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Abstract  

Den här kandidatuppsatsen huvudsyfte är att undersöka innehållet och spridningen av den politiska 

journalistik som de ledamöter med mest följare delar via Twitter med fokus på huruvida den 

politiska journalistiken premierar det politiska spelet/strategin eller om fokus ligger på politiska 

sakfrågor. Syftet är även att ge en aktuell överblick över riksdagspartiernas storlek på Twitter samt 

att analysera om de finns någon förklaring till att det ser ut som det gör. Studien är en kvantitativ 

innehållsanalys där den grundläggande teoretiska utgångspunkten är framing-teorin.  

 

Resultatet visar att 31% av den politiska journalistiken som ledamöterna delar på Twitter fokuserar 

på spelet/strategin inom politiken vilket jämfört med politisk journalistik överlag ligger på ungefär 

samma nivå, ledare var den nyhetsgenre som hade högst andel gällande att lägga fokus på spelet/

strategin inom politiken. Resultatet visade även att de små partierna hade högre medelvärde 

gällande följare och retweets/likes på Twitter samt högre antal följare i relation till den andelen 

aktiva twittrare de har i riksdagen än de större partierna. Resultat visar även att 36% av Twitter-

inläggen innehållande politisk journalistik var negativa gentemot en annan politiker eller annat parti 

och att dessa tweets fick mer retweets/likes än tweets som inte var negativa. Den politiska nyheterna 

som var inom spel/strategi-framen fick något mer retweets och likes än de som var inom sakpolitik-

framen.  

 

Nyckelord: Twitter, framing, politiker, politisk nyhetsjournalistik  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1 Inledning
Inför svenska riksdagsvalet 2018 som bara är månader bort så har en av Sveriges största tidningar 

Dagens Nyheter påbörjat en stor satsning som de kallar ”Fakta i frågan” (Skagermark 2018). 

Satsningen innebär att de presenterar fakta i de frågor som väljarna anser är viktigast. Att det krävs 

en stor satsning för att medierna ska fokusera på fakta kan tyckas märkligt, men faktum är att i den 

politiska nyhetsrapporteringen så finns det en benägenhet att istället för att rapportera om de 

politiska sakfrågorna, fokusera på strategierna och spelet inom politiken (Aalberg, Strömbäck & de 

Vreese 2017). När den politiska rapporteringen fokuserar på spelet/strategin inom politiken handlar 

journalistiken om vem som vinner eller förlorar, kampanjstrategier samt hur politiker/partier 

presterar i opinionsundersökningar. När de politiska sakfrågorna är i fokus handlar journalistiken 

om politiska förslag eller politiska åsikter som är relevanta för problemets belägenhet (Aalberg et al 

2017). När journalistiken lägger fokus på spelet/strategin inom politiken kan det leda till att 

människor får en misstro gentemot politiken och politiker samt att intresset för politik riskerar att 

minska (Strömbäck 2014:175). Det gör även att människor får det svårare att hämta 

samhällsinformation via journalistiken, som gör att de kan sätta sig in i de politiska sakfrågorna och 

ta reda på de olika partiernas åsikter i dessa (Strömbäck 2014:175). Journalisterna har ett stort 

ansvar och i betänkandet av pressutredningen från 1995 menar författarna att massmedierna har en 

viktig roll i den politiska demokratin och att ”medierna bör förse medborgarna med sådan 

information att de fritt och självständigt ska kunna ta ställning i samhällsfrågor” (SOU 1995:37 

s156). 

 

Med sociala mediers framfart har de traditionella nyhetsmediernas centrala position i den politiska 

kommunikationen försvagats, samtidigt som majoriteten av nyheterna i sociala medier fortfarande 

kommer ifrån traditionella nyhetsmedier (Strömbäck 2014:242). Sociala mediers framväxt har även 

gjort att politiker nu kan gå förbi nyhetsmedierna och direkt kommunicera med sin publik (Ekman 

& Widholm 2017:16). Mikrobloggen Twitter har för de politiska partierna blivit en viktig kanal för 

politisk kommunikation och antalet Twitterinlägg om valet mer än dubblerades mellan valet 2010 

och valet 2014 (Larsson & Moe 2016:315; Grusell & Nord 2012). Detta gör att politiker nu mer än 

någonsin har möjlighet att nå ut med information till allmänheten, vilket gör att även de har ett 

ansvar i vad för typ av nyheter de delar med sig i den digitala offentligheten.  

 

Denna studie undersöker hur många av ledamöterna i Sveriges riksdag som använder Twitter aktivt 

samt hur fördelningen ser ut per parti. Vidare analyseras de två ledamöterna som har mest följare 
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inom varje riksdagsparti för att undersöka innehållet i den politiska journalistik som politikerna 

delar på Twitter. Här sätts fokus på huruvida den politiska journalistiken premierar det politiska 

spelet/strategin eller om fokus ligger på politiska sakfrågor samt till vilken grad ledamöterna 

använder sig av negativ journalistik gentemot en annan politiker eller annat parti (hädanefter kallat 

negativa tweets). Slutligen undersöks vilken typ av delningar av politisk journalistik som genererar 

mest retweets och likes. Studien är relevant då den till skillnad från tidigare forskning dels 

undersöker politisk nyhetsjournalistik i en sociala medier-kontext samt att fokus ligger på vad 

svenska politiker delar för typ av nyheter. Studien är även aktuell då vi bara är månader ifrån det 

svenska riksdagsvalet 2018.  

 

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka innehållet och spridningen av den politiska journalistik 

som de ledamöterna med mest följare delar via Twitter med fokus på huruvida den politiska 

journalistiken premierar det politiska spelet/strategin eller om fokus ligger på politiska sakfrågor. 

Syftet är även att ge en aktuell överblick över riksdagspartiernas storlek på Twitter samt en 

analysera om de finns någon förklaring till att det ser ut som det gör.  

1.2 Uppsatsens disposition  

I kapitel 2 presenteras de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för studien. Därefter 

följer kapitel 3 som innehåller tidigare forskning där även åtta hypoteser presenteras. Sedan följer 

material och metod där val av metod, material och urval, tillvägagångssätt, reliabilitet och validitet 

samt metodproblem presenteras.  

Därefter följer resultat och diskussionsdelen som presenteras under fyra rubriker: Svenska 

riksdagsledamöter på Twitter, Innehållet i politiska journalistik som delas, Framingen i politiska 

journalistiken och förekomsten av ”negativa tweets” samt Retweets och likes. I de avslutande 

kapitel 6 presenteras och diskuteras slutsatarna.  

 

Mycket av den tidigare forskning samt teoridelen refererar till studier/böcker av Jesper Strömbäck 

som är professor och forskare inom medie- och kommunikationsvetenskap (Mittuniversitetet 2018). 

Anledningen till detta är för att han är framstående inom den svenska forskningen kring framing 
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och politisk nyhetsjournalistik.  

2. Teoretiska utgångspunkter 
Under teoridelen presenteras de begrepp som ligger till grund för studien. Studien tar avstamp i 

forskning kring framing, politisk kommunikation, mediering/medialisering samt Twitter.  

2.1 Framing

Centralt för denna studie är framing-teorin som i svensk litteratur ibland översatts till ”gestaltnings-

teorin” (Strömbäck 2014). Då översättningen kan skapa en viss begreppsförvirring så kommer 

gestaltning inte användas i denna studie utan den engelska termen frame och frames används. I 

övriga ordformer kommer svenskans rama användas, så som ramar, ramarnas och ramas. 

Framing-teorin har under de senaste decennierna används i forskning kring mediernas effekter i 

politisk kommunikation (Strömbäck 2014). I korthet innebär framing att ”välja ut några aspekter av 

en uppfattad verklighet och göra dem mer framträdande i en kommunicerande text” (Entman,

1993:52). I skildringen av, i detta fall politik, kan inte allt presenteras, viss fakta framskjuts i förmån 

för annan fakta. Framing är en process som sker varje gång en journalist gör ett val angående vad en 

text ska inkludera och exkludera, såväl vad som ska betonas eller tonas ned samt vilka källor, 

perspektiv, tolkningar och moraliska omdömen som väljs (Strömbäck 2004:43). I samband med 

nyhetsproduktionen innebär detta att framing är oundvikligt, dock innebär det inte att det måste vara 

ett medvetet val, utan kan även vara en bieffekt journalistiska nyhetsvärderingar samt att 

journalister, antingen medvetetet eller omedvetet, accepterar de frames som ekonomiska eller 

politiska aktörer för fram (Nord & Strömbäck 2018: 102). Hur en nyhet ramas in är viktigt då 

människor använder nyheter för att bilda uppfattningar om världen som är utanför deras erfarenhet. 

(Strömbäck & Aalberg 2008:94). 

En viktig skillnad görs mellan specifika fall-frames, vilket är frames som endast är relevanta för 

vissa specifika ämnen eller fall och generella-frames, vilket är frames som kan identifieras i 

förhållande till olika fall i skilda kontexter (de Vreese 2003). Gällande spel/strategi-framen som 

denna studie behandlar så tillhör den kategorin generella frames. 

 

I forskningen kring politisk nyhetsjournalistik görs ofta skillnad på politik som sak och politik som 

spel och strategi (Aalberg et al 2017). Utöver spel/strategi-framen finns det även många andra 
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frames inom politisk nyhetsjournalistik, bland annat att rapporteringen är mer tolkande istället för 

beskrivande, journalisten kommer i fokus snarare än den politiska aktörens åsikter, fokus läggs på 

konflikter och slutligen att journalisterna i högre grad ställer politiska aktörer till svars (Strömbäck 

2015). I denna studie undersöks endast förekomsten av sakfråge-framen kontra spel/strategi-framen.

