam.  

Listan sammanställdes 4-7 april 2013. Det innebär att det är sittande politiker under just den 

perioden som är med i studien. Därefter kan politiker ha lämnat sina uppdrag eller tillkommit. 

För fullständig lista över politiker som ingick i studien, se bilaga 3.  

Empirin samlades in under perioden 4 april 2013 - 25 april 2013. Samtliga tweets som skrevs 

laddades ner och sparades med hjälp av TAGS v5 (Hawksey, 2013). Sammanlagt blev det 

14435 tweets. Jag arbetade både med ett totalurval och ett slumpmässigt urval. Det 

slumpmässiga urvalet bygger på 15 aktiva konton vars inlägg sen låg till grund för 

innehållsanalysen. Se bilaga 3 för lista över politiker som ingick i innehållsanalysen.  

Innehållsanalysen kodades utifrån ett kodningsschema (se bilaga 1) med tillhörande 

kodningsinstruktion (se bilaga 2). Kodningsschemat byggde på de frågeställningar uppsatsen 

har och provkodades på en mindre del för att variablerna skulle fungera korrekt. Kodningen 

genomfördes i SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), ett statistikprogram.  

 

3.4 METODKRITIK OCH AVGRÄNSNINGAR 

Jag har valt att studera politisk kommunikation i sociala medier genom att undersöka vad 

riksdagsledamöter skriver om på Twitter. Jag undersöker därför inte hur det påverkar mottagare 

eller hur partiers strategier för Twitter ser ut. Det går att studera politiskt kommunikation i 

sociala medier på flera sätt, och min avgränsning har gjort att jag lagt fokus på hur Twitter 

används och hur innehållet ser ut. 

För att förstå vilka konsekvenser politisk kommunikation via sociala medier får i samhället 

krävs fler pusselbitar än den bit jag bidrar med. Hur stor spridning får det som skrivs? Och hur 

gör mottagare mening åt innehållet? Jag kan därför inte ge ett heltäckande svar på vad 

användandet av sociala medier egentligen innebär för samhället, utan som sagt, endast en liten 

pusselbit. 
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Mitt val av metod har också inneburit att jag baserar min analys på kvantitativ data. Det 

begränsar mig när det kommer till frågor kring politikernas egna förhållningssätt till Twitter, 

och hur de själva resonerar kring sina inlägg. Eftersom att min data endast bygger på den text 

som skrivs kan jag få svar på en del frågor, men inte alla.  

Studiens generaliserbarhet påverkas av att det är riksdagsledamöter på Twitter som har 

studerats. Även om riksdagsledamöter utgör en bra grupp för att studera politikers aktivitet på 

Twitter,  innebär det nödvändigtvis inte att studiens resultat går att generalisera till andra sociala 

medier.  
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4. RESULTAT 

Resultatet kommer att presenteras under fyra olika rubriker. Den första tar upp vilka politiker 

det är som twittrar, och hur åldersfördelning, könsfördelning och partitillhörighet ser ut. Den 

andra kommer att ta upp hur politikerna väljer att twittra, i vilken mängd och med vilken typ av 

tweets. Den tredje delen tar upp innehållet i tweetsen, medan den fjärde tar upp 

interaktionsmönster med andra användare. 

 

4.1 VEM TWITTRAR? 

I Sverige finns 349 ordinarie riksdagsledamöter. Av dem har 199 personer ett registrerat konto 

på Twitter, och 155 av dem använder det aktivt. Det innebär att 44,5% av ledamöterna har ett 

twitterkonto som de använder aktivt. För att anses aktiv krävdes att de skrev minst en tweet 

under den treveckorsperiod jag samlade in min empiri. Det är också på dem aktiva som jag 

baserar resultatet på.  

Figur 1 visar hur användandet av Twitter ser ut i förhållande till kön. I riksdagen finns 153 

kvinnor respektive 196 män. Av figuren framgår att 50% av kvinnorna i riksdagen är aktiva på 

Twitter, respektive 40% av männen.  

 

 

Figur 1: Twitteranvändande I förhållande till kön. Totalt finns 153 kvinnor och 196 män.   

 

50% 

40% 

Kvinnor Män 

Twitter och kön 
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Det är lätt att anta att yngre ledamöter använder Twitter i större utsträckning än vad äldre gör, 

vilket också visade sig stämma. Figur 2 redovisar hur den procentuella fördelningen mellan 

användande av Twitter i förhållande till födelseår ser ut. Där syns tydligt hur de yngre använder 

Twitter i större utsträckning än vad de äldre gör. 

 

 

Figur 2: Twitteranvändande I förhållande till födelseårtal. Sammanlagt finns 2 personer födda på 30-talet, 30 

personer födda på 40-talet, 112 personer födda på 50-talet, 106 personer födda på 60-talet, 73 personer födda 

på 70-talet, 25 personer födda på 80-talet och 1 person född på 90-talet.  

 

Figur 3 redovisar twitteranvändande i förhållande till partitillhörighet. Där framgår att 

Kristdemokraterna är de som använder Twitter i störst utsträckning, följt av Moderaterna. 

Folkpartiet är de som använder Twitter i minst utsträckning, följt av Sverigedemokraterna. 

 

 

Figur 3: Twitteranvändande I förhållande till partitillhörighet. Sammanlagt finns 19 personer från V, 112 från 

S, 25 från MP, 23 från C, 24 från FP, 19 från KD, 107 från M och 20 från SD. 
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Sett till blocktillhörighet finns även viss skillnad gällande användande av Twitter. Det blåa 

blocket (M, C, KD, FP) har fler aktiva användare än vad det röda blocket har (S, V, MP). Figur 

4 visar skillnaden i procent. 

 

 

Figur 4: Twitteranvändande i förhållande till blocktillhörighet. Sammanlagt finns 173 personer från det blåa 

blocket och 156 personer från det röda. Sverigedemokraternas 20 ledamöter är borträknade.  

 

Sammanfattningsvis har vi sett att kvinnor twittrar i större utsträckning än vad män gör, och att 

det framförallt är de yngre ledamöterna som finns representerade på Twitter. Kristdemokraterna 

är det parti där användandet procentuellt sett är mest utbrett, och det blåa blocket är något mer 

representerat än det röda. Mer om köns-, ålder- och partiskillnader presenteras i nästa kapitel, 

gällande hur de väljer att använda Twitter. 

 

4.2 HUR TWITTRAR DE? 

Sammanlagt skrevs 14435 tweets under den period jag samlade in min empiri. Av de 155 

ledamöter som är aktiva på Twitter ger det ett genomsnitt på 93 tweets per person, vilket är 

ungefär 13 tweets per vecka. I genomsnitt skrivs 4,2 tweets per dag och person.  

Variationen mellan antalet tweets per person är stor, en liten del av ledamöterna står för en 

väldigt stor del av inläggen, medan många skriver ytterst lite. Medianvärdet per dag och person 

är 1,5, vilket är en indikation på att spridningen är stor. Den ledamot som skrev flest inlägg hade 
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ett genomsnitt på 64,45 tweets per dag. Sammanlagt fanns sex ledamöter som skrev mer än 20 

inlägg per dag. 61 av ledamöterna skrev i genomsnitt mindre än en tweet om dagen. 

Figur 5 visar det sammanlagda antalet tweets per dag. Snittet för samtliga dagar är 656. Antalet 

per dag verkar bero på två faktorer, dels vilken veckodag det är, och dels på dagens agenda. 

Gällande veckodag skrivs i genomsnitt 621 tweets en måndag, därefter stiger antalet något per 

dag, och når toppen under torsdagen med ett snitt på 749. Därefter trappas det ner dagligen och 

slutar på ett snitt på 515 under en söndag. 

 

Figur 5: Antalet tweets per dag. 

 

I figur 5 ser vi att ett par toppar utmärker sig. Framförallt den 15 april, då 870 tweets skrevs, 

vilket är mer än vad det vanligtvis skrivs en måndag. Det kan förklaras med att bombdådet i 

Boston Marathon (Wikipedia, 2013a) inträffade den dagen. Andra toppar märks under de första 

dagarna, då fler inlägg skrevs än vanligt. Det kan förklaras med att Socialdemokraterna höll sin 

partikongress i Göteborg mellan 3 och 7 april. Twittrande i förhållande till dagens agenda tas 

även upp i kapitel 4.3, när de vanligaste hashtagsen presenteras.  

Alla tweets som skrivs går att dela upp i tre olika typer, beroende på hur de är utformade. Den 

första typen benämns som mentions, vilket identifieras av ett @ följt av ett användarnamn. Det 

innebär att en annan användare tilltalas eller att det förs en konversation. Förenklat skulle det 

kunna förklaras som de interaktiva tweetsen. Den andra typen benämns som broadcast, vilket är 

de tweets där användaren skriver ett inlägg utan att (med hjälp av en mention) tilltala någon. 

Förenklat skulle det kunna förklaras som envägskommunikation. Den tredje typen består av 
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retweets, vilket är då användaren har valt att återpublicera en annan användares tweet. Antingen 

genom att skriva ”RT” följt av det ordinarie inlägget, eller genom att använda den inbyggda 

funktionen i Twitter. 

 

Figur 6: Procentuell fördelning mellan de tre olika typerna av tweets. 

 

Figur 6 visar fördelningen mellan de tre olika typerna, baserat på det totala antalet tweets som 

skrevs under perioden. Majoriteten av de inlägg som skrivs är av typen mention, nämligen 44%. 

Därefter följer broadcast med 30% och retweets med 26%.  

För att se om kön, ålder och parti spelar in på vilken typ av tweets som används jämfördes de 

variablerna med varandra. Figur 7 visar att män och kvinnor använder Twitter relativt likartat. 

Möjligtvis att kvinnor i större utsträckning använder sig av broadcast och män använder 

retweets något mer. Konversation för de i lika stor utsträckning. 
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Figur 7: Användandet av de tre olika typerna i förhållande till kön. 

 

Om vi gör samma jämförelse men i förhållande till födelseårtal finns det några större skillnader. 

Det vi ser är att personer födda på 40-talet och 60-talet är de som minst använder mentions, 

medan de istället är de som mest använder broadcast. Personer födda på 80-talet är de som mest 

använder sig av mentions. Mest retweets använder de som är födda på 60-talet. Se figur 8 för 

procenttal.  

 

 

Figur 8: Användandet av de tre olika typerna I förhållande till födelseårtal. Eftersom stapeln från 90-talet 

endast hade baserats på en person är denne bortplockad. 
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Slutligen gör vi samma jämförelse med partitillhörighet, och då ser vi även här några små 

skillnader i användarmönster. Framförallt ser vi att samtliga partier i hög utsträckning använder 

sig av mentions. Moderaterna är de som utmärker sig på den punkten genom att använda minst 

mentions, men mest retweets. Centerpartiet skriver mest broadcast medan Folkpartiet använder 

den typen minst. Se figur 9 för procenttal.  

