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NDER DET GÅNGNA ÅRET, parallellt 
med arbetet med denna rapport, har 

det blivit allt vanligare med starkt skep
tiska skildringar av de sociala medierna, 
både i de faktiska sociala medierna i 
fråga och i konventionella massmedier, 
och även – i sällsynta ögonblick av upp

riktighet – bland faktiska makt havare. Nyligen vitt
nade Fredrik Reinfeldts tidigare presschef  Roberta 
Alenius om att hon hade utnyttjat sociala medier för 
att stödja Moderaternas budskap. Samtidigt gav hon 
uttryck för en väldigt luttrad insikt: ”Twitter avspeg
lar inte vad folk tycker”. 

En rad skribenter har beskrivit hur sociala medier 
ger möjligheter för likasinnade att hålla ihop och ge 
sig på in kräktare och oliktänkande. ”Man behöver 
inte bry sig så mycket om världen utanför den egna 
gruppen. I den egna gruppen får man bekräftelse” 
skriver Peter Kadhammar. ”Att logga in och se mitt 
Twitterflöde”, skriver Adam Svanell, ”har börjat 
kännas som att sticka in huvudet i en bikupa.” So
ciala medier piskar ofta upp en sorts minidrev i re
altid. Statsvetaren Peter Santesson kallar det ”indig
nationsrally”. ”I princip varje person som uttrycker 
något omstritt, använder ett begrepp fel aktigt – eller 
egentligen skriver vad som helst som går att ifråga
sätta – blir attackerad från alla håll tills den säger 
förlåt,” skriver Svanell.

Svenska Dagbladets kulturchef  Lisa Irenius lyfter 
fram en rad anledningar att för hålla sig kritisk till 
sociala medier: Endast en liten klick når egentligen 
ut. Klyftan mellan människor som är genuint kun
skapssökande och de som inte är det blir allt större, 
nyanser går förlorade, falsk information sprids och 
göder hat. Och så vidare. Ola Larsmo skriver om 
åsiktsbrunnen och hur avsiktligt planterad desinfor
mation och lösgrundade konspirationsteorier gynnas 
av de sociala medierna. Sociala medier är utmärk
ta för nätverksbyggande och delande av texter men 
de är en urusel grund för ömsesidig förståelse på
pekar Nathan Hamelberg, medan Brit Stakston och 
Torbjörn Sjöström menar att trots att vardagen ser 
mycket bättre ut för de allra flesta i Sverige än vad 
media målar upp den, tenderar inflytelserika grup
per att måla upp en pessimistisk bild. De tycks tro 
att de är i majoritet och för allas talan, medan de 
som faktiskt är i majoritet och har fått det bättre tror 
att de är i minoritet och har dåligt samvete eftersom 

de tror att de har haft tur. ”Dessa båda världsbilder 
krockar fullständigt, den skapar en ökad känsla av 
oro, osäkerhet, och orättvisa.” Dessutom anpassar 
sig massmedier och politiker till trollens logik, men
ar Stakston och Sjöström. ”Sluta förenkla och bygga 
upp konflikter för att jaga läsare och väljare.” Sam
tidigt återstår det faktum att vinklar som har med 
identitetspolitik, rasism, feminism och svenskhet att 
göra faktiskt ofta är de som blir mest klickade och 
lästa.

Debatter sker nuförtiden nästan alltid parallellt 
i massmedia och sociala medier. Inte sällan fram
står det hela som parallella verkligheter, en uppsätt
ning separata medielogiker – var och en med sina 
respektive tendenser och problem – men de olika 
världarna är på olika sätt beroende av varandra. De 
hakar i och spär på varandra, på ibland oväntade 
sätt. Det finns på nätet ett implicit ”vi och dom” i fö
reställningen att de som inte hänger med och aktivt 
tar till sig allt vettigt som skrivs online blir utlämna
de till en allt mer cynisk, intetsägande, korrumperad 
massmedielogik. Åtminstone säger många twittrare 
det. Det är intressant att dessa föreställningar före
kommer i helt aparta Twittermiljöer – både i den 
kosmopolitiska, storstadsdominerade sfär av inflytel
serika Twittertyckare och i dess motsatta, nume rärt 
mycket mindre inflytelserika sfär av anonyma höger
populistiska tyckare. 

Mitt i denna uppgivenhet visar alla dessa kritiska 
röster om medielandskapet trots allt på något hopp
ingivande: Vi tycks vara inne i en samhällsfas där 
en allmän skepsis, källkritik och strukturell förståelse 
växer fram vad gäller samspelet mellan sociala me
dier och massmedier. När ett medium (eller, som i 
det här fallet, en grupp medier) mognar över tid så 
justeras också ”förväntnings horisonten” avseende 
vad som egentligen är realistiskt att kunna förvänta 
sig. Detta yttrar sig även i internationell forskning, 
som visar på riskerna med att oöverlagt använda sig 
av sociala medier för att förstå mänskligt beteende, 
och i journalistiska initiativ såsom tidningen Metros 
Viralgranskaren, som vann Stora Journalistpriset 2014. 
Även den här rapporten kan förhoppningsvis bidra.

Jonas Andersson Schwarz 
Stockholm, november 2015
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DET BLIR, I TAKT MED ATT samhället datafieras, allt 
mer nödvändigt att kritiskt tolka dataströmmarna 
som flöder i allt fler olika sammanhang. Man bör 
inte oreflekterat se dessa automatiskt skapade siffror 
som självförklarande. 

Vi vill därför varna för den allt för vanliga 
idén att observationer gjorda i sociala medier 
automatiskt är representativa för större po-
pulationer. Detta blir mycket tydligt i analyser som 
de vi gjort. Som representanter för medieforskning 
och omvärldsanalysbransch kan vi kontrastera att 
den översikt som ges vid en analytiskt inriktad stu
die över tid blir långt mer systematisk än de lokala 
utblickar som användarna själva är fast i. Att över
blicka alla observerbara förekomster av till exempel 
ett visst sökord är något annat än de filterbubblor 
(Pariser, 2011) användarna blir utlämnade till. Men 
inte heller den systematiska översikt som vi har haft 
garanterar att mediet ”speglar” verkligheten. Du får 
en specifik bild av ”opinionen” beroende på var du 
letar. Olika arenor innebär olika spelvillkor och olika 
incitament – och ger ofta helt olika utfall, något som 
måste has i åtanke vid tolkning och analys av data 
från sociala medier.

Detta bör hållas i minnet beträffande hur det skrivs 
och talas om ”sociala medier” i massmedia. Ofta är 
det en ensidig, utvald bild av ”sociala medier” som 
åsyftas. Samtidigt ser vi en omvänd tendens i de so
ciala medierna: När individer hänvisar till ”massme
dia” i sociala medier så bygger detta likväl ofta på en 
ensidig, utvald bild av massmedierna.

Genom systematisk översikt går det samtidigt att 
påvisa hur sociala medier de facto kan sägas ”spegla” 
verkligheten, i de fall då de gör det. Dock ofta bara i 
väldigt specifika avseenden, till exempel i det att de 
existerande politiska blocken tydligt manifesterar sig 
även på det svenskspråkiga Twitter. Den här typen av 

Sammanfattning 
insikter måste bevisas empiriskt från fall till fall. De 
kan inte förutsättas från början.

Vår undersökning visar att Twitter är kraf-
tigt överrepresenterat som källa i dagspress, 
jämfört med tjänstens faktiska popularitet 
i samhället. Twitter bör förstås som en specifik 
intresse gemenskap, en elitplattform rentav, med 
specifika sociala mekanismer.

Förutom synbart inflytande (hur många följare 
ett konto har, hur många likes en artikel får) menar 
vi att två saker för närvarande är förbisedda i den 
kvantitativa analysen av sociala medier: frekvensen 
på aktiviteten, samt bredden på inflytandet. Mycket 
av det här problemet är på grund av den bristfälliga 
mätapparaturen hos plattformstjänsterna själva. Be
träffande plattformsleverantörerna själva menar vi 
att de för en novis kan tyckas erbjuda vederhäftig 
data, men att denna data för en statistiskt insatt per
son lämnar mycket att önska.

Jämfört med den genomsnittlige använda-
ren tenderar ett litet fåtal användare att vara 
avsevärt mer aktiva med att retweeta syste-
matiskt inom de frågor som engagerar dem. 
Vi fann att denna typ av intensiva användning av 
mediet var tveklöst mycket vanligare i det sverigede
mokratiska politiska klustret, jämfört med Alliansens 
och det rödgrönrosa. 

Det rödgrönrosa klustret omfattade samtidigt på
fallande många inflytelserika twittrare (kolumnister, 
opinionsbildare, kändisar), jämfört med Alliansens 
och i synnerhet jämfört med Sverigedemokrater
nas. Denna typ av användning av mediet kan ses 
som mer inriktad mot monolog och räckvidd, mer 
megafon artad. 

Dessa två i grunden rätt olika användningar av 
mediet kan vara värdefulla att ha i minnet för att 
bättre förstå Twitter.

För varje komplext problem finns ett enkelt svar,  
och det är fel.”

H.L. Mencken”
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INTERNET ALLTID HAR VARIT SOCIALT, men en 
viss typ av ”sociala medier” har gjort insteg i offent
ligheten på senare år: Twitter och Facebook är glo
balt spridda, privatägda plattformar som använder 
sig av den underliggande internetinfrastrukturen 
för att möjliggöra ett effektivt och mycket snabbt 
användardrivet cirkulerande av användarskapade 
utsagor. Vi har även i Sverige under senare år sett 
en växande betydelse för denna typ av plattformar 
för opinionsbildning. Numer hänvisar traditionella 
massmedier regelmässigt till ”sociala medier”. 

Vi är en grupp medieanalytiker som har gjort en 
systematisk undersökning för att få mer klarhet över 
det här samspelet. Precis som att ytterst lite av det 
som händer i världen lämnar avtryck i massmedia så 
lämnar ytterst litet av det vi tänker och säger till var
dags spår på nätet. Därtill menar vi att både mass
media och sociala medier innehåller flera källor till 
snedfördelning angående vad som sprids och hur 
stor spridning enskilda inlägg får. Vi undersöker det

Introduktion
ta främst genom att analysera så kallat retweetande, 
det vill säga användardriven återcirkulering av in
lägg gjorda på den sociala nätverkstjänsten Twitter. 
Mer specifikt undersöker vi inlägg som etiketterats 
#svpol (svensk politik).

Det här är alltså en rapport om användar-
driven politisk kommunikation på Twitter 
och hur den samspelar med massmediernas 
sätt att fungera. 

• Hur förmedlas politisk kommunikation via del
ning i sociala medier?

• Hur hänvisar svensk dagspress till innehåll från 
sociala medier?

• Vilka möjligheter och problem finns med den 
data som genereras ur sociala medier? 

• Vilka utmaningar medför samspelet mellan so
ciala medier och konventionella massmedier?

• Hur står sig konventionell innehållsanalys gent
emot ”big data”, och vad vinner respektive för
lorar man på olika typer av ansatser?

FIGUR 5. NÄTVERKSVISUALISERING.  
NODERNAS STORLEK = ANTAL RT PER NOD.
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Rapporten innehåller också en kortare diskussion 
om de utmaningar som materialet i fråga presente
rar för oss som analytiker, samt uppslag för möjlig 
fortsatt forskning och analys. Vi identifierar dess
utom ett antal rekommendationer för olika aktörer 
(redaktionella aktörer, omvärldsbevakande aktörer, 
samt själva plattformarna i fråga). En nyckelfråga 
är hur själva tillgången till datan är utformad, men 
också de sätt på vilka olika aktörer i samhället hän
visar till datan. Vi tycker oss se en ökande mognad 
ute i samhället (både inom omvärldsbevaknings och 
mediebranscherna, akademin och hos befolkningen 
i stort) där allt fler har börjat inse de specifika villkor 
och tillkortakommanden som social mediedata av 
det här slaget har. Men vi menar att samhällets olika 
aktörer behöver bli bättre på att sluta se social medie
data som per automatik representativ för populationen 
som helhet. Eventuell representativitet måste alltid 
påvisas i varje enskilt fall. Därmed utesluter vi inte 
att datan kan vara representativ för större popula
tioner. Vår egen data kan bidra med att konkretisera 
detta: 

Medan Twitter inte bör förutsättas vara 
representativt för befolkningen som helhet så 
kan vi dock se tendenser och klusterbildning-
ar (som vi alltså härleder väldigt induktivt, 
”ur” datan) som i hög grad överensstämmer 
med existerande liknande politiska gruppe-
ringar i samhället i stort. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
2014 inledde Jonas Andersson Schwarz (mediefors
kare, Södertörns högskola, finansierad genom Riks
bankens Jubileumsfonds postdokprogram Flexit, i 
samarbete med kommunikationsbyrån Forsman & 
Bodenfors) samt Johan Hammarlund (medieforskare 
och omvärldsanalytiker, MBrain AB) och omvärlds
analytikerna Magnus Kjellberg och Stefan di Gra
do (Retriever AB) forskningsprojektet med syfte att 
studera delningslogiker i sociala medier och flöden 
mellan sociala och redaktionella medier, och därmed 
fördjupa analysmetod och kritisk förståelse. Projektet 
delfinansieras av Internetfonden, Riksbankens Jubi
leumsfond och de deltagande medieanalysföretagen. 

Intentionen har hela tiden varit att fördjupa för
ståelsen av ”sociala medier” som informationskälla 
samt korrigera några av de felaktiga förväntningar 
som finns inom detta område. Vi skriver ”sociala 
medier” inom citationstecken här, eftersom begrep
pet ”sociala medier” som storhet i själva verket är 
en mental konstruktion, en tänkt verklighet – medan 
den faktiska informationsinhämtningen alltid härrör 
inte bara från specifika plattformar/tjänster, utan 

från specifika demografiska ansamlingar på respek
tive sådan plattform/tjänst. Föreställningen att ”so
ciala medier” fungerar som en sorts ställföreträdare 
för den allmänna opinionen är därför problematisk.

Vi vill därför bidra till att skapa en mer 
nyanserad bild av vad som kan utläsas ur 
kommunikationen på de sociala medieplatt-
formarna. Projektet visar på villkoren i den offent
lighet som växer fram där traditionella massmedier 
och användare av sociala medier i växelverkan eta
blerar ett offentligt politiskt samtal som – i teorin, 
men dock kanske inte i praktiken – är öppet för alla 
på lika villkor.

Vi vill främst bidra till att de som inte har egna 
expertkunskaper ska kunna få nya insikter om hur 
sociala medier fungerar och hur det påverkar det 
som cirkulerar där. I förlängningen kan det hjälpa 
människor att bli mer källkritiska gentemot både so
ciala medier och massmedier, men också resultera i 
praktiska insikter kring vad som är viktigt att tänka 
på som aktör i den sociala mediesfären och hur det 
går att nå ut på ett trovärdigt, samhälleligt hållbart 
och moraliskt försvarbart sätt.