 
2.2 Politisk kommunikation 

Politisk kommunikation består av ett socialt system med tre centrala aktörer som alla är beroende av 

varandra: politiska aktörer, allmänheten samt medieaktörer (Strömbäck 2014: 32). Politisk 

kommunikation handlar om ett samspel mellan dessa tre huvudaktörer, men det finns även ett 

samspel inom och mellan politiska- och medie-institutioner som påverkar det sociala systemet. 

(Strömbäck 2013:31). Exempelvis förväntas en journalist följa redaktionella riktlinjer som finns på 

tidningen, politiker i exempelvis regering och riksdag har även särskilda regler och procedurer 

(Strömbäck 2014: 31).  

 

Poängen med att förstå politisk kommunikation som ett socialt system är att man betonar det faktum 

att det finns ett ömsesidigt beroende mellan politiska aktörer, medieaktörer och allmänheten 

(Strömbäck 2014: 32). För att politiska aktörer ska lyckas i att nå ut med sina budskap behövs de 

synas i medierna samtidigt som medierna är beroende av de politiska aktörerna genom att de agerar 

källor och skapar innehåll som genererar nyheter (Strömbäck 2014:33). Vidare så är allmänheten 

beroende av politiker genom att de ska fatta förståndiga beslut och politiker är beroende av 

allmänheten genom att de röstar (Strömbäck 2014:34). Slutligen är medierna beroende av 

allmänheten för att sälja annonser och på så sätt generera vinst och allmänheten är beroende av 

medierna för att få information (Strömbäck 2014:34). 

2.3 Mediering och medialisering 

Den politiska medieringen innebär att vi snarare hämtar vår information och kunskap om politik och 

samhälle via medier än via egna erfarenheter och samtal med andra (Strömbäck 2014:229). 

Medialisering är ”en dynamisk och långsiktigt process där medierna i allt högre grad genomsyrar 

och påverkar andra sfärer i samhället” (Strömbäck 2014:229). Medielogik och politisk logik är två 

centrala begrepp för att förstå medialiseringens process. Betydelsen bakom dessa två begrepp är att 

medier och politik är två skilda system vars logik är skapta efter respektive systems behov 

(Strömbäck 2014: 234). När den politiska logiken styr ligger fokus på det politiska systemet och 
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dess behov samt att medierna uppfattas som demokratiska organisationer som med ett moralisk 

åtagande främjar demokratins stryka (Strömbäck 2014: 234/235). Medieinnehållet när den politiska 

logiken styr fokuserar på relevanta och viktiga saker som medborgare behöver veta medan när 

medielogiken styr så tenderar nyheterna att fokusera på sådant som passar mediernas format och 

medieinnehållet anpassas efter vad människor antas vara intresserade av (Strömbäck 2014:234). När 

medielogiken styr är medierna och dess behov centrala och medierna uppfattas som kommersiella 

företag som ska leverera en produkt för att göra dess kunder nöjda (Strömbäck 2014: 234). 

Politikens medialisering är enligt Strömbäck (2008:235) en process bestående av fyra dimensioner:  

Dessa fyra dimensioner är nära sammankopplade med varandra och utan den första dimensionen 

skulle inte de övriga tre existera (Strömbäck 2014:230). Politikens medialisering är inte svart eller 

vit, utan det är här en fråga om omfattning: medieinnehållet kan vara mer eller mindre anpassat till 

medielogiken och medierna kan vara mer eller mindre viktiga som informationskällor (Strömbäck 

2014: 231). I denna studie är det den tredje dimensionen som studeras, alltså huruvida 

medieinnehållet är styrt av den politiska eller mediala logiken. Sakpolitik-framen följer den 

politiska logiken, medan spel/strategi-framen följer medielogiken (Nord & Strömbäck 2018: 102)  

2.4 Sociala medier och Twitter 

Sociala medier är till skillnad från de traditionella massmedierna interaktiva, samt i större grad 

påminner de om interpersonell kommunikation (Weibull, Wadbring & Ohlsson 2018:79). Samtala, 
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dela, publicera och delta är enligt Weibull, Wadbring & Ohlsson (2018:193) fyra funktioner som i 

olika kombinationer karaktäriserar de olika sociala nätverken på nätet. 

Twitter kan beskrivas som ett relationsskapande socialt nätverksmedium och som fungerar som en 

mikroblogg där användare delar med sig av inlägg på max 280 tecken (Weibull et al 2018:83). 

Tidigare har max antal tecken varit 140, men dubblerades efter en testperiod och den 8 november 

2017 kunde alla användare använda sig av 280 tecken (Rosen 2017). Twitter beskriver sig som ”vad 

som händer i världen och vad människor pratar om just nu” (Twitter 2018a). I sin ”tweet” kan man 

även addera upp till fyra foton, en film eller en GIF-fil. De inlägg som delas kan antingen vara 

publika och synliga för alla, eller så kan en välja att vara privat och endast synlig för följare som en 

själv har godkänt (Bruns 2012). I Sverige skiljer det sig i vilka som aktivt använder Facebook 

kontra Twitter. En förhållandevis stor del av de som använder Twitter i Sverige är 

”elitgrupper” (politiker, journalister och kändisar) till skillnad från Facebook som är för 

”alla” (Weibull et al 2018:196). Detta leder till att inlägg som publiceras på Twitter plockas upp av 

traditionella medier och genom detta får spridning som är avsevärt större än Twitters egen (Weibull 

et al 2018:196) 

Ett inlägg på Twitter kan retweetas, vilket innebär att den visas för de följare en själv har samt att 

den även kan gillas, vilket innebär att en trycker på ett litet hjärta och på så sätt visar uppskattning 

för tweeten (Twitter 2018b, Twitter 2018c). En kan även ansluta sig till konversation på Twitter 

genom att svara andras inlägg samt nämna någon i ens egen tweet, så kallade @replies (Twitter 

2018d). Twitter var det första sociala nätverket att börja använda hashtags (#) vilket innebär att 

användaren på ett smidigt sätt kan följa enskilda ämnen samt få en överblick av och delta i 

diskussioner (Weibull et al 2018:196). 

Twitter har totalt 330 miljoner aktiva användare världen över, varav omkring 10% skriver mer än en 

tweet per dag (Aslam 2018; Weibull et al 2018:196) ). År 2017 använde var fjärde svenska 

internetanvändare Twitter någon gång, vilket är en ökning i jämförelse med 2016 då samma siffra 

var 18% (Davidsson & Thoresson 2017). 

 
 

�6



3. Tidigare forskning  

Den tidigare forskningen består av Twitter och politik samt Framing inom politisk 

nyhetsjournalistik/negativa tweets.  

3.1 Twitter och politik 

Användningen av Twitter i relation till svenska valkampanjer ökade från valet 2010 till valet 2014 

(Larsson & Moe 2016: 315). Tweets från hashtagen #val2010 och #val2014 sammanställdes under 

en månad före valdagen och visade att antalet tweets ökade från 99 832 till 248 091 samt att antalet 

personer som Twittrade om valet ökade från 8989 till 48 784 (Larsson & Moe 2016: 315). För båda 

åren var majoriteten av Twitterinläggen i relation till valen skrivna av journalister eller 

medieorganisationer med skillnaden att 2010 dominerade journalister i högre grad och 2014 

dominerade medieorganisationer (Larsson & Moe 2016: 316). Skiftet från att Twitter används mest 

av individuella personer inom media till att det används av organisationer menar Larsson och Moe 

(2016:315) är ett tecken på att Twitter som politisk plattform har institutionaliseras och etablerats.  

 

 I en analys av Twitterinlägg från valet 2010 undersöktes hashtagen #val2010 närmare (Larsson & 

Moe, 2012). Studien visade att de flesta inläggen var reaktioner på medierade händelser, att det var 

en liten del av användarna som skrev största andelen av inläggen samt att den största delen av de 

aktiva användarna var politiker, journalister eller framträdande bloggare (Larsson & Moe, 2012). 

Tidigare forskning indikerar att små partier är de som lyckats bäst på sociala medier, där en 

förklaring kan vara att Twitter är ett kostnadseffektivt sätt att nå ut med sina politiska budskap 

(Gibson & McAllister 2014; Koc-Michalska, Gibson, & Vedel 2014). Det leder till (H1) De mindre 

partierna kommer vara mer framgångsrika på Twitter än de stora partierna. Med framgångsrik 

avses hur pass hög nätverkscentralitet de små kontra de stora partierna får. Nätverkscentralitet 

definieras i denna studie som partiernas medelvärde gällande följare och retweets/likes samt antalet 

följare partierna har i relation till den andelen aktiva twittrare de har i riksdagen. 

 

Larsson och Moe (2013) utförde ytterligare en studie där de jämförde Twitterinlägg som 

kommenterade valen i Sverige (2010), Danmark (2011) och Norge (2011) genom att undersöka 

vilka webbsidor som länkades i fem olika politiska hashtags. Resultaten visade att i alla länder så 

var det mer vanligt med länkar till traditionella webbsidor än diskussionsforum samt att länkar till 

traditionell media förekom betydligt oftare än till alternativ media. Ytterligare en jämförande studie 
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mellan Sverige och Norge gällande politisk kommunikation på Facebook visar att de två 

högerpopulistiska partierna Sverigedemokraterna och Fremskrittspartiet nådde framgång genom att 

få mycket ”likes” och delningar trots att de jämfört med övriga partier inte var så aktiva på 

Facebook (Larsson 2014). Detta resultat leder fram till (H2) Sverigedemokraterna kommer inte vara 

bland de mest aktiva partierna men kommer vara i toppen gällande medelvärde på retweets och 

likes.  