 

 

Figur 9: Användandet av de tre olika typerna I förhållande till födelseårtal.  

 

Det är svårt att uttyda några större skillnader mellan användandet av broadcast, mention och 

retweets gällande kön och parti, medan det finns en del större skillnader mellan 

åldersgrupperna. Sett till varje individ finns däremot stora skillnader. En del politiker använder 

endast broadcast, medan andra endast använder mention.  

Sammanfattningsvis är spridningen mellan antalet tweets per dag stor, där en del politiker 

twittrar väldigt mycket medan andra twittrar ytterst lite. Antalet tweets verkar följa andra 

agendor och öka vid vissa händelser. Ledamöterna använder i stor utsträckning mentions, vilket 

indikerar på att de i stor utsträckning för konversation på Twitter. Gällande ytterligare skillnader 

mellan kön, ålder och partitillhörighet fanns en del små skillnader, framförallt hos de yngsta och 

äldsta ledamöterna. I nästa kapitel undersöks vad ledamöterna väljer att twittra om.  

 

27% 

21% 22% 
20% 

30% 

18% 

34% 

25% 

49% 
46% 47% 

42% 

48% 
51% 

36% 

51% 

24% 

33% 
31% 

38% 

22% 

31% 30% 

23% 

V S MP C FP KD M SD 

Hur de twittrar baserat på parti 

% RT % @ % BC 



Cassandra Jangbrand 

POLITIKER SOM PRATAR POLITIK MED ANDRA POLITIKER 

25 (67) 

 

4.3 VAD TWITTRAR DE OM? 

Med hjälp av kapitel 4.1 och 4.2 vet vi vilka riksdagsledamöter det är som twittrar, samt lite om 

hur användarmönstren ser ut. I det här kapitlet redovisar jag det resultat som förklarar vad 

riksdagsledamöterna väljer att lyfta i sina inlägg.  

Ett vanligt förekommande fenomen på Twitter är så kallade hashtags. En hashtag är en form av 

tagg, eller märkning, som innebär ett # följt av ett namn på taggen. De här hashtagsen blir sen 

sökbara och gör att det går att läsa om olika ämnen, även från användare man vanligtvis inte 

följer.  

Figur 10 visar de tio vanligaste hashtagsen som riksdagsledamöter använde under den period jag 

samlade in materialet. Den överlägset vanligaste var #svpol, vilket är en förkortning för svensk 

politik. Den användes i genomsnitt 51 gånger om dagen. Den brukar i många fall benämnas som 

den officiella hashtagen för just svensk politik. Vidare ser vi att många av de vanligaste 

hashtagsen är starkt kopplade till en händelse. Till exempel #skongress (socialdemokraternas 

kongress) och #våp2013 (vårpropositionen presenteras). Vi ser även att #agenda och 

#SVTDebatt finns med bland de vanligaste, vilket tyder på att medieinnehåll finns representerat. 

Även #skongess har kvalificerat in sig som topp tio, vilket troligtvis är en felstavning av 

#skongress.  

 

 

Figur 10: Antalet av de tio vanligaste hashtagsen. 
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I kapitel 4.1 skrev jag att antalet tweets per dag verkade bero på andra agendor. Även här går det 

att anta att de olika hashtagsen varierar beroende på utomstående faktorer. Politiska 

sammankomster och medieinnehåll verkar påverka användandet av hashtags. Hade 

undersökningen genomförts under en längre period, eller under tre andra veckor, hade troligtvis 

topp tio sett väldigt annorlunda ut.  

En tweet är begränsad till 140 tecken, men det betyder inte att det inte går att infoga mer 

information. I figur 11 ser vi att en fjärdedel av alla tweets som skrivs innehåller en länk. Det 

betyder att en stor del av alla tweets egentligen innehåller mer information än vad som skrivs. 

Det kan exempelvis vara en nyhetsartikel, en bild, ett blogginlägg eller en länk till Facebook. På 

så vis går det att både sprida information och kringgå Twitters begränsningar. 

 

 

Figur 11: Antal inlägg med respektive utan länk.  

 

Hittills har all statistik som presenterats baserats på det totala antalet tweets som samlades in. 

Utöver det genomförde jag även en innehållsanalys på ett urval av de tweets som skrevs (se 

kapitel 3 för beskrivning av genomförande). Innehållsanalysen ligger till grund för resterande 

statistik som redovisas.  

För att få en förståelse för vad för information som sprids på Twitter, och vad riksdagsledamöter 

väljer att använda Twitter till, undersöktes innehållet i tweetsen. Figur 12 visar den procentuella 

fördelningen mellan de olika kategorierna av innehåll. 
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Alla tweets i urvalet kategoriserades beroende på dess innehåll: konversation, information, 

respons, åsikter, tips och övrigt. I de fall där en tweet innehöll delar från två av kategorierna var 

det det dominerande innehållet som användes. Till exempel, i en konversation kan en åsikt 

framföras, då var det den dominerande uttrycksformen jag använde mig av. 

 

 

Figur 12: Procentuell fördelning gällande innehåll i tweetsen. Baserat på en total av 1339 tweets. 
 

I figur 12 ser vi att 35% av tweetsen hade konversation som främsta innehåll. Majoriteten av 

dem var en del av en längre konversation, med en eller flera andra twitteranvändare, där en 

fråga diskuterades. Det kunde även vara ett svar på en fråga som någon annan ställt. Nedan är 

ett exempel på en tweet kategoriserad som konversation där en riksdagsledamot diskuterar 

religion med tre icke-politiker. 

@DanielSundstrom @principens @ELisaJansson Islam skiljer 

fortfarande inte på andlig och världslig sfär. Det gör kristendomen. 

(Jomshof, 2013) 

Konversationerna på Twitter påverkas av det faktum att endast 140 tecken är tillåtna. Det ger en 

speciell karaktär till diskussionerna eftersom de ofta blir korta och konkreta. 

Den näst största kategorin gällande innehåll är information, vilket stod för 27,9% av tweetsen. 

Kategorin information går sen att dela upp i två underkategorier, beroende på om innehållet var 

av politisk karaktär eller personlig karaktär. Politisk karaktär kategoriserades det som när 
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innehållet rörde en politisk sakfråga eller det arbete som politikern utför. Personlig karaktär 

kategoriserades det som när information handlade om den egna personen, dess fritid och livsstil 

exempelvis.  

 

 

Figur 13: Procentuell fördelning inom kategorin information. Baserat på en total av 374 tweets. 

 

I figur 13 ser vi att majoriteten av inläggen som kategoriserades som information handlade om 

politik och det arbete som politikern utför. Många av de inläggen var lägesuppdateringar, det 

vill säga att det handlade om vad politikern gjorde just nu. Alternativt handlade det om politiska 

sakfrågor. I exemplet nedan ser vi en tweet som kategoriserades som information om politik och 

arbete.  

Då var det dags för lite politisk vardag, kommunfullmäktige. 

(Wasberg, 2013) 

En fjärdedel av inläggen var av mer personlig karaktär. Det handlade ofta om resor och fritid, 

men även medieanvändande. Exemplet nedan är ett exempel på en tweet som kategoriserades 

som information om det egna/personliga. 

Trots cliffhanger:n i den sista meningen av #Borgen föredrar jag 

#Newsroom . Men jag antar jag får ge det en chans till. Kanske. 

(Åkesson, 2013a) 

Vidare är kategorin respons relativt stor, och står för drygt en femtedel av alla tweets. Det är 

framförallt respons på andra politikers agerande, dels beröm (oftast till det egna partiet/blocket) 

74,5% 

25,5% 

Information 

Information om politik och 
arbete 

Information om det 
egna/personliga 



Cassandra Jangbrand 

POLITIKER SOM PRATAR POLITIK MED ANDRA POLITIKER 

29 (67) 

 

och dels kritik (oftast till andra partier). Det kan också vara respons på företags agerande, på 

händelser i samhället och på olika uttalanden. Andelen inlägg klassade som respons ökade när 

exempelvis Agenda sändes, och när vårpropositionen presenterades. Nedan är ett exempel på en 

tweet av typen respons, som skrevs under Stefan Löfvens tal på Socialdemokraternas kongress. 

I långa förhållanden kan det storma, ibland gå på sparlåga. Men så 

tänds det & hjärtat brinner. Tack Stefan! #skongess #löfven #passion 

(Bergstedt, 2013) 

Drygt en tiondel av inläggen kategoriserades som åsikter, vilket är de tweets där en tydlig åsikt 

framfördes. Det rörde oftast olika politiska frågor. Nedan är ett exempel på en tweet som 

kategoriserades som åsikt. 

För hälsa, välfärd och jobb krävs en genomtänkt miljö- och 

matpolitik. Kvinnor i fertil ålder och barn ska inte äta #dioxinfisk. 

Anser jag. 

(Ernkrans, 2013b) 

Utöver att kategorisera tweetsen enligt deras innehåll, kategoriserades de även utifrån ämne. I 

figur 14 presenteras de olika kategorierna procentuellt.  
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Figur 14: Procentuell fördelning gällande tweetsens ämne. Baserat på en total av 1339 tweets. 
 

Mer än hälften av tweeten handlade föga förvånande om politik och samhälle. En tiondel 

handlade om det egna/personliga och resterande ämnen hade endast ett fåtal procent var. En stor 

kategori blev oklart, vilket förklaras genom att många tweets som ingick i en konversation var 

korta och svåra att uttyda ett ämne. Av dem som kategoriserades som oklart var 91% 

kategoriserade som konversation i föregående indelning. Nedan är ett exempel på en sådan 

tweet som inte gick att identifiera ett ämne på. 

@Arkelsten Tipp topp tommel opp! 

(Hultberg, 2013a) 

I figur 15 har kategorin politik och samhälle delats upp i fyra underkategorier. Syftet med den 

uppdelningen är främst att se vilket geografiskt perspektiv de har, lokalt, nationellt eller 

internationellt. Kategorin övrigt används när det geografiska perspektivet inte går att uttyda.  
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Figur 15: Procentuell fördelning mellan de inlägg som kategoriserades som politik och samhälle. Procenten 

baseras på en total av 777 tweets.  

 

Framförallt har ledamöterna ett nationellt perspektiv, 62,5% av tweetsen handlar om nationell 

politik eller politiskt arbete som utförs på nationell nivå. Exemplet nedan kategoriserades som 

nationell politik. 

