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Abstract 

This study’s aim was to explore how the social media Twitter is used by Swedish political 

leaders and how they manage the relationship between having both private and public 

conversations in a new public sphere, the social sphere. In Sweden, studies in this area are yet 

to grow. We achieved our aim by responding to our three questions at the issue: What kind of 

content is published in each of the politicians Twitter stream? Are the politicians private or 

public persons on Twitter? Are the politicians using Twitters interactive functions? We 

conducted our analysis by performing a quantitative content analysis. Our material consisted 

of Twits published by two selected Swedish politicians between September 1st to September 

23rd, 2010. We based our study and results around the discussion of private, public and social 

spheres along with political communication. 

Keywords: quantitative content analysis, social media, Twitter, politics, public sphere, social 

sphere 
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1. Inledning 

Denna uppsats handlar om hur svenska politiker använder sig av det sociala mediet Twitter på 

Internet och hur relationen ser ut mellan att föra offentliga och privata samtal i den nya 

offentliga sfär som Twitter tillhör. Politiker på Twitter och i sociala medier överhuvudtaget är 

ett relativt outforskat område och därför har vi utfört denna studie. Resultatet av denna studie 

kan i sin tur bli underlag för vidare och mer omfattande studier inom området för just svenska 

politiker i sociala medier. 

Privatpersoner har länge funnits ute på Internet och framförallt yngre generationer är 

väletablerade i de sociala medierna, däribland personliga webbsidor, bloggar (dagböcker i 

elektronisk form), YouTube (ett socialt nätverk där man kan dela med sig av och titta på ljud 

och film), MySpace (ett socialt nätverk), Facebook (ett annat socialt nätverk) och nu senast 

Twitter som är en mikrobloggtjänst. Twitter är ett av de snabbast växande samt det mest 

inflytelserika mikrobloggsystem vi har idag. Dess styrka ligger i dess enkla 

kommunikationsform i och med att man kan publicera en text som vem som helst och hur 

många som helst snabbt kan ta del av i och med dess förmånliga funktioner att enkelt kopplas 

till andra sociala medier (Comm, 2009). 

Förutom privatpersoner är även företag och organisationer väletablerade på dessa arenor och 

de har upptäckt fördelarna med att exempelvis kunna stärka sitt varumärke. De får direkt 

feedback, kan göra snabba marknadsundersökningar och snabbt sprida information om sig 

själva samt skapa dialog med kunderna.  

Politiker har inte förrän nyligen börjat utforska Internet och dess möjligheter för 

informationsspridning och kommunikation. I Sverige skapades de första partihemsidorna 

under valrörelsen 1998 och under valrörelsen 2006 började vissa partier att ge sig ut i 

bloggvärlden. Under 2009, inför valet 2010, fick kampanjer på YouTube, Facebook och 

Twitter sitt genomslag. 

Genom att undersöka de två politikerna Göran Hägglunds och Jimmie Åkessons användande 

av Twitter vill vi se hur de agerar i den offentliga sfären där de har möjligheten att föra både 

privata och offentliga samtal. Vi relaterar vår studie till teorier om samtal i offentliga sfärer 

samt politisk kommunikation. 
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1.1 Bakgrund 

I detta kapitel redogör vi för fenomenet sociala medier och ger en teknisk bakgrund till 

Twitter. Vi beskriver också hur politiker i USA och Sverige tidigare har använt sig av Internet 

under sina politiska kampanjer. Slutligen ger vi en kort bakgrund till de politiker vi valt att 

analysera. 

1.1.1 Sociala medier 

Internet kännetecknas av fyra egenskaper som självklart inte bara är unika för just denna plats, 

men det är här som dessa egenskaper får möjligheten att samspela på ett speciellt sätt. Dessa 

egenskaper är interaktivitet, virtualitet, hypertextualitet och multimodalitet (Buskqvist, 2007). 

Sociala medier kan definieras som något som är skapat av sina användare. De är 

publiceringsverktyg för olika användares eget material där de själva bestämmer hur de ska 

utnyttja de sociala medierna och i vilket syfte. 

Dessa medier kallas för sociala medier dels för att de skapas och upprätthålls av sina 

användare men främst på grund av att publicering i dessa medier handlar om aktiv delaktighet. 

Sociala medier skapar inte bara delaktighet utan även konversationer och aktivt samtal mellan 

olika användare. Detta i sin tur skapar sociala nätverk. Målet med sociala medier är med andra 

ord att kommunicera och skapa interaktion användare emellan (Comm, 2009). 

1.1.2 Twitter 

Ett socialt medium är Twitter. Twitter började som ett experiment av programmerarna Evan 

Williams, Jack Dorsey och Biz Stone i juli 2006 (Comm, 2009, s. 18), i syfte att likna en 

SMS-tjänst fast på webben och för internkommunikation inom företag. Twitter växte sedan i 

rasande fart när värdet av snabb realtidsinformation växte. Twitter Inc. grundades år 2007 och 

är idag ett privatfinansierat företag baserat i San Fransisco, Kalifornien, USA. Idag används 

Twitter främst av privatpersoner men också flera stora företag och nu politiker som börjat 

utforska Twitter. Twitter ger möjligheten att genom sitt nätverk snabbt i realtid kunna 

kommunicera med och nå ut med information till andra (Twitter.com: Twitter 101 For 

Business – A Special Guide). 