3.2 Framing inom politisk nyhetsjournalistik och negativa tweets

Forskningen kring framing inom svensk nyhetsjournalistik, speciellt under valtider, är relativt bred 

och resultaten är likartade. Studierna består av kvantitativa innehållsanalyser och undersöker om en 

politisk nyhet är inom spel/ strategi-framen eller om de är inom sakpolitik-framen. I studierna 

undersöks även frames på en närvaro/icke närvaro-nivå, exempelvis hästkapplöpnings-framen 

(nyheter som fokuserar på opinionsmätningar) konflikt-framen (nyheter som innehåller en betydlig 

nivå av konflikt) och politiker som individer- framen (fokus läggs på politikers olika attribut/

beteenden istället för deras egentliga roll).  

 

I bevakning av valet 2002 samt 2006 förekom spel/strategi-framen i omkring hälften av artiklarna 

(Strömbäck & Shehatas 2007: 806; Strömbäck & Luengo 2008: 557; Strömbäck & Nord 2017:14; 

Strömbäck & van Aeist 2010:49). I valet 2010 och 2014 skedde en liten ökning då 60% av 

nyheterna fokuserade på spelet/strategin inom politiken (Falascas 2014: 591; Shehata 2014: 169; 

Strömbäck och Nord 2017:14). Två studier har utöver valtider undersökt hur ofta spel/strategi-

framen förekommer i ”normaltider” (icke valtider) och de visar att då fokuserar ungefär var tredje 

nyhet på spelet/strategin inom politiken (Aalberg et al 2017:40; Falascas 2014: 591). De tidigare 

studierna som analyserat valtider har utgått från journalistik tre veckor före valet medan denna 

studie utgår från journalistik 5-8 månader innan valet. Detta leder till (H3) Spel/strategi-framen 

kommer förekomma i mindre grad än vad den gjort under valtider. Dock har tidigare studier som 

undersökt ”normaltider” varit mittemellan två val. Detta leder till (H4) Spel/strategi-framen kommer 

förekomma i högre grad än vad den gör i normaltider. 

Den internationella forskningen kring valbevakning visar att spel/strategi-framen förekommer mer 

frekvent i länder som USA (66%, valet 2004) och Storbritannien (65%, valet 2005) vars 

mediasystem i högre grad är kommersialiserade (Strömbäck & Dimitrova 2006: 140; Strömbäck & 

Shehatas 2007: 806). I en stor studie från 2012 som undersökte en ”normalperiod” samma år i USA 
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och 16 europeiska länder förekom spel/strategi-framen i 22% av fallen (Aalberg et al 2017:40).  

 

Resultaten i den svenska delen av undersökningen som undersökte en normalperiod från 2012 

(Aalberg et al 2017:40) visade att 18% av nyheterna innehöll opinionssiffror, 18% framställde 

partierna/politiker som vinnare/förlorare, 13% innehöll sport/krigs-språk, 19% innehöll de strategier 

partier/politiker använder för att vinna samt 63% innehöll beskrivningar av partiets, politikern eller 

kampanjens stil eller prestation. Totalt gav detta ett index på .26 (0 innebär att nyheten inte 

innehåller någon av de fem indikatorerna och 1 innebär att nyheten innehåller alla fem). Dessa 

resultat leder till (H5) Spel/strategi-indexet kommer vara högre än normaltider. De svenska 

resultaten visade även att kommersiella medier i högre utsträckning använde spel/strategi-framen 

jämfört med public service/ dagstidningarna, ett resultat som även andra studier stödjer (Falascas 

2014: 591; Strömbäck & van Aeist 2010:49; Strömbäck & Nord 2017:15). I valrörelsen 2014 

ramades politiska nyheter in som spel/strategi i kvällstidningar i 75% av fallen, dagstidningar 53% 

och i public service 42% av fallen (Strömbäck & Nord 2017:15). Baserat på dessa resultat utgår 

denna studie från att hypoteserna (H6) Spel/strategi-framen kommer förekomma oftare i 

kvällstidningar än dagstidningar/public service samt (H7) Spel/strategi-framen kommer förekomma 

oftare i dagstidningar än public service.

Under de tre sista månaderna av den amerikanska presidentkampanjen 2016 undersöktes Donald 

Trumps och Hillary Clintons Twitterkonton (Lee 2018). Studien undersökte hur ofta de amerikanska 

presidentkandidaterna använde negativa tweets (även inkluderat retweets) samt om dessa negativa 

tweets fick mer retweets och likes än övriga. Med negativa tweets syftar forskarna på tweets som 

innehåller kritik gentemot den andra kandidaten, motståndarens parti, media, nuvarande regering 

samt övriga politiker (Lee 2018: 205). Resultaten visade att hälften (53,9% för Trump, 48,7% för 

Clinton) av båda kandidaternas tweets användes för att attackera någon annan person eller grupp 

och att dessa tweets fick mer retweets och likes än övriga (Lee 2018: 207/208). Detta leder till (H8) 

Tweets som är negativa gentemot en annat parti eller annan politiker kommer ha mer retweets och 

likes än tweets som inte är negativa.  

 

Angående om den journalistiska bevakningen är partipolitisk partisk så finns det forskning kring 

hur ofta partierna förkommer som dominerande i nyhetsartiklar kring valtider (Nord & Strömbäck 

2018: 121). I valbevakning 2014 kretsade de dominerade nyheterna kring Socialdemokraterna 

�9



(30%), Moderaterna (19%) samt Sverigedemokraterna (20%) medan övriga partier låg mellan 3% 

och 6% (Nord & Strömbäck 2018:121).  

4. Material och metod 

I detta kapitel redovisas val av metod, en sammanfattning av hypoteserna, material och urval, 

tillvägagångssätt, reliabilitet och validitet samt metodproblem.  

4.1 Metod 

Studien baserades på en kvantitativ innehållsanalys då det ”är ett mycket användbart verktyg när en 

vill ha svar på frågor om förekomsten av olika typer av innehållsliga kategorier i ett 

material” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud 2017:198). Innehållsanalyser är 

något alla ägnar sig åt när de läser en tidning eller kollar på tv, utifrån olika egenskaper i bild, text 

och/eller tal formar man sig uppfattning av innehållet (Nilsson 2010:119). Skillnaden mellan 

innehållsanalysen som förs på daglig basis och den vetenskapliga innehållsanalysen är att i den 

senare så används en teoretisk förankring samt ett systematisk tillvägagångssätt (Nilsson 2010:119).  

I den kvantitativa innehållsanalysen läggs stort fokus på att mäta frekvenser och utrymme som 

sedan med hjälp av textläsande datorprogram registrerar förekomsten av olika innehållskategorier 

(Esaiasson et al 2017:198/199). Detta innebär inte att den kvantitativa innehållsanalysen endast 

ägnar sig åt mekaniskt räknande utan innebär även ”att de innehållsliga enheterna måste tolkas för 

att det skall vara möjligt att placera dem i rätt kategori där de senare kan räknas” (Esaiasson et al 

2017:199). 

Objektivitet, systematik, kvantitet samt manifest innehåll är fyra grundläggande begrepp som 

kännetecknar den kvantitativa innehållsanalysen (Nilsson 2010:121). Objektivitet innebär att 

undersökningen ska kunna göras om av en annan forskare och då ge samma resultat, systematik 

innebär att tillvägagångssättet ska vara tydligt definierat, kvantitet innebär att man med hjälp 

variabler som är definierade enligt termer av frekvens och omfång ska kunna fastställa statistiska 

sammanband och manifest innehåll innebär att variablerna tillsammans med anvisningarna om hur 

dessa ska appliceras formuleras på en sätt som gör att en subjektiv tolkning av innehållet minimeras 

(Nilsson 2010:122) 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4.2 Hypoteser 

(H1) De mindre partierna kommer vara mer framgångsrika på Twitter än de stora partierna. Med 

framgångsrik avses hur pass hög nätverkscentralitet de små kontra de stora partierna får. 

Nätverkscentralitet definieras i denna studie som partiernas medelvärde gällande följare och 

retweets/likes samt antalet följare partierna har i relation till den andelen aktiva twittrare de har i 

riksdagen.  

(H2) Sverigedemokraterna kommer inte vara bland de mest aktiva partierna men kommer vara i 

toppen gällande medelvärde på retweets och likes. Med ”aktiv” avses hur många inlägg med 

politisk journalsikt som delas.  

(H3) Spel/strategi-framen kommer förekomma i mindre grad än vad den gjort under valtider.  

H4) Spel/strategi-framen kommer förekomma i högre grad än vad den gör i normaltider.  

(H5) Spel/strategi-indexet kommer vara högre än i normaltider  

(H6) Spel/strategi-framen kommer förekomma oftare i kvällstidningar än i dagstidningar/public 

service. 

(H7) Spel/strategi-framen kommer förekomma oftare i dagstidningar än public service.  

(H8) Tweets som är negativa gentemot en annat parti eller annan politiker kommer ha mer retweets 

och likes än tweets som inte är negativa.  