Glädjande siffror om Sveriges sjunkande utsläpp. Vi är på rätt väg! 

http://t.co/fRe1RlDOa0 #swgreen #svpol 

(Hultberg, 2013b) 

Gällande lokal och internationell politik var det tydligt att en del ledamöter bidrog mer till dem 

än andra. Antagligen beror det på vad deras övriga politiska åtaganden är utöver deras plats i 

riksdagen. Ett fåtal valde att interagera med politiker från andra länder, vilket förutsatte att 

inläggen skrevs på andra språk. Nedan är ett exempel på en tweet som kategoriserades som 

internationell politik. 

Debate on trafficking and prostitution in Europe. Our Swedish 

policeofficer should make this presentation all over the world! Proud. 

(Acketoft, 2013) 

Även om en stor del av tweetsen hade politik och samhälle som ämne var det en dryg tiondel 

som handlade om det egna/personliga (se figur 14). Av de tweets som hade det egna/personliga 
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var 45% av dem kategoriserade som information (se figur 12) och 50% som en konversation (se 

figur 12). Det innebär att de främst behandlar det egna/personliga genom information och i 

konversationer med andra, och inte genom att uttrycka åsikter eller ge respons. Nedan ses ett 

exempel på en tweet som hade det egna/personliga som ämne.  

@lotta_berg :-) Köpte faktiskt bukett t min fru idag. Trevlig helg! 

(Jacobsson Gjörtler, 2013a) 

Gällande övriga ämnen i figur 14, så som sport och fritid och språk och kultur, framgick tydligt 

att de tenderade att öka under perioder. Det skrevs mer om sport och fritid i samband med ett 

evenemang, samtidigt som språk och kultur ökade under kvällar och på söndagar. Det var också 

tydligt att en del politiker bidrog till vissa ämnen, medan andra bidrog till andra. Framförallt var 

det en del som ofta diskuterade religion och historia. Det här skulle kunna innebära att 

fördelningen mellan de olika ämnena hade sett annorlunda ut om ett annat slumpmässigt urval 

hade gjorts. 

Förutom innehåll och ämne undersökte jag även i vilken roll politikern skrev sina inlägg. Figur 

16 visar den procentuella fördelningen mellan rollen som politiker, rollen som privatperson och 

både och/odefinierbar.  

 

 

Figur 16: Procentuell fördelning mellan vilken roll politikern skriver i. Baserad på en total av 1339 tweets. 
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I Figur 16 framgår att majoriteten av inläggen skrivs i rollen som politiker. 67% i jämförelse 

med 10,9% som istället skrivs i rollen som privatperson. En relativt stor del, mer än en 

femtedel, är antingen odefinierbar eller skrivs både i rollen som privatperson och i rollen som 

politiker. Nedan är ett exempel på en tweet där rollen är otydlig, och det både finns inslag av 

rollen som politiker och rollen som privatperson. 

Inser att jag varit för mycket av en tidsoptimist och avbokar ett antal 

möten för att hinna åka hem emellanåt. 

(Ceballos, 2013b) 

Slutligen undersöktes också förutom ledamotens roll också deras intention. Detta gjordes utifrån 

den dominerande uttrycksformen i inläggen, och är en tolkning av vad syftet med tweeten kan 

tänkas vara. Endast de tweets som är av typen broadcast användes till den här indelningen, 

eftersom att retweets och mentions kan vara svåra att uttyda ett syfte med. 

Figur 17 visar den procentuella fördelningen för de tre olika intentionerna, delge 

upplevelser/erfarenheter, marknadsföra/positionera och opinionsbilda. En kategori för annat 

användes också, och de inlägg som hamnade där hade ofta ett syfte kring att upplysa/informera 

eller ett oklart syfte.  

 

 

 

Figur 17: Procentuell fördelning mellan de tre olika intentionerna, plus annat. Baserat på en total av 

558 tweets (endast de tweets som är av typen broadcast).  
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Störst är kategorin för att delge upplevelser/erfarenheter på 36,4%, följt av att opinionsbilda på 

32,8%. Kategorin för att marknadsföra/positionera var visserligen den minsta (bortsett från 

annat), men i många fall också den mest intressanta. Den går i sin tur att dela upp i 

underkategorier, beroende på vem man marknadsför/positionerar med sin tweet. Figur 18 visar 

den procentuella fördelningen mellan att marknadsföra/positionera partiet, sig själv eller 

politiken som fenomen. 

 

 

Figur 18: Procentuell fördelning inom kategorin marknadsföra/positionera. Baserat på en total av 128 tweets. 
 

Endast 7% av de tweets som kategoriserades som att marknadsföra/positionera hade som syfte 

att lyfta fram politiken som fenomen. Nedan är ett exempel på hur en sådan tweet ändå kan se 

ut. 

Kammardebatterna kan alltid följas på http://t.co/LOxqXqvOqX och 

sänds ofta av SVT - just nu i SVT2. #svpol 

(Jacobsson Gjörtler, 2013b) 

Framförallt handlade marknadsföringen ändå om att lyfta fram och positionera antingen partiet 

eller sig själv. Nedan är ett exempel på hur en tweet vars syfte är att marknadsföra/positionera 

partiet kan se ut. 

Har mött de Gröna i Mozambique och Zimbabve ikväll. Fantastiskt att 

alltid ha en grön familj att möta var man än är. 
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(Ceballos, 2013a) 

Sammanfattningsvis vet vi av det här kapitlet att #svpol är i särklass den vanligaste hashtagen 

bland ledamöter. Andra populära hashtags verkar bero på andra agendor och vara bundna till 

evenemang och händelser. Vi vet också att en fjärdel av inläggen innehåller länkar som kan leda 

läsarna vidare till mer än de 140 tecken som Twitter egentligen begränsar.  

Gällande tweetens innehåll kategoriseras de flesta som konversation, även om information och 

respons också är två stora kategorier. Av kategorin information är det främst information som 

rör arbetet som politiker och politiska sakfrågor. Endast en fjärdedel är information om det 

egna/personliga. Gällande tweetens ämne är det kategorin politik och samhälle som är 

överlägsen, och då framförallt nationell politik. 

Riksdagsledamöterna skriver främst sina inlägg i rollen som politiker, endast en tiondel skrivs i 

rollen som privatperson. Trots det finns det en stor gråzon där det inte går att definiera en roll 

eller där de antas skriva både i rollen som privatperson och som politiker. När det kommer till 

ledamöternas intention med inläggen är det största syftet att delge upplevelser och erfarenheter. 

När syftet är att marknadsföra eller positionera är det främst det egna partiet, följt av den egna 

personen, som lyfts fram.  

Hittills i resultatet har vi gått igenom vilka ledamöter det är som twittrar, hur de twittrar och nu 

senast vad de twittrar om. Den fjärde och sista delen av resultatkapitlet kommer att redovisa 

vilka interaktionsmönster politiker har på Twitter. 

 

4.4 VEM TWITTRAR DE MED? 

Den sista delen av resultatet kommer att redovisa de interaktionsmönster som finns på Twitter. 

För det första är det ibland svårt att avgöra vem politikern vill tilltala med sina tweets, eftersom 

innehållet ibland är lättolkat och ibland svårtolkat. Det finns ibland indikationer på att de vill nå 

ut till den vanliga medborgaren som inte är politiskt aktiv, som till exempel tweeten nedan. 

Votering i kammaren, dvs knapptryckning. Idag diverse 

beslutspunkter från Utbildnings-, Närings- och Utrikesutskotten. 

(Åkesson, 2013b) 

I andra fall finns det indikationer på att de snarare skriver för varandra, och vill nå ut till andra 

politiskt aktiva. Till exempel tweeten nedan. 
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Bra @annieloof och #centerpartiet, ingen prop om 

månadsrapportering, MUPP aviseras i vårbudget. Vem utom Bygg o 

oppositionen vill MUPPa? 

(Lundgren, 2013) 

I innehållsanalysen valde jag att undersöka vem de interagerar med via Twitter. Först ställdes 

frågan ”vem konverserar man med?”, och den frågan ställdes endast till de tweets av typen 

mention. Figur 19 visar den procentuella fördelningen av resultatet från den frågan. 

Av figur 19 framgår att 39,9% av konversationerna förs med en person som kan kategoriseras 

som elit. Med elit åsyftas en person som kan antas ha större möjlighet än gemene man att göra 

sin röst hörd (se bilaga 2 för kodningsinstruktion). 34,2% förs med medborgare och 9,5% förs 

med en organisation. En organisation kan vara ett företag, en kommun, ett projekt eller ett konto 

som på något annat sätt inte en består av en person utan ett intresse.  

 

 

Figur 19: Procentuell fördelning gällande vem de för konversation med. Baserat på en total av 547 tweets. 
 

En konversation på Twitter kan bestå av flera parter, och kategorin flera parter innebär just att 

det finns flera parter från flera grupper representerade. Till exempel en person som kategoriseras 

som medborgare, och en person som kategoriseras som elit, då har den kodats som flera parter. 

Om en konversation förts med två medborgare, har den kodats som medborgare.  

Kategorin elit går sen att dela upp i ett par underkategorier, beroende på varför personen anses 

räknas dit. Figur 20 redovisar resultatet av den indelningen.  

39,9% 

34,2% 

9,5% 

16,5% 

Konversation 

Elit 

Medborgare 

Organisation 

Flera parter 



Cassandra Jangbrand 

POLITIKER SOM PRATAR POLITIK MED ANDRA POLITIKER 

37 (67) 

 

 

 

Figur 20: Procentuell fördelning gällande olika eliter. Baserat på en total av 303 tweets. 
 

Av figur 20 framgår tydligt att riksdagsledamöterna tenderar att konversera med andra politiskt 

aktiva personer. 69,3% av konversationerna förs med politiskt aktiva. Utöver det förs 9,9% 

konversation med en journalist eller en högre uppsatt inom media. 8,9% av konversationerna 

med eliter innehåller flera parter, där exempelvis en är politiskt aktiv och en annan från 

utbildningssektorn. 

Gällande riksdagsledamöternas interaktionsmönster ställde jag även frågan ”vems inlägg 

återpublicerar man?”. Till den analysen användes endast de inlägg som var av typen retweet. 

Figur 21 visar den procentuella fördelningen av det resultatet. 
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Figur 21: Procentuell fördelning gällande vems inlägg de återpublicerar. Baserat på en total av 234 tweets. 
 