Informationen på Twitter publiceras i inlägg. Det finns ingen gräns för hur många inlägg som 

kan publiceras. I dessa inlägg är man också tillåten att publicera länkar som går vidare till 

bilder, foton, filmer och övrig information (Twitter.com: About Twitter). 
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Man behöver inte heller ha tillgång till Internet för att publicera information på Twitter utan 

man kan också göra det via sin mobiltelefon. Twitter kan också lätt kombineras med och 

kopplas till andra sociala medier, exempelvis i form av att en Twitteruppdatering även hamnar 

på Facebook eller i bloggar (Comm, 2009). 

Twitter är tillgängligt i hela världen och kan användas på engelska, franska, tyska, italienska, 

japanska och spanska. Twitter har 175 miljoner registrerade användare och det publiceras i 

snitt 95 miljoner tweets varje dag (Twitter.com: About Twitter). 

1.1.2.1 Twitterbegrepp 

Twitter finns ännu inte på svenska men många engelska termer har vid det här laget blivit 

försvenskade av svenska Twitteranvändare. Nedan följer en förklaring och lista över de 

Twitterbegrepp som är relevanta i vår studie. Vi anger termerna på det språk vi använder oss 

av i vår analys. 

 Inlägg: På engelska tweet. Inlägget får vara max 140 tecken långt inklusive blanksteg. 

 Twittra: På engelska tweet. Handlingen att publicera ett inlägg på Twitter. 

 Twitterflöde/Flöde: På engelska timeline. Flödet av inlägg hos en användare. 

 Hashtagg ( # ): På engelska hashtag, på svenska även ibland kallad bara tagg. 

Hashtaggar används för att tagga och kategorisera inlägg i olika ämnen så att de kan 

hittas bland annat vid sökningar på sajten. Exempel: #politik 

 Mention ( @ ): Detta tecken används för att nämna och kontakta användare på Twitter. 

Exempel: @anvandarnamn. Detta blir en länk men hamnar också i en lista som varje 

användare har på sin egen Twittersida där de kan se om de har blivit nämnda i någon 

annan användares flöde. 

 Svar: På engelska reply, att svara en annan användare. Svaren hamnar offentligt i 

Twitterflödet. 

 Retweet (RT): Att publicera och vidarebefordra ett inlägg som en annan användare har 

skrivit. Själva handlingen har försvenskats: Retweeta.  

1.1.3 Politiker på Internet 

I mitten av 1990-talet började politiska partier i USA att använda sig av digitala medier som 

Internet och webbplatser i sin kommunikation, i främsta syfte att ”bli betraktade som moderna 

och uppdaterade med den senaste tekniken” (Buskqvist, 2007, s. 110). Enligt flera studier av 

politiska partiers webbplatser i USA kom man fram till slutsatsen att politiska partiers 
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webbplatser användes mer som ett traditionellt medium för informationsspridning, än som ett 

forum för interaktion. I dessa studier kom man också fram till att politiska partier inte 

utnyttjar webben med alla de möjligheter som faktiskt finns. I Sverige betraktas året 1998 som 

året då partierna inför valet till riksdagen började utnyttja Internet som kanal för politisk 

kommunikation. Egna webbplatser har dock använts i främsta syfte att öka tillgängligheten till 

information om partiet och var de står i olika frågor. Politiker i Sverige antar, trots 

möjligheterna med Internet, att det inte är genom webben de vinner röster (Buskqvist, 2007). 

Webben används för ”att ha kontroll över informationen, vad som presenteras och på vilket 

sätt” (Buskqvist, 2007, s. 115). De politiska partierna ser webben som en plats där de inte blir 

filtrerade och där de själva kan styra opinionsbildningen. I dessa olika studier kommer man 

fram till slutsatsen att de politiska partierna håller sig till att endast vara informationsinriktade 

på grund av att de inte vill låta sina webbplatser vara platser för interaktion (Buskqvist, 2007). 

De politiska aktörerna idag försöker ändå utnyttja andra med kunskap inom PR och 

kommunikation för att bli mer strategiska i sin medialiserade kommunikation eftersom 

Internet har en stor betydelse för kommunikation. Tidigare studier utförda i Sverige visar 

också att det bara är en liten del av medborgarna som faktiskt utnyttjar möjligheten att 

kommunicera direkt med olika aktörer inom politik på Internet (Strömbäck, 2009). 

1.1.3.1 Göran Hägglund 

Göran Hägglund är född 1957 och påbörjade sin politiska bana 1978 då han arbetade som 

ombudsman för Kristdemokratiska ungdomsförbundet i Jönköping. Efter detta blev han 

generalsekreterare för Kristdemokratiska ungdomsförbunden i Norden och senare 

ombudsman för Kristdemokraterna i Jönköpings distrikt. 1982 gick han vidare i sin karriär 

och blev ledamot för Kristdemokraterna i kommunfullmäktige i Jönköping. 1985 blev han 

chef för Kristdemokraternas riksdagskansli och 1991 blev han riksdagsledamot för 

Kristdemokraterna och satt på den tjänsten fram till 2006. Under denna tid arbetade han 

samtidigt som ordförande i bostadsutskottet, suppleant i finansutskottet, ledamot i 

näringsutskottet, ledamot i riksdagsstyrelsen samt suppleant i riksbanksfullmäktige. Idag är 

han socialminister i Riksdagen och sedan 2004 har han varit partiordförande för 

Kristdemokraterna (Kristdemokraterna.se: Detta är jag – CV). 
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1.1.3.2 Jimmie Åkesson 