4.3 Material och urval  

Studien undersökte innehållet i den politiska journalistiken som delats på Twitter av de två största, 

baserat på mest följare, aktiva twittrarna inom varje riksdagsparti. Anledningen till att de med mest 

följare valdes var för att dessa politiker nådde ut till flest människor. Det som undersöktes var om 

artikeln/ krönikan/debattinlägget fokuserade på det politiska spelet/strategin eller om fokus låg på 

sakfrågan. För att ta reda på vilka riksdagsledamöter som hade Twitter sammanställdes den tredje 

april en lista med alla riksdagsledamöter (Riksdagen 2018). Totalt satt 349 ledamöter i riksdagen 

varav sju har lämnat sitt parti sedan valet 2014. För att sedan undersöka vilka som hade Twitter så 

gjordes en sökning på ledamöternas namn på Twitter (2018). Det gjordes även sökningar på Google 

efter ett eventuellt Twitterkonto. För att vidare identifiera att det verkligen var politikerns 

Twitterkonto så granskades profilbilden (att de var riksdagsledamoten på bilden), Twitter-biografin 

(information om att hen satt i riksdagen), samt även ett par tweets (identifierbara Twitter-inlägg). 

Detta för att verkligen vara säker på att kontot tillhörde berörd politiker och för att undvika 

satirkonton. Efter att identifierat en ledamots Twitterkonto gjordes en bedömning om det var aktivt 

eller icke aktivt (inte skrivit eller skrivit få inlägg senaste två månaderna). Twitter-listan 
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sammanställdes 3-5 april 2018 (se sammanställning i bilaga).  

 

I tabell 1 visas de två aktiva twittrarna med mest följare inom varje parti. Det är den politiska 

journalistik som dessa 16 riksdagsledamöter delar via sitt Twitterkonton som kommer att 

analyseras.  

 

De partier som fick mer 10% av rösterna i riksdagsvalet räknas som stora partier och det som fick 

mellan 4-9% räknas som små partier.  

 

Tidsperioden för insamlingen var tre konstruerade veckor (21 dagar) under tidsperioden 23 januari 

till 15 april. Detta för att inte speciella händelser skulle förvränga urvalet (Riffe, Lacy & Fico 

2005:114). Ett exempel på en särskild händelse var nyheten om kostnaderna för Nya Karolinska 

(Gustavsson & Röstlund 2018). En särskild händelse skulle fortfarande kunna förekomma i urvalet 

men med denna metod så påverkades inte hela urvalet. Från 23 januari - 16 april valdes var fjärde 

dag vilket resulterade i 21 dagar (Januari: 26 och 30, februari: 3, 7, 11, 15, 19, 23 och 27, mars: 3, 7, 

11, 15, 19, 23, 27 och 31, april: 4, 8, 12 och 16). Nyheter kortare än fem meningar, 

pressmeddelanden, utländska nyhetssidor och nyheter endast innehållande rörlig bild uteslöt. I 

resultatet av analysen av den politiska journalistiken exkluderas de partilösa. Totalt kodades 388 

nyheter som sedan fördes in i SPSS för analys. Av dessa 388 nyheter handlade 111 inte om politik, 

vilket gör att totalt 277 artiklar utgör empirin för denna studie. Analysenheterna var en kombination 

av tweeten och den länkande artikeln. Själva framingen undersöktes i den länkade artikeln och när 

Tabell 1 De två aktiva twittrarna med mest följare inom varje parti. Inom parantes 
efter partinamn % röster i riksdagsvalet 2014  

Parti Namn Följare Namn Följare

Socialdemokraterna (31) Anders Ygeman 48728 Hillevi Larsson 9691

Moderaterna (23) Sofia Arkelsten 16759 Maria Abrahamsson 27929

Sverigedemokraterna (13) Kent Ekeroth 13701 Paula Bieler 13960

Miljöpartiet (7) Maria Ferm 14867 Carl Schlyter 8340

Centerpartiet (6) Annie Lööf  108471 Staffan Danielsson 5803

Vänsterpartiet (6) Jonas Sjöstedt 89831 Ali Esbati 37752

Liberalerna (5) Birgitta Ohlsson 131314 Jan Björklund 54057

Kristdemokraterna (5) Caroline Szyber 9004 Aron Modig 5916
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det skulle avgöras om en tweet var negativ eller inte analyserades även Twitter-texten till den 

delande nyheten.  

4.4 Tillvägagångssätt 

För att mäta förekomsten av spel/strategi-framen kontra sakpolitik-framen användes, likt Aalberg, 

Strömbäck och de Vreeses (2017:40) studie, fem närvaro/icke-näravaro indikatorer för spel/strategi-

framen (se tabell 2). Detta gjorde att styrkan i ramarnas kunde mätas med ett index från 0 till 1, där 

0 innebär att nyheten inte innehöll någon av de fem indikatorerna och 1 innebär att nyheten innehöll 

alla fem. Utöver dessa fem indikatorer innehåller analysen även en dominant spel/strategi-frame 

som gjorde en helhetsbedömning om artikeln fokuserade på strategin/spelet inom politiken eller om 

den fokuserade på det sakpolitiska. Detta identifierades genom frekvensen och hur mycket utrymme 

de olika elementen fick, vilket gjorde att rubriken samt ingressen fick stor betydelse (Aalberg et al 

2017:38) (se kodbok för mer detaljerad redogörelse). 

 

 
Vidare innehöll den kvantitativa undersökningen vilken tidning som riksdagsledamoten delade/

länkade, vilket/vilka kön författaren av den politiska journalistiken hade, hur många retweets/likes 

inlägget fick, den politiska journalistikens huvudsakliga politikområde (Novus 2017), vilken 

nyhetsgenre den politiska journalistiken hade samt om nyheten var negativ gentemot ett annat parti 

eller annan politiker (se kodbok för mer detaljerad redogörelse). 

 

I resultatdelen gjordes en gruppering av nämnda variabelvärden:  

Tabell 2 Översikt över vilka indikatorer som kommer undersökas i respektive nyhet.

Översikt spel/strategi-indikatorer

Spel/strategi-frame indikatorer Övergripande strategi/spel 

Förekommer opinionssiffror?

Framställs partier/politiker som vinnare förlorare? Ligger huvudfokuset på strategin/spelet inom 
politiken?

Förekommer sport/krigsspråk?

Förekommer referenser till partier/politikers strategier för 
att vinna?

Ligger huvudfokuset på sakpolitiken? 

Förekommer beskrivningar av partiers, politikers eller 
kampanjs stil och eller prestation? 
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Block delades upp enligt Alliansen (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och 

Kristdemokraterna), de Rödgröna (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) och 

Sverigedemokraterna.  

 

Partistorlek delades upp enligt Stora Partier (Socialdemokraterna, Moderaterna, 

Sverigedemokraterna) samt Små Partier (Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna 

samt Kristdemokraterna)  

 

Ämnen delades upp enligt Vård, Skola Omsorg (Sjukvården, Skola och Utbildning, Äldreomsorg 

samt Barnomsorg), Invandring/Integration (Invandring/integration), Jobb och Ekonomi (Landets 

Ekonomi, Sysselsättning, Skatter och Socialförsäkringarna) , Lag och ordning (Lag och ordning), 

Politiska spelet (Politiska spelet) och Övrigt (Pensioner, Miljö och klimat, Jämställdhet, 

Energipolitik, Allmän intervju samt Övrigt Politik).  

 

Typ av publicist delades upp enligt Kvällstidningar (Aftonbladet samt Expressen), Dagstidningar 

(Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, GP, Sydsvenskan och Lokal tidning), Public Service (Public 

Service samt Övrigt (Dagens Industri, Samhällsnytt, Dagens Samhälle och Övrigt)  

4.5 Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet innebär att undersökningen ska vara pålitlig och att resultatet ska bli detsamma om 

studien upprepas under likartade förhållanden (Eliasson 2010:14). För att uppnå en god reliabilitet 

är det viktigt att formulera klara anvisningar om hur undersökningen ska utföras samt att undvika 

slump- och slarvfel (Eliasson 2010:14; Esaiasson et al 2017: 64). Detta har säkerställts genom att 

utföra en pilotstudie varefter variabler och variabelvärden korrigerades så de blev bättre lämpade 

för undersökningen.  

 

En hög reliabilitet är en förutsättning för att uppnå en hög validitet, vilket handlar om att 

undersökningen de facto mäter det den ska mäta (Eliasson 2010:16). Ett sätt att uppnå en hög 

validitet är att kopiera en operationalisering som använts i tidigare forskning (Esaiasson et al 2017: 

61). Denna studies operationalisering utgår från en etablerad modell, vilket har ökat studiens 

validitet (Strömbäck & de Vreese 2017).  

�14



4.6 Metodproblem 

I utförandet av en kvantitativ innehållsanalys kommer alltid forskarens egna tolkningar lysa igenom 

(Nilsson 2010:126). Dessa åsikter kan med hjälp av ett tydligt kodschema begränsas, men faktum 

kvarstår, om någon annan skulle göra samma studie, är det inte säkert att resultat blir det samma. 

Metoden har även fått kritik för att den inte fångar kontexten (Nilsson 2010:126). I denna studies 

fall rör det sig bland annat om att en tweet kan vara sarkastisk eller ett svar på en annan tweet och 

på så sätt skapa mening, men det kommer inte att synas i resultatet. Studien ger svar på vilken typ 

av politisk journalistik som ledamöterna delat och hur den har spridits men inte vilken intention de 

haft med att dela journalistiken. 