Om figur 19 och 21 jämförs framgår att ledamöterna hellre för konversation med medborgare än 

återpublicerar deras inlägg. Det framgår också att organisationer har en relativt stor möjlighet att 

sprida sitt material via politikernas twitterflöden. Figur 21 visar att majoriteten av de inlägg som 

återpubliceras kommer från någon form av elit. Även här delades kategorin elit upp i ett par 

underkategorier, se figur 22. 

 

 

Figur 22: Procentuell fördelning gällande olika eliter. Baserat på en total av 137 tweets. 
 

Jämförs figur 20 och 22 framgår att journalister i relativt stor utsträckning kan få sina inlägg 

återpublicerade i politikers twitterflöden, det är procentuellt sett vanligare än att de för 
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konversation med varandra. I båda figurerna är det tydligt att det främst är interaktion med 

andra politiskt aktiva.    

Sammanfattningsvis av det här delkapitlet vet vi att politikerna använder ett varierat språk, och 

att det i en del fall blir otydligt vem det är de försöker tilltala. Konversationerna som förs är 

främst med olika eliter i samhället. Vid konversationer med eliter är det framförallt med andra 

politiskt aktiva. När politiker använder retweets och återpublicerar andras inlägg är det främst 

från andra eliter, även om organisationer har en relativt stor möjlighet att synas. Av de inlägg 

som återpubliceras från eliter kommer de främst från politiskt aktiva personer, och möjligtvis 

från journalister.  
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5. ANALYS 

Analysen utgår från det som redovisats i resultatkapitlet och det som presenterats i teorikapitlet.  

Det första delkapitlet tar upp tre huvudsakliga användningsområden för Twitter. Det andra 

delkapitlet sammanfattar vad politiker skriver om och vem de skriver med på Twitter. Det sista 

delkapitlet lyfter politikers twitteranvändande i förhållande till förändringar inom det politiska 

landskapet.  

 

5.1 TWITTER SOM KOMMUNIKATIONSKANAL 

Resultatet visar att politiker använder Twitter för tre huvudsakliga användningsområden. De tre 

användningsområdena är konversera, informera och kommentera.  

Det första användningsområdet, konversation, framgår tydligt av resultatet. Dels genom att 44% 

av alla inlägg som skrivs innehåller en mention, dels genom att innehållsanalysen visar att 35% 

av inläggen är en del av en konversation. Enkelriktade budskap fungerar sällan bra i sociala 

medier (Strömbäck, 2009) och det finns en poäng med att inte bryta den logik som råder. Som 

Stakston (2010) skriver är sociala medier utvecklade av människor – för människor. Av den 

anledningen visar politikers twitteranvändande att det troligtvis finns en tanke eller en viss 

mognad bakom användandet, och att en majoritetet är insatta i hur mediet fungerar. Jämförs 

resultatet från den här studien med USA:s kongressmedlemmar 2009 framgår ett helt annat 

användningssätt (Golbeck, Grimes & Rogers, 2009), där mognaden och förståelsen för mediet 

troligtvis inte var lika stor. Forskning visar också att politiker som konverserar med andra via 

Twitter tenderar att bli retweetade oftare, det vill säga, få sitt innehåll spritt till en större grupp 

av människor (Grant, Grant & Moon, 2009). Det finns med andra ord en vinst i att delta i 

konversationerna på Twitter.  

När politisk kommunikation studeras görs det oftast med utgångspunkt från samspelet mellan 

tre aktörer, politiker, medborgare och journalister. Här visar resultatet att interaktion finns 

mellan politiker och journalister, och politiker och medborgare. Av all konversation som sker 

via Twitter är 39,9% mellan olika elitgrupper i samhället och 34,2% med medborgare. Om vi 

ser närmare på elitgruppen framgår att 69,9% av konversationen med elitgrupper sker med 

andra politiskt aktiva, och 9,9% av konversationen med elitgrupper sker med journalister.  
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En annan typ av interaktion via Twitter är när andras inlägg retweetas. Strax över en fjärdedel 

av politikernas inlägg som postades var en retweet, vilket betyder att personen har tagit en 

annan användares inlägg och återpublicerat det till sina egna följare. I jämförelse med de 

konversationsmönster som presenterades i föregående stycke, är politiker mer benägna att 

återpublicera innehåll från elitgrupper, och mindre benägna att återpublicera innehåll från 

medborgare.  

En annan intressant aspekt gällande politikers konversation via Twitter är att organisationer, 

företag, myndigheter och så vidare, finns med i interaktionerna. En tiondel av all konversation 

som förs är med en organisation och mer än vart fjärde inlägg som återpubliceras kommer från 

en organisation. Det finns med andra ord god anledning för organisationer att interagera med 

politiker på Twitter, eftersom det finns möjlighet att få sitt innehåll spritt till en bredare krets.  

Sammanfattningsvis finns det en interaktion mellan de tre aktörer som utgör grundpelarna i 

politisk kommunikation, politiker, medborgare och journalister. Den största delen av 

interaktionsmönstret sker dock internt, politiskt aktiva emellan. Det kommer jag att diskutera 

mer under nästa delkapitel, 5.2.  

Det andra användningsområdet är informera. Det ser vi till exempel genom att 27,9% av 

innehållet kategoriseras som information och 36,4% av inläggen har som intention att delge 

upplevelser och/eller erfarenheter. Tidigare studier har också pekat på att informerande tweets 

tillhör de vanligaste (Golbeck, Grimes & Rogers, 2009). I innehållsanalysen har jag valt att göra 

en uppdelning mellan de inlägg som informerar om politik och arbete, och de som informerar 

om det egna och/eller personliga. 74,5% av de informerande inläggen handlar om politik och 

arbete, och resten handlar om den egna personen.  

Just gällande de informerande inläggen kan vi se en uppdelning mellan att skriva inlägg i rollen 

som privatperson och att göra det i rollen som politiker. Av de informerande inlägg som 

handlade om politik och arbete var 99% skrivna i rollen som politiker, medan information om 

det egna och/eller personliga i 53% av fallen skrevs i rollen som privatperson. Mer om hur 

Twitter är en arena där både ens privatperson och offentliga person möts kommer jag att lyfta i 

kapitel 5.3.  

Det tredje och sista användningsområdet är kommentera. Resultatet tydliggör hur Twitter inte är 

ett separat fenomen oberoende av sin omgivning, utan snarare sammankopplat med omvärlden. 

Ett av de tydligaste tecknen på att Twitter agerar tillsammans med omvärlden är hur antalet 
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tweets per dag varierar, beroende på vad som händer i omvärlden. Mer skrivs när någonting 

utöver det vanliga inträffar. Likaså kan vi se att många av hashtagsen är starkt kopplade till en 

händelse, antingen politiskt så som #skongress (Socialdemokraternas kongress) eller mediala så 

som #agenda (SVTs TV-program). Ytterst få av de vanligaste hashtagsen verkar oberoende av 

utomstående händelser, och få av dem är troligtvis bestående över en längre tid.  

Vi kan också se att inläggens ämne varierar beroende på vad som ger i omgivningen. Det är inte 

ovanligt att politiska framträdanden, debattinlägg och dylikt får kommentarer från andra 

politiker via Twitter. Att ge respons är en relativt stor del av de inlägg som skrivs. 

Innehållsanalysen visar att 20,8% av inläggen som skrevs kan kategoriseras som respons. 

Jag tolkar det som att Twitter fungerar som en kommentarsfunktion till sin omvärld. Politiker 

använder Twitter för att kommentera både politiska händelser men också annat.  

Att konversera, informera och kommentera är med andra ord de tre största 

användningsområdena som politiker har för Twitter. I nästa kapitel kommer jag att gå in på 

vilka ämnen de väljer att ta upp, och vem de främst konverserar med.  

 

5.2 POLITIKER PRATAR POLITIK MED POLITIKER 

Vill man kortfattat beskriva resultatet från den här studien går det att göra genom att konstatera 

att det är politiker som pratar politik med andra politiker.  

Innehållsanalysen visar att det vanligaste ämnet politiker väljer att ta upp är föga förvånande 

politik och samhälle. 58% av alla inlägg som skrivs går att kategorisera som det, vilket är det 

överlägset största ämnet som diskuteras. Om vi bryter ner ämnet politik och samhälle ser vi att 

majoriteten av inläggen är av nationell karaktär. Eftersom de har gemensamt att de sitter med i 

riksdagen är det rimligt. En del av inläggen har också internationell karaktär, och en del till och 

med lokal. Framförallt är det tydligt att en del av personerna bidrar mer till de internationella, 

och en del mer till de lokala, troligtvis på grund av deras övriga politiska åtaganden.  

I föregående kapitel tog jag upp interaktionsmönster mellan politiker och medborgare, och 

politiker och journalister. Även om interaktion förekommer dem emellan sker den främsta 

interaktionen med andra politiker. Andra studier har tidigare pekat på att Twitter tenderar att 

sammanfoga användare beroende på deras ämnen och intressen (Brandel, 2013), vilket vi även 

kan se ske här. Av all konversation som sker är 39,9% med elitgrupper, och inom den 

elitgruppen är 69,3% med andra politiskt aktiva personer. Av alla inlägg som retweetas är 
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59,0% från elitgrupper varav 67,9% av dem kommer från politiskt aktiva. Interaktionen 

politiker emellan verkar vara oberoende av vilka politiska uppdrag personen har. Konversation 

sker mellan både hobbypolitiker och högt uppsatta politiker. Likaså verkar inlägg retweetas 

oberoende av personens nivå inom politiken. 

Att säga att politiker på Twitter tenderar att prata om politik med andra politiker ger inte hela 

bilden av hur användandet ser ut. Det är givetvis en hårddragen bild av hur riksdagsledamöter 

använder Twitter, men ger ändå en bild av hur det övervägande användandet fungerar.  

 

5.3 MEDIALISERING OCH PERSONIFIERING 

En av frågeställningarna till den här uppsatsen var hur politikers användande av Twitter kan 

förklaras utifrån medialisering och personifiering. Resultatet från studien visar att det går att 

argumentera för att Twitter bidrar både till medialisering och till personifiering. 

Medialisering är ett processorienterat begrepp, inriktat på de förändringar som sker i relationen 

mellan politiker och medier (Strömbäck, 2009). I kapitel 5.1 tog jag upp interaktionen mellan 

politiker och journalister, och konstaterade att det både förs konversation grupperna emellan 

samt att politiker i viss mån retweetar journalisters inlägg. Det går därför att argumentera för att 

Twitter har öppnat upp för ytterligare interaktion mellan grupperna, även om det är svårt att 

avgöra huruvida det är en ny form av interaktion, eller bara samma interaktion i nytt format och 

ny kanal. 