Jimmie Åkesson föddes 1979. Han började på sin politiska bana tidigt när han blev medlem i 

Sverigedemokraternas ungdomsförbund 1995, som han också var med och startade på lokal 

nivå. Åkesson blev till slut partiordförande för Sverigedemokraterna 2005. Innan han blev 

ordförande satt han i kommunfullmäktige, var vice ordförande och till slut 

förbundsordförande för Sverigedemokratisk ungdom. Han arbetade också som suppleant för 

partistyrelsen samt inom enheten för partiets kommunikation där han arbetade med reklam 

och PR (Sverigedemokraterna.se: Möt Jimmie Åkesson – Sverigedemokraternas partiledare). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka hur Twitter används av politiska partiledare och hur de 

balanserar relationen mellan att föra privata och offentliga samtal i den sociala sfären. 

Våra frågeställningar är följande: 

 Vilken typ av innehåll publiceras av politikerna i deras Twitterflöden? 

 Är politikerna privata eller offentliga personer på Twitter? 

 Använder sig politikerna av Twitters sociala funktioner? 

1.3 Avgränsningar 

Sociala medier är ett mycket omfattande område men vi har avgränsat oss till att endast 

undersöka användandet av Twitter. Av utrymmesskäl har vi också begränsat oss till att enbart 

analysera två av de politiska profiler i Sverige som twittrar mest (Göran Hägglund och 

Jimmie Åkesson) och till en tidsperiod då de twittrat väldigt aktivt. 

Som vi nämnde i inledningen är sociala medier ett relativt nytt fenomen och därmed är också 

forskningen kring dem relativt sparsam men under ständig utveckling. Vi har valt att utföra en 

kvantitativ innehållsanalys av respektive politikers Twitterflöde för att få fram data att 

analysera och jämföra med teorier om politisk kommunikation samt samtal i offentliga sfärer. 

Detta för att sedan dra slutsatser om hur de privata och offentliga samtalen kommit till uttryck 

och hur de har växt samman i dagens teknik. 
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1.4 Uppsatsens disposition 

I vårt första kapitel finns en inledande text om vårt forskningsområde, en bakgrund till sociala 

medier i allmänhet och Twitter i synnerhet samt information om politikers tidigare 

användande av Internet för politiska ändamål. Vi ger också en kort bakgrund om våra utvalda 

politiker. Därefter redogör vi för vårt syfte och våra frågeställningar. 

I följande kapitel redogör vi för tidigare forskning om politisk kommunikation samt tidigare 

vetenskapliga studier om politikers användande av Internet och sociala medier. 

Efter detta beskriver vi de teoretiska utgångspunkter som är grunden för vår studie, det vill 

säga teorier om offentliga samtal i olika sfärer. 

Efter tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter berättar vi om vad en kvantitativ 

innehållsanalys är och hur vi använt det för vårt urval och material. Vi beskriver också 

utförligare vårt urval och hur vi samlat in vårt material. Därefter går vi igenom metodproblem, 

reliabiliteten och validiteten för vår studie. 

Slutligen presenterar vi resultaten av vår kvantitativa innehållsanalys och därefter följer en 

diskussion som behandlar resultaten och sätts i kontrast med teorier om politisk 

kommunikation och samtal i offentliga sfärer. Efter detta kommer slutsatser och en följande 

sammanfattning av vår studie. 

  



11 
 

2. Tidigare forskning 

I det här avsnittet redogör vi för tidigare forskning inom vårt forskningsområde. Forskningen 

på området politik och sociala medier växer sakta men säkert då det på senare tid blivit mer 

uppmärksammat genom att allt fler politiker, nu även i Sverige, börjat använda sig av sociala 

medier i sina valkampanjer. Den forskning vi relaterar till handlar främst om politisk 

kommunikation samt amerikanska politikers användande av Internet och sociala medier under 

presidentvalet 2008. 

De artiklar vi använder oss av hittade vi genom sökningar i databasen Mass Media Complete 

med sökorden ”social+medi* AND politic* AND market*” och ”Facebook AND politi*”. 

Anledningen till att vi inte har med sökordet Twitter, trots att vi avgränsar oss till detta sociala 

medium, är att vi inte hittat relevant forskning på området. Sökresultaten handlar mer om 

privatpersoners eller företags användande av Twitter. 

2.1 Politisk kommunikation 

Forskning inom politisk kommunikation ger oss förståelsen för de olika processer och 

samband som präglar politik och medier. Det ger oss verktyg för att förstå hur politik bedrivs 

genom medier (Strömbäck, 2000). 

Ordet politik kommer från grekiskans ”polis” vilket är beteckningen för stadsstat, som i sin 

tur betyder statskonst. Enligt statsvetenskaplig litteratur omfattar politik beteenden bland 

auktoriteter inom det offentliga området. Kommunikation grundar sig på en interaktiv process, 

en dialog, som utförs mellan en sändare och en mottagare av ett meddelande som sedan blir 

tolkat. Kommunikation kommer från det latinska ordet ”communis” som innebär att 

tillsammans utöva en handling (Bengtsson, 2001, s. 50). 