 

Ytterligare ett problem gällande den kvantitativa innehållsanalysen är gällande relevansen i 

forskarens kategoriseringar och tolkningar (Nilsson 2010:126). Forskarens bundenhet till 

analysschemat och kodanvisningarna kan göra att hens tolkningar inte är i närheten av tolkningen 

som ”den vanlige läsaren” skulle göra (Nilsson 2010:126). Vart ligger i så fall värdet i forskningen 

kring spel/strategi-framen kontra sakpolitik om ”den vanlige läsaren” inte alls gör samma tolkningar 

av den politiska journalistiken som forskaren gör? Ligger innehållets betydelse i innehållets självt, 

sändarens intentioner eller i mottagarens tolkning? Dessa frågor har framförallt diskuterats inom 

medie- och kommunikationsvetenskapen (Nilsson 2010:126). 

4.7 Statistisk signifikans 

I studier har Chi-Square och Levene's test används för att mäta den statistiska signifikansen. Chi-

Square är ett värde mellan 0-1 som visar sannolikheten för att relationen mellan två variabler är 

slumpmässig (Riffe et al 2005:194). Ett lågt Chi-Square värde indikerar att relationen har en större 

chans att förekomma i totalurvalet. För att ett värde ska räknas som statistiskt signifikant bör det 

ligga under ,005, vilket innebär att det är 5 chanser av 100 att resultatet tillkommit av slumpen 

(Riffe et al 2005:195).  

 

För att undersöka den statiska signifikansen för de numeriska variablerna (retweets/likes) har 

Levenes´s test används som anger den procentuella chansen för att medelvärdet ska återfinnas i den 

större populationen (Pallant 2004: 234). Levenes´s test bör även det ligga under 5% för att räknas 

som statistiskt signifikant (Pallant 2004: 234)  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5. Resultat och diskussion  
I resultat- och diskussionsdelen redovisas först  en överblick gällande partiernas storlek på Twitter. I 

andra delen presenteras vilken typ av politisk journalistik som de 16 ledamöter med mest följare 

delade, i del tre redogörs resultaten för andelen spel/strategi-framing i den politiska journalistiken 

samt resultaten angående negativa tweets och till sist i del fyra presenteras resultat gällande retweets 

och likes.  

5.1 Svenska riksdagsledamöter på Twitter 
Av de 349 riksdagsledamöterna hade 267 ett Twitterkonto varav 217 var aktiva. Det innebär att 62% 

av alla ledamöter använde Twitter aktivt. Diagram 1 visar hur stor andel som aktivt nyttjar Twitter 

inom varje parti. Störst andel aktivt Twittrande ledamöter fanns i Moderaterna och 

Kristdemokraterna, tätt följt av Centerpartiet och de partilösa. Partierna är rangordnade efter storlek, 

med det största partiet till vänster. 

Diagram 2 visar totalt antal följare för de som som använder Twitter aktivt fördelat över parti. 

Moderaterna hade flest följare, följt av Liberalerna och Vänsterpartiet. Blockmässigt var Alliansen 

med sina 676 497 följare störst jämfört med de Rödgröna som hade 383 826 följare.  
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Diagram 1 Andelen riksdagsledamöter som använder Twitter aktivt, fördelade på part  

S M SD MP C V L KD Partilösa

71 %75 %68 %62 %
73 %

60 %
47 %

75 %
54 %

Diagram 2 Totalt antal följare på Twitter per parti

S M SD MP C V L KD Partilösa

8 98435 568

217 111
177 176

142 699

52 499
88 199

281 118

154 151



Diagram 3 visar snittantalet följare per aktiv Twittrare inom varje parti. Centerpartiet, Vänsterpartiet 

och Liberalerna var de partier som stack ut. Noterbart är även att de stora partierna i snitt hade 3660 

följare gentemot de små partierna som i snitt hade 9058 följare. I detta fall hade de små partierna en 

högre nätverkscentralitet än de större vilket ger stöd till (H1) De mindre partierna kommer vara mer 

framgångsrika på Twitter än de stora partierna.  

Diagram fyra visar procentuellt hur stor del av de som använde Twitter aktivt inom ett parti hade 

totalt sett av alla ledamöter samt procentuellt hur många följare varje parti hade totalt av alla som 

använde Twitter aktivt. Exempelvis så utgör de 61 personer som använde Twitter i 

Socialdemokraterna 28% av alla de som använde Twitter aktivt i riksdagen samt utgör 13% av alla 

följare totalt av alla som använde Twitter aktivt i riksdagen. Diagram 5 visar skillnaden mellan de 

stora och små partierna.  
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Diagram 3 Medelvärde av antalet följare fördelat på parti

S M SD MP C V L KD Partilösa

1 7962 964

16 700
13 628

8 918

3 4994 4094 534
2 527

Diagram 4 Hur stor andel av alla ledamöter som twittrar och hur andelen av alla följare fördelar 
sig per parti (Nätverkscentralitet)  
 
 

S M SD MP C V L KD Partilösa

0,8 %
3,1 %

18,8 %
15,3 %

12,3 %

4,5 %
7,6 %

24,3 %

13,3 %

2,3 %
5,5 %6 %6 %7,4 %6,9 %

9,2 %

28,6 %28,1 %

% av ledarmöter som Twittrar totalt % av följare på Twitter totalt



Noterbart i diagram 4 är att Vänsterpartiet och Liberalerna hade procentuellt sätt mycket följare i 

relation till antalet aktiva twittrare. En förklaring till att Vänsterpartiet och Liberalerna i detta fall 

hade en hög nätverkscentralitet kan vara att de har minst valbudget under 2018 (Sundberg 2018). 

Eftersom de jobbar med begränsade resurser gör de allt de kan för att locka väljare och nå ut med 

sina budskap på sätt som inte kostar pengar. Centerpartiet är även dom ett mindre parti som i detta 

fall hade en hög nätverkscentralitet, dock inte lika hög som Liberalerna och Vänsterpartiet. Dock 

hade Kristdemokraterna och Miljöpartiet i detta fall en låg nätverkscentralitet och en förhållandevis 

liten valbudget (Sundberg 2018), således blir det svårt att med säkerhet avgöra varför 

nätverkscentraliteten i detta fall fördelar sig som den gör.  

Diagram fem visar att de små partierna sammantaget i detta fall hade en högre nätvekscentralitet än 

de större partierna. De mindre partierna hade ungefär en tredjedel av alla aktiva twittrare i riksdagen 

och mer än hälften av alla följare. Detta sammantaget ger ytterligare stöd till (H1) De mindre 

partierna kommer vara mer framgångsrika på Twitter än de stora partierna.  

5.2 Innehållet i politiska journalistiken 

I denna del presenteras resultaten för 16 ledamöter (fördelat på de två ledamöter som hade mest 

följare inom varje parti) och vilken typ av politisk journalistik de delade på Twitter. Totalt under de 

tre konstruerande veckorna delades 277 tweets innehållande politisk journalistik. Diagram 6 visar 

hur fördelningen såg ut per parti.  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Diagram 5 Hur stor andel av alla ledamöter som twittrar och hur andelen av alla följare fördelar 
sig per partistorlek (Nätverkscentralitet)  
 
 

Stora partier Små partier

54 %
45 %

32 %

66 %

% av ledarmöter som Twittrar totalt % av följare på Twitter totalt



Det tre partier (C, V och L) som hade högst nätverkscentralitet gällande relationen antalen följare 

kontra andelen aktiva twittrare i riksdagen är även de partier som delade mest politisk 

nyhetsjournalistik. Kanske ligger även här  en del av svaret i Vänsterpartiet och Liberalernas 

begränsade valbudget - att vara aktiv och sprida politisk journalistik är ingenting som kostar pengar. 

Dock hade Centerpartiet den nästa högsta valbudgeten, vilket talar emot den förklaringen (Sundberg 

2018). De små partierna stod för 76% av all politisk journalistik som delades på Twitter. I övrigt 

stöds första delen av (H2) Sverigedemokraterna kommer inte vara bland de mest aktiva partierna 

men kommer vara i toppen gällande medelvärde på retweets och likes  

 

Vidare till tabell 3 som visar vilka ämnen ledamöters politiska journalistik handlade om. 

Nästan var fjärde artikel handlade om vård, skola och omsorg och tittar man närmare på tweets som 

handlade om endast sjukvård så ser man att 68% av dessa delades av de Rödgröna. Detta kan bero 

på att, under tidsperioden som studien genomfördes, uppdagades en skandal gällande Nya 

Tabell 3 Vilka ämnen ledamöterna Twittrar om

Ämne (Procent)

Vård, skola och omsorg 23

Lag och ordning 18

Politiska spelet 17

Övrigt 15

Jobb och ekonomi 14

Invandring/integration 12
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Diagram 6 Antalet tweets som delar politisk journalistik fördelat på parti
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Karolinska där Moderaterna stod som ansvariga, vilket de Rödgröna partierna ville påvisa 

(Gustavsson & Röstlund 2018).  

Övrigt noterbara resultat var att 42% av tweetsen om skola och utbildning publicerades av 

Liberalerna, vilket var väntat då partiet beskriver skolan som deras allra viktigaste fråga 

(Liberalerna 2018). De vanligaste journalistiska ämnen delade av Allianspartierna var lag och 

ordning (24%), hos de Rödgröna var vård ,skola och omsorg (29%) vanligast och för 

Sverigedemokraterna var det politiska spelet (32%) vanligast förekommande. 

Vidare till tabell 4 och 5 som visar viken typ av publicist samt nyhetsgenre som ledamöterna 

twittrade om. 