Motivet till politikers användande av Twitter (eller sociala medier i allmänhet) går att se på ur 

två perspektiv. Det första och vanligaste perspektivet utgår från att politiker använder sociala 

medier för att publicera sig själva, utan att behöva gå via journalister. På så sätt begränsas de 

inte heller av medielogik. Enligt det perspektivet bidrar sociala medier till att sudda ut gränserna 

mellan politik och journalistik (Wendt, 2012). Det perspektivet sett till den här studien betyder 

att det riksdagsledamöter skriver på Twitter också är det innehåll de vill sprida till omgivningen. 

De gör det i så fall för att återta makt och kringgå journalistiken, och på så sätt publicera sig 

själva.  

Det andra perspektivet är att politikerna använder sociala medier som en anpassning till den 

medialiserade politiken (Wendt, 2012). Enligt det perspektivet är det politikerna själva som 

upprätthåller medielogiken genom användandet av sociala medier. Det innebär att det inte bara 

är journalistiken som förenklar politiken, utan också politikerna själva. Wendt (2012) drar det 
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till sin spets genom att skriva ”för att upprätthålla medielogik behövs kanske inte längre några 

journalister”.  

Från den här studien sett går det att argumentera för att politikernas användande av sociala 

medier skulle kunna vara en anpassning till den medialiserade politiken. Ett tecken på det är det 

stora antal ledamöter som har ett twitterkonto registrerat, men som inte använder det. Kanske 

finns där en tanke om att man bör finnas på sociala medier, snarare än att man vill finnas där? 

Det går också att se tecken på att medielogiken återfinns även i politikernas twittrande. 

Medielogiken innefattar sju begrepp, där personifiering, tillspetsning och polarisering är tre av 

dem (Strömbäck, 2009). Personifiering diskuteras senare i kapitlet. Tillspetsning och 

polarisering syns tydligt i politikernas twittrande. Ett exempel är när två politiker skriver om 

samma sak, men ger två helt olika bilder av situationen:  

Miljö-och jordbruksutskottet tar emot Naturvårdsverket 25/4 för 

uppföljning om att 14 av 16 miljömål INTE nås. Inte i år heller. 

#miljömål 

(Ernkrans, 2013a) 

Glädjande siffror om Sveriges sjunkande utsläpp. Vi är på rätt väg! 

http://t.co/fRe1RlDOa0 #swgreen #svpol 

(Hultberg, 2013c) 

Det här blir också ett tydligt exempel på att det som publiceras på Twitter bara är fragment av 

den politiska verkligheten. Att följa en politiker på Twitter kan ge känslan av att följa en 

politikers vardag. De berättar vilka möten de går på, vilka frågor de driver, ger oss fakta och 

siffror samtidigt som de uttrycker vilka ståndpunkter de har i olika frågor. Men det är inte, och 

kan omöjligt vara, hela bilden av den politiska verkligheten de visar upp. Hvitfelt och Nygren 

(2008) menar att media inte speglar verkligheten, utan bara innehåller delar av den, och det 

stämmer in även på Twitter. 

Vi kan också med hjälp av Louws (2012) indelning av politikens tre dimensioner se hur Twitter 

inte bidrar till att offentliggöra någon ny dimension av politiken. Hans begrepp hype, som 

innefattar den dimension av politiken som syns utåt, är också den dimension som offentliggörs 

via Twitter. Hype är det vi vanligtvis tar till oss via medier, vilket även gör det rimligt att 
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inkludera sociala medier i det. Det riksdagsledamöter publicerar på Twitter är således en del av 

dimensionen hype.  

Twitter bidrar till medialiseringen, och gör att medborgare kan få ytterligare kunskap om politik 

via medier. Det går även att argumentera för att Twitter bidrar till personifieringen, som är en 

följd av medialiseringen. Personifieringen går ut på att det personliga, nära och intima har 

hamnat allt mer i fokus (Wendt, 2012). I den här studien har vi sett att en tiondel av tweetsen 

som riksdagsledamöter skriver har det egna eller det personliga som ämne. Vi ser också att 

många använder Twitter för att delge egna erfarenheter och/eller upplevelser, vilket är vanligare 

än att använda det för att opinionsbilda eller marknadsföra. Vilket annars skulle kunna antas 

vara det vanligaste för en politiker.  

Traditionellt sett verkar politiker inom tre olika sfärer. Den politiska sfären, den medierade 

sfären och den privata sfären (Corner & Pels, 2003). Medborgare har framförallt fått ta del av 

den politiska och den medierade sfären tidigare, men resultatet från den här studien visar att vi 

även får ta del av den privata sfären. Politiker skriver inlägg både i rollen som politisk person, 

men också som privatperson. Corner och Pels (2003) skriver att den privata sfären har kommit 

att användas allt mer i det politiska arbetet, framförallt för att skapa en politisk identitet. 

Politikers användande av Twitter skulle kunna vara ett sätt att forma den politiska identiteten.  

Överlag sägs sociala medier bidra till den närhet vi upplever i allt större utsträckning med 

politiker (Wendt, 2012). Det kan delvis förklaras genom att politiker i sociala medier till viss del 

framträder i rollen som privatperson. Därmed inte sagt att det nödvändigtvis är ny information 

om politikern som vi får ta del av. Däremot kan det, precis som Wendt (2012) skriver, bidra till 

att vi upplever en närhet.  

Sociala medier är en arena där den privata personen och offentliga personen möts. Det finns 

också en stor gråzon, där det är svårt att avgöra huruvida politikern agerar i rollen som politiker 

eller i rollen som privatperson. Mer än en femtedel av alla inlägg går inte att avgöra i vilken roll 

politikern skriver. Det skulle kunna bero på Twitters begränsning till 140 tecken, men kan också 

ses som en del av den utveckling som sker. Troligtvis är det inte lika enkelt att hålla isär de 

olika sfärerna numera. Kanske tvingas det privata till viss del bli offentligt till följd av den 

transparens som efterfrågas i samhället, och till följd av de sociala mediernas utveckling. 

Överlag har gränsdragningen gällande vad som anses privat och vad som anses offentligt 

förflyttats på senare tid (Ilshammar, 2008).  
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Det riksdagsledamöterna skriver på Twitter bidrar till att vi skapar känslan av att vi lär känna 

politikern mer som person. Det ger oss information som gör att vi kan skapa en uppfattning om 

personens moral och egenskaper, vilket på senare tid har tenderat att hamna mer i fokus istället 

för att ideologi och visioner diskuteras (Wendt, 2012). Det är lätt att förstå att Twitter bidrar till 

personifieringen, även om det är svårare att argumentera för att Twitter offentliggör ny 

information om politiken.  

Sammanfattningsvis går det att se hur sociala medier inte offentliggör någon ny dimension av 

politiken, och troligtvis inte heller någon ny information. Däremot bidrar sociala medier både 

till en medialisering i samhället och till personifiering. Möjligheten att ta till sig information via 

sociala medier finns och det skapar samtidigt en känsla av en närhet till politikerna. Jag inledde 

den här uppsatsen med att nämna att funderinar kring politiska samtal i sociala medier ofta 

grundar sig i dess konsekvenser. Jag tänkte avsluta analysen med att återkomma till det. 

En relevant fråga i sammanhanget är då huruvida sociala medier breddar eller förminskar 

utrymmet för politisk dialog. Å ena sidan får medborgare med hjälp av Twitter ett nytt sätt att 

följa det politiska samtalet, och ett nytt sätt att föra konversation med makthavare. Det är 

positivt och skulle kunna leda till en förbättrad demokrati. Å andra sidan syns få tecken till att 

Twitter används för att öka transparens i samhället, och det verkar vara ett exkluderande forum 

snarare än ett inkluderande. Det behöver nödvändigtvis inte förminska utrymmet för politisk 

dialog, men politikers varumärkesinsatser för att positionera sig själva bidrar inte till en 

förbättrad demokrati. Sociala medier lämpar sig väl för att bygga långsiktiga relationer med 

väljare. Fram tills idag har visserligen inte sociala medier varit avgörande för att locka rörliga 

väljare, utan de som använder sociala medier för politik tillhör de säkra eller troliga väljarna 

(Strömbäck, 2009). Det betyder inte att det alltid kommer att förbli så, utan det kan komma att 

ändras vid kommande val.  
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6. SLUTDISKUSSION 

I inledningen till den här uppsatsen ställde jag två frågor, dels hur använder svenska politiker 

Twitter? Och dels hur kan det förstås utifrån medialisering och personifiering? Med föregående 

kapitel, resultat och analys, har jag försökt besvara de frågorna. Den här slutdiskussionen 

kommer att ge ett sammanfattat svar på frågeställningarna, samt reflektera kring vad politikers 

användande av sociala medier kan få för konsekvenser i samhället. 

Vi kan se tre huvudsakliga användningsområden för Twitter, politikerna använder det för att 

konversera, informera och kommentera. Vi kan också se att Twitter är en arena där politiker 

tenderar att prata politik med andra politiker. Tidigare studier har pekat på att vi gärna twittrar i 

nära anslutning till våra jämlikar, och interagerar med andra baserat på våra intressen och 

ämnesområden (Brandel, 2013). Den här studien visar samma sak. 

Utifrån mitt resultat kan jag också se tecken på att Twitter bidrar till den medialisering och 

personifiering som sker inom politiken. Politikerna är i många fall flitiga användare av Twitter, 

där de kommenterar allt från voteringar till hundpromenader. För medborgare kan det bli 

ytterligare ett sätt att skaffa sig kunskap om politik, och således kan Twitter bidra till 

medialiseringen. Twitter ger oss också möjligheten att skapa en mer personlig uppfattning om 

politikerna. När vi får ta del av deras arbete och vardag blir det enklare att värdera deras 

egenskaper. Således kan Twitter också bidra till personifieringen. Framförallt bidrar det till att 

skapa känslan av närhet, snarare än faktisk närhet.  

Forskare har tidigare lyft frågan kring huruvida politikers användande av Twitter ökar 

transparensen eller räckvidden (Golbeck, Grimes & Rogers, 2009). Om vi gör en distinktion 

mellan räckvidd och transparens, där räckvidd innebär att politiker berättar det de vill att 

medborgare ska veta, och transparens innebär att politiker berättar det medborgare vill veta, är 

det enklare att argumentera för att Twitter bidrar till ökad räckvidd – inte ökad transparens. 

Tillspetning och polarisering är en anledning till det, en annan är det faktum att Twitter inte 

offentliggör en ny dimension av politiken. Ser vi till Louws (2010) indelning av politiken är det 

fortfarande dimensionen hype. Det är samma del av politiken, endast placerad i en ny kanal. 