Det finns tre aktörer inom politisk kommunikation: politiker, medier och medborgare 

(Strömbäck, 2000). Kommunikation mellan dessa aktörer handlar om skapandet, sändandet, 

mottagandet och tolkningen av meddelanden med politisk koppling. Det politiska 

meddelandet bör ha ett budskap som i sin tur har en viss intention. I den politiska 

kommunikationen presenterar man budskap i olika kanaler. Massmedierna är en arena för 

denna politiska kommunikation och därför har de också en viktig roll i opinionsbildningen 

som politiker försöker skapa bland medborgarna (Bengtsson, 2001, s. 50). 
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Politisk kommunikation skiljer sig från vanlig kommunikation i och med att det inte är 

budskapets källa utan syftet med och innehållet i meddelandet som avgör om 

kommunikationen är politisk. Ett politiskt budskap är dock alltid det primära med den 

politiska kommunikationen (Strömbäck, 2000). 

Forskningen har länge varit ett brett område som också ständigt varit under utveckling. Vikten 

på studierna skall dock läggas på de olika aktörerna i den politiska kommunikationen och hur 

de påverkar och samspelar med varandra i en deltagande interaktiv process på den arena där 

kommunikationen äger rum (Bengtsson, 2001). Kommunikationen kan ske internt inom varje 

grupp av aktörer eller externt. Inom denna forskning måste man alltså se detta samspel som 

ett socialt system där alla delar – medierna, politiken och allmänheten – är beroende av 

varandra och att förändring i en aktörsgrupp påverkar de andra aktörsgrupperna (Strömbäck, 

2009). 

En viktig faktor som påverkar politisk kommunikation är bland annat teknikens utveckling 

och framför allt Internets. Denna utveckling av mediet och de nya möjligheterna för 

kommunikation har påverkat allmänheten och politiker i hög grad. Analyser inom politisk 

kommunikation är särskilt intressant ur den komparativa synvinkeln för att kunna jämföra och 

yttra sig om olika likheter och skillnader i kommunikationen mellan politik, medier och 

medborgarna. Dessa jämförelser är viktiga för att exempelvis kunna dra slutsatser om den tid 

och de system vi lever i idag (Strömbäck, 2009). 

2.1.1 Strategisk politisk kommunikation 

Det finns också något som kallas för strategisk politisk kommunikation, vilket användes av 

Barack Obama som vann presidentvalet 2008 i USA. Strategisk politisk kommunikation 

handlar om just ”ett strategiskt användande av kommunikation för att uppnå politiska mål” 

(Strömbäck, 2009, s. 197). Med andra ord ett strategiskt sätt för politiska aktörer att använda 

sig av en viss marknadsföring i sin politik. 

Politisk strategisk kommunikation används i syfte att skapa opinion och skaffa röster. Detta 

kan man utföra direkt genom att kommunicera konkret med allmänheten som röstar eller 

indirekt genom att bearbeta medierna som allmänheten använder. Detta är viktigt eftersom det 

är omöjligt att påverka ett stort antal grupper. Väljer man bara vissa grupper är sannolikheten 

större att man lyckas med att skapa opinion. En viktig aspekt inom den strategiska politiska 

kommunikationen är valet av medier och hur olika grupper inom allmänheten använder sig av 
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dessa. Är de politiska aktörerna medvetna om dessa kan de anpassa sig i sin kommunikation 

och tillvägagångssätt för att vinna opinion (Strömbäck, 2009). 

Nedan följer en redovisning av två vetenskapliga artiklar som behandlar amerikanska 

politikers politiska kommunikation och användande av sociala medier. 

2.2 Sociala mediers funktion under USAs presidentval 2008 

Dr. Emily Metzgar och Albert Maruggi utförde 2009 en studie, ”Social Media and the 2008 

U.S. Presidential Election”, där de studerade kunskapen om sociala medier inom politisk 

kommunikation samt tillämpningen av sociala medier i politiska kampanjer under 

presidentvalet 2008 i USA (Metzgar & Maruggi, 2009). Metzgar och Maruggi spårade 

diskussioner i sociala medier under en sjudagarsperiod efter president- och 

vicepresidentdebatterna. Efter varje debatt sammanställde de en lista över de dominerande 

valfrågorna som sedan spårades med hjälp av Radian6, ett spårningsverktyg som tillåter 

realtidsbevakning av sociala medier på Internet. Detta tillvägagångssätt tillät dem att spåra 

både politiska teman och de politiska föreställningar som framkom i varje onlinediskurs. De 

jämförde sina resultat med befintlig forskning inom ämnet och fann att sociala medier hade en 

enorm betydelse under valet, särskilt för den vinnande presidentkandidaten Barack Obama 

som fick ett enormt genomslag tack vare sociala medier som Facebook, Twitter och YouTube. 

Han skapade en personlig relation till väljarna genom att vara personlig. 