Projektet har också bidragit till utvecklingen av 
metodiken inom omvärldsbevakning av sociala 
medier. Detta område tycks bli allt viktigare, men 
många aktörer har inte uppnått tillräcklig mognad 
för att kunna omsätta insamlad data i meningsful
la insikter i tillräckligt hög grad. Våra insatser avser 
att visa på hur man kan arbeta, och därmed hjälpa 
mindre aktörer inom detta fält som inte själva har 
resurser att genomföra egna analysprojekt.

Vi har redan fått en del uppmärksamhet kring 
en av våra fallstudier som illustrerar hur Twitter 
används som källa bland journalister och professi
onella kommunikatörer, och hur en ogenomtänkt 
hållning bland journalister och opinionsbildare kan 
skapa problem, i det att frågor som cirkulerar för
modas vara mycket större frågor eller ha en annan 
laddning än vad de egentligen är i världen ”utanför” 
Twitter (Andersson Schwarz et al. 2014).

METOD OCH BEGRÄNSNINGAR
Vi har huvudsakligen använt olika kvantitativa me
toder (induktiv nätverksanalys samt konventionell 
innehållsanalys) för att hitta mönster och bättre kun
na kategorisera det som återcirkuleras inom politisk 
debatt och opinionsbildning, samt illustrera några 
viktiga aspekter av samspelet mellan Twitter och re
daktionella medier. Omvärldsbevakningsföretagen 
MBrain och Retriever har deltagit med syfte att för
utsättningslöst utveckla sina egna företags metodik 
för analys av Twitterdata och data från andra sociala 
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nätverk, och Retriever har också kunnat bistå med 
tillgång till denna typ av data. Hela gruppen förhål
ler sig kritiska till hur vissa aktörer ibland skildrar 
den spridning och mobilisering som sker på de soci
ala medieplattformarna. 

Varför Twitter som datakälla? Främst tack vare 
plattformens relativa öppenhet och tillgänglighet. 
Vi har fokuserat på inlägg som etiketterats av avsän
darna själva med hashtaggen #svpol. Hashtaggar 
är tematiska sökord som anger typen av innehåll. 
Just #svpol indikerar ”svensk politik”. De svärmar 
av inlägg som cirkulerar med denna öronmärkning 
kan jämföras med en sorts offentlig sfär, inte minst 
genom att inläggen nästan uteslutande är allmänt 
tillgängliga och sökbara – och avsedda att spridas 
och synas. Samtidigt är många av inläggens avsän
dare helt eller delvis anonyma, något som också 
måste respekteras i analysen av material som detta. 
Det kommer att framgå i rapporten att personlig in
tegritet har varit av största vikt. Faktum är att vi har 
lagt så stor vikt vid detta att vi har undvikit vissa sök
ningar som annars hade kunnat ge ännu mer kun
skap om spridningen i fråga, just eftersom sökningar 
av det slaget hade kunnat ses som en kartläggning 
av individuella politiska tillhörigheter. Trots att vår 
datamängd är ansenlig är den data vi har analyserat 
fortfarande att betrakta som ett mycket litet stick
prov, givet de enorma datamängder som cirkulerar 
på Twitter, och vi har sett till att anonymisera vår 
data så att den ej med lätthet går att härleda tillbaka 
till enskilda individer.

Genom att fokusera på retweetande (RT) 
undersöker vi mekanismerna för återcirku-
lering på just Twitter. Vilka faktorer spelar in då 
material får stor cirkulation i sociala medier? I vil
ken utsträckning bekräftar inläggen tydliga politiska 
agendor eller ideologier? Hur ser representativiteten 
ut? Genom vår översikt påvisar vi ett antal faktorer 
vilka vi ser som källor till bias (skevhet) i den sociala 
mediesfären. Det går att se studien som ett bidrag 
till den akademiska definitionen av en sorts ”social 
nätverkslogik” (van Dijck & Poell, 2013; Klinger & 
Svensson, 2015) i samma mening som att massme
dierna fungerar genom en sorts ”massmedielogik” 
(Altheide & Snow, 1979).

Anledningen till att vi använder just RT som mått 
är att retweetande är en aktiv handling, ett mått på 
engagemang, och därmed mer tillförlitligt avseende 
räckvidd än en nominell ”antal följare”-siffra (där 
vi egentligen inte vet hur många av dessa följare 
som egentligen exponeras för innehållet). Självklart 
brukar det i regel genereras mycket få RT per expo
nering – siffrorna för enskilda tweets i den svensk

språkiga twittersfären är sällan hisnande – men det 
är en säkrare valuta, menar vi. Trots sina even-
tuella brister är retweetande ett pragmatiskt 
användbart mått – som ofta tillskrivs hög be-
tydelse av användarna själva. Det finns många 
idéer om vad som utgör effektiv kommunikation i 
sociala medier. Inte minst inom marknadsföring har 
detta kommit att bli en ofta återkommande målsätt
ning. Marknadsföringsforskningen ser dock allt för 
sällan till maktdimensionen. En av de många saker 
vår studie kan bekräfta är att kommunikativ effekti
vitet är i hög grad avhängig graden av redan existe
rande inflytande.

VÅRA TRE DELSTUDIER
• En visualisering av alla svenskspråkiga retweets 

vi kunnat identifiera med hashtaggen #svpol 
under 25 slumpmässiga dagar mellan november 
2013 och november 2014.

• En kvantitativ innehållsanalys av de 500 mest 
populära av dessa inlägg, i termer av antal 
retweets. 

• En kvantitativ innehållsanalys av hänvisningar 
till ”sociala medier” som görs i mass media.

Dessa stringent inhämtade och kvantitativt upp
mätta dataset har vi tolkat analytiskt och kritiskt, 
med avsikt att hitta troliga mönster och tendenser 
i materialet. Vår kvantitativa innehållsanalys täcker 
fem slumpvis utvalda dagar per månad under fem 
valda månader (november 2013, februari, april, juni, 
oktober 2014). Vi har uteslutit tweets som inte är på 
svenska. Vi valde fem olika månader, där vi försökte 
parera för valrörelsen genom att välja månader både 
långt före och strax efter valrörelsen. För varje må
nad slumpade vi fram fem olika dagar.

Studien har möjliggjort en back-end-in-
blick som radikalt skiljer sig från den dagli-
ga, mycket mer begränsade och tendentiösa 
inblick som erbjuds vanliga Twitteranvän-
dare. Det finns mycket att lära från detta skifte av 
perspektiv i sig. En uppenbar brist med den dagliga 
frontendtillämpningen är just att åsiktsgemenska
pers kvantitativa storlek och inflytande är svår att 
uppskatta. Samtidigt finns givetvis etiska implika
tioner med ett backendperspektiv. Vårt urval var 
medvetet tänkt att inte utgöra en total överblick 
utan endast ett statistiskt hållbart urval. Den rådata 
vi använt oss av kommer att kasseras efter projektets 
färdigställande, och vi har sett till att anonymisera 
användarna i så hög grad som möjligt. Vi vill dock 
samtidigt uppmuntra till fortsatt forskning genom att 
tillgängliggöra vår förädlade data (innehållsanalysen) 
i anonymiserad form.

1

2
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TIDIGARE FORSKNING
I en aktuell forskningsrapport om medborgardriven 
spridning i sociala medier menar Wadbring och Öd
mark (2014) att det ofta är tunga och viktiga ämnen 
som engagerar – inte bara gulliga katter och roli
ga videor. Detta kanske är förvånande för somliga. 
”När man pratar om toppartiklarna som blir mest 
delade, så är det stora ämnen som rasism, feminism, 
partipolitik till och med” säger Sara Ödmark i en 
kommentar. Samtidigt är det viktigt att notera att 
Wadbring och Ödmark tittar på just toppartiklarna. 
Nätet kännetecknas av ”nätverkad distribution”, 
vilket gör att det hela tiden är enstaka artiklar eller 
inlägg som ”sticker iväg” och blir långt mer delade 
än alla andra inlägg. Men vi kan inte förutsätta 
att dessa enstaka toppartiklar är representativa för 
allt annat som cirkulerar. Om vi bär i minnet 
att cirkulationen som sker i stort sett all-
tid är paretofördelad så blir det vanskligt 
att bara lägga vikt vid det lilla fåtal inlägg 
som är de absolut mest spridda. 

”Det som delas mest” är inte nödvändigtvis re
presentativt för ”det som delas”. Topphitsen kan 
i själva verket vara anomalier (”outliers”). Även 
om topparna i sig själva ofta har ansenlig räck
vidd är det lika viktigt att se till de inlägg ”i svan
sen” som inte blir toppar, inte minst om man 
beaktar den samlade volymen måttligt spridda 
inlägg över tid. Vårt urval gör att vi fångar in 
många av även dessa ”måttligt spridda” inlägg. 
Bland annat figur 10 visar hur fördelningen ser 
ut. Samtidigt finns givetvis en poäng med att fo
kusera på ”det som delas mest”, framför allt om 
man vill lyfta fram innehåll som överskrider lokala 
begränsningar och når bortom de närmaste ”egna” 
grupperna.

Andra akademiska studier har bekräftat den kom
plexa och svårtydda effekt som Twitter har på det 
offentliga samtalet; många av dessa sammanfattas 
av Larsson (2014). Hans studie visar att mycket av 
den kommunikation som sker på Twitter och som 
etiketteras som politisk kommer från aktörer som 
redan är involverade professionellt i politiken; den 
höga grad av medborgaraktivitet som ofta påtalas i 
normativa eller spekulativa utsagor om nätets påver
kan på samhället tycks således inte riktigt stämma. 
Utöver detta påvisar han en snedfördelning inom 
just den kommunikation på Twitter som bär hash
taggen #svpol. Inom den grupp av 258 användare 
som Larsson anger som ”toppanvändare” inom 
#svpol var högerradikala kraftigt överrepresentera
de. Han undersökte dock inte vad som faktiskt sades 
i de Twitterinlägg han analyserade, och inte heller 

”effektiviteten” hos de retweetade inläggen, något 
som vi försökt göra i vår innehållsanalys.

Vår studie knyter an till Larssons i det att han ef
terfrågar just innehållsanalys som uppföljning på sin 
egen forskning. Vi har intresserat oss för sätten an
vändare uttrycker sig i respektive tweet, men också 
hur det relaterar till avsändarens utläsbara politiska 
hemvist, samt om man kan se samband mellan sät
ten inlägg återcirkuleras på och dessa ovanstående 
faktorer (innehåll och avsändare). Vi ville se vilka 
mekanismer som var tongivande inom #svpol. Hur 
samvarierar olika typer av kommunikativa grepp 
med tweetsens spridning? Hur samvarierar olika 
typer av avsändare med tweetsens spridning? Hur 
samvarierar olika parametrar (humor, informations
täthet, förekomst av frågor till mottagaren osv) med 
varandra och med tweetens popularitet?.

22 % av de svenska internetanvändarna säger sig använda Twitter ”någon gång” medan bara 6 % av internetanvändarna använder tjänsten dagligen. 
Man kan se Twitter på två olika sätt,  beroende på vad man vill understryka - det är i allra högsta grad ett medborgerligt konversationsmedium (vardagligt, per-son-till-person) men samtidigt, i praktiken, ett PR-medium (där huvudfunktionerna är realtidsinformation, reaktion och opinions-bildning). 

Twitterspecifika funktioner

# Hashtaggar möjliggör både ome-delbar nyhetsförmedling och mass-mobilisering. Information kan delas i realtid och tillfälliga, improviserade grup-peringar skapas.

@ Samtidigt är Twitter ett verktyg för att svara och delta i dialog.  @-funktionen är avsedd för detta.

RT Att retweeta är att sprida vidare, men kan samtidigt ses som ett uttryck för medhåll. Även institutioner kan retweeta; det är ett bra sätt att positionera sig socialt och skaffa bundsförvanter. 
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URVAL OCH METOD
Den totala volymen tweets som samlats in är om
kring 109 000 enskilda tweetningar, av vilka 54 % 
(58 800) i själva verket var retweets. Data tillhan
dahölls av Retriever. Vid själva insamlingsdatumet 
förelåg en begränsning gentemot Twitters API där 
den dagliga övre gränsen låg på 5 000 tweets. Det 
har tidigare observerats inom Twitterforskningen 
att begränsningar av det slaget alltid förekommer. 
Det gör att man i stort sett aldrig med fullständig 
säkerhet kan säga att samtliga tweets samlats in un
der perioden. Dygnsbegränsningen utgjorde dock 
inte ett allt för stort problem då det sammanlagda 
antalet tweets trots allt underskred den gränsen ma
joriteten av dygnen (fyra av fem). Därför kan vi med 
säkerhet säga att vi samlat in en mycket heltäckande 
bild av den kommunikation som skett på hashtaggen 
#svpol under de 25 slumpmässigt valda dagar som 
studien omfattar. 

Det genomsnittliga antalet tweets med hashtaggen 
#svpol som vi kunde samla in var omkring 4 300 per 
dygn. Värt att notera är att flödet av tweets tycks ha 
ökat under tidsperioden och vi uppfattar det som att 
begränsningen på 5 000 tweets i dagsläget skulle ut
göra ett mer reellt hinder än vad det gjorde för bara 
ett år sedan. Också värt att notera är att dessa siff
ror alltså omfattar samtliga tweets med hashtaggen 
#svpol, även engelskspråkiga, och att vi i vår senare 
dataanalys manuellt fått bortse från engelskspråkiga 
tweets. Uppskattningsvis 5 % fick sållas bort i detta 
led, från omkring 58 800 till 56 200.

Nätverksanalysen
Dessa 56 200 unika retweetningar kunde härledas 

till 20 341 unika tweets. Värt att notera här är att 
mer än hälften av samtliga unika tweets bara hade 
retweetats en (1) gång. (10 409 tweets av samtliga 
20 341 unika, dvs 51 %.)

I den visualisering av de sociala nätverken som 
våra insamlade tweets ger uttryck för kunde vi där
efter identifiera 14 412 unika användaralias. I klus
terbildningen som uppstod kunde 37 959 unika 
retweets identifieras.

ANALYS OCH INSIKTER
Tre tydliga kluster träder fram när man visualiserar 
retweetningarna i vårt datamaterial. Det rör sig allt
så om retweetningar som är synkrona, det vill säga 
att användare har retweetat inlägg som även andra 
användare i materialet har retweetat. De unika an
vändare som ingår i dessa kluster bör alltså betraktas 
som i någon mening mer grupptillhörighetssökande 
än de övriga i datamaterialet. Vi kan betrakta dessa 
twittrare som mer ideologiskt ”klistriga” än övriga 
användare. Det är viktigt att notera att en omfat
tande grupp användare helt hamnar utanför dessa 
klusterbildningar. 