Att Twitter inte bidrar till en ny dimension av politiken behöver inte betyda att det inte bidrar 

till något gott i samhället. En poäng med politikers användande av sociala medier skulle kunna 

vara att medborgare får möjlighet att ta till sig information som inte går att nå via andra vägar. 

Även om det inte legat inom ramen för den här uppsatsen att undersöka, är det som skrivs i 



Cassandra Jangbrand 

POLITIKER SOM PRATAR POLITIK MED ANDRA POLITIKER 

48 (67) 

 

mångt och mycket det som också tas upp i traditionella medier. Det som lyfts i sociala medier, 

och som inte lyfts i traditionella medier, är främst information som rör politikerns egen person. 

Det vill säga, information som bidrar till personifieringen. 

Jag ser på politikers användande av Twitter som en anpassning till den medialisering som sker. 

Jag tror inte att det endast är ett sätt för politiker att publicera sig själva och kringgå 

journalistiken, utan jag tror också att det är en anpassning där de själva är med och upprätthåller 

medielogik. Efterfrågan av politiker i sociala medier, och den till synes avsaknad av strategi 

gällande användandet, gör att jag lämnas med känslan av att politikernas närvaro i sociala 

medier inte till hundra procent är ett eget intitativ. Jag har i den här studien inte sett några 

tecken på att Twitter används för att främja demokrati, öka transparens eller på något annat sätt 

bidra till samhället. Jag ser snarare tecken på att politiker använder Twitter som en 

varumärkesförstärkande insats, för sig själva och för det egna partiet, där de med hjälp av 

Twitter skapar räckvidd åt information.   

Twitter offentliggör ingen ny dimension av politiker, och det ökar inte heller transparensen. Det 

skapar snarare en känsla av närhet till politiker och ger oss information vars samhällsnyttiga 

värde går att ifrågasätta. Det Twitter däremot gör är att bidra till en gränsförflyttning mellan det 

offentliga och det privata, en gränsförflyttning andra pekat på tidigare (Wendt, 2012). Det var 

tydligt att en stor del av de inlägg som skrivs på Twitter inte går att placera i två tydliga fack, 

beroende på om de skrivs i rollen som privatperson eller i rollen som politiker. Där finns en stor 

gråzon, där det är oklart i vilken roll de skrivs. Jag väljer att se det som ett tecken på att gränsen 

mellan det privata och offentliga förflyttas ytterligare. För en politiker innebär det att gränsen 

mellan de olika politiska sfärerna blir otydligare.  

Jag inledde den här uppsatsen med ett citat, även kallad Amaras lag. Det här citatet illustrerar 

hur jag tror att vi bör se på sociala medier. 

We tend to overestimate the effect of a technology in the short run and 

underestimate the effect in the long run. 

(Wikipedia, 2013b) 

Att vi tenderar att överskatta teknikens effekter på våra liv i det korta loppet, och underskatta 

effekten i det långa loppet, har vi historiskt redan sett exempel på. Mobilen är ett sådant, där 

utvecklingen tog tid men där det nu har påverkar våra liv något otroligt. Vi har redan sett tecken 

på att sociala medier i allmänhet och Twitter i synnerhet har överskattats. Det pratades länge om 
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en Twitterrevolution i Egypten, som därefter har kommit att ifrågasättas. Mariam Kirollos 

(2012) menar att det krävs mer än ett tangentbord för att skapa en revolution, och att det aldrig 

får glömmas bort. Forskare har också ifrågasatt om inte den demokratifrämjande potentialen hos 

Twitter uteblir (Larsson & Moe, 2011). Kanske ser vi ett typiskt exempel på Amaras lag, där vi 

först överskattar effekten av sociala medier, för att sen underskatta vad det kan få för effekter på 

vårt samhälle i det långa lopopet. 

 

6.1 VIDARE FORSKNING 

I slutdiskussionen har jag lyft frågor kring att Twitter troligtvis bara ökar räckvidden, och att det 

inte offentliggör någon ny dimension av politiken. Givetvis går det att ifrågasätta huruvida 

Twitter överhuvudtaget bör öka transparensen i samhället, och huruvida sociala medier ens 

borde bidra till någon samhällsnytta för att anses legitima att använda. Kan inte makthavare 

använda sociala medier utan att ha en strategi och utan att ha ett syfte? 

Med anledning av ovanstående fråga tycker jag det hade varit intressant att genomföra en mer 

kvalitativ studie, där politikernas motiv för att använda sociala medier diskuteras. Varför finns 

de i sociala medier? Vad har de för strategi? Vad finns det för vinning med att vara aktiv i 

sociala medier?  

Likaså ser jag anledning att genomföra en likartad studie som den jag gjort, men i samband med 

ett val. Genom att ställa likartade frågor skulle det gå att göra en jämförelse mellan hur politiker 

väljer att använda Twitter idag, och hur de väljer att använda Twitter inför ett val. Går det 

enklare att uttyda en strategi? Förändras deras intention med tweetsen? För de mer konversation 

med medborgare inför valet?  

I mitt resultat finns också ett par spännande spår som jag har valt att inte arbeta vidare med i 

min analys, som kan vara utgångspunkter för kommande studier. Ett sådant är det faktum att 

mycket interaktion sker mellan politiker och organisationer. Hur ser påverkansarbetet ut på 

Twitter? Jag har också lämnats med känslan av att politikerna inte alltid engagerar sig på 

Twitter för att de vill det, utan för att de bör det. Det skulle också kunna utgöra en utgångspunkt 

till en annan studie, att undersöka om det finns en efterfrågan av politiker i sociala medier, vad 

det beror på och hur politiker förhåller sig till det.  
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BILAGA 1: KODNINGSSCHEMA 
 

 

A VILKEN TYP AV TWEET ÄR DET? 
1 Retweet 

2 Mention 

3 Broadcast 
 

B VILKET INNEHÅLL HAR TWEETEN? 
10 Konversation 

20-21 Information 

20 Information om politik och arbete 

21 Information om det egna/personliga 

30 Respons 

40 Tips 

50 Åsikter 

60 Övrigt 
 

C VILKET ÄMNE HAR TWEETEN? 
10-13 Samhälle och politik 

10 Lokal karaktär 

11 Nationell karaktär 

12 Internationell karaktär 

13 Geografisk obunden 

20 Händelser 

30 Forskning, utveckling, utbildning 

40 Historia och religion 

50 Språk och kultur 

60 Sport och fritid 

70 Det egna/personliga 

80 Övrigt 

90 Oklart 
 

D I VILKEN ROLL SKRIVER POLITIKERN? 
1 Privatperson 

2 Politiker 

3 Både och/odefinierbar 
 

E OM BROADCAST, VAD ANTAS DEN HUVUDSAKLIGA INTENTIONEN VARA? 
10-12 Marknadsföra/positionera 

10 Sig själv 

11 Partiet 

12 Politiken 

20 Opinionsbilda/debattera 

30 Delge upplevelser/erfarenheter 

40 Annat 

99 Ej broadcast 
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F OM MENTION, VEM KONVERSERAR MAN MED? 
1 Elit 

2 Medborgare 

3 Flera 

4 Organisation 

99 Ej mention 
 

G OM KONVERSATION MED ELIT, VEM? 
1 Politiskt aktiv person 

2 Journalist, media 

3 Näringsliv 

4 Intresseorganisation 

5 Utbildningssektorn 

6 Opinionsbildare/kändis 

7 Annan 

8 Flera eliter 
 

H OM RETWEET, VEMS INLÄGG ÅTERPUBLICERAR MAN? 
1 Elit 

2 Medborgare 

3 Organisation 

99 Ej retweet 
 

I OM RETWEET FRÅN ELIT, VEM? 
1 Politiskt aktiv person 

2 Journalist, media 

3 Näringsliv 

4 Intresseorganisation 

5 Utbildningssektorn 

6 Opinionsbildare/kändis 

7 Annan 

  



Cassandra Jangbrand 

POLITIKER SOM PRATAR POLITIK MED ANDRA POLITIKER 

56 (67) 

 

BILAGA 2: KODNINGSINSTRUKTION 

A) TYP AV TWEET 

Alla tweets kodas in i tre stora huvudkategorier, retweet, mention och broadcast. Det kodas som 

en mention när det innehåller ett @ följt av ett användarnamn, och det kodas som en retweet när 

bokstäverna ”RT” finns med i versaler. En retweet kan således innehålla en mention, men kodas 

ändå som en retweet. Övriga tweets kodas som broadcast. 

 

B) INNEHÅLL I TWEETEN 

Med utgångspunkt från det huvudsakliga innehållet i tweeten kodas de enligt sitt innehåll.  

Konversation kodas det som när innehållet främst är en del av just det. De inläggen 

kännetecknas av @ följt av ett användarnamn. Om det innehåller en reaktion eller åsikt gällande 

någon eller något, som nödvändigtvis inte behöver befinna sig på Twitter, kodas det som 

respons. Om det innehåller en åsikt, men som är mer självständig och inte apropå någonting, 

kodas det som åsikt. Åsikter behöver nödvändigtvis inte vara kopplade till politik.  

När en användare väljer att delge sina följare information kodas det enligt två underkategorier 

till information. Antingen information om politik och arbete, eller information om det 

egna/personliga, om informationen är av mer personlig karaktär och inte rör arbetet kring 

politiken. Tips på länkar, event eller information kodas inte som information, utan som tips. Om 

innehållet inte går att kategorisera enligt ovan kodas det som övrigt.  

 

C) INNEHÅLLETS ÄMNE 

Med utgångspunkt från det huvudsakliga ämnet i innehållet kodas de i olika kategorier. 

Om ämnet rör politik eller arbetet kring detta kodas de enligt fyra underkategorier till samhälle 

och politik. Beroende på om innehållet är av lokal, nationell eller internationell karaktär kodas 

de i tre olika grupper. Den fjärde underkategorin kodas de som när innehållet är obundet till 

nivå och/eller geografisk plats.  

Om ämnet berör en händelse, exempelvis en nyhetshändelse eller ett event, kodas de under 

händelser. Det behöver nödvändigtvis inte inträffa just nu utan kan redan ha inträffat alternativt 
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ska inträffa. Om ämnet berör forskning eller utveckling kodas de under forskning, utveckling, 

utbildning. Det kan till exempel röra forskningsresultat eller behov av forskning.  

Språk, litteratur, film, musik och dylikt kodas som språk och kultur. Sport, intressen och fritid 

kodas som sport och fritid. Historiska händelser, religion eller livsåskådningar kodas som 

historia och religion. När ämnet berör den egna personen, så som familj, hem och egna resor, 

kodas det som det egna/personliga. Det behöver nödvändigtvis inte vara personligt eller privat 

innehåller för att det ska klassa dit. 