Metzgar och Maruggi kom bland annat fram till att sociala medier är det främsta verktyget för 

politisk kommunikation eftersom det är där väljarna finns. De sociala medierna erbjuder 

också en möjlighet för fortsatt delaktighet för dem som kampanjerna är riktade till. De hävdar 

också att det är mer fördelaktigt för politiker att driva kampanjer i de sociala medierna på 

grund av bristen på kontroll av information, så kallad gatekeeping. Däri ligger styrkan och 

detta påverkar också utvecklingen av det offentliga samtalet, enligt Metzgar och Maruggi. 

Att använda sig av sociala medier för politiska kampanjer och att anpassa sin kommunikation 

till den teknik som finns har nämligen inte varit en självklarhet. Detta möjligen på grund av 

bristen på kunskap inom de sociala medierna. Politiker har under en längre tid kämpat mot de 

sociala medierna i stället för att omfamna dem. De har ännu inte insett potentialen i att skapa 

en relation med väljare genom sociala medier och en tvåvägskommunikation. 
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Metzgar och Maruggi avslutar med att sociala medier i grunden har förändrat politisk 

kommunikation i USA och att det amerikanska presidentvalet 2008 var ett steg i rätt riktning 

mot det offentliga samtalet som möjliggörs tack vare dagens teknik.  

2.3 Hillary Clintons användande av MySpace 

Edward Erikson
1
 gjorde en kvalitativ analys av och jämförelse mellan Hillary Clintons 

hemsida och hennes profil på MySpace under den politiska kampanjen dagligen mellan 20 

juni 2007 och 1 juli 2007 (Erikson, 2008). Erikson gjorde en semiotisk analys av tre saker: 

 Hur sidorna var uppbyggda (vilken information som fanns och hur sidornas element 

var placerade) 

 Fanaktiviteten på MySpaceprofilen, samt 

 Hur Hillary Clinton använde sig av MySpace i kampanjen 

Erikson utgår i sin analys från diskussionen mellan Jürgen Habermas och Nancy Fraser 

angående Habermas offentlighetsteori. Resultatet presenterades i artikeln ”’Hillary is my 

Friend’: MySpace and Political Fandom”. 

Syftet med analysen var att dels beskriva funktionen, värdet och påverkan av political fandom, 

dels att argumentera för att de traditionella formerna av politisk kommunikation håller på att 

förändras och att Habermas teori om den offentliga sfären behöver förändras för att kunna 

redogöra för politiskt beteende i sociala nätverk. Traditionellt sett är vänskap och relationer 

något som tillhör den privata sfären medan politik tillhör den offentliga sfären. Erikson 

argumenterar för och hävdar att hans studie bekräftar Frasers åsikt att det idag skapats platser 

för mer än en publik. Han anser att sociala nätverk som MySpace är en sådan typ av plats, där 

exempelvis politisk diskurs blandas med sociala och populärkulturella diskurser. Hans 

observationer var att även fastän man vid första anblicken ser MySpace som en slags offentlig 

sfär enligt Habermas modell, så blir det när politiker deltar snarare en fandom-diskurs än en 

politisk diskurs. Enligt Jenson och Grossberg, som Erikson citerar, är fandom en aspekt av hur 

vi ser världen i relation till massmedierna; detta att vara ett fan är att ha en väldigt annorlunda 

relation till kultur, och denna relation är begränsad till populärkultur och har inget med politik 

att göra (Erikson, 2008, s. 5). Erikson hävdar tvärtom i sin studie att fandom-diskursen och 

politiken nu börjar mötas tack vare sociala medier. 

                                                           
1
 Edward Erikson har studerat Political Science vid University of Southern Maine och Communication, Culture 

and Technology vid Georgetown University 



15 
 

Analysen som Erikson gjorde visade att Hillary Clinton länkade från MySpace till sin 

kampanjhemsida när det gällde politiska budskap. MySpaceprofilen liknade privatpersoners, 

eller i fallet med kommentarerna, kändisars profiler. Syftet med MySpace är att skapa och 

underhålla vänskapsrelationer. Det har även bildats en slags fankultur där och den visade 

Erikson på i sin analys. MySpaceprofilen användes alltså enbart för att skapa personlig 

kontakt med väljarna, inte för att driva politik och den var mycket mer personlig än 

kampanjhemsidan var.  

Eriksons slutsats var att Hillary Clinton använde sig av sociala medier i kampanjen för att 

skaffa sig fans och att aktiviteten på MySpace inte tillhör Habermas modell för den offentliga 

sfären utan snarare political fandom. Han påstår att politiker kan tänkas använda sig av sociala 

medier på detta sätt för att skaffa trogna följare. Han hävdar att sociala medier kan delvis 

bryta ner gränsen mellan politik och privatliv. Genom att politiker visar upp sin privata sida 

kan de få folk att känna samhörighet med politikern och det är lättare att få folk att rösta på 

politikern om de tycker om denne. Enligt Erikson använder sig politiker numera av 

fandiskursen för att få fler väljare och för att engagera folket i politiken. Han tyckte sig också 

se att Hillary Clinton uppmuntrade och aktivt producerade fandiskursen på sin MySpace-

profil genom valet av information som hon delade med sig av. 

  



16 
 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Vi grundar vår studie i teorier om privata och offentliga samtal i sociala och offentliga sfärer. 

I detta kapitel redogörs för den tyske sociologen och filosofen Jürgen Habermas 

offentlighetsteori, professorn Nancy Frasers
2
 kritik av denna samt Dr. Zizi A. Papacharissis

3
 

teorier om hur det privata och offentliga idag har förts samman.  