I grafen (figur 1) representeras enskilda 
användare som punkter (rödorange), och de 
retweets dessa användare gjort som streck 
(lila). Storleken och färgen på punkterna av-
speglar hur många följare respektive använ-
dare har (ett tydligt mått på inflytande). Vi 
redovisar bara namn på ett litet fåtal av dessa punk
ter, för att tydliggöra karaktären på klustren. Dessa 
namngivna konton tillhör offentliga personer, men 
majoriteten av kontona på kartan tillhör inte offent
liga personer. Ett litet fåtal av kontona hamnade på 
kartan utifrån endast en observerad retweet, som 
råkat sammanfalla med andra, starkt partiska an
vändares retweetande av samma inlägg. Kartan är 
därför mest att se som en översiktsbild – ett litet mått 
av godtycklighet finns, avseende placeringen av vissa 
enskilda punkter, men denna godtycklighet blir trivi
al i det stora hela. Poängen är klustren som sådana.

Den datalogiska instruktionen i mjukvaran Gephi 
var enkel: Placera twittrare som retweetat samma in
lägg nära varandra. Den fördelning som framträdde 
var rent induktiv – det vill säga, ”ur datan”. Vår hy
potes var att vi skulle se någon form av klusterbild
ning som någorlunda överens stämde med det exis
terande politiska landskapet i Sverige. Vi vet sedan 
tidigare att högerextrema är överrepresenterade på 
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FIGUR 2.



#svpol. Det har bland annat visats i Anders O Lars
sons forskning.

Det resultat vi fick var över förväntan. Tre 
mycket tydliga kluster kristalliserade ut sig, 
och de visade sig sammanfalla starkt med re-
dan befintliga politiska grupperingar i sam-
hället. Den övre högra formationen (tät avseende 
omsättningen av retweets, men gles avseende antal 
twittare och deras respektive personliga inflytande) 
kan vi kalla för SDklustret (figur 2). Den nedre hö
gra formationen (mer mättad avseende antal twitt
rare och deras inflytande i termer av följare) är Alli
ansenklustret (figur 3). Den övre vänstra, helt klart 
största formationen (avsevärt mycket tätare än de 
övriga två, inte minst om man ser till det individu
ella inflytandet hos de inblandade) kallar vi för det 
rödgrönrosa klustret (figur 4) eftersom det rymmer 
många typiskt rödgröna twittrare likväl som mer 
identitetspolitisk vänster.

ANVÄNDARNA SOM RETWEETAR
Vi ser alltså att det finns en gruppering tätt 
knuten till SD som inte är speciellt stor men 
extremt aktiv. Zoomar vi in (figur 2) ser vi rena 
”kaskader” av retweetande från somliga av använ
darna i det nätverket. Likaså är storleken och bred
den på den grupp användare som retweetat dessa 
tweets förhållandevis liten. Den solklara majoriteten 
av dessa användare har anonyma Twitterkonton, 
ofta med starkt islamofobiskt och invandringsfientligt 
innehåll. Väljer vi att visualisera användarna på ett 
lite annat sätt (figur 5) genom att vikta storleken på 
punkterna utifrån antalet retweets per användare i 
stället för antal följare per användare, blir det ännu 
mer tydligt att användarna inom det här klustret skil
je sig avsevärt från övriga Twitteranvändare.

Vi ser också ett slags kontinuum mellan Allians
klustret och extremhögerklustret, beträffande hur 
användarna i de respektive gemenskaperna har 
retweetat innehåll taggat med #svpol. Bland andra 
Marcus Birro, Sanna Rayman och Dagens Indu
stri återfinns just i gränslandet mellan dessa två hö
gerkluster. Samtidigt vill vi påminna om att enstaka 
noder som hamnar i gränslandet kan ha gjort det av 
rätt godtyckliga skäl (enskilda retweets).

Utifrån vår visualisering finns det även fog 
för att tala om en ”medieelit” som samman-
faller med det rödgrönrosa klustret. Vi fann 
att namnkunniga komiker, krönikörer och kändisar 
retweetade #svpolinlägg på ett sätt som gjorde att 
de hamnade jämsides med tydligt vänsterprofilera
de twittrare. Sammantaget är den här sfären väldigt 
inflytelserik, både beträffande antalet twittrare som 

omfattas av den och det respektive inflytande som 
många av dessa har (antal följare). Många av dessa 
inflytelserika användare är typiska opinionsbildare, 
vars inflytande i sociala medier ofta föregås av redan 
etablerade massmediala framgångar.

Intressant är också den relativa klyfta som tycks 
finnas mellan detta rödgrönrosa mediekluster och 
de två högerklustren; i detta mellanområde tronar 
Peter Wolodarski i den absoluta mitten, men även 
TV4-nyheterna och Expressen återfinns här. En 
trolig förklaring till att officiella mediebolagskonton 
hamnar här i mitten är deras policy att upprätthålla 
en relativt opartisk linje även i retweetandet.

Notera att likartat retweetande inte automatiskt 
betyder likartade åsikter, utan endast att dessa an
vändare uppmärksammar samma inlägg. Två twitt
rare kan alltså hamna bredvid varandra även om 
har olika åsikter om det inlägg de båda retweetar.

FIGUR 3.

FIGUR 4.
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DE OBSERVERADE KLUSTREN
Det finns matematiska formler för att identifiera 
kluster men vi fann att den rent visuella indelning
en som går att härleda manuellt var mer effektivt 
för att identifiera distinkta grupper av användare 
utifrån nätverksvisualiseringen. Därför valde vi att 
gruppera utifrån en manuell lassofunktion men med 
god marginal så att noder i ”mellanregionerna” på 
kartan inte felaktigt skulle karakteriseras som tillhö
rande respektive politiskt kluster. Något som talar 
starkt för att denna metod var tillförlitlig var att, 
när vi sedan plottade avsändarna bakom de tweets 
som cirkulerade inom respektive grupp, så fann vi 
en slående hög grad av likhet. Avsändarna inom 
respektive kluster stämde nästan uteslutande över
ens med den ideologiska inriktningen på klustret i 
fråga: anonyma alarmistiska konton i SDklustret, 
näringslivs vänliga opinionsbildare i alliansklustret, 
vänsterliberala tyckare i det rödgrönrosa. Och i ka
tegorin ”övriga” fann vi en salig röra. Mer om de 
avsändarna nedan.

Vad gäller retweetarna (själva punkterna på kar
tan) valde vi att plotta hela populationen för att få 
ett hum om de relativa storlekarna på de respektive 
grupperna. Här blev det nödvändigt med en logarit
misk skala på yaxeln (räckviddstalen) eftersom det 
annars blir en så pass extrem paretokurva att man 
inte kan urskilja mycket alls. Vad man kan urskil
ja i figur 6 är att gruppen ”övriga” (det vill säga, 
användare som inte uppenbart retweetade likadant) 
alltjämt utgör den största delen av populationen. 
Vad man också kan se är att det, oavsett ideologi, är 
ovanligt att användare har fler än 750 följare eller 
färre än 60 följare.

Ett mer pedagogiskt sätt att visualisera de distink
ta ideologiska grupperna är som i figur 7, där stor
leken på arean svarar mot de olika sammanlagda 

mått som vi uppmäter för de respektive grupperna. 
De färgglada cirklarna visar antal unika twittrare. De 
gråa cirklarna visar på sammanlagt antal följare för 
dessa twittrare (deras ”avtryck” i termer av räckvidd, 
om man så vill). Samtidigt visar de lila rutorna på 
den sammanlagda ”ansträngningen” i form av antal 
retweets som dessa twittrare gör, medan den svarta, 
mindre rutan visar på det sammanlagda antalet av
sändare bakom inläggen som retweetas. För tydlig
hetens skull är den lila färgen är samma nyans som 
på kartan (där varje retweet ju representeras av just 
lila streck).

Här syns tydligt att de SD-vänligas aktivi-
tet är mycket större än alla de andras, pro-
portionerligt sett, medan både allians- och 
vänstertwittrarna har en ansträngning som 
är ungefär jämnstor med den egna gruppens 
storlek. Alliansen tycks dock har varit aningen mer 
retweetbenägna än de rödgrönrosa. De senares räck
vidd visade sig vara avsevärt större än alla andra 

5
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FIGUR 7. SCHEMATISK REPRESENTATION AV ANTAL RETWEETARE 
OCH SAMLAT ANTAL RETWEETS PER KLUSTER. AREA = MÄNGD.

SD
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gruppers. Medel siffran 
för ”antal följare” för 
användarna i Alliansen 
gruppen var i genom
snitt 583 följare per 
twittrare. För SDgrup
pen var den 534, medan 
den för de rödgrönrosa 
var 800 och för ”övriga” 
hela 857. Det som för
klarar detta högre med
elvärde är den högre 
förekomsten av typiska 
opinionsbildare bland 
de rödgrönrosa.

FIGUR 6. SAMTLIGA RETWEETARE 
ORDNADE UTIFRÅN ANTAL FÖLJARE 
PER KONTO. LOGARITMISK SKALA. 
     = ALLIANSKLUSTRET
     = SD-KLUSTRET
     = RÖDGRÖNROSA KLUSTRET
     = ÖVRIGA
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AVSÄNDARNA BAKOM INLÄGGEN
Tittar man på själva tweetsen som retweetas ser vi 
att det givetvis finns en skara avsändare eller rättare 
sagt upphovspersoner bakom respektive tweet. Som 
vi nämner ovan fann vi en slående samstämmighet 
när man listar gruppen av avsändare inom respek
tive grupp utifrån aktivitet (antal observerade unika 
tweets).

Plottar vi dessa distinkta avsändargrupper utifrån 
graden av aktivitet får vi figur 8. Återigen sticker 
SDklustret ut. Bland SD:arna åtnjöt dessa 200 mest 
retweetade avsändare många fler retweets vardera, 
jämfört med såväl de Alliansvänliga som de rödgrön
rosa avsändarna. Plottar vi de mest aktiva av dessa 
avsändare utifrån antal följare (figur 9) ser vi dock 
att inget samband finns mellan grad av aktivitet och 
antal följare. Dessutom blir det återigen tydligt hur få 
följare SDsympatisatörerna har, relativt sett.

Notera att många av de avsändare som förekom

mer i de tre politiska klustren återkommer gruppen 
”övriga”.  vänster och högeraktivitet likaså. Klustret 
”övriga” bygger ju på inlägg som bara retweetats 
en gång vardera under tidsperioden (sammanlagt 
18992 inlägg).

Bland SD:are tycks det med andra ord ha varit 
mer ”tacksamt” att twittra, eftersom varje avsändare 
i det kluster vi identifierar har fått i genomsnitt 7,6 
retweets – till skillnad från de avsändare vi identi
fierar i de andra två politiska klustren. Den genom
snittliga avsändaren retweetades ”bara” 3 gånger 
vardera hos vänsterfolket och 3,6 gånger vardera 
hos alliansfolket. Detta är förstås en effekt av att det 
retweetas avsevärt mycket mer i det egna lägret hos 
SD:arna än hos övriga politiska grupper.

Det hade varit intressant att se om de mest 
retweetade inläggen retweetades av samma perso
ner. Men detta valde vi inte att göra på grund av 
integritetsaspekten vi noterat tidigare.

FIGUR 8. DE 200 MEST RETWEETADE 
AVSÄNDARNA FÖR RESPEKTIVE 
KLUSTER. 
     = ALLIANSKLUSTRET
     = SD-KLUSTRET
     = RÖDGRÖNROSA KLUSTRET
     = ÖVRIGA
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FIGUR 9. DE 30 MEST RETWEETADE 
AVSÄNDARNA FÖR RESPEKTIVE 
KLUSTER. 
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URVAL OCH METOD
Genom en systematisk innehållsanalys studerade vi 
egenskaperna hos de mest återcirkulerade inläggen 
under de 25 slumpmässiga dagarna. Här har vi valt 
ut de 20 mest retweetade inläggen per dag (n=500). 
Detta är, i sig, ett oerhört litet utsnitt ur den ofantligt 
stora mängd kommunikation som äger rum på Twit
ter varje dag, men vi vill mena att det fanns en tydlig 
strategisk fördel att fokusera på de mest retweetade 
(därmed, i någon mening, framgångsrika) inläggen 
samt ändå få med mer ”mediokert” delade inlägg 
och inte bara de enstaka ”klickraketer” som rycker 
iväg någon gång om dagen. På fallande många 
av inläggen på #svpol hade en rätt blygsam 
spridning: Även efter att ha vaskat fram de 
20 mest retweetade inläggen de slumpmässi-
ga dagarna landar den sammanlagda sprid-
ningen på rätt måttliga nivåer. 

En viktig begränsning med den typ av metod vi 
använt oss av är att vi enbart har analyserat innehåll, 
och därtill endast förekomster på manifest nivå (det 
vil säga, ”uppenbara” hänvisningar och inte nöd
vändigtvis antydda eller underförstådda). Därför är 
det vanskligt att uttala sig om bevekelsegrunderna 
för twittrarna i fråga. Vi har tydligt kunnat se om
fattningen av spridningen som sker, men vi kan inte 
med säkerhet veta varför upphovspersonerna bakom 
inläggen har valt att skriva just dessa inlägg, och vi 
kan inte heller med säkerhet veta varför twittrarna 
som retweetar dessa inlägg gör detta. Men tar man 
fasta på kontexten för kommunikationen som sker, 
kan man på god grund anta olika bevekelsegrunder. 
Det är framför allt relevant att inte bara en, utan 
två valrörelser skett under tidsperioden i fråga, och 
att det dessutom varit en mycket turbulent period 
politiskt, med en polarisering av det politiska land
skapet i Sverige (vederlagt i bland annat Bergström 
et al., 2015). Detta tycks ha cementerats även på det 
politiska Twitter.

Det finns alltid ett visst mått av godtycklighet i 
kvantitativ innehållsanalys. För somliga av parame
trarna kodade därför tre olika personer parallellt 
med varandra. Vi stämde av den gemensamma 

Innehållsanalysen
överensstämmelsen och slog därefter samman ett 
medelvärde. En annan begränsning var det mått av 
godtycklighet som fanns i mätvärdena även för hur 
många RT olika inlägg har ”idag” samt hur många 
följare olika twittrare har ”idag” – eftersom dessa siff
ror ju beror på när en gör avstämningen för respek
tive tweet. Värdet för exakt hur lång tid som förflutit 
mellan att inlägg publicerats och detta mått gjorts är 
alltså godtyckligt. Men det gör faktiskt inte så myck
et: Vi har sett att den absoluta majoriteten av fortsatt 
spridning som inlägg får brukar ske under dagarna 
precis efter publicering. Därefter har det marginell 
betydelse om man tittar ett halvår efter eller ett år ef
ter publicering. Det var ett litet fåtal tweets som över 
huvud taget fortsatte retweetas efter publiceringen. 
Tittar man på själva proportionen mellan antal RT 
första dagen och antal RT över tid blir den iögonfal
lande för dessa, alldeles oavsett om du tittar ett halv
år eller ett år efter publicering. Därför har vi valt att 
fokusera på just proportionerna mellan antal följare 
och antal följda, samt likväl mellan antal RT första 
dagen och antal RT över tid. Dessa proportioner är 
inte benägna att skifta speciellt mycket över tid.