Som tabell 4 visar var dagstidningar den vanligaste typ av publicist som ledamöterna delade. Den 

vanligaste tidningen var Dagens Nyheter som förekom i nästan var femte tweet. När det kom till 

skillnader mellan blocken och partierna stack Sverigedemokraternas delningar ut från mönstret, 58 

% av delningarna hamnade i kategorin övrigt, varav majoriteten av dessa var höger-webbtidningen 

Tabell 4 Vilken typ av publicist Twittrar ledamöterna

Typ av publicist (Procent)

Dagstidning 37

Övrigt 31

Kvällstidning 22

Public Service 10

Tabell 5 Vilken typ nyhetsgenre Twittrar ledamöterna 

Ämne (Procent)

Nyhetsartikel 41

Debattinlägg 34

Intervju 11

Ledartext 9

Kommentar/analys 5
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Samhällsnytt (tidigare Avpixlat).  

I tabell 5 framgår det att vanligaste nyhetsgenren var nyhetsartiklar följt av debattinlägg. De 

Rödgröna delade nyhetsartiklar i hälften av sina tweets, Alliansen delade debattinlägg i nästan 

hälften av sina tweets och Sverigedemokraterna delade ungefär som genomsnittet. 

 
5.3 Framingen i politiska journalistiken och förekomsten av ”negativa tweets” 

I denna del presenteras resultaten gällande spel/strategi-framingen i den politiska journalistik som 

ledamöterna delade på Twitter samt förekomsten av ”negativa tweets”. Totalt fokuserade 31% av 

den politiska nyhetsjournalistik som ledmötena delade via Twitter på spelet/strategin inom 

politiken. I de två senaste riksdagsvalen i Sverige fokuserade omkring 60% av den politiska 

journalistiken på spelet/strategin inom politiken vilket gör att (H3) Spel/strategi-framen kommer 

förekomma i mindre grad än vad den gjort under valtider stöds (Falascas 2014: 591; Shehata 2014: 

169; Strömbäck och Nord 2017:14). I normaltider var samma siffra 30% vilket gör att (H4) Spel/

strategi-framen kommer förekomma i högre grad än vad den gör i normaltider inte får något starkt 

stöd (Aalberg et al 2017:40; Falascas 2014: 591). I tabell 6 framgår det hur den dominanta spel/

strategi-framen samt spel/strategi-indikatorerna såg ut per parti. 

 

 

Tabell 6. Procent av andelen där spel/strategi-framen dominerar samt spel/strategi-frames per 
per typ av parti. Spel-strategi-frames visas i ett index från 0 till 1 där 0 innebär att journalistiken 
inte innehöll någon indikator och 1 att de innehöll alla fem. (Chi-Square ,491)

Parti Spel/strategi dominant Spel/strategi frames index

Vänsterpartiet 38 .28

Sverigedemokraterna 32 .38

Centerpartiet 34 .33

Socialdemokraterna 32 .27

Kristdemokraterna 31 .20

Liberalerna 30 .29

Moderaterna 22 .33

Miljöpartiet 12 .19
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När det kommer till skillnader mellan partier gällande om den politiska journalistiken som delades 

på Twitter fokuserade på spelet/strategin inom politiken låg alla runt 30% förutom Moderaterna 

(22%), Miljöpartiet (12%) och Vänsterpartiet (38%). Mellan blocken, alltså Alliansen, de Rödgröna 

samt SD fanns det ingen skillnad.  

 

Det totala indexet gällande spel/strategi-indikatorerna vart .29 vilket inte ger särskilt starkt stöd till 

(H5) Spel/strategi-indexet kommer vara högre än normaltider då indexet under normalperioden 

2012 var .26.  

Vidare till hur framingen såg ut per publicist, nyhetsgenre och ämne.  

I tabell 7 framgår det att (H6) Spel/strategi-framen kommer att förekomma oftare i kvällstidningar 

än i dagstidningar/public service samt (H7) Spel/strategi-framen kommer att förekomma oftare i 

dagstidningar än i public service får stöd. I valrörelsen 2014 ramades politisk journalistik in som 

Tabell 7. Procent av andelen där spel/strategi-framen dominerar samt spel/strategi-frames per typ 
av publicist. Spel-strategi-frames visas i ett index från 0 till 1 där 0 innebär att journalistiken inte 
innehöll någon indikator och 1 att de innehöll alla fem. (Chi-Square ,018)

Typ av publicist Spel/strategi dominant Spel/strategi frames index

Kvällstidningar 42 .36

Övrigt 35 .33

Dagstidningar 25 .27

Public Service 14 .10

Tabell 8 Procent av andelen där spel/strategi-framen dominerar samt spel/strategi-frames per typ 
av nyhetsgenre. Spel-strategi-frames visas i ett index från 0 till 1 där 0 innebär att journalistiken 
inte innehöll någon indikator och 1 att de innehöll alla fem. (Chi-Square ,003)

Typ av nyhetsgenre Spel/strategi dominant Spel/strategi frames index

Ledartext 62 .50

Kommentar/analys 46 .26

Intervju 33 .32

Nyhetsartikel 26 .23

Debattinlägg 25 .30

�22



spel/strategi 75% av fallen för kvällstidningar, 53% för dagstidningar och 42 % i public service 

(Strömbäck & Nord 2017:15). Eftersom denna studie inte är genomförd lika nära ett val var det 

väntat att spel/strategi-framen förekom i mindre utsträckning, men skillnaden mellan typ av 

publicist visade samma mönster som i tidigare forskning (Falascas 2014: 591; Strömbäck & van 

Aeist 2010:49; Strömbäck & Nord 2017:15). 

Tabell 8 visar att det var betydligt vanligare att fokusera på spelet/strategin inom politiken i 

nyhetsgenrer (Ledartexter och Kommentar/analys) där journalisten framför sina egna åsikter. 

Ledartexterna stack speciellt ut gällande högt spel/strategi dominant värde (62%) men även spel/

strategi frames indextet var högt (.50).  

När det kommer till andelen spel/strategi-frames i relation till nyhetsämne var det inte oväntat mest 

förekommande med spel/strategi-framing bland nyheter om det politiska spelet (71%). Minst 

förekommande var de i journalistik om invandring/integration (9%) samt lag och ordning (8%). 

Totalt var 36% av Twitter-inläggen innehållande politisk journalistik var negativa gentemot en 

annan politiker eller annat parti. Partierna som låg i toppen gällande negativa tweets var 

Sverigedemokraterna (68%), Moderaterna (58%) samt Socialdemokraterna (48%). Miljöpartiet 

stack ut då endast 6% av deras tweet var negativa. Övriga partier låg runt 30%. 

5.4 Retweets och likes  

Av de 277 tweets som delade politisk nyhetsjournalistik innehöll 100 av dessa text som ledamöterna 

skrivit och 177 av dessa var retweets. För Twitter-inlägg som ledamöterna skrivit själv låg 

medelvärdet för retweets på 22 och likes 77. Diagram 7 visar medelvärdet på partierna egna tweets. 

gällande retweets och likes. 
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Diagram 7 Antal retweets och likes (snitt) per parti  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I diagram 7 framgår det att (H1) De mindre partierna kommer vara mer framgångsrika på Twitter 

än de stora partierna slutligen får stöd till stora delar. De mindre partierna hade en högre 

nätverkscentralitet än de större gällande medelvärdet på antalet följare samt gällande relationen 

mellan antalet följare och antalet aktiva twittrare i riksdagen. I snitt fick de tre stora partierna S, M 

och SD 20 retweets och 62 likes medan de små partierna fick i snitt 23 retweets och 87 likes. 

Sammantaget ger resultatet en viss indikation på att det är de små partierna som är framgångsrika på 

Twitter, vilken även tidigare forskning har visat (Gibson & McAllister 2014; Koc-Michalska, 

Gibson, & Vedel 2014).  

Diagram 7 visar även att (H2) Sverigedemokraterna kommer inte vara bland de mest aktiva 

partierna men kommer vara i toppen gällande medelvärde på retweets och likes stöds. Det var både 

i toppen gällande retweets och likes i snitt samt att de var de partiet som delade tredje minst tweets 

innehållande politisk journalistik. Likt tidigare forskning visar det sig att högerpopulistiska partier 

tenderar att jämfört med andra partier, inte vara särskilt aktiva men ändå få mycket respons på sina 

inlägg (Larsson 2014).  

 

Vidare till hur fördelningen av retweets och likes såg ut i relation till spel/strategi-framing kontra 

sakpolitik samt negativ kontra-icke negativ.  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Diagram 8 Antal retweets och likes negativ tweet kontra övrigt (snitt)  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Likt presidentkampanjen i USA 2016 fick de negativa Twitter-inläggen fler retweets och likes än de 

som inte var negativa vilket gör att (H8) Tweets som är negativa gentemot en annat parti eller 

annan politiker kommer ha mer retweets och likes än tweets som inte är negativa får stöd (jmf. Lee 

2018: 207/208). Skillnaden mellan om en nyhet fokuserar på spelet/strategin inom politiken eller 

om den fokuserar på sakpolitik tycks har en liten påverkan på retweets och likes. 

Det totala medelvärdet för alla 277 tweets var 35 retweets och 90 likes. Ledartexter var den 

nyhetsgenre som fick mest retweets (64) och likes (155), jobb/ekonomi var det ämne som fick mest 

retweets (55) och likes (147) samt Public Service var den typ av publicist som fick mest retweets 

(147) och likes (115). 