Om innehållets ämne är oklart, det vill säga, det går inte uttyda ett ämne bara genom det som 

skrivits, kodas det som oklart. Detta kan exempelvis inträffa om tweeten är en del av en 

konversation där personen bara har svarat ”ja”. Om ämnet däremot går att uttyda, men inte går 

att kategorisera enligt ovan, kodas det som övrigt. 

 

D) ROLL 

Med utgångspunkt från det huvudsakliga innehållet görs en bedömning av huruvida politikern 

väljer att skriva i rollen som privatperson eller i rollen som politiker.  

De kodas som privatperson när där finns information som berör personens privatliv eller fritid. 

Intressen, familj, resor är exempel på ämnen som kodas som privatperson. De kodas som 

politiker när där finns information som berör personens arbetsliv som politiker. Politiska 

sakfrågor, politiskt arbete, resor i tjänsten och debatter är exempel på ämnen som kodas som 

politiker. Framförallt handlar det om att personen skriver i egenskap av just politiker. 

Eftersom det inte finns några glasklara skott mellan rollen som privatperson och rollen som 

politiker kan de komma att kodas som både och/odefinierbar. Om innehållet är av både privat 

och offentlig karaktär kodas de här, likaså när det inte framgår tillräckligt tydligt. 

 

E) INTENTION 

Med utgångspunkt från den dominerande uttrycksformen görs en tolkning av vad den 

huvudsakliga intentionen för tweeten kan antas vara.  

Om personen framhäver eller uttrycker sig på ett gynnsamt sätt kodas det som 

marknadsföring/positionering. Lyfta arbete, förtydliga ett ställningstagande eller tala gott om 



Cassandra Jangbrand 

POLITIKER SOM PRATAR POLITIK MED ANDRA POLITIKER 

58 (67) 

 

anses vara tecken på att personen vill marknadsföra eller positionera, antingen sig själv, partiet 

eller politiken. Därutöver kodas de i två underkategorier, som är just sig själv eller partiet.  

Om personen vill sprida information, upplysa eller föra fram en åsikt anses det tecken på 

opinionsbildning/debattera, och kodas då som just det. Till skillnad från 

marknadsföring/positionering syns här en tydligare vilja att påverka sin omgivning i och med 

innehållet. 

Om personen delger egna upplevelser eller erfarenheter, exempelvis genom att liverapportera 

eller berätta om något, kodas det som delge upplevelser/erfarenheter. I jämförelse med 

marknadsföring/positionering är det här innehållet mer neutralt snarare än positivt, och i 

jämförelse med opinionsbildning syns inga tecken på att vilja påverka sin omgivning. 

Om inlägget kan antas ha en annan intention än ovan nämnda kodas det som annat. Att utröna 

inläggets intention är svårt med retweets och mentions, och av den anledningen görs endast 

bedömningen på broadcast. Därför kodas retweets och mentions som ej broadcast och blir 

således ett bortfall. 

 

F) MED VEM 

Politikers interaktionsmönster undersöks med utgångspunkt från de mentions som finns i 

urvalet. Genom att se till användaren eller användarna som återfinns i tweetsen görs en 

bedömning utifrån dess biografi, deras tweets samt genom att söka på deras namn. Beroende på 

deras roll kodas de olika.  

De delas främst upp i två stora huvudkategorier, elit och medborgare. Med elit åsyftas personer 

som av olika anledningar har möjlighet att påverka samhället i en större utsträckning än gemene 

man, och likaså har större möjlighet att komma till tals i media.  Om det är en person som inte 

kan antas ha större möjlighet till påverkan än gemene man kodas de som medborgare. Enskilda 

privatpersoner, studenter eller användare där yrkesroll inte går att utröna klassas hit.  

Om inlägget är en konversation med ett användarkonto där inte en enskild person står bakom, 

utan ett intresse eller en organisation, kodas det som organisation. Det kan vara allt från en 

kommun eller företag till en intresseorganisation. Om inlägget innehåller en konversation med 

flera användare, och där både elit, medborgare och organisation finns representerade, eller där 

två av dem är med, kodas de som flera. Eftersom den här frågan bara är relevant för mentions 

kodas broadcast och retweets som ej mention.  
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G) ELIT 

Om ja på föregående fråga, kodas de konversationer som fördes med elit i olika underkategorier.  

Om konversationen fördes med en annan politiskt aktiv person, oavsett nivå inom politiken, 

kodas det som just politiskt aktiv person. Är användaren journalist eller chefredaktör eller annan 

högre representant från media kodas den som journalist, media. Därefter kan de kodas som 

näringsliv, intresseorganisation och utbildningssektor, och då är det högt uppsatta personer eller 

andra företrädare för större företag och organisationer med möjlighet att påverka. En lärare på 

en gymnasieskola, eller en volontär för en organisation, kodas därför inte hit. Det är framförallt 

makt och möjlighet till påverkan som används för att göra den bedömningen. Under elit finns 

även de som kodas som opinionsbildare/kändisar, vilket kännetecknas av personer som syns i 

debatter och media, och av olika anledningar har större möjlighet än gemene man att framföra 

sin åsikt. Om inlägget innehåller en konversation med flera användare, och samtliga går under 

elit, kodas de som flera eliter.  

 

H) VEMS INNEHÅLL 

Ytterligare interaktionsmönster undersöks genom att se till de retweets som återfinns i urvalet. 

Med hjälp av den användare som ursprungligen postade inlägget görs en bedömning av 

personen roll i likhet med ovan ställda fråga. Alternativen elit, medborgare och organisation 

bedöms utifrån kriterierna till fråga F. Eftersom den här frågan bara är relevant för retweets 

kodas broadcast och mentions som ej retweet. 

 

I) ELIT 

Precis som vid fråga G görs en bedömning kring de som kodades som elit. Se fråga G för 

beskrivning.   
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BILAGA 3: RIKSDAGSLEDAMÖTER PÅ TWITTER 

Listan innehåller samtliga ledamöter inklusive deras plats i riksdagen. Om ledamoten har ett 

konto på Twitter står användarnamnet till höger i tabellen, om ledamoten inte har Twitter 

lämnas den blank. De namn som är markerade är de 15 slumpmässigt utvalda som ingick i 

innehållsanalysen. 

1 Susanne Eberstein 
 2 Ulf Holm 

 3 Jan Ertsborn 
 4 Mats Odell 
 5 Meeri Wasberg @wasme 

6 Per Bill @perbill 

7 Lena Sommestad 
 8 Yvonne Andersson 
 9 Gunnar Axén @gunnaraxen 

10 Billy Gustafsson 

 11 Kerstin Haglö 
 12 Marie Granlund @mariegranlund 

13 Leif Jakobsson 
 14 Hillevi Larsson @hillevilarsson 

15 Tuve Skånberg 
 16 Christer Nylander @cnylander 

17 Kerstin Engle 
 18 Åsa Torstensson 

 19 Jan-Olof Larsson 
 20 Ann-Kristine Johansson @ankijohansson 

21 Jan-Evert Rådhström 
 22 Anders Ahlgren @andersahlgren 

23 Raimo Pärssinen 
 24 Teres Lindberg @tereslindberg 

25 Björn von Sydow 
 26 Marietta de Pourbaix-Lundin 

 27 Markus Wiechel @markuswiechel 

28 Mikael Oscarsson @mikaeloscarsson 

29 Agneta Gille @agnetagille 

30 Betty Malmberg 
 31 Louise Malmström @louisemariam 

32 Johan Löfstrand 
 33 Karin Granbom Ellison 
 34 Annicka Engblom @annickaengblom 

35 Allan Widman 
 36 Kajsa Lunderquist @klunderquist 

37 Marianne Berg 
 38 Anette Åkesson @anetteakesson 

39 Christer Adelsbo 
 40 Gustav Fridolin @gustavfridolin 

41 Lars Tysklind 
 



Cassandra Jangbrand 

POLITIKER SOM PRATAR POLITIK MED ANDRA POLITIKER 

61 (67) 

 

42 Catharina Bråkenhielm 
 43 Monica Green @greenmonica 

44 Urban Ahlin @urbanahlin 

45 Berit Högman @berithogman 

46 Lars Mejern Larsson @mejern 

47 Kurt Kvarnström 
 48 Lena Olsson 
 49 Åsa Lindestam @asalin 

50 Caroline Szyber @carolineszyber 

51 Margareta Cederfelt @mcederfelt 

52 Tommy Waidelich @tommywaidelich 

53 Peter Eriksson 
 54 Lars Ohly @ohlylars 

55 Björn Samuelsson 
 56 Ulrika Karlsson @ulrika_uppsala 

57 Jacob Johnson 

 58 Staffan Danielsson @staffand 

59 Torbjörn Björlund 
 60 Peter Jeppsson @peterjeppsson 

61 Gustav Nilsson @gustavnilsson2 

62 Olof Lavesson @oloflavesson 

63 Patrick Reslow @patrickreslow 

64 Göran Montan 
 65 Hans Wallmark 

 66 Hans Hoff @hanshoff 

67 Lars Gustafsson 
 68 Kenneth G Forslund @kgfdirekt 

69 Wiwi-Anne Johansson @wiwiannejoh 

70 Carina Ohlsson 
 71 Lars Elinderson 
 72 Erik A Eriksson @centererik 

73 Christian Holm @christianholm 

74 Jan Lindholm 
 75 Carin Runeson 
 76 Hans Backman 
 77 Margareta B Kjellin @bkjellin 

78 Helena Lindahl @frklindahl 

79 Maria Lundqvist-Brömster 
 80 Cecilia Brinck 
 81 Anders Ygeman @ygeman 

82 Christina Zedell 
 83 Kerstin Lundgren @kerstinlundgren 

84 Edip Noyan @edipnoyan 

85 Yilmaz Kerimo 
 86 Solveig Zander @solveigzander 

87 Helena Leander 
 88 Andreas Norlén @andreasostgote 

89 Finn Bengtsson @finnbengtsson 

90 Jonas Åkerlund 
 91 Suzanne Svensson 
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92 Josef Fransson @joseffranssonsd 