Det var endast 15,8 % av dessa 500 
#svpol-tweets som retweetades minst 30 
gånger första dagen. Vi förordar därför en viss 
ödmjukhet inför det svenskspråkiga Twitter, inte 
minst när man zoomar in på delmängder av en del
mängd. Det är ett litet fåtal inlägg som retweetas mer 
än 30 gånger vardera under en och samma dag. I 
vårt material rör det sig sällan om mer än en handfull 
per dag. Detta är ett starkt argument för den manu
ella, tolkande ansats som vi använder oss av i vår 
studie. Det faktum att analysen väldigt ofta landar 
i delmängder av delmängder antyder hur godtyck

Twitter som helhet
   > svenskspråkiga Twitter
        > #svpol
             > tweets som över huvud taget retweetas
                  > de tjugo mest retweetade per dag
                       > synnerligen ofta retweetade inlägg

Siffror är autistiska.” 

Jack Werner”
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lig en statistisk analys blir om man inte utgår från 
ett väldigt stort material i de första leden. Dessa ur
valsproblem måste också beaktas när man diskuterar 
den typ av automatiserad analys som ofta går under 
namnet “big data”. Man kommer aldrig ifrån faktu
met att all data kräver tolkning och kontextualisering. 

ANALYS OCH INSIKTER
Även om det är intressant att titta på det lilla fåtal 
tweets som ”drar iväg”, det vill säga de inlägg som 
fortsätter att retweetas ytterligare även efter den dag 
då de publiceras, så visade vår innehållsanalys att le
jonparten av de retweetade inläggen inte haft särde
les lång livstid. De retweetades när de publicerades, 
men efter det har de knappast fortsatt retweetas alls.
Mer än hälften av inläggen retweetades en-
dast på publiceringsdagen, och därefter inte i 
någon nämnvärd utsträckning alls. Vår hypotes 
var att dessa inlägg tenderade att vara mer alldagli
ga, slätstrukna. 

Det var svårt att hitta tydliga statistiska samband i 
materialet. Vi hittade några:

•	 Mångtydighet korrelerar med humor. Vi kodade 
manuellt för hur humoristisk samt hur mångty
dig respektive tweet var. Dessa två värden visade 
sig samvariera, vilket inte är så konstigt. Något 
som är roligt är ju ofta mångtydigt, ironiskt och 
så vidare. 

•	 Proportionen mellan antal följare/antal följda korrele
rar med antal följare. Twittrare som har många 
gånger fler följare än vad de själva följer kallar vi 
för ”megafontwittrare”. Ju fler följare en använ
dare har, ju högre sådan faktor har användaren i 
regel. Sannolikheten att man själv i gengäld föl
jer varenda person som följer en blir mindre ju 
fler följare man själv har. Detta är högst väntat, 
inte minst ur praktisk synpunkt.

•	 Antal RT över tid korrelerar med att tweeten åtföljs 
av en bild. I vår studie är många RT över tid ett 
mått på kommunikativ framgång. Vi fann en 
korrelation mellan detta mått och förekomsten 
av bild i tweeten.

• Vi fann också en viss negativ korrelation mellan 
uppenbart massmedialt ursprung på inlägget och 
humor. Detta kan förmodligen förklaras av att 
skämtsamma tweets sällan åtföljs av källhänvis
ning, jämfört med mer sakliga tweets. 

För de 334 tweets där det gick att identifiera kön var 
28 % av avsändarna kvinnor och 72 % män. Ande
len kvinnor var påtagligt lägre bland SDtweetsen 
och påtagligt högre bland de rödgröna. 

31 % av alla tweets kom från enskilda, identifi-
erbara individer, 14 % från anonyma avsändare, 
30 % från institutioner/organisationer och resteran
de 25 % från individer som agerade i egenskap av 
att vara representanter för en organisation (i regel ett 
riksdagsparti). Vi fann att de tweets där orga-
nisationer/institutioner stod som avsändare 
skiljde sig en aning från de övriga grupperna. 
De inlägg som hade institutionella avsändare av det 
här slaget hade lägre mångtydighet och humor än 
de andra typerna av inlägg (figur 11, 12), och den
na typ av tweets hänvisade dessutom oftare till exter
na källor (figur 13). Trots att explicita uppmaningar 
till att retweeta (”RT om du gillar!” och liknande) 
var mycket ovanliga i vårt urval (2 % av samtliga 
tweets) var det i stort sett endast bland institutionella 
avsändare som denna typ av explicita uppmaning
ar förekom. Slående många av dessa institutionella 
tweets var rätt programmatiska och förutsägbara. 
Beträffande just denna kategori av tweets tycktes 
själva innehållet vara sekundärt. Det viktigaste för 
spridningen tycks ha varit vem avsändaren var och 
dennes densitet av kopplingar inom nätverket.

Twitter som helhet
   > svenskspråkiga Twitter
        > #svpol
             > tweets som över huvud taget retweetas
                  > de tjugo mest retweetade per dag
                       > synnerligen ofta retweetade inlägg
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IDENTIFIERADE POLITISKA BLOCK
Vi kodade för uttryckligt rödgröna, Allians, femi
nistiska, piratpartistiska, sverigedemokratiska och 
antisverigedemokratiska inlägg. Gruppen ”anti
SD” visade sig vara långt ifrån trivial i samman
hanget, 12 % av de 500 inläggen gick att koda som 
uppenbart antiSD (jämfört med 18,6 % som up
penbart SD). Däremot lyste miljöpartistiska inlägg 
med sin frånvaro; denna kategori fick vi anse som 
trivial eftersom bara något enstaka inlägg gick att 
koda på det viset.

Plottar man ”framgången” för respektive block 
beträffande omfattningen på retweetandet för res
pektive identifierat block första dagen kontra över tid får 
man figur 10 (föregående sida) AntiSDtweetsen 
tycktes vara de som presterade bäst över tid, jämfört 
med de andra identifierade politiska typerna av in
lägg. Skillnaden illustreras tydligare i figur 14.

Vi jämförde också fördelningen av de politiska 
blocken i vår data gentemot den faktiska fördel
ningen i valet 2014. Utifrån det sammanlagda an
talet uppmätta retweets i vår data (vilket som sagt 
är den valuta vi anser vara mest indikativ på faktisk 
cirkulation) blir slutsatsen: De rödgröna under-
presterade rejält på #svpol under tidsperio-
den, medan både Alliansen, Piratpartiet och 
Sverigedemokraterna presterade påtagligt 
bättre inom #svpol än i valresultatet.

Väljer vi att enbart titta på antalet unikt förekomman-
de tweets i vår matris för de identifierbara politiska 
blocken (det vill säga, utan att ta hänsyn till den 
faktiska omfattningen av hur ofta dessa retweetades) 
sticker Piratpartiet ut som rejält överrepresenterade. 
SD var även de överrepresenterade här, medan de 
rödgröna återigen underpresterade rejält. Samtidigt 
är det anmärkningsvärt att 58 % av de observerade 
SDvänliga inläggen hade anonyma avsändare.

Notera att det finns mängder av förbehåll här: Vi 
undersökte endast #svpol. Det kan vara så att de 
rödgröna helt enkelt inte använt denna hashtag i 
lika stor utsträckning i sina inlägg som övriga block. 
De kan, rent hypotetiskt, ha varit hur framgångs
rika som helst utanför #svpol. Vi undersökte dess
utom endast ”topplistan”, det vill säga de 20 mest 
retweetade inläggen varje dag. Det kan vara så att 
fördelningen ute i den långa svansen, bortom dessa 
topptweets, såg annorlunda ut. Dessutom kodade vi 
en stor andel av inläggen som ”antiSD”, eftersom 
dessa inte uppvisade några andra manifesta, tydliga 
blocksympatier utan enbart kännetecknades av anti
pati gentemot SD. Dessa tweets kan i vissa avseen
den ha ”skuffat ut” klassiskt rödgrönt innehåll som 
annars hade kvalat in på topplistan. 

När vi jämförde de 118 tweets med Alliansen som 
uppenbar institutionell avsändare med de 47 tweets 
som var likvärdigt institutionellt knutna till de röd
gröna såg vi att Allianstwittrandet kännetecknades 
av aningen mer humor över lag. Återigen tycks det 
som att det rödgröna lägret hade förlitat sig mer på 
några få avsändare med väldigt många följare, vilket 
drastiskt drog upp både medelvärdet (Allians 18 523,  
rödgröna 31 300) och medianen (Allians 5 380, röd
gröna 49 500) för antal följare. 

IDENTIFIERADE ÄMNEN
Det visade sig svårt att koda enskilda tweets som en
tydigt negativt eller positivt laddade, enbart utifrån 
det manifesta innehållet. Till exempel är det svårt 
att definiera om en till synes neutral tweet som hän
visar till en artikel som uttrycker stark klander bör 
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kodas som klandrande den med. Vi valde därför att 
vänta med den typen av tolkning inför de framtida 
vetenskapliga analyser av materialet som vi avser att 
publicera.

När det gällde kodning av ämnesval var det enkla
re. Även om påfallande många av tweetsen i vår inne
hållsstudie främst hänvisar till person (enskilda poli
tiker, makthavare, opinionsbildare) eller institution 
(parti, organisation) så gick alla inlägg att härleda till 
någon form av etablerat ämne. Det var framför allt 
i kvantifieringen av ämnesvalen som SD:s inflytande 
inom #svpol blev tydlig. Det entydigt vanligast fö
rekommande ämnet i vår data var extremism (figur 
15). Här innefattar vi höger, vänster likväl som is
lamistisk extremism. Ämnet lyfts inte enbart upp av 
SDtwittrarna utan även av deras mest aktiva oppo
nenter. Rent kvantitativt ser vi att ämnen som 
extremism och migration stärks i omfattning 
även när syftet är att kritisera extremism och 
främlingsfientlighet. AntiSDtweetsen fokuse
rade i väldigt hög grad på just partiets extremism. 
SD:arna själva lyfte ofta invandring och kriminalitet, 

två vanligt förekommande ämnen inom #svpol. De 
brottsrelaterade inläggen tycks dock ha haft lägre 
benägenhet att bli spridda efter publiceringsdagen 
än övriga ämnen.

Påfallande mycket av materialet berörde i 
någon form ”det politiska spelet”. För journa
listiska aktörer är det tacksamt att beskriva politiska 
aktörers i termer av strategi och taktik, framgång 
och motgång, eftersom det låter sig göra utan att 
röja ens egna opartiskhet. Vad gäller de olika block
en kan generellt konstateras att de Alliansvänliga 
ofta nämnde ekonomi, ibland i kombination med 
privatmoral eller ideologi. De rödgröna nämnde 
ofta arbetsmarknad. Bland aktörer längre till vänster 
nämndes även vinster i välfärden, medan S tende
rade att vara mer vaga och hellre berörde ekonomi 
och ”spelet” mer generellt. En pikant detalj var de 
återkommande utfallen mot LO bland SD:arna. 
Dessutom såg vi en tendens bland vissa borgerliga 
twittrare att angripa meningsmotståndare på privat
moraliska grunder, till exempel genom att peka ut 
personligt hyckleri bland vänster politiker. 
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SvD 

DN 

Metro 

Aftonbladet 

Expressen 

Twitter som källa
FÖR ATT FÅNGA SAMSPELET mellan sociala och 
traditionella medier så analyserade vi de explicita 
hänvisningar till sociala medier som förekom i den 
tryckta upplagan av fem ledande tidningar: DN, 
SvD, Expressen, Aftonbladet och Metro (Stock
holmsupplagan). För att säkra urvalet så användes 
en bred söksträng i Retrievers Mediearkiv som 
applicerades på sju slumpvis utvalda dagar under 
perioden mars till september 2014, en så kallad 
syntetisk vecka. På grund av praktiska skäl hade vi 
varken med TV4, SVT eller SR i denna analys, en
bart presstext. Sökningen genererade ett stort urval 
med drygt tusen artiklar som därefter manuellt gall
rades ned till 413 unika artiklar vilka analyserades 
och kodades. Samtliga analyserade tidningar hade 
ett relativt stort antal artiklar med hänvisningar till 
sociala medier under perioden. Mest frekvent var fö
reteelsen i Expressen med 129 artiklar följt av SvD 
med 92 artiklar och Aftonbladet med 90. DN och 
Metro hade 58 respektive 44 artiklar i materialet 
(figur 16). Dessa siffror inkluderar tidningarnas oli
ka bilagor, och det är vid en jämförelse också värt att 
minnas att Metro ej kommer ut lika ofta som de an
dra tidningarna. Metro hade totalt 223 nummer av 
Stockholms upplagan 2014, att jämföra med övriga 
som har ett tiotal tidningsfria dagar per år som mest. 

SvD DN Expressen Metro Aftonbladet TOTAL
Inrikes 21 15 29 17 21 103
Utrikes 15 11 5 4 5 40
Näringsliv 32 1 1 1 0 35
Sport 3 2 15 2 18 40
Kultur/Nöje 12 16 58 12 36 134
Lokal 0 10 0 0 0 10
Familj 0 0 1 0 0 1
Mode 1 0 1 5 1 8
Livsstil 2 0 17 0 7 26
Framsida 0 2 0 1 0 3
Ledarsida 6 0 1 0 0 7
Debatt 0 1 1 2 2 6
TOTAL 92 58 129 44 90 413

I tabell 1 kan vi se fördelningen mellan tidning
arnas olika sektioner, där nöje och inrikesnyheter 
sticker ut som betydligt större än övriga kategorier. 
Att sociala medier inte dyker upp (i varje fall synbart) 
i speciellt hög utsträckning i utrikesmaterialet är in
tressant med tanke på potentialen att få direktkon
takt med personer som är direkt involverade i ske
enden på avstånd. En tänkbar förklaring är att 
sociala medier främst används som del i ett 
kontinuerligt relationsskapande med publi-
ker och användar grupper, och därför främst 
fyller en större funktion på närmare håll, 
geografiskt sett.

Twitter är den klart största plattformen i under
sökningen (tabell 2). Twitter har 142 förekomster i 
materialet (av totalt 530 hänvisningar) följt av grupp
kategorin bloggar med 97 förekomster och Facebook 
med 91 förekomster. Dessa siffror ska ställas i rela
tion till data kring användningen av sociala medier 
i Sverige som bland annat visar att endast uppskatt
ningsvis 6 % av svenska Internetanvändare använ
der Twitter dagligen. 19 % säger sig använda Twitter 
någon gång, jämfört med mer än 60 % för Facebook 
(SOI, 2014). Den odefinierade kategorin ”sociala 
medier” förekommer i vårt material i 68 fall, men i 
drygt hälften av dessa kompletteras kategorin med en 
eller flera av de övriga kategorierna/plattformarna.