3.1 Jürgen Habermas - den borgerliga offentligheten 

Habermas återvänder till antiken när han redogör för den borgerliga offentlighetens uppkomst 

samt sina teorier om de privata och offentliga sfärerna och om den borgerliga offentligheten. 

En av Habermas teser är att varuhandel går hand i hand med nyhetsförmedling. Nyheter 

började först spridas i handelsmännens kretsar, till att börja med inom handelshusen. Inte 

förrän staten fick absolut makt och började genomföra nya föreskrifter började den även 

använda sig av pressen för att sprida informationen om dessa föreskrifter bland handelshusen. 

Under denna tid bildades den sfär som staten agerar inom, den offentliga sfären. Samtidigt 

växte det fram en ny privat sfär hos det borgerliga samhället. Nu utvecklades också pressen 

och tidningar blev tillgängliga för den bredare allmänheten. Men publiken var endast de lärda 

i samhället, de borgerliga. Denna publik skapade sociala institutioner där de kunde träffas och 

diskutera det som tidningarna skrev om och det som skedde i samhället. Habermas skriver att 

denna borgerliga offentlighet skiljer sig från den tidigare representativa offentligheten (som 

demonstrerade och representerade den hierarkiska samhällspyramiden inför folket) som fanns 

innan den absoluta staten, på så sätt att denna existerade i en social sfär mellan samhället och 

staten. Denna borgerliga publik diskuterade och kritiserade allt som hände och de kom allt 

eftersom med större krav gentemot staten (Dahlqvist, 2003). 

Habermas går vidare i sin modell av det borgerliga samhället med att ytterligare dela upp den 

privata sfären i två enskilda sfärer. De diskussioner som publiken för förekommer i den 

sociala sfären, som rör det som är offentligt (ekonomi, marknad). Den andra privata delen är 

intimsfären som har med familjelivet att göra. Habermas skriver att båda dessa sfärer får 

varsin offentlighet, då den litterära offentligheten behandlar sådant som förekommer i 

                                                           
2
  Nancy Fraser är professor vid New School for Social Research I New York, hon är även filosof och 

feministisk politisk teoretiker. 
3
  Zizi A. Papacharissi är doktor i Mass Communication vid University of Texas at Austin och har även en 

magisterexamen i Communication Studies vid Kent State University och en kandidatexamen i Media Studies and 

Economics vid Mount Holyoke College. 
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intimsfären, exempelvis känslor, moral och religion. Den politiska offentligheten behandlar 

politik, ekonomi, vetenskap och journalistik (Dahlqvist, 2003). 

Under 1900-talet sker det som Habermas kallar den borgerliga offentlighetens förfall. Staten 

blandar sig i och reglera sådant som tidigare skötts inom de privata och offentliga sfärerna. 

Samtidigt börjar samhälleliga intresseorganisationer, förbund och politiska partier – den 

politiska offentligheten – att blanda sig i staten. Staten blandas med den sociala sfären och det 

privata blandas med det offentliga. Gränsen mellan sfärerna blir alltmer otydlig. Men 

samtidigt som socialsfären blir mer offentlig blir intimsfären mer privat, något som Habermas 

talar om som en polarisering av de två sfärerna. Mycket av det som tidigare ansetts privat 

flyttas ut från intimsfären och bara det mest intima blir kvar. Socialsfären blir alltmer förenad 

med staten då allt regleras av staten. Det finns inte längre några tydliga gränser för denna sfär. 

Massmedierna som kanal för offentlig diskussion finns idag överallt (Dahlqvist, 2003). 

Det Habermas tar upp som en stor del av den borgerliga offentlighetens förfall är att publiken 

slutar vara kulturellt och politiskt resonerande och blir istället en konsumerande publik som 

bara iakttar offentliga diskussioner och tar ställning efteråt istället för att själva ta ställning.  

Det är inte längre kritiska diskussioner som leder fram till viktiga politiska beslut, utan dessa 

tas av tjänstemän i staten. Publiken hålls utanför de politiska beslutstagande diskussionerna 

och får nöja sig med att ta ställning till de politiska partiernas åsikter och agera som väljare. 

Massmedia har kommersialiserats och även politiken saluförs genom opinionsundersökningar 

(Dahlqvist, 2003). 

3.2 Nancy Fraser - alternativa offentliga sfärer 

I sin vetenskapliga artikel ”Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of 

Actually Existing Democracy” (Fraser, 1997) kommenterar Nancy Fraser den teori om den 

offentliga sfären som Jürgen Habermas lägger fram. Hon anser att hans generella teori är en 

oumbärlig resurs för de forskare som inriktar sig på demokratins begränsningar i 

senkapitalistiska (mao efter 1950-talet) samhällen. Däremot finner hon hans vidare analyser 

otillräckliga och hävdar att de måste omarbetas om man ska kunna använda dem för att skapa 

teorier som rör begränsningar för den slags demokrati som existerar idag. För det första 

utvecklar Habermas teorin kring endast en borgerlig offentlig sfär som är åtskild från både 

den privata sfären, staten och handeln vilket Fraser inte samtycker till. För det andra anser hon 

att Habermas inte utvecklar klart sin teori om den ideala liberala borgerliga offentligheten, så 

att inte heller den modellen är appliceringsbar i dagens samhälle (Fraser, 1997). 
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Med utgångspunkt i andra forskares (Joan Landes, Mary Ryan, Elizabeth Brooks-

Higginbotham, Geoff Eley) diskussioner kritiserar Fraser bland annat att Habermas idealiserar 

den borgerliga offentliga sfären och därigenom misslyckas med att uppmärksamma andra 

ickeliberala och ickeborgerliga offentliga sfärer som konkurrerade med den borgerliga. 