6. Slutsatser och diskussion  
Syftet med studien var att undersöka innehållet och spridningen av den politiska journalistik som de 

ledamöterna med mest följare delade via Twitter med fokus på om den politiska journalistiken 

premierade det politiska spelet/strategin eller om fokus låg på politiska sakfrågor. Resultatet 

gällande att spel/strategi-framen förekom i cirka var tredje artikel ger ingen indikation på att de 

politiska nyheter som ledamöterna delade, i högre grad var anpassad till den mediala logiken än 

politisk journalistik i övrigt. Den dominanta spel/strategi-framen förekom ungefär lika ofta som den 

gjorde i ”normaltider” och hälften så sällan än i valtider trots att studien genomfördes under tidig 

valrörelse (Aalberg et al 2017:40; Falascas 2014: 591; Shehata 2014: 169; Strömbäck och Nord 
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Diagram 9 Antal retweets och likes spel/strategi kontra sakpolitik (snitt)  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2017:14). Detta sammantaget gör att medborgarna får mer sakpolitik genom att läsa de politiska 

nyheter som våra största twittrande ledamöter delar via Twitter än att följa politisk journalistik 

generellt.  

 

Hypoteserna angående skillnader av förekomsten av spel/strategi-frames mellan olika typer av 

publicister fick starkt stöd. Både (H6) Spel/strategi-framen kommer förekomma oftare i 

kvällstidningar än i dagstidningar/public service och (H7) Spel/strategi-framen kommer förekomma 

oftare i dagstidningar än i public service visar samma mönster som tidigare forskning (Falascas 

2014: 591; Strömbäck & van Aeist 2010:49; Strömbäck & Nord 2017:15). Denna diskrepans 

förklaras i tidigare forskning med att graden av kommersialism är högre i kvällstidningar än 

dagstidningar, samt högre i dagstidningar än i Public Service (Strömbäck & van Aeist 2010:49; 

Strömbäck et al 2017: 165). En förklaring som även ter sig rimlig för resultaten i denna studie  

Ledare var den nyhetsgenre som fokuserade mest på spelet/strategin inom politiken (62%) samt 

hade det högsta indexvärdet gällande spel/strategi-indikatorerna (.50). Samtidigt var ledarna den 

nyhetsgenre som fick mest retweets och likes. Här finns det en problematisk paradox som är 

intressant. När en ledartext får spridning finns risken att hen som skrivit texten tänker att ”nu har jag 

skrivit något bra och viktigt”, när det i själva verket majoriteten av texterna är anpassade till 

medielogiken och gör att de som tar del av texterna inte får information om de politiska 

sakfrågorna. Internets framväxt i allmänhet och sociala medier i synnerhet har lett till att 

journalistiken fått större konkurrens och därav har journalistikens produktionsprocess, 

distributionstekniker och ekonomiska modeller omformats för att anpassa sig till detta nya landskap 

(Widholm & Ekman 2017: 17). Denna kamp för att erhålla läsartrafik har lett till att 

nyhetsjournalistiken blivit en ”klick ekonomi” vilket gör att när ledartexterna får spridning kan det 

bli svårt för dessa ”åsiktsjournalister” att fokusera på de politiska sakfrågorna (Widholm & Ekman 

2017: 17). Tidigare forskning visar att spel/strategi-framen förekom oftare i nyhetspublikationer 

med en hög grad av kommersialism (Strömbäck & van Aeist 2010:49; Strömbäck et al 2017: 165). 

Resultaten i denna studie indikerar att spel/strategi-framen förekommer oftare i nyhetsgenrer som 

innehåller en hög grad av åsikter.  

 

När det kommer till retweets och likes i förhållande till om den politiska journalistiken fokuserade 

på spelet/strategin eller sakpolitiken ger empirin en viss indikation på att nyheter som fokuserade på 

spelet/strategin fick mer retweets och likes. Dock var skillnaden marginell och kan ses som en 
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indikation på att nyheter som fokuserade på spelet/strategin genererar mer retweets/likes. När det 

kommer till journalistik som var negativ gentemot en annan politiker eller parti genererade dessa 

mer retweets/likes. I den amerikanska presidentkampen 2016 fick även där ”negativ tweets” mer 

retweet och likes, vilket enligt forskarna berodde på polariseringen och det ökade hatet mellan 

Republikanska och Demokratiska väljare (Lee 2018: 211). Dessa resultat kan såldes ses som en 

indikation på att det politiska landskapet på Twitter är polariserat. Dock var 36% av Twitter-

inläggen innehållande politisk journalistik negativa gentemot en annan politiker eller annat parti 

vilket var mindre än i den amerikanska presidentkampanjen 2016 då hälften av de två kandidaternas 

Twitter-inlägg var negativa gentemot den andra kandidaten, motståndarens parti, media, nuvarande 

regering eller övriga politiker. I det hänseendet är den politiska debatten mindre polariserad i 

Sverige än i USA.

Syftet var även att ge en aktuell överblick över riksdagspartiernas storlek på Twitter samt att 

analysera om de fanns någon förklaring till att det såg ut som det gör. Stödet som (H1) De mindre 

partierna kommer vara mer framgångsrika på Twitter än de stora partierna får ger viss förklaring 

till det rådande läget. Likt tidigare forskning (Gibson & McAllister 2014: 541) ger denna studie en 

indikation att sociala medier, i detta fall Twitter, hjälper små partier att blir mer konkurrenskraftiga. 

De små partierna hade en högre nätverkscentralitet, vilket framgår av medelvärdet av antal följare 

samt relationen mellan antalet följare och antalet aktiva twittrare i riksdagen. När det kommer till 

retweets och likes hade de små partierna en något högre nätverkscentralitet än de större. Värt att 

notera är att Liberalerna och Vänsterpartiet, som var de två partier som över lag hade högst 

nätverkscentralitet, var de två partier som hade lägst valbudget 2018 (Sundberg 2018). Detta kan ses 

som en indikation på att en förhållandevis begränsad valbudget gör att partier använder sociala 

medier, som ett kostandsaffektivt sätt att sprida information på. I valrörelsen 2014 fick de små 

partierna mellan 3%-6% av utrymmet i traditionell media (Nord & Strömbäck 2018:121), vilket 

även det kan vara en förklaring till att de lägger kraft på att synas på Twitter. Samtidigt är en 

förklaring till deras framgång på Twitter att båda partierna hade enskilda Twittrare som hade många 

följare. Birgitta Ohlsson (Liberalerna) hade nästan lika många följare som Socialdemokraternas 

aktiva twittrare hade tillsammans och Jonas Sjöstedt (Vänsterpartiet) hade mer följare än vad 

Sverigedemokraternas aktiva twittrare hade tillsammans. 

Samtidigt får (H2) Sverigedemokraterna kommer inte vara bland de mest aktiva partierna men 

kommer vara i toppen gällande medelvärde på retweets och likes även stöd. Sverigedemokraterna 
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låg inte i topp gällande antal följare eller antal tweets innehållande politisk journalistik, däremot var 

de i topp beträffande retweets och likes. Anders Olof Larsson (2014: 288) studie visade att 

högerpopulistiska partier delade få Facebookinlägg men de inlägg som delades fick mycket 

delningar och likes. Larssons (2014: 288) menar att detta kan bero på att Sverigedemokraterna står 

för en stigmatiserad ideologi där åsikter gällande invandring, utrikespolitik och rättigheter för 

religiösa minoriteter ofta går emot konsensus, vilket leder till en aktiv väljarbas och högre aktivitet i 

sociala medier. Det kan visserligen, fyra år senare, ligga en del i den förklaringen gällande 

resultaten i denna studie, men troligen är Sverigedemokraternas stigmatisering mindre jämfört med 

2014.  

 

För vidare forskning hade det varit intressant att göra en större studie gällande politisk journalistik 

som delas på sociala medier och som inte endast berör vad politiker delar utan att undersöka de 

artiklar som får mest spridning och se hur det ramas in samt spridningen av dessa. Det hade även 

varit intressant att göra en framing-analys av ledamöters Twitter-inlägg för att undersöka om deras 

egna åsikter/fakta fokuserar på spelet/strategin inom politiken eller om fokus ligger på sakfrågor. 
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9. Bilagor
 
9.1 Kodbok
 
Variabel Namn Värde

V1 Datum då tweeten 
publiceras

åå/mm/dd

V2 Kön på 
riksdagsledamoten 

1 - Kvinna 
2 - Man

V3 Riksdagsledamotens 
parti

1 - Socialdemokraterna  
2 - Moderaterna  
3 - Sverigedemokraterna  
4 - Miljöpartiet 
5 - Centerpartiet 
6 - Vänsterpartiet 
7 - Liberalerna 
8 - Kristdemokraterna  

V4 Vem är som som skriver 
tweeten?

1. Hillevi Larsson  
2. Anders Ygeman 
3. Maria Abrahamsson 
4. Sofia Arkelsten 
5. Paula Bieler  
6. Kent Ekeroth 
7. Maria Ferm 
8. Carl Schlyter  
9. Staffan Danielsson  
10. Annie Lööf  
11. Jonas Sjöstedt  
12. Ali Esbati  
13. Jan Björklund  
14. Birgitta Ohlsson  
15. Aron Modig  
16. Caroline Szyber 
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V5 Tidning som 
riksdagsledamoten delar

1. Aftonbladet 
2. Expressen 
3. Svenska Dagbladet 
4. Dagens Nyheter 
5. GP 
6. Sydsvenskan 
7. DI 
10. Public Service 
11. Lokal tidning 
12. Övrigt 
13. Samhällsnytt 
14. Dagens samhälle  

V6 Antal reetwets Hur många retweets har inlägget

v7 Antal likes Hur många likes har inlägget

V8 Egen tweet eller 
retwett?