Användandet av de olika kategorierna/plattfor
marna skiljer sig åt i viss mån mellan de olika tid
ningarna. DN, Expressen och Aftonbladet har alla 
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FIGUR 16. FÖRDELNINGEN AV HÄNVISNINGAR  
TILL SOCIALA MEDIER PER DAGSTIDNING. 
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SvD DN Expressen Metro Aftonbladet TOTAL
”Sociala medier” 10 14 18 11 15 68
Facebook 12 8 40 12 19 91
Instagram 2 5 19 11 19 56
Twitter 26 26 51 11 28 142
Blogg 38 8 18 14 19 97
Forum 17 2 3 1 2 25
Youtube 4 5 7 7 12 35
Övrigt 6 5 3 1 1 16
TOTAL 115 73 159 68 115 530

Twitter som största kategori medan 
SvD sticker ut med bloggar som störs
ta kategori. Metro har störst bredd men 
med en relativt liten volym för alla ka
tegorier (baserat på färre upplagor än 
övriga). Att Facebook förekommer i 
förhållandevis liten utsträckning med 
tanke på det utbredda användandet är 
noterbart. Det tycks också finnas ett negativt sam
band mellan prestigemedium (morgontidning) och 
hänvisningar till Facebook. Expressen hänvisar dock 
flitigt till Facebook.

Twitters starka ställning i materialet ny-
anseras något om man tittar på de olika de-
larna av tidningen. Trots plattformens över 
lag starka position förekommer hänvisningar 
till Twitter knappt alls i näringslivssektioner-
na eller familj-, mode- och livsstilssektioner-
na. Omvänt så är Facebook, trots sin övergripande 
andraplats som näst mest refererad plattform, föga 
representerad i utrikes och sportrapporteringen. I 
de sektionerna förekommer Facebook betydligt mer 
sällan än Twitter. Instagram förekommer främst på 
inrikessidorna och kultur/nöje medan Youtube är i 
princip endast synbar i kategorin kultur/nöje, där 
Youtube står för hälften av alla sökträffar.

Beträffande vilka personer som lyfts fram i artik
lar där sociala medier figurerar är den kategori som 
sticker ut kändisar, som med 198 förekomster är tre 
gånger större än den näst största kategorin, journa
lister, med sina 64 förekomster. Därefter kommer 
experter och politiker med 58 respektive 46 före
komster. Kvällstidningarna sticker ut med sitt 
frekventa användande av kändisar medan 
Metro sticker ut med i särklass störst andel 
”vanliga” användare. Representanter för all-
mänheten är över lag ovanligt och förekom-
mer nästan bara i kvällstidningarna.

Som tabell 3 visar är den vanligaste praktiken 
bland de redaktionella aktörerna i vårt material att 
hämta innehåll från sociala medier, vilket görs i 29 % 
av fallen under den syntetiska veckan. Expressen gör 
det i högst utsträckning (i 36 % av det totala antalet 
hänvisningar). SvD och Aftonbladet hämtar inne
håll i knappt 30 % av fallen. Näst vanligast är att 
göra hänvisningar till 
egna kanaler, vilket görs 
i 23 % av fallen, flitigast 
här är SvD och Expres
sen. De hänvisningar till 
egna kanaler som görs 
refererar främst till blog
gar och i andra hand till 

SvD DN Expressen Metro Aftonbladet TOTAL
Hänvisning i förbifarten 20 17 21 9 31 98
Innehåll hämtat från sociala medier 33 18 53 8 29 141
Hänvisning till egna kanaler 44 7 31 11 17 110
Hänvisning till andra kanaler 1 2 11 1 1 16
Hänvisning via annan kanal 1 0 4 1 2 8
Hänvisning till företag 4 3 4 2 1 14
Uttryck för allmän opinion 4 10 11 7 12 44
Artikeln handlar om sociala medier 5 9 9 11 8 42
Hänvisning till person känd iom sociala medier 1 1 4 4 4 14
TOTAL 113 67 148 54 105 487

Twitter, följt av Facebook och Instagram. Den vid 
första anblicken mindre intressanta kategorin ”hän
visningar i förbifarten” är tredje störst med 20 % av 
fallen. 

Det är dock intressant att fundera på varför dessa 
hänvisningar förekommer: Är det för att signalera 
modernitet eller är det kanske ett uttryck för ett 
nära samspel mellan sociala och redaktionella me
dier, där de sociala medierna blivit en så integrerad 
del av vardagen att de tas för givna? En kategori av 
särskilt intresse för denna rapport är sociala medier 
som uttryck för allmän opinion. Den förekommer i 
9 % av fallen och främst är det Aftonbladet, Expres
sen och DN som ger uttryck för detta. Detta resultat 
var dock lägre än vi hade väntat oss när studien på
börjades. En annan intressant kategori är de artiklar 
som handlar om sociala medier, dessa förekommer i 
knappt 9 % av fallen. Sammantaget visar dessa 
mönster återigen på hur sociala medier ofta 
bara är en del av större flöden av informa-
tion och trafik mellan olika plattformar och 
aktörer; flöden som i viss mån styrs genom 
etablerade journalistiska praktiker som att 
hänvisa till egna kanaler och att hämta ny-
heter från Twitterflöden, men som också 
påverkas av externa händelser. Vilka händel
ser som kommer att bli ”virala” styrs bara delvis av 
medierna själva – och närvaro och dialog i sociala 
medier blir därför en viktig journalistisk praktik.

TABELL 2. DE PLATTFORMAR DET HÄNVISAS TILL.

TABELL 3. TYP AV HÄNVISNING.
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Den aktuella Medieutredningen (2015: 93102; 
220225) påtalar problemen med de allt snabbare 
flödena, lägre publiceringströsklarna och hur ett 
publicera-först-filtrera-sedantänk i kombination med 
öppenheten i Twittermiljön medför att de felsteg 
som görs ofta sker inför öppen ridå:
”Twitter kan även fungera som en plattform för direktrap-
portering vid större nyhetshändelser. Det handlar om att med-
borgare – och andra aktörer – sprider nyheter genom sociala 
medier. Nyhetsmedierna har själva bidragit till denna förskjut-
ning.	 Aktuell	 forskning	 visar	 att	 flera	 svenska	 nyhetsmedier	
medvetet	 valt	 att	 låta	 sina	 användare	 förflytta	 diskussionen	
kring nyhets materialet till sociala nätverk där engagemanget är 
högt. Det är något som också sker i utländska nyhetsmedier.”

(Medieutredningen, 2015: 94) 

SAMSPELET MELLAN SOCIALA MEDIER  
OCH MASSMEDIER
Vi undersökte även hänvisningarna till massmedier 
i våra 500 #svpoltweets. Vi fann att 42 % av in-
läggen innehöll hänvisningar till redaktionel-
la medier. Den absolut vanligaste referensen var 
till SVT (figur 17), och därefter de fyra största dags
tidningarna, men det fanns också en lång svans av 
hänvisningar till enstaka publikationer. Det vi kate
goriserat som ”övriga” rymmer 45 olika publikatio
ner. Metro lyser dock med sin frånvaro. Beträffande 
just Metro tyder vår data alltså på ett enkelriktat flö
de, det vill säga att hänvisningar till sociala medier 
förekommer i Metro men att Metro inte förekom
mer särskilt mycket på #svpol. 

Det hänvisas över lag flitigt till konventio-
nella massmedier på #svpol, och sådant som 
uppmärksammas i massmedia uppmärk-
sammas helt klart även på Twitter. Det blir 

tydligt att Twitterinnehållet ofta återger massmedie
innehåll, och framför allt att TVprogram som SVT 
Agenda fungerar som samlande referenspunkter, även 
för de mer extrema kommentatorerna ute i periferin.

Beträffande de partiska alternativmedierna såg vi 
inget större genomslag alls. Sett ur statistisk synvinkel 
finns, beträffande de som vurmar för dylika partiska 
alternativmedier, en liknande dynamik som med 
ämnet extremism i vår analys ovan: Även de som 
i sina uttalanden motsätter sig den förhärs-
kande mainstreamtendensen förstärker den 
ändå rent numerärt, genom att hänvisa till 
den. I detta avseende är alternativa, partiska nyhets
sajter mer att se som förlängningar av det användar
skapade, sociala mediesystemet än att betraktas som 
massmedier i ordet fulla bemärkelse. Även om sajter 
som Avpixlat strävar efter att på ytan se ut som mass
medier så fungerar de i varje fall i denna strukturella 
bemärkelse inte som massmedier.

Medieutredningen sammanfattar dynamiken mel
lan massmedier och sociala medier på ett bra sätt:
”Den	digitala	trafiken	mellan	nyhetsmedier	och	sociala	medier	
går i båda riktningarna, men på olika sätt. I princip vem som 
helst kan plocka upp nyhetsmaterial via nyhetssajter och enkelt 
göra egna inlägg (med länkar till det nyhetsmaterialet) i sociala 
medier.” 

(Medieutredningen 2015:95) 
Det är i vissa avseenden en samverkan och i vissa 
avseenden en konflikt. Viktigt att tillägga är dock den 
extremt olikt fördelade räckvidden för olika aktörer. 
”Megafontwittrarna” som vi identifierade tidigare 
fungerar i denna bemärkelse mer som massmedier 
än som persontillpersonmedier. 

Tar vi i beaktande att det huvudsakligen är i kul
tur-/nöjesdelen och i den inrikespolitiska delen av 
tidningen som hänvisningar till sociala medier fö
rekommer så stärks tesen att utbytet mellan mass
medier och sociala medier handlar lika mycket 
om dialog och frammanande av engagemang som 
informationsinhämtning. Vi kan till exempel se att 
samma fyra tidningar i vår studie ligger i topp både 
vad gäller att hämta material från sociala medier och 
att citeras i sociala medier. Det är i hög grad opini
onsdrivande material från (i fallande ordning) SVT, 
Afton bladet, Expressen, DN och SvD som återkom
mer i #svpolmaterialet. 
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FIGUR 17. FÖRDELNINGEN AV HÄNVISNINGAR  
TILL MASSMEDIER I #SVPOL-MATERIALET. 
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Pippidebatten
EN FALLSTUDIE SOM ILLUSTRERAR många av 
de tendenser vi presenterar i denna rapport är re
aktionerna på nyheten att tvserien Här kommer Pippi 
Långstrump skulle moderniseras. Traditionella mass
medier fångade upp reaktioner på detta i ”sociala 
medier” i september 2014 och iscensatte därefter en 
nationell debatt utifrån premissen att många reage
rat mot detta beslut. Vi undersökte därför alla inlägg 
på det svenskspråkiga Twitter som innehöll ordet 
”Pippi” samma dag som nyheten kom. 

På Twitter som helhet hade de som mot-
satte sig redigeringen av barnprogrammet 
relativt litet genomslag. Den sammanlagda 
räckvidden för de 33 mest retweetade inläg gen 
som var negativa till klippningen var 213 000 med
an motsvarande siffra för inläggen som var po
sitiva till klippningen var 1 377 440 (figur 19).  
Ledande bland de som var kritiska mot klipp
ningen var en liten klunga mycket aktiva retweetare.  

Tjugo användare genererade 23,5 % av #svpol 
gruppens sammanlagda räckvidd genom högfrek
vent retweetande. Vid samma granskning av grup
pen som gav sitt bifall till klippningen uppstod inte 
samma effekt, de tjugo mest aktiva retweetarna stod 
där endast för 0,6 % av den totala räckvidden. 

De mest retweetade inläggen inom hashtaggen 
#svpol motsatte sig, med få undantag, klippning 
medan det motsatta gällde för Twitter som helhet. 
Även om ett fåtal inlägg med mycket stor spridning 
späder på räckviddstalen så gäller mönstren gene
rellt för vårt material. En bred grupp stödde klipp
ningen medan en liten, högljudd grupp (med några 
mycket aktiva deltagare) motsatte sig. I ett senare led 
undersökte vi även Pippidebatten på andra arenor. 
Det visade sig då att åsiktsyttringarna följde helt oli
ka fördelningar på SVT Debatts Facebooksida och i 
kvällstidningarnas enkäter på webb och Twitter.

FIGUR 19. TWITTEROPINIONERNA I PIPPIDEBATTEN,  
SAMMANLAGD RÄCKVIDD FÖR DE TWEETS SOM HADE 
RETWEETATS FLEST GÅNGER OCH SOM TAR STÄLLNING  
I FRÅGAN DEN 29 SEPTEMBER 2014.  
    = TWEETS SOM VAR KRITISKA TILL KLIPPNINGEN  
    = TWEETS SOM UTTRYCKTE MEDHÅLL
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FIGUR 18. ANTAL TWEETS INNEHÅLLANDE ORDET ”PIPPI” PER DAG.

PIPPI PÅ ANDRA ARENOR
En översikt av det totala antalet in
lägg i frågan på SVT Debatts egen 
Facebook sida visar att 46 % av de sam
manlagt 230 inläggen var positiva till 
klippningen, 40 % negativa och 13 % 
neutrala. En stor del av de inlägg som 
gjorts med neutral inställning kom från 
redaktionen själva. Av de 460 ”likes” 
som gjordes i frågan var 54 % positiva, 
37 % negativa och 8 % neutrala. Ser 
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vi till antalet unika användare så uttryckte 47 unika 
användare motstånd mot klippningen av Pippi ge
nom “likes” medan endast 29 unika användare stod 
för de “likes” som uttryckte stöd för klippningen av 
barnprogrammet. 8 unika användare (samt SVT 
själva) uttryckte neutrala “likes”. 

I mediernas återgivning av Pippinyheten tar Af
tonbladets artikel ”SVT tar bort rasismen ur Pip
pi” (Kenan Habul, 29/9 2014) en central plats (se 
nedan). Antalet ”sociala interaktioner” kopplade till 
denna artikel är i november 2015 totalt 34 629 på 
Facebook och 110 på Twitter. Enligt den mycket ad 
hocartade enkät Aftonbladet lade upp på Twitter 
samma dag som nyheten kom, så indikerade 271 an

vändare (ca 84 % av svaren) att det var fel att klippa i 
Pippi medan endast 53 användare (ca 16 %) gav stöd 
åt uppfattningen att det var rätt att klippa, siffror som 
i många avseenden är en total invertering av vad vår 
större Twitteranalys indikerade.

FLÖDEN MELLAN AKTÖRER OCH ARENOR
Pippimaterialet visar på en bekant tendens i nät
verkssamhället, att ett litet antal numerärt sett 
mycket inflytelserika aktörer står för stora andelar 
av den samlade räckvidden. I vårt material finns till 
exempel ”användare X” som vid tiden för undersök
ningen hade 205 000 följare. Hen vidarebefordrade 
den 29 september en tweet från ”användare Y” strax 
efter att den publicerats. Detta inlägg var i sin tur 
baserat på ett Facebookinlägg där en privatperson, 
”användare N”,  delade Aftonbladets ovannämnda 
artikel med nyheten om Pippiredigeringen. Just den
na tweet – dess källa och sättet på vilket den sprid
des till så många – illustrerar hur information idag 
snabbt kan flöda i kedjor som görs öppet synbara 
inför rader av åskådare på ett annat sätt än tidigare. 