93 Maria Ferm @mariaferm 

94 Per-Ingvar Johnsson 
 95 Christer Akej @akejch 

96 Anne Marie Brodén 
 97 Henrik von Sydow @henrikvonsydow 

98 Maria Plass 
 99 Lars-Arne Staxäng 

 100 Christer Winbäck @christerw 

101 Cecilia Widegren @widegrencecilia 

102 Nina Larsson @ninalarsson 

103 Bengt Berg @bengt_berg 

104 Ulf Berg @ulfberg1 

105 Peter Hultqvist 
 106 Bodil Ceballos @bodilceballos 

107 Ulla Andersson 

 108 Ibrahim Baylan 
 109 Helén Pettersson @hepe 

110 Barbro Westerholm 
 111 Carl B Hamilton 
 112 Drummond Bino 
 113 Mats Pertoft @matspertoft 

114 Mikael Damberg @mikaeldamberg 

115 Désirée Pethrus @desireekd 

116 Ismail Kamil @ismailkamil 

117 Pyry Niemi @pyryniemi 

118 Anna-Lena Sörenson 
 119 Thoralf Alfsson 
 120 Christer Engelhardt 
 121 Gustaf Hoffstedt 
 122 Cristina Husmark Pehrsson 
 123 Anders Karlsson 

 124 Annelie Karlsson 
 125 Mattias Karlsson @sdkarlsson 

126 Jennie Nilsson @jennienilsson 

127 Michael Svensson @michaelsvensso4 

128 Tina Ehn @tinaehn 

129 Roland Utbult @rolandutbult 

130 Patrik Björck 
 131 Ulrika Carlsson @ulrikacarlsson 

132 Stina Bergström 
 133 Pia Hallström 
 134 Ann-Britt Åsebol 
 135 Hans Unander 
 136 Per Svedberg 
 137 Tomas Tobé @tomastobe 

138 Katarina Köhler 
 139 Jabar Amin @jabar_amin 

140 Per Bolund @bolund 

141 Anton Abele @antonabele 
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142 Anna Kinberg Batra @kinbergbatra 

143 Maryam Yazdanfar @maryamy 

144 Nina Lundström @ninalundstrom 

145 Anna Steele @annasteele 

146 Jessika Vilhelmsson @jessikavilhelm 

147 Marta Obminska @martaobminska 

148 Johan Andersson 
 149 Annika Lillemets 

 150 Krister Örnfjäder 
 151 Håkan Juholt @hakanjuholt 

152 Kent Härstedt 
 153 Tina Acketoft @tinaacketoft 

154 Ulf Nilsson @ulfnilssonfp 

155 Morgan Johansson @johanssonmorgan 

156 Agneta Börjesson 
 157 Ola Johansson @ola_johansson 

158 Ellen Juntti 
 159 Stefan Caplan 
 160 Sten Bergheden 
 161 Annika Eclund @annikaeclund 

162 Gunilla Svantorp @gunillasvantorp 

163 Jonas Gunnarsson @jonasgunnarsso1 

164 Carl-Oskar Bohlin @carloskar 

165 Stellan Bojerud @betongbojan 

166 Anders W Jonsson @anderswjonsson 

167 Lars Beckman @beckmansasikter 

168 Anders Sellström @asellstroem 

169 Elisabeth Björnsdotter Rahm 
 170 Veronica Palm @veronicapalm 

171 Gulan Avci @gulanavci 

172 Börje Vestlund @borjevestlund 

173 Ylva Johansson @ylvajohansson 

174 Anti Avsan 
 175 Göran Pettersson @dinledamot 

176 Gunnar Andrén @gunnarandren 

177 Isabella Jernbeck 
 178 Peder Wachtmeister 
 179 Inger Fredriksson 
 180 Carina Hägg @carinahagg 

181 Andreas Carlson @andreas_carlson 

182 Eva Bengtson Skogsberg 
 183 Anders Åkesson 
 184 Ann Arleklo 
 185 Ann-Charlotte Hammar Johnsson 
 186 Bo Bernhardsson @bernhardssonbo 

187 Ewa Thalén Finné @ewathalen 

188 Johan Linander @linander 

189 Mikael Jansson 

 190 Jenny Petersson @jennypetersson 

191 Adnan Dibrani @adnandibrani 
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192 Johnny Skalin @johnnyskalin 

193 Christina Oskarsson 
 194 Rossana Dinamarca @rossa_d 

195 Anita Brodén @anitabroden 

196 Lotta Olsson @lottaaolsson 

197 Johan Pehrson @johanpehrson  

198 Lars Eriksson 
 199 Pia Nilsson 

 200 Richard Jomshof @richardjomshof 

201 Elin Lundgren @elinludis 

202 Jonas Sjöstedt @jsjostedt 

203 Isak From 
 204 Edward Riedl @edwardriedl 

205 Siv Holma 
 206 Abir Al-Sahlani @abiralsahlani 

207 Mats Johansson 

 208 Ali Esbati @aliesbati 

209 Mehmet Kaplan @mehmetkaplan 

210 Esabelle Dingizian 
 211 Metin Ataseven 
 212 Per Lodenius @perlodenius 

213 Karl Sigfrid @karlsigfrid 

214 Fredrik Olovsson @fredrikolovsson 

215 Gunvor G Ericson @gunvorg 

216 Irene Oskarsson @ireneoskarsson 

217 Bengt-Anders Johansson 
 218 Désirée Liljevall @dessililjevall 

219 Jan R Andersson @janrandersson 

220 Tony Wiklander 
 221 Thomas Finnborg @thomasfinnborg 

222 Linda Wemmert @lindawemmert 

223 Anders Hansson 

 224 Eva Flyborg @evaflyborg 

225 Cecilia Magnusson @ceciliamagnuss1 

226 Annelie Enochson @annelieenochson 

227 Lars Johansson 
 228 Peter Johnsson 
 229 Annika Qarlsson @aqarlsson 

230 Peter Rådberg @peterradbergmp 

231 Mikael Cederbratt 

 232 Lennart Axelsson @lennartnora 

233 Matilda Ernkrans @ernkrans 

234 Staffan Anger 
 235 Kent Persson 
 236 Olle Thorell @olle_thorell 

237 Jessica Polfjärd @jessicapolfjard 

238 Gunnar Sandberg 
 239 Marie Nordén @marienorden 

240 Maria Stenberg @mariastenberg3 

241 Krister Hammarbergh 
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242 Johan Hedin 
 243 Jessica Rosencrantz @rosencrantz_j 

244 Gustav Blix @gustavblix 

245 Sofia Arkelsten @arkelsten 

246 Fredrik Schulte @fredrikschulte 

247 Emma Henriksson @emmahenriksson 

248 Sedat Dogru 
 249 Anna Rheyneuclaudes Kihlman 

 250 Nils Brown @brownnils 

251 Caroline Helmersson Olsson 
 252 Helene Petersson 
 253 Emma Carlsson Löfdahl 
 254 Lena Hallengren @lenahallengren 

255 Anders Andersson @kdandersa 

256 Jonas Jacobsson Gjörtler @jonasjacobsson 

257 Magnus Ehrencrona 

 258 Magnus Sjödahl @magnussjodahl 

259 Boriana Åberg 
 260 Cecilia Dalman Eek @dalmaneek 

261 Gunilla Carlsson @kulturgunilla 

262 Eva Olofsson 
 263 Hans Rothenberg @hansrothenberg 

264 Jörgen Hellman 
 265 Penilla Gunther @penilla 

266 Henrik Ripa @henrik_ripa 

267 Eva-Lena Jansson @evalenajansson 

268 Elisabeth Svantesson @esvantesson 

269 Oskar Öholm @oskaroholm 

270 Agneta Luttropp @agneta24luttrop 

271 Margareta Larsson 
 272 Roger Haddad @rogerhaddadfp 

273 Åsa Coenraads @asacoenraads 

274 Per Åsling @perasling 

275 Saila Quicklund @sailaq 

276 Karin Åström @karinastrom 

277 Leif Pettersson 
 278 Mohamoud M Enow 
 279 Rebwar Hassan 
 280 Amir Adan @amiradan 

281 Arhe Hamednaca 

 282 Amineh Kakabaveh 
 283 Rune Wikström 
 284 Ingela Nylund Watz 
 285 Björn Söder @bjornsoder 

286 Hans Ekström 
 287 Lotta Finstorp @finstorp 

288 Peter Jutterström @peterjutter 

289 Thomas Strand @broderstrand 

290 Jörgen Andersson @jrgen_andersson 

291 Karin Nilsson 
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292 Tomas Eneroth @tomaseneroth 

293 Carina Adolfsson Elgestam 
 294 Kerstin Nilsson 
 295 Gunilla Nordgren @gnordgren 

296 Lars Hjälmered @larshjalmered 

297 Hans Linde 
 298 Valter Mutt 
 299 Susanna Haby 

 300 Camilla Waltersson Grönvall 
 301 Anna Hagwall 
 302 Ann-Christin Ahlberg 
 303 Hans Olsson 
 304 Phia Andersson 
 305 Lars-Axel Nordell @larsaxelnordell 

306 Håkan Bergman 
 307 Annika Duàn 

 308 Eva Sonidsson @evasonidsson 

309 Lena Asplund @lenaasplund 

310 Jasenko Omanovic 
 311 Eva Lohman @evalohman 

312 Fredrik Lundh Sammeli @lundhsammeli 

313 Hannah Bergstedt @hannahbergstedt 

314 Maria Abrahamsson @m_abrahamsson 

315 Robert Halef @roberthalef 

316 Jens Holm @holmjens 

317 David Lång @davidlaang 

318 Kent Ekeroth @kentekeroth 

319 Hanif Bali @hanifbali 

320 Carina Herrstedt @carinaherrstedt 

321 Sara Karlsson @sarakarlsson85 

322 Stefan Käll 
 323 Helena Bouveng @helenabouveng 

324 Göran Lindell 
 325 Kew Nordqvist @kewolle 

326 Peter Persson 
 327 Jimmie Åkesson @jimmieakesson 

328 Katarina Brännström @brnnstrm 

329 Clas-Göran Carlsson 
 330 Johan Hultberg @hultbergjohan 

331 Olle Larsson 

 332 Rickard Nordin @rickardnordin 

333 Abdirizak Waberi @awaberi 

334 Shadiye Heydari @shadiyeheydari 

335 Sven-Olof Sällström 
 336 Mattias Jonsson @riksdagsmattias 

337 Lise Nordin @lisenordin 

338 Jan Ericson @ericson_ubbhult 

339 Cecilie Tenfjord-Toftby 

 340 Ulrik Nilsson @ulriknilsson 

341 Mia Sydow Mölleby 
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342 Jonas Eriksson @jonas_eriksson 

343 Per Ramhorn 
 344 Ingemar Nilsson 
 345 Kristina Nilsson 
 346 Christina Höj Larsen @christinahoej 

347 Emil Källström @emilkallstrom 

348 Sven-Erik Bucht @sebucht 

349 Johan Johansson @bdsverige 

 