1. Egen tweet  
2. Retweet

V9 Kön på författaren/
författarna av artikeln/
krönikan/debattinlägget 
som riksdagsledamoten 
delar

1. Kvinna/kvinnor  
2. Män/man  
2. Man och kvinna 
4. Övrigt
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V10 Artikelns/krönikans/
debattinläggets 
huvudsakliga 
politikområde?

1. Sjukvården  
2. Invandring/ integration  
3. Skola och utbildning  
4. Lag och ordning  
5. Äldreomsorg  
6. Landets ekonomi  
7. Sysselsättning  
8. Pensioner  
9. Miljö och klimat  
10.Jämställdhet  
11.Skatter  
12.Företagande\näringspolitik  
13.Barnomsorg  
14. Energipolitik  
15. Socialförsäkringarna (akassa, 
sjukförsäkringen mm)  
16. Allmän intervju  
17. Politiska spelet/strategin  
18. Övrigt politik  
19. Övrigt icke politik 

V11 Nyhetsgenre 1. Ledartext  
2. Debattinlägg  
3. Nyhetsartikel  
4. Kommentar/analys  
5. Intervju

V12 Negativ? Är artikeln negativ om ett annat/annan 
politisk parti/politiker?

V13 Opinionssiffror Innehåller den politiska journalistiken  
opinionssiffror?
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V14 Vinna och förlora Framställer den politiska journalistiken  
politiker, partier eller andra aktörer som 
vinnare/förlorare (val, debatter eller generellt)

V15 Sportspråk Innehåller den politiska journalistiken språk 
som används i sport eller krig?  

V16 Strategi och taktik Innehåller den politiska journalistiken  
politikers och/eller partiers strategier och/
eller taktik för att vinna val, debatter, 
förhandlingar, gynnsam mediabevakning eller 
för att uppnå andra former av politisk 
framgång?

V17 Prestation Innehåller den politiska journalistiken  
partiet, politikern eller kampanjens stil eller 
prestation?
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V18 Strategi/spel-frame-
dominant 

Vad fokuserar den 
politiska journalistiken  
mestadels på?

1. ”Strategisk/spel-frame”. den politiska 
journalistiken ramar in politik som ett spel, 
att det är en personlighetstävling, som strategi 
och personliga relationer mellan politiska 
aktörer som är inte är relevanta. 
Journalistiken handlar om taktik eller strategi 
gällande kampanjer, hur de kampanjar, på 
bilden av politikern som individ istället för 
talesperson för viss politk. Politiska 
journalistik som rapporterar om politik som 
ett kapplopp.  
   
2. ”Fokus på sakpolitik”. Den politiska 
journalistiken  lägger fokus på problem och 
problemets belägenhet, på verkliga 
förhållanden med relevans för problemets 
belägenhet och på vad som hänt eller vad 
någon har sagt och gjort i den mån det 
handlar om eller avbildas som relevant för de 
politiska frågorna
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9.2 Kodanvisning. 

V1: Vilket datum publicerad tweeten eller gjordes retweeten?  

Vilken år/månad/dag publicerad tweeten eller retweeten.  

 

V2: Kön. Viken kön har riksdagsledamoten som twittrar? 

1 - Kvinna 

2 - Man  

 

V3:Parti. Vilket parti tillhör riksdagsledamoten?  

1 - Socialdemokraterna  

2 - Moderaterna  

3 - Sverigedemokraterna  

4 - Miljöpartiet  

5 - Centerpartiet  

6 - Vänsterpartiet  

7 - Liberalerna  

8 - Kristdemokraterna 

V4: Vem är det som skriver tweeten?  

1. Hillevi Larsson  

2. Anders Ygeman  

3. Maria Abrahamsson  

4. Sofia Arkelsten  

5. Paula Bieler  

6. Kent Ekerot  

7. Maria Ferm 

8. Carl Schlyter  

9. Staffan Danielsson  

10. Annie Lööf  

11. Jonas Sjöstedt  

12. Ali Esbati  

13. Jan Björklund  

14. Birgitta Ohlsson  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15. Aron Modig  

16. Caroline Szyber  

 

V5. Vilken tidning är det riksdagsledamoten reetwetar/länkar till?  

1. Aftonbladet 

2. Expressen  

3.Svenska Dagbladet 

4. Dagens Nyheter  

5. GP  

6. Sydsvenskan 

7. DI 

10. Public Service (SVT, SR, UR)  

11. Lokal tidning  

12. Övrigt 

13. Samhällsnytt 

14. Dagens samhälle 

V6. Antal retweets  

Antal retweets 

V7. Antal likes  

Antal likes 

V8. Egen tweet eller en retweet?  

1. Egen tweet  

2. Retweet 

 

V9: Vilket/vilka kön har författaren av den politiska journalistiken som delas/länkas? 

1. Kvinna/kvinnor. Det är en eller flera kvinnor som skrivit den.  

2. Män/man. Det är en eller flera män som skrivit den.  

3. Man och kvinna. Det är en man och en kvinna som skrivit den.  

4. Övrigt. Övriga konstellationer.  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V10: Vad handlar den politiska journalistiken om?. Vilket ämne handlar artikeln/krönikan/

debattinlägget i huvudsak om (är det fler än ett ämne välj det som passar bäst) 

1. Sjukvården  

2. Invandring/ integration  

3. Skola och utbildning  

4. Lag och ordning  

5. Äldreomsorg  

6. Landets ekonomi  

7. Sysselsättning  

8. Pensioner  

9. Miljö och klimat  

10.Jämställdhet  

11.Skatter  

12.Företagande\näringspolitik  

13.Barnomsorg  

14. Energipolitik  

15. Socialförsäkringarna (akassa, sjukförsäkringen mm)  

16. Allmän intervju  

17. Politiska spelet/strategin - Artikeln handlar om det politiska spelet/strategin.  

18. Övrigt politik  

19. Övrigt icke politik - kodas ej från V12-V17. Nyheter inte har några referenser till politiker/

politik eller har några uttalanden från politiker.  

 

V11. Den politiska journalistiken nyhetsgenre 

1. Ledartext - En text som är skriven av på en tidnings ledarredaktion.  

2.Debattinlägg - En argumenterande text som är skriven av en icke-journalist.  

3. Nyhetsartikel - En faktanyhet utan personliga åsikter.  

4. Kommentar/analys/krönika - En text där journalisten har med fakta men även skriver med sina 

egna åsikter.  

5. Intervju. Om huvuddelen av artikeln är byggd på frågor till en person.  

 

V12. Är den politiska journalistiken negativ om en politisk motståndare? 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Om Twitter-inlägget är skrivet för att uppmärksamma något som ledamoten tycker ett annat parti 

gjort dåligt ska siffra nummer 1 kodas. Annars kodas 0.  

 

V13 Innehåller den politiska journalistiken opinionssiffror? Om den politiska journalistiken 

åtminstone en gång nämner opinionsmätningar och hur det går för politiska partier eller inviduella 

kandidater ska siffra nummer 1 kodas. Siffra nummer 1 ska även kodas om den politiska 

journalistiken inkluderar referenser till undersökningar eller ”opinionen” och hur det går för 

politiska partier eller inviduella kandidater i hänvisningar till dessa undersökningar eller 

”opinionen”. Annars ska det 0 kodas.  

 

V14 Framställer den politiska journalistiken politiker, partier eller andra aktörer som 

vinnare/förlorare (val, debatter eller generellt) Om den politiska journalistiken åtminstone en 

gång refererar till om politiker, partier eller andra aktörer vinner eller förlorar val, debatter eller 

generellt ska 1 kodas. Annars 0. 

 

V15: Innehåller den politiska journalistiken språk som använda i sport eller krig? Om den 

politiska journalistiken åtminstone en gång använder sport och krigs-språk som kamp, tävling, 

vinner eller slåss ska 1 kodas. Enda undantaget är ”kampanj”. Annars 0. 

V16 Innehåller den politiska journalistiken politikers eller partiers strategier eller taktik för 

att vinna val, debatter, förhandlingar, gynnsam mediabevakning eller för att uppnå andra 

former av politisk framgång? Om den politiska journalistiken åtminstone en gång refererar till 

politikers eller partiers strategier eller taktik för att vinna val, debatter, förhandlingar, gynnsam 

mediabevakning eller för att uppnå andra former av politisk framgång ska 1 kodas. Annars 0.  

 

V17 Innehåller den politiska journalistiken parti, kandidats eller kampanjs form/prestation? 

Om den politiska journalistiken åtminstone en gång refererar till partiets, kandidaters eller kampanj 

form/prestation, eller hur det kampanjar ska 1 kodas. Annars 0.  

 

V18 Strategi/spel-frame -dominant  

 

1. ”Strategisk/spel-frame . Den politiska journalistiken ramar in politik som ett spel, att det är en 

personlighetstävling, som strategi och personliga relationer mellan politiska aktörer som är inte är 
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relevanta. Politiska journalistik som handlar om taktik eller strategi gällande kampanjer, hur de 

kampanjar, på bilden av politikern som individ istället för talesperson för viss politik. Politisk 

journalistik som rapporterar om politik som ett kapplopp. Domineras artikeln/krönikan/

debattinlägget inom denna frame ska 1 kodas.  

         

2. ”Fokus på sakpolitik”. Politisk journalistik som lägger fokus på problem och problemets 

belägenhet, på verkliga förhållanden med relevans för problemets belägenhet och på vad som hänt 

eller vad någon har sagt och gjort i den mån det handlar om eller avbildas som relevant för de 

politiska frågorna. Om den politiska journalistiken fokuserar på detta ska 2 kodas.  

 

Extra hänsyn tas till utrymmet och i synnerhet rubriken/ingressen. 
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