FIGUR 20. EN FALLSTUDIE I HUR 
UTHÄNGNINGAR FUNGERAR I SOCIALA 
MEDIER. CIRKULATIONEN FÖR INLÄGGET 
I FRÅGA KAN SES SOM EN KEDJA 
FRÅN MASSMEDIA TILL FACEBOOK 
OCH TWITTER. ”ANVÄNDARE N” 
SÄGER NÅGOT BEKLAGANSVÄRT, I EN 
KVASI-PRIVAT MILJÖ (PÅ FACEBOOK,  
SKÄRMDUMP TAGEN 14 JANUARI 2015, 
DELVIS ANONYMISERAD). INLÄGGET 
BLIR SEDAN UTHÄNGT AV ”ANVÄNDARE 
Y” (SOM VID TILLFÄLLET HADE 506 
FÖLJARE, EN BLYGSAM SIFFRA MEN 
RÄTT GENOMSNITTLIG). DENNES TWEET 
BLIR I SIN TUR, SOM SAGT, RETWEETAD 
AV ”ANVÄNDARE X”, EN MYCKET INFLY-
TELSERIK OPINIONSBILDARE I SVERIGE. 
DENNA RETWEET BLIR DÄREFTER DEN 
TVEKLÖST MEST SPRIDDA PÅ ÄMNET 
”PIPPI” DEN DAGEN. 

PRESSRELEASEN SLÄPPS
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Samtidigt är synligheten långt ifrån fullständig; 
den är begränsad rent materiellt (genom utform
ningen av plattformarna) och nätverkstopologiskt 
(genom formen på de faktiska sociala nätverk och 
grupperingar som i praktiken möjliggör tillgången 
till specifika onlinediskussioner). Den begränsas 
till de strategiska, performativa utspel aktörerna 
gör på det offentligt tillgängliga nätverket. Ytter
ligare en begränsning är det strukturella villkoret 
att allting sker i realtid. För en analytiker med re
troaktiv tillgång till mer heltäckande databassök
ningar blir överblicken en annan. Användaren 
tvingas att i realtid uppskatta omfattning-
en och intensiteten på opinioner utifrån 
de lokala ledtrådar denne möts av i sin 
situerade miljö – en spekulativ tolkning 
som givetvis ständigt riskerar att resulte-
ra i felaktiga uppskattningar.

INSIKTER
Bilden som uppmålas av ”sociala medier” ge
nom olika typer av nedslag – ofta med kvantita
tivt deskriptiva pretentioner – blir, som vi visat, 
olika beroende på var nedslaget görs (även hur 
det görs, vem som gör nedslaget, och med vil
ket syfte). Att massmedierna lyfte Pippifrågan 
är inte i sig något vi vill kritisera, däremot ser 
vi problem med…

…oförmågan att uppskatta och bedöma 
faktiska kvantiteter i sociala medier, 

…tendensen att själva upprätta  
tendentiösa mätningar, 

…den felaktiga aura av objektivitet som  
kvantitativ data tilldelas olika frågor.

Till deras försvar fångade flera av de konventionella 
massmedierna upp just denna godtycklighet. Svens
ka Dagbladets ledare (Sanna Rayman, 30/9 2014) 
ifrågasatte till exempel påståendet att 17 tweets 
skulle vara en ”folkstorm”. Ett speciellt exempel är 
Nyheter24 som på eftermiddagen den 29 september 
publicerade ”17 orimliga reaktioner på Pippiredi
geringen” (29/9 2014, Karl-Anders Lindahl) där 
de lyfte fram reaktioner från tidningens egna Face
booksida och gjorde komiska poänger av dessa. En 
(ofrivillig?) effekt av att göra dessa poänger var att 
de Facebookinlägg som journalisten raljerar över 
framstår som toppen av ett isberg av folklig vrede. 
”Tro oss, vi skulle verkligen kunna göra listan hur 
lång som helst” skriver Nyheter24. Raden av kom
mentarer till artikeln som sådan, som för en vanlig 
läsare närmast ter sig som ändlös, tycks därigenom 
bidra till intrycket av att detta är en fråga som, för 

I anslutning till en av sina artiklar publicerade Expressen en synnerligen slarvigt formulerad webb enkät. Eftersom det inte gick att säga vad svars alternativen stod för, drar vi slutsatsen att de som besvarat frågan med ett nej med största sanno likhet gjorde det enbart efter att de konsta-terat att detta svarsalternativ hade fått fler klick  än det andra, och därför gjorde likadant för  att anpassa sig till den ”majoritet” som de  troligtvis antagit att stapeln står för.

EXPRESSENS EGNA WEBBENKÄT (SKÄRM-AVBILDEN LADES UPP I EN REDDIT-TRÅD  I SAMBAND MED PUBLICERINGEN).

att använda publicistiskt språk, engagerar enorma 
mängder läsare.

En förhastad slutsats av vår fallstudie skul-
le vara att Facebookreaktionerna på Pippi-
nyheten skulle vara mera allmängiltiga än 
de på andra arenor i kraft av sitt större an-
tal. Men 34 000 reaktioner på Face book motsvarar, 
trots allt, fortfarande en mycket liten del av svenska 
folket. Även om samtliga av dessa skulle vara mot
ståndare till SVT:s beslut att klippa i Pippi så rör 
det sig endast om någon promille av populationen. 
Och anför man då argumentet att dessa reaktioner 
enbart skulle vara ”toppen av ett isberg” – vad är det 
som säger att dessa reaktioner skulle vara represen
tativa? Vi överlåter åt läsaren att finna säkra mått på 
sådan representativitet i materialet. Själva intar vi 
den ödmjuka hållningen att inga av de mått vi listar 
ovan skulle vara representativa för annat än just det 
forum där själva reaktionerna äger rum.
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VILKA SPECIFIKA FAKTORER PÅVERKAR  
DELNINGEN AV POLITISKA TWEETS? 
Primärt avgörande, menar vi, är de strukturella as
pekterna. Redan befintligt samhällsinflytande, samt 
att man omger sig med dedikerade supporters som 
kan agera vidarespridare av innehållet. Det tycks 
också vara dessa aspekter som mest av allt avgör 
huruvida massmedier ”plockar upp” innehåll som 
cirkulerar i sociala medier. 

Sekundärt spelar en rad andra, inte minst social
psykologiska, aspekter in. Det är förstås tacksamt för 
den som delar med sig av politiskt sakinnehåll på 
nätet om delningen i sig bidrar till att utmåla använ
daren själv, eller den åskådning som hen företräder, 
som moraliskt hedervärd – och meningsmotstånd
aren som klandervärd. Det finns också en status
dimension i delningen. Att dela och sprida sådant 
som ger stilpoäng, visar att man förstår sig på olika 
fenomen (”har koll”), eller som visar på allmän trev
lighet är positivt både för avsändaren och den som 
delar. Vårt material visar till exempel på att något så 
simpelt som alla hjärtans daghälsningar från partier 
och partiledare faktiskt delades av tillräckligt många 
för att kvala in på topplistan.

Olika avsändare kan ha olika grad av skrupler här. 
Avsändare vars ställning inte antas påverkas speciellt 
negativt av att de slirar på trovärdigheten kan säga 
och göra väldigt tveksamma saker, så länge det vägs 
upp av dessa spridningsfaktorer. Samtidigt torde 
skrupelfritt utnyttjande av dessa mekanis-
mer vara riskfyllt och kan helt klart tänkas 
undergräva både avsändarens och vidare-
spridarnas trovärdighet på lång sikt.

Slutsatser
En försvårande faktor här är förekomsten av oli

ka grupperingar, eftersom dessa har olika egna vär
deskalor på vad som anses klander respektive heder
värt, samt att olika grupper ofta värdesätter status på 
mycket olikartade sätt. Beteendevetenskapen pratar 
här ofta om hur medlemmarna inom en grupp ser 
sina likasinnade som del av den så kallade ”ingrup
pen” medan andra människor betraktas som med
lemmar av olika sorters ”utgrupper” (Tajfel et al., 
1971). Huruvida de sociala gemenskaper som möj
liggörs på nätet bidrar till starkare skillnader mellan 
grupper av det här slaget eller gör att individer kan 
överbrygga gruppmentaliteten är en enorm, ännu i 
hög grad obesvarad fråga. 

Därtill finns rent tekniska aspekter. Att anpassa sin 
kommunikation till algoritmerna och systemen i frå
ga får effekter på cirkulationen. Dessa villkor är olika 
för olika sociala nätverkstjänster. 

HUR HÄNVISAR MASSMEDIER TILL  
SOCIALA MEDIER, OCH VICE VERSA? 
Vi kan se att det hänvisas till Twitter opro-
portionerligt ofta i dagspressen, jämfört med 
hur populär tjänsten är bland svenskarna. 
Men detta är inte konstigt, om man ser Twitter som 
ett PR, opinionsbildar eller rentav elitmedium. Att 
det som diskuteras bland opinionsbildare på Twit
ter hamnar i dagspressen är att jämföra med sådant 
som diskuterades på Pressklubben på 1980talet och 
i epost listor på 1990talet. Skillnaden är att Twitter 
är mer offentligt, vilket i grunden är bra eftersom det 
ger mer insyn i de opinionsbildande processerna. Det 

Det finns ingen ’publik’. Det finns inga ’grupper’. Det finns ingenting  
som är ’allmänt’ från början. Den politiska fantomen måste frammanas, 
konstrueras, mobiliseras. Fantomen visar sig när vi ritar den i sanden,  
men sveps genast bort av vågorna, så vi måste rita dit den igen, och igen, 
och igen.”

Christopher Kullenberg”
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är främst i inrikes samt i nöjes och kulturmaterialet 
som dagspressen hänvisar till sociala medier.

På #svpol på Twitter hänvisas det ofta till massme
dia. Två av fem tweets i vårt material innehåller nå
gon form av hänvisning till redaktionella medier  och 
massmediala ”stories” likt den om moderniseringen 
av Pippi blir ofta ämnet för dagen på Twitter. Det 
finns någonting beständigt i det att konventionella 
nationella massmedier fortsätter att vara centrala 
referenspunkter även på Twitter. Även om plattfor
marna där diskussion och cirkulation äger rum ser 
annorlunda ut består offentligheten i de ämnen och 
frågor som cirkulerar för dagen.

Ibland antas sociala medier konkurrera ut mass
medier. Men paradoxalt nog är trafik som kommer 
från de sociala medierna på många sätt mer värde
full för massmedierna än annan trafik:

”Nyhetsanvändare som klickat sig in på en nyhetswebbplats 
via	en	artikel	som	delats	i	sociala	medier	(hänvisningstrafik),	
har ett delvis annat beteende jämfört med dem som söker upp 
webbplatsen	 aktivt	 (direkttrafik).	 När	 medborgaren	 kommer	
in via sociala medier tar hen del av just denna artikel eller 
video, tillbringar längre tid med nyhetsmaterialet än genom-
snittsanvändaren, men uppsöker däremot vanligtvis inte ytter-
ligare nyhetsmaterial. Detta kan tas som ett tecken på att det 
nyhetsinnehåll medborgare upptäcker i sociala medier upplevs 
som särskilt relevant.” 

(Medieutredningen 2015: 95). 

Samtidigt kan ett allt för krasst utnyttjande av detta 
faktum resultera i en cirkulation där kvaliteten blir 
offrad på effektivitetens altare: Redaktionella aktörer 
som strävar efter att maximera trafiken och därmed 
intäkterna riskerar att göra detta på bekostnad av det 
publicistiska ansvaret och bredden på utbudet.

Twittersfären har en säregen utformning, vilket 
inte minst Brynolf  (2015) har visat. Den är internt 
segmenterad i olika intressegemenskaper men tillå
ter samtidigt att enstaka iögonfallande tweets tillfäl
ligt genomkorsar de kluster och grupperingar som 
finns. I och med detta ser vi flera systematiska 
risker med att vara ironisk och mångbottnad. 
Vår analys noterade flera exempel på tweets vars in
tention var av det slaget, men där somliga twitter
användare hade tolkat budskapet på mycket partiska 
sätt. I de fall då det gällde ironiska meddelanden kan 
det ha varit så att dessa användare helt uppenbart 
missförstått eller valt att inte se ironin. Det som där
efter tycktes hända var att sådana användare hän
visade tillbaka till ursprungsmeddelandet på väldigt 
partiska sätt, rentav direkt missvisande. 

Sociologisk forskning har sedan länge identifie
rat problemet, en sorts kollaps av sammanhang 

(”context collapse”), som tycks förstärkas i och med 
nätets relativa anonymitet (Marwick & Boyd, 2010).

I de fall då kommunikation av detta senare slag 
(faktamässigt missvisande, cirkulerande inom 
specifika intressegemenskaper) bereds mer upp
märksamhet – inte minst genom just retweetan
de – än det ursprungliga budskapet är detta gi
vetvis mycket problematiskt. Det kan göra att 
intressegemenskaper ges bilder av ursprungsmed
delanden som skiljer sig radikalt från de ursprung
liga betydelserna och intentionerna. Ingruppen  
bereds en nidbild av den kommunikation 
som sker i omvärlden utanför gruppen. I 
sällsynta fall blir det sedan rentav den bilden som 
dessutom får spridning i omvärlden, något som kan 
liknas vid desinformation. Det här är en tydlig för
klaring till hur ryktesspridning och konspirations
tänkande sprids på nätet. Vi kunde se flera exempel 
på denna dynamik i vår data, men vi valde dock att 
inte närmare undersöka det faktiska retweetandet 
inom specifika ingrupper, dels på grund av att vi inte 
hade tid och dels på etiska grunder.  

MEDIELOGIK 
Forskare som van Dijck och Poell (2014) har beskri
vit hur en specifik medielogik präglar den digitala, 
plattformsbaserade sociala mediesfären, och hur 
denna logik i många avseenden skiljer sig från mass
mediernas logik. 

Massmedielogiken förutsätter att centrala aktö
rer redaktionellt manipulerar det som cirkulerar 
och gör detta på ett ansvarsfullt sätt. Massmedierna 
har anspråk på institutionellt oberoende och neu
tral förmedling, och förutsätts vara representativa 
för ”allmänheten” samt legitima i egenskap av sin 
faktiska popularitet. Social medielogik, å andra si
dan, förutsätter plattformsaktörer som algoritmiskt 
manipulerar det som cirkulerar. De förmedlar mel
lanmänsklig kommunikation samtidigt som de till
handahåller flöden av redaktionellt ursprung med 
syfte att maximera användarnas deltagande. Medan 
massmedierna föreskriver ett redan utvalt innehåll 
föreskriver de sociala medierna ”nätverkad indivi
dualism” där användaren förutsätts välja och vraka 
fritt bland valbara uttryck av åsikter och intressen 
hen föredrar. Samtidigt sker en manipulation, både 
dolt och öppet: Flöden kalibreras utifrån använda
rens tänkta preferenser och plattformsaktörens och 
annonsörernas intressen.