Många stora grupper i samhället var exkluderade från denna offentliga sfär, däribland kvinnor, 

färgade och arbetarklassen. Dessa hittade vägar till andra offentliga sfärer än den borgerliga. 

Det har påvisats att den borgerliga offentligheten inte var den enda offentligheten. Tvärtom 

konkurrerade en mängd offentliga sfärer med den borgerliga redan från början, inte bara från 

och med slutet av 1900-talet som Habermas påstår (Fraser, 1997). 

Fraser frågar sig om teorin om den offentliga sfären är en metod att utöva dominans (utifrån 

att modellen utgår från en borgerlig, manlig och vit ideologi) eller om det är ett utopiskt ideal. 

Hon ger själv ett svar på frågan: kanske är det både och, men egentligen ingetdera. Hon anser 

att båda dessa slutsatser är för extrema och ickeflexibla. Därför argumenterar hon för ett tredje 

mer nyanserat alternativ. Där diskuterar hon följande antaganden som är centrala i Habermas 

idé om den offentliga sfären: 

 Att social jämställdhet inte är nödvändig för politisk demokrati eftersom det är möjligt 

för deltagarna i den offentliga sfären att tillfälligt glömma statusskillnader och låtsas 

att de är socialt jämställda. 

 Att ökningen av en mångfald av konkurrerande publiker är ett steg ifrån, snarare än 

mot, en större demokrati och att en enda vittomfattande offentlig sfär är att föredra. 

 Att samtal i offentliga sfärer bör begränsas till debatter om det allmännas bästa och att 

privata intressen och privata frågor alltid är ovälkomna. 

 Att en fungerande demokratisk offentlig sfär kräver en tydlig gräns mellan 

medborgarna och staten. 

Idén om öppenhet och tillgänglighet för alla är en av grunderna i den offentliga normen, 

skriver Fraser. Den borgerliga offentligheten blev aldrig helt tillgänglig för vem som helst, 

och det nämnde även Habermas. Men, säger Fraser, Habermas la ändå fram antagandet att det 

i den ideala liberala borgerliga offentligheten inte behöver förekomma verklig jämställdhet. 

Detta kritiserar hon och hävdar att den metoden att låtsas som om ojämställdheterna inte 

existerar vanligtvis ger dominanta grupper fördel i samhället medan underordnade grupper 

påverkas negativt. I stället anser hon att man bör framhäva sociala ojämställdheter och 

tematisera dem. En annan dimension av det nämnda antagandet som Fraser finner bristande är 
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att man genom detta antagande förmodar att en offentlig sfär kan existera helt i avsaknad av 

kultur och ethos och kan vara helt och hållet neutral. Fraser ställer frågan om det 

överhuvudtaget är möjligt att låtsas agera som jämställda i en särskilt designad diskursiv arena 

när dessa arenor är placerade i en större social kontext vars struktur består av dominerande 

och underordnade grupperingar. Hon anser att man i stället för att inte låtsas om sociala 

ojämställdheter ska tydliggöra dem och sträva efter att eliminera dem så långt det är möjligt, 

vilket är nödvändigt för att personer ur olika grupperingar ska kunna känna sig jämställda i 

offentliga diskussioner (Fraser, 1997). 

Vad gäller vilka saker som bör eller inte bör diskuteras offentligt så anser Fraser att inga 

ämnen bör utestängas från offentliga samtal i förväg, utan alla ämnen bör vara tillåtna att 

diskuteras för att man sedan gemensamt ska kunna komma fram till om ämnet i fråga har att 

göra med allmänhetens bästa. Hon tar ämnet om våld i hemmet som exempel – det ansågs 

vara för privat för att diskuteras offentligt men en alternativ offentlig grupp (feminister) såg 

till att ämnet hamnade på den offentliga agendan (Fraser, 1997. 

3.3 Zizi A. Papacharissi - privat och offentligt smälter samman 

Zizi A. Papacharissi skriver i sin bok A Private Sphere: Democracy in a Digital Age 

(Papacharissi, 2010) om hur människor i nutida samhällen och demokratier interagerar med 

varandra och vilken roll modern teknologi har för interaktion idag. 

Hon menar att nutida demokratier kännetecknas av följande:  

 En ökande kommersialisering och privatisering av den offentliga sfären, vilket åtföljs 

av att politiken återvänder till hemmet och den privata sfären. 

 En åtföljande kommersialisering av den privata sfären. 

 Att man tar sin tillflykt till den sociala sfären som för att förena de polariserade privata 

och offentliga sfärerna. (ibid.) 

Papacharissi diskuterar Alan Wolfes, en sociolog och politikvetare vid Boston College, teorier 

om samhället som uppdelat i tre olika slags sfärer: den privata, den offentliga och den sociala 

(Papacharissi, 2010, s. 49). Privat och offentligt har definierats på olika sätt under historien. 