Det som den sociala medielogiken har 
gemensamt med den massmediala är ten-
densen att appellera till känslor snarare än 
förnuft. Ett exempel på en typ av innehåll som 
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fungerar både i sociala medier och massmedier är 
vinkeln ”läs om NNN som drabbades” (trots att sto
ryn rent statistiskt må vara en total anomali). Något 
som tycks fungera ännu bättre i sociala medier än i 
massmedier är innehåll som dessutom appellerar till 
moralisk klander eller moralisk heder: Om inlägget 
som den enskilda användaren ”gillar” eller sprider 
vidare handlar om att påvisa moraliskt klandervärt be-
teende så kastar det en god dager över denne såsom 
”avslöjare” av missförhållanden eller som någon 
med civilkurage att kritisera dåliga saker i samhället. 
Om inlägget som den enskilda användaren ”gillar” 
eller sprider vidare handlar om att påvisa moraliskt he-
dervärt beteende så kastar även detta en god dager över 
henom såsom en godhjärtad spridare av solskensk
historier eller appeller till att stödja goda syften. Det 
är denna senare effekt som gör att välgörenhetsorga
nisationer såsom Unicef  och Rädda Barnen gynnas 
i det sociala medielandskapet.

Samtidigt bygger de sociala medierna på 
männi skors tendens att göra saker för att 
folk i deras omgivning redan gör dem. Männi
skan är ju ett imiterande djur. När saker blivit nor
maliserade i ens nära omgivning blir tröskeln lägre 
än när de inte är normaliserade, om det så handlar 
om att fotografera mat, skriva RIPmeddelanden 
när kändisar går bort, uppmana sina vänner till att 
skänka pengar till välgörenhet, eller repetera be
kanta alarmistiska visor om att ”samhället har ur
artat”. Kombinerar vi denna insikt om (horisontell) 
imitation med insikten ovan om att vissa specifika 
handlingsmönster gynnas av de sociala mediernas 
(vertikala) utformning, blir det rimligt att se det hela 
som en form av massiv formatering av den socia
la världen. Detta är inte att säga att medierna de
terminerar världen, utan snarare att de upprättar 
tendenser som visserligen går att stå emot, men där 
det enklaste valet ofta är att följa strömmen. Det är 
arbetsamt att stå emot. 

Förstår vi medielogik bättre blir vi bättre på att 
avgöra i vilken grad debattklimatet i Sverige egentli
gen håller på att präglas av det sämsta av två världar: 
de sociala mediernas tendens mot tunnelseende, 
ekokammare och filterbubblor, i kombination med 
massmediernas fokus på sensation och person, samt 
tendensen att utmåla ”debatten” som ett spel. 

Framför allt är det felriktat att läsa social 
medielogik genom massmedielogik. Mass
medielogiken föreskriver att populationer som skild
ras alltid förutsätts vara ”representativa” för allmän
heten – men när populationer i sociala medier blir 
lästa genom detta filter blir det väldigt ofta fel: All 
kommunikation som medieras via Twitter är väldigt 

manipulerbar. Akten att registrera och dokumente
ra det som sker är, även den, väldigt manipulerbar. 
Det hela liknar den roll opinionsundersökningar spe
lar för massmedierna (Van Dijck & Poell, 2014: 10). 
Tanken att du kan avläsa människors undermedvet
na eller hur idéer blir till och sprids utan att samtidigt 
påverka processerna för opinionsbildning – det är 
en grundläggande missuppfattning som är väldoku
menterad inom forskningen, till exempel i form av 
observatörseffekter (att människor, när de är medvet
na om att de är observerade, tenderar att förändra 
sitt beteende) och konfirmeringsbias (att observatö
ren omedvetet väljer att uppmärksamma sådant som 
bekräftar dennes redan existerande uppfattningar). 

REPRESENTATIVITET 
Man ska som sagt aldrig förutsätta att en popula
tion hittad i den sociala mediesfären är representativ 
för en större population. Däremot kan det visa sig 
– efter att analysen gjorts – att den hittade populatio
nen uppvisar likheter med den större populationen. 
I vårt material förekom detta i två avseenden: Dels i 
det att de existerande politiska blocken också åter
fanns i klusterbildningen på #svpol, dels i det att de 
hänvisningar till massmedia som gjordes på #svpol 
visade sig mycket väl överensstämma med de etable
rade redaktionella riksmediernas faktiska storlek och 
inflytande i samhället. 

Det vi sett på #svpol ger dessutom anled-
ning att utveckla de iakttagelser bland andra 
Larsson (2014) gjort: Även om högerextrema 
är i någon mening överrepresenterade på 
#svpol så gäller detta främst avseende den 
synbara aktiviteten. I faktisk räckvidd och 
antal twittrare tycks inflytandet från dessa 
högerextrema inte alls lika omfattande. 

Att de rödgröna underpresterade på #svpol var 
samtidigt högst väntat – det hade varit mycket otro
ligt om utfallet i vår data hade speglat det faktiska 
valresultatet, utifrån det vi redan vet om #svpol och 
den tendens bland högerextrema att använda hash
taggen. Ser vi till Socialdemokraternas egna valana
lys (Alnebratt et al. 2015) bekräftas också att partiets 
aktivitet i sociala medier allt för mycket inriktat sig på 
diskussioner bland de redan frälsta, inom den egna 
ekokammaren. Därutöver indikerar vår analys att de 
rödgröna förmodligen förlitat sig på att deras tales
personer har jämförelsevis inflytelserika konton, räk
nat i antalet följare – men att deras aktivitet på #svpol 
inte i närheten motsvarar det inflytande de statistiskt 
sett borde förväntats ha, om man jämför med det 
faktiska valresultatet.
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”Sverigedemokraterna och deras frågor dominerade totalt sett 
till vad människor delade i sociala medier. Konkret betyder det 
att även Sverigedemokraternas motståndare diskuterade just det 
partiet och just deras prioriterade frågor.”

(Alnebratt et al. 2015: 67) 

Ett litet antal inlägg i vår matris skulle kunna kall
las ”raketer” – inlägg som fortsatte att bli retweeta
de även efter den dag de publicerades. Dessa var så 
få att statistisk analys blev svår att göra. Men det är 
ett intressant faktum i sig att så få av de sammanlag
da mängden inlägg blir ”raketer”, och en manuellt 
tolkande analys av detta fåtal ger vid handen att de 
nästan alltid inbegriper någon form av ”aha-effekt” 
för mottagaren. Skämt, aforismer, kvickheter, inlägg 
som pekar på uppenbara ironier eller motsägelser, 
appeller till rättvisa, privatmoral eller konfliktytor 
som redan är identifierade och etablerade bland 
mottagarna. Notera att det inte alltid rör sig om hu
moristiska eller särdeles kvicka tweets – humor är 
förstås ett smörjmedel men även mer allvarligt men
ade tweets kan ”få egna ben”. 

FÖRESTÄLLNINGEN ATT ”SOCIALA MEDIER” 
LIGGER NÄRMARE ”FOLKET” ÄN MASSMEDIA
Något vi ser i de tweets som uppenbarligen ”fung
erar” är att de innehåller appeller till folklighet. 
De har ett tonläge som är kamratligt, lite som en 
bordsgranne som säger något spydigt, kvickt och 
vältajmat. Tonläget är inte nödvändigtvis uppen
bart raljerande eller kritiserande av en förmodad 
meningsmotståndare, utan är ofta till synes positivt. 
Påfallande ofta påtalar topptweetsen källor 
till att glädjas – dock inte sällan med ett re-
toriskt, underförstått budskap som går ut på 
att förlöjliga dem som antas vara fiender till 
detta goda, självklara. 

Folklighet är, med andra ord, en tydlig dimension. 
Det handlar om vilken aktör som skapar den mest 
”genuina” återgivningen av vad ”folk i allmänhet” 
förutsätts tycka. Detta är förstås en idealiserad före
ställning, men det är tänkvärt att fundera på hur väl 
den svarar mot den faktiska omgivning vi observe
rar i medielandskapet. Som Erik Helmerson nyligen 
påpekade får tribalismen på nätet bränsle när den 
kombineras med en självutnämnd offerroll där de 
tendentiösa, partiska tyckarna anser sig själva ”slå 
uppåt” och representera den ”egentliga” folkviljan.

För människor med en konspiratorisk bild av 
hur massmedia fungerar och som i olika avseen
den befinner sig långt ifrån de (nästan uteslutande 
Stockholmsbaserade) maktcentra där det politiska, 
kulturella och mediala spelet äger rum kan denna 

FOLKLIGT = förment…
…uppkäftigt, sturskt
…äkta (vad massan  

”egentligen” tycker)
…”sunt förnuft”

FOLKLIGA AKTÖRER  
förknippas med…
…gemene man
…genomsnittliga /  

lägre utbildningsnivåer
…landsbygd, småstad,  

förort

ELITISTISKT = förment…
…paternalistiskt, förmyndande
…tillgjort (ett ”spel” om status, 

anseende, inflytande)
…intellektualiserande

ELIT-AKTÖRER   
förknippas med…
…förståsigpåare, företrädare  

(ofta självutsedda)
…högre utbildningsnivåer
…Stockholm, innerstad,  

närförort

dynamik spä på en sådan världsbild. Att själva tillbli
velseprocessen bakom en nyhet, en ”snackis” – eller 
för den delen ”en debatt” – görs synlig, och att de 
mått av godtycklighet som alltid finns med i sådana 
processer därmed avslöjas, blir för somliga en sam
hällsnyttig funktion som förbättrar transparensen i 
mediefabriken, medan den för andra blir ytterligare 
ett tillägg på listan över ”PKmedias” synder och 
brister.

Den kanadensiska forskaren Bonnie Stewart har 
observerat att Twitter tycks ge upphov till en sam
manblandning av tillfälliga, talspråkliga, informella 
utbyten och officiella, skriftspråkliga, formella utby
ten. Enskilda uttalanden som egentligen är del av 
större konversationer tas ur sitt sammanhang och 
behandlas därefter av människor utanför samta
let som om de vore entydiga politiska uttalanden. 
Det är inte bara twittrarens egna ideologiska mot
ståndare som kan plocka billiga sensationalistiska 
poänger på att ta slarvigt snack ur sitt sammanhang. 
Även människor inom twittrarens egna ideologiska 
rörelse kan till exempel skärgranska enskilda utta
landen tagna ur sin kontext för att visa att avsän
daren inte är rättrogen nog. Utöver den ”kontext
kollaps” beträffande de avsedda mottagargrupperna 
för olika budskap som vi såg ovan sker alltså även 
krockar mellan konversionsbaserad förväntan och 
textbaserad tolkning (Meyer, 2015). 

”RT-MASKINERNA”
Fördelningen av innehåll på nätet kännetecknas 
ständigt av paretofördelningar, där ett mycket litet 
fåtal användare är avsevärt	mer	inflytelserika än övriga – 
alternativt, som i vår empiri, avsevärt mer aktiva. 

Ett litet fåtal användare tenderar att vara 
avsevärt mer aktiva än den genomsnittlige 
användaren, och dessa användare tenderar 
att retweeta oproportionerligt mycket inom 
de frågor som engagerar dem. Detta går ofta att 



se bland de inlägg som etiketteras med #svpol. 
Vi såg det tydligt i fallstudien om Pippidebat
ten. På #svpol stod 266 användare för 422 
retweets, en proportion på 1,59 RT per an
vändare. På Twitter som helhet stod 2 403 an
vändare för 2 678 retweets. Här blev propor
tionen 1,11. Ju högre sådan koefficient, desto 
mer koncentrerat är retweetandet till en min
dre grupp högaktiva användare. Ju lägre den 
är, desto större mångfald av användare är det 
som har retweetat inlägget. Koefficienten 
kan som lägst bli 1 – det betyder att varje 
retweet är från en unik användare. 

Detta blev väldigt påtagligt i visualisering
en av vårt stora dataset och figur 5, där vi 
viktade storleken på noderna i nätverket 
utifrån antal trådar per nod, det vill säga 
antalet retweets per användare. Att frekven
sen på retweetandet skiljde sig kraftigt sig i 
SDklustret jämfört med övriga kluster blev 
uppenbart i denna visualisering.

Långt ifrån alla är aktiva i sociala medier.

Det som nämns och görs är del av ett  

uppträdande, och svarar mot mediets 

inbyggda spelregler.

Vissa typer av ämnen och frågor lämpar 

sig bättre för sociala medier än andra.

Dessutom lämpar sig vissa specifika  

vinklar på dessa ämnen bättre än andra.

De som är aktiva i specifika frågor har ofta 

specifika incitament för att vara det. 

Av det som nämns och görs är det långt 

från allt som får spridning. 

Av det som får spridning är det sällan allt 

som fångas upp av sökverktyg och  

observatörer.

Allt sammantaget, är det representativt? 

FIGUR 5, FÖRSTORING.
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Rekommendationer
FÖR MEDBORGARNA
Vi understryker vikten av medie och informations
kunskap. Så länge vi som medborgare vet och för
står att spelet är riggat och det mediala landskapet 
är genomsyrat av snedvridningar kan vi hantera det 
bättre. Medieforskare har försökt påverka lagstiftar
na i decennier om att förbättra skolans insatser här. 
Vi instämmer. Detta blir bara allt viktigare, i 
takt med att medialiseringen av samhället 
på kort tid har mångfaldigats med inträdet 
av alla dessa sociala medier som genomsyrar 
även den mellanmänskliga vardagskommu-
nikationen. 

Kan vi tänka oss mer riktade insatser för att bättre 
korrigera myten om den förmenta objektiviteten i till 
exempel Facebooks och Googles sökalgoritmer, eller 
om de specifika konsekvenser för olika typer av an
samlingar av åsiktsgemenskaper som uppstår som en 
följd av utformningen av olika digitala tjänster? Vad 
gör den med oss, vetskapen att ”mitt” personalise
rade flöde i så hög grad är resultatet av att ”andra” 
har interagerat med dessa länkar? Man skulle kunna 
säga att den ökade personaliseringen av medieinne
hållet – i och genom de sätt på vilka personalise
ringen sker – paradoxalt nog skapar en påfallande 
kollektivistisk referensram, rentav en mer kollektivis
tisk kultur, präglad av påfallande konformism. Detta 
handlar mer om design än om någon påstådd teknisk 
”essens”. Saker hade kunnat vara annorlunda, om 
tjänsterna hade utformats annorlunda.

FÖR REDAKTIONELLA AKTÖRER
Vi vill starkt avråda etablerade massmedieföretag 
från att oreflekterat skildra den sociala medielogi
ken genom konventionell massmedielogik. Det är 
inte bara det att ”sociala medier” i massmedia får 
tjänstgöra som representativa för en tänkt allmänhet 
– det är i själva verket ofta små, små öar inom de 
sociala medierna som får tjänstgöra som represen
tanter för denna tänkta allmänhet. Inte nog med det, 
konventionella massmedier agerar för att själva sätta 
igång kommentarsfältsengagemang som sedan går 
att peka på. Det finns en ironi i att etablerade 
massmedier ofta strävar efter att vara neu-
trala i sin redaktionella rapportering, medan 
de med andra handen gynnar en polariseran-
de logik när de arrangerar självrekryterade 
enkäter gentemot webb och sociala medier. 

Kanske ska man helt enkelt resignerat inse att 
Twitter aldrig kommer att vara representativt för 
svenska folket, utan mest är representativt för olika 
sorters intressegrupper. En oerhört viktig journalis
tisk princip blir då att ständigt låta detta reflekteras 
i det man skriver och säger när man hänvisar till 
Twitter.

Kan specifika åsiktskluster eller åsiktsgemenska
per identifieras och beskrivas på ett bättre, mer kon
sekvent sätt, så att olika aktörer bättre kan se hur 
deras egna positioner sammanfaller med eller svarar 
mot dessa på olika sätt? En tanke vi lekte med var att 
använda journalistiska ”viktade” konton, där man 
sätter upp olika konton som följer olika grupper 
twittrare, och där man styr utformningen av dessa 
konton enligt en mer representativ princip; partipo
litiskt, men även (om möjligt) efter bostadsort, klass, 
kön, etnicitet och liknande.

FÖR KOMMUNIKATIONS- OCH 
OMVÄRLDSBEVAKNINGSBRANSCH
Vi kan skönja två grundläggande typer av kommu
nikativa strategier för att nå ut via sociala nätverk:

Det ena är att gå via konton med många följare, 
ofta offentliga, kända personer som därigenom har 
tung räckvidd som ofta likställs med inflytande. 
Dock är dessa konton inte så aktiva inom ämnet, det 
vill säga lågfrekventa. 

Alternativt kan man satsa på konton som indivi
duellt sett inte har så många följare – det rör sig i 
regel om användare som inte är offentliga personer 
– men som i stället agerar med väldigt hög frekvens 
inom ämnet. 

Den första av dessa strategier svarar mot en klas
sisk tanke inom opinionsbildning enligt tvåstegs
hypotesen: Nå ”rätt” person (noden i mitten) och 
genom denna kommer du nå många fler och även 
influera många. Men i en social mediekontext är 
ständig närvaro, allestädes närvarande bakgrunds
brus viktigt. Därför blir denna strategi problematisk 
i och med dess relativa avsaknad av frekvens inom 
ämnet.

Den senare strategin – mer frekventa men indivi
duellt sett mindre inflytelserika aktörer – kan sägas 
vara mer saliensdrivande eftersom ämnet därige
nom ofta återupprepas inom olika flöden och där
med kan framställas som viktigt. Ofta sker denna typ 
av lågintensiva, frekventa kommunikation i typiska 
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ingrupper. Här kan graden av överlappning vara 
stor, så att medlemmarna av ingruppen tycker sig se 
ämnet i fråga som ständigt närvarande, och sakfrå
gor som ”akuta” när ”alla” i ens eget flöde samtidigt 
lyfter samma fråga. 

Nyckeln är därför inte enbart räckvidd el-
ler enbart frekvens – utan en kombination. 
Viktigt att notera är dessutom att bredd (mångfald) 
i spridningen kan uppväga djup. En aktör som når 
hundra olika användare inom olika grupper kan in
fluera mer än en aktör som har tusen följare inom en 
väldigt snäv grupp.

Av dessa skäl finns det anledning för analysföre
tag att justera måtten på frekvens/räckvidd när det 
kommer till bevakningar. Det viktiga är inte att blint 
ge akt på siffran för ”antal följare” utan grundfrågan 
är snarare hur ofta ett budskap cirkulerar genom oli
ka individers flöden och vilka som därmed nås. 

Vi kan, när allt kommer omkring, konstatera att 
tvåstegshypotesen fortfarande är högst giltig – rentav 
ännu mer giltig, givet denna nya dynamik. De mest 
framgångsrika exemplen på PR och marknadsföring 
genom sociala medier inbegriper nästan alltid en 
hävstångseffekt där utväxlingen i termer av räckvidd 
blir på en helt annan storleksnivå när redaktionella 
medier plockar upp en story. Omvänt kan redaktio
nella omnämnanden ge olika former av legitimitet 
som stärker den fortsatta sociala spridningen (”SVT 
pratade om detta fenomen, det måste vara stort/vik
tigt”). Inte minst är sociala medier bra för att mata 
denna skapade ”maskin” med material och diskus
sionsämnen vilket sedan kan spä på uppmärksamhe
ten ännu mer. För att bygga vidare på vår maskinella 
metafor kan man se sociala medier som en form av 
turboaggregat. Inte nödvändigtvis en egen maskin, 
utan en komponent i ett större maskineri.

FÖR DE SOCIALA MEDIEPLATTFORMARNA
På Twitter tycks många uppleva sig som mer offent
ligt synliga. När det gäller Facebook är den synba
ra identifierbarheten mer knepig: Du upplever dig 
troligtvis inte som helt offentlig, men samtidigt blir 
somliga inlägg och trådar mycket synliga offentligt 
(t.ex. kommentarer till artiklar, eller på andras in
lägg). Facebook tvingar användarna att uppge ”eget 
namn” men vissa former av pseudonymitet kan 
upprätthållas.

Nätverkets topologi och täthet spelar in. Om du 
har ett slutet konto på Facebook upplever du dig 
troligtvis inte som ”offentlig gentemot världen” 
utan endast ”offentlig gentemot dina egna vänner” 
(samt möjligen ”gentemot vänner till dessa vänner” 
alternativt ”offentlig gentemot deltagarna i den här 

gruppen”). Men detta kan inge falska förvissningar 
och bidrar troligtvis till att vissa användare slirar och 
gör bort sig i tron att det som sägs är mellan skål och 
vägg. Numer är alla Facebookinlägg sökbara, förut
satt att de är öppna konton.

Det finns alltid en grad av överlappning olika an
vändare och användargrupper sinsemellan. Till ex
empel är det rimligt att anta att delningar av kon
spirationsteorier i mångt och mycket delas bland 
”redan övertygade”. Men vi vet inte säkert hur stor 
spridningen och attraktionskraften är i sådana kon
spirationsteorier.

Mycket av det här försvåras av Twitters 
och Facebooks bristfälliga data gällande just 
bredden på spridningen. En av slutsatser är där
för att uppmana dessa aktörerna att själva utveckla 
strukturerna och gränssnitten. Det skulle vara värde
skapande för dessa aktörer att erbjuda bättre valutor 
avseende den faktiska spridningen. 

I och med att Twitter under det senaste halvåret 
har befunnit sig i en lönsamhetskris har mängder av 
konstruktiva förslag dykt upp i den engelskspråkiga 
bloggosfären, angående vilka nya typer av funktio
ner som skulle kunna göra Twitter mer användbart, 
populärt – och i förlängningen lönsamt. Genom de 
industriella mediernas historia har massmediala ak
törer aktivt ansträngt sig för att påvisa sin egen legi
timitet, dels i egenskap av att vara de facto populära 
bland många, och dels i egenskap av att därigenom 
kunna sägas representera ”folket”. Massmedieföre
tag har genom den moderna historien därför rutin
mässigt använt opinionsundersökningar för att häv
da representativitet, publikmätningar för att hävda 
legitimitet, samt standardiserade format och förtro
endeingivande tilltal – ofta i form av inflytelserika 
opinionsbildare (kändisar, experter, idoler) som en 
sorts symboliska auktoriteter. Man har också själv
mant ålagt sig ett visst mått av reglering. Vi tror att de 
sociala medieplattformsföretagen kommer att tving
as agera för att upprätthålla legitimitet på liknande 
sätt, eftersom det är en naturlig del av spelreglerna 
om man aktivt verkar i offentligheten och verkar för 
att påverka offentligheten. 

Twitter själva skulle till exempel kunna ta 
fram ett mått på bredd/snävhet för enskilda 
Twitterkonton. Rent matematiskt/nätverkstopo
logiskt går detta att göra (dock med förbehållet att 
endast en aktör som har möjlighet att kontinuerligt 
kartlägga hela Twittersfären kan göra detta på ett ut
tömmande, heltäckande sätt – det vill säga, Twitter 
själva). Det borde antagligen inte uppstå värre över
vakningsmässiga följder av detta än av de tjänster 
som redan är i bruk, som till exempel ”Trends”.
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En annan sak som skulle kunna bidra till att ska
pa bättre businesstobusinessmöjligheter för Twitter 
vore att ta fram bättre mätvärden för antal unika, faktiska 
”exponeringar” per tweet – eller åtminstone erbjuda ett 
sådant mätvärde som latent data för externa företag 
inom till exempel omvärldsanalysbranschen. Det 
skulle kunna utgöra en mycket mer tillförlitlig ”valu
ta” avseende räckvidd än vad vi ser idag.   

En mer ambitiös funktion än den nyligen lanse
rade funktionen ”Moments” skulle vara om Twit
ter erbjöd bättre verktyg för användarna själva att själva 
lägga latenta spaningar på sökord, ämnen eller rentav andra 
användare. Ponera att min musikintresserade kollega 
lägger en bevakning på mig som handlar om ämnet 
”musik” så att hon får en pushnotis så fort jag twitt
rar något om ämnet musik. Detta skulle göra mig 
mer säker på att min uppdatering om musik faktiskt 
blir sedd av henne, och hon kan vara mer säker på 
att inte missa mina inlägg. Twitter är ju annars ett 
enormt synkront medium. Att låta användare själva 
tagga och skapa sökningar blir dessutom ett bra sätt 
för Twitter att skapa organisk, användargenererad 
klassificering av datan som cirkulerar. 

Det är med en enkel insikt vi vill avsluta rappor
ten: Saker hade kunnat vara annorlunda, om 
tjänsterna hade utformats annorlunda. Det 
verkligt progressiva för dagens plattformsföretag 
hade varit om de byggde personaliserade rekom
mendationstjänster som aktivt förebygger skygglap
par, genom att till exempel erbjuda innehåll från den 
diametralt motsatta sidan i enskilda frågor, eller från 
diametralt annorlunda källor än de som användaren 
av slentrian gått och vant sig vid. Forskare som Hel
berger (2011) har också föreslagit den typen av lös
ningar. Silicon Valleyföretagen skulle ha mycket att 
vinna på att ta lärdom av den oberoende forskningen 
i de här frågorna. 
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1: Samtidigt skulle det onekligen vara intressant att 
jämföra med topplistor utifrån räckvidd nådd – men 
vi var tvungna att utesluta denna möjlighet som led 
i vår avgränsning av projektet.

2: Vissa internationella aktörer, till exempel Wikile
aks och Anonymous, brukar tagga sina inlägg med 
#svpol men dessa är helt uppenbart avsedda till en 
internationell publik.

3: Det vill säga, fördelningen kännetecknas av att ha 
formen av en ”lång svans” (Barabási, 2011). Denna 
typ av fördelning återkommer ständigt i våra egna 
resultat och bör anses som mycket väl vederlagd.

4: Algoritmen som användes var Force Atlas 2. 

5: Gephis inbyggda algoritm för att uppskatta mo
dularitet visade på tre tydliga kluster vid flera olika 
val av upplösning (resolution), men denna metod 
gav ändå för spretigt resultat för att vara användbart. 
Till exempel identifierades enstaka socialdemokra
tiska riksdagsmän och antirasistiska skribenter som 
tillhörande SDklustret, vilket inte var helt rimligt. I 
vår framtida strikt vetenskapliga analys har vi dock 
ambitionen att fastställa modulariteten matematiskt 
för att säkerställa repeterbarhet för studien. 

6: När vi beräknat storleken på de respektive klust
ren har vi tagit med alla konton – det vill säga även 
de med extremt många följare. Hade några av dessa 
outliers filtrerats bort hade skillnaderna blivit aning
en mindre extrema. Vi är dock säkra att man skulle 
se tydliga skillnader även då. Notera storleken på 
punkterna i visualiseringen har ett mått av spline, för 
att väga upp paretofördelningen. 

7: Vi nöjde oss med Krippendorff’s alpha > 0,6 eftersom 
vi ändå slog ihop ett medelvärde av parametrarna.

8: Omkring 63 % av inläggen hade ett proportion 
mellan antal RT idag och antal RT första dagen på 
1,25 eller lägre. 

9: Dessa två korrelationer hade Spearman Rho > 0,5 (p < 

0,0001) samt Pearson > 0,5 (p < 0,0001).

10: Denna regression hade R-squared adjusted > 50 %, 

R-squared predicted > 45 %, S = 0,094 (p < 0,0001). 

11: Denna korrelation hade Pearson -0,33 (p = 0,027).

12: Det vill säga, på manifest nivå – kravet var att 
antingen avsändaren (primärt) eller sakinnehållet 
(sekundärt) skulle gå att härleda direkt till något av 
de identifierbara politiska lägren. Även om till exem

pel tydligt libertarianska tweets blev definierade som 
”annat” gick en påfallande stor majoritet av inne
hållet att enkelt härleda på det här sättet. En viktig 
skillnad mellan innehållsanalysen och de spontana 
kluster vi såg bland användarna som retweetade lika
dant var att vi valde att koda feminister och piratpar
tister som egna kategorier, trots att de regelmässigt 
tycktes hamna i samma kluster som de rödgröna i 
nätverksanalysen.   

13: Chi-square goodness of fit.

14: Inom sociologin är begreppet ”diskursordning” 
träffande för fenomenet. 

15: Sökningarna som gjordes var på termerna ”sociala 

medi*” OR *tagg* OR följ* OR *profil* OR twitt* OR facebook* OR 

instagram* OR blog* OR *forum* OR snapchat* OR youtub* OR ”på 

web*” OR ”på nät*” OR vlog* OR wiki* OR social* NEAR/15 nätverk*.

16: Som utslagsgivande villkor använde vi förekom
sten av ansvarig utgivare. I vår definition av ”mass
medialt ursprung” ingick bransch och fackpress 
(Europaportalen, MedTech Magazine, Kollega, Lärarnas 
tidning), partisansk press (Fria Tider, Nationell Idag, Fe-
ministiskt Perspektiv, Arbetaren). Vi tog dessutom med 
mer Twitterspecifika sätt att hänvisa (@aftonbladet, 
#agenda, #jennystromstedt). Dock inkluderade vi 
inte faktamaterial från enskilda partier, pressreleaser 
(även om dessa kan tänkas ha varit avsedda för mass
cirkulation), enskilda partiers eller intresseorganisa
tioners Youtubekanaler eller Facebooksidor, tvin
spelningar från plenum i riksdagen, samt ej heller 
inlägg på bloggar (Inte Rasist Men).

17: Orsaken till att det blev just 33 inlägg var att vi 
ursprungligen valde att granska de 50 mest retweeta
de inläggen inom hashtaggen #svpol, parallellt med 
de 50 mest retweetade inläggen inom Twitter som 
helhet (dvs ej taggade med #svpol). Den fördelning 
vi fann var att av de 50 inläggen i respektive binge 
var det omkring 33 som var tydligt ställningstagande 
– men då med den avgörande skillnaden att 33 av 50 
tweets bland mainstreamtweetsen (dvs Twitter som 
helhet) uttryckte medhåll/samtycke avseende klipp
ningen i Pippi medan omkring 33 av 50 uttryckte 
motstånd mot klippningen i #svpolbingen. Vi visste 
sedan tidigare att SDvänliga twittrare är överrepre
senterade på #svpol så det var inte överraskande att 
fördelningen såg ut som den gjorde. Det förekom 
Pippivänliga tweets inom #svpolbingen, men ingen 
av dessa hade tillräckligt stor sammanlagd räckvidd 
för att kvala in i topp 33 av mainstreamtweetsen. 

Noter