Flera teoretiker har sagt att offentligt är exempelvis det som delas med andra, kan kopplas till 

allmänhetens bästa och kan existera inom eller utom staten. Privat är exempelvis det som 

existerar eller äger rum inom hemmet eller privatlivet, det som anses vara icke officiellt och 

där det man gör kretsar kring individen (Papacharissi, 2010). Jeff Weintraub, en politisk 
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teoretiker och sociolog, kom fram till ett annat sätt att definiera privat och offentligt, nämligen 

med hjälp av begreppen synlighet och kollektivitet – privat är då det som är dolt eller outtalat 

och det som har med en enskild individ att göra, medan offentligt är det som är öppet och 

tillgängligt och det som har med grupper av individer att göra. Weintraub anser att man 

genom att definiera privat och offentligt på detta sätt har större möjlighet att undersöka mer 

komplexa situationer (Papacharissi, 2010, s. 27). 

Wolfe definierar den sociala sfären som den sfär där olika distinkta publiker samlas och 

interagerar med varandra. Dessa publiker delar delvis åsikter och mål, men deras grupperingar 

baseras på det sociala och inte på politik. Papacharissi skriver också att denna sociala sfär 

delvis är privat, eftersom individer har möjlighet att dölja sitt privatliv för offentligheten. 

Inom den sociala sfären ryms diskussioner och handlingar om både privata och offentliga 

ämnen och åsikter, men gränsen mellan vad som anses vara privat och vad som anses vara 

offentligt varierar hela tiden och därför blir det i stort sett omöjligt att definiera vad som är 

vad (Papacharissi, 2010). 

Papacharissi hävdar att i och med framväxten av webbaserad teknologi har den privata sfären 

fått möjlighet att bli alltmer socialiserad. Webbsidor som främjar social interaktion skapar nya 

sätt och möjligheter för människor att dela och utbyta åsikter och tankar och att diskutera 

aktuella ämnen. I och med detta kan man behöva tänka om vad gäller politiska diskussioner 

och privata sfärer. Förr ansåg man att människor måste gå till offentligheten för att vara 

sociala och därmed kunna diskutera politik. Numera kan människor föra politiska 

diskussioner även i den privata sociala sfären (Papacharissi, 2010, s. 21). 

Papacharissi tar upp ett exempel som har att göra med hur den offentliga och den privata 

sfären alltmer kombineras i den sociala sfären. Exemplet handlar bland annat om bloggare 

som delar med sig av privatlivet i dagboksform inför flera offentliga publiker och om sociala 

nätverk på Internet där olika publiker samlas och där deras kommunikation med varandra 

både grupperas och segmenteras. Teknologins konvergens gör det möjligt för olika 

interaktionssfärer som tidigare varit åtskilda att komma i kontakt med varandra (Papacharissi, 

2010). 

Vad gäller demokrati och utrymmet för politiska diskussioner skriver Papacharissi att politik 

numera diskuteras av individer både privat och offentligt i alla möjliga sammanhang. Hon 

skriver att det politiska livet har utvecklats ur människans behov av att vara sociala och att 

politiken därför börjar ta efter hur det sociala livet fungerar (Papacharissi, 2010). 
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Papacharissi tar också upp resonemanget att man egentligen bör tala om att dagens 

webbteknologi ger oss privata och offentliga utrymmen i stället för en offentlig sfär. Dessa 

utrymmen använder sedan individer på varierande sätt, där privat och offentligt hela tiden 

omdefinieras, blandas med och interagerar med varandra över flytande gränser (Papacharissi, 

2010). 

3.4 Privat och offentligt i denna studie 

I denna studie definierar vi privat och offentligt/politiskt utifrån föregående tre teorier. Twitter 

representerar en ny offentlig sfär som vi i studien kallar en social sfär utifrån Papacharissis 

teorier om hur det privata och offentliga flätas samman i dagens teknologiska samhälle där 

Internet har en stor roll. Det vi definierar som privat är sådant som politikerna gör eller säger i 

egenskap av privatperson, inte i egenskap av politiker, och som inte har med politik att göra. 

Det vi definierar som offentligt eller politiskt är sådant som politikerna gör eller säger i 

egenskap av politiker eller som på andra sätt har med deras arbetsliv att göra. Vi likställer 

termerna ”offentligt” och ”politiskt” eftersom politiken är deras arbete. 

  



22 
 

4. Metod och material 

För att svara på vårt syfte och våra frågeställningar har vi använt oss av forskningsmetoden 

kvantitativ innehållsanalys. Detta kapitel redogör för vad en kvantitativ innehållsanalys är och 

hur det utförs. Här beskrivs också vårt urval och material för själva innehållsanalysen. 

4.1 Metod: Kvantitativ innehållsanalys 

En kvantitativ innehållsanalys anser vi vara mest lämplig för vår studie eftersom den metoden 

är objektiv och redogör för innehåll i texter på ett systematiskt sätt. De kvantitativa data som 

vi samlade in skapade vi sedan stapeldiagram av som sedan blev underlag för vår analys och 

diskussion samt ställd i kontext med politisk kommunikation och teorier om privata och 

offentliga samtal i offentliga sfärer. 

När man utför en kvantitativ innehållsanalys ska man först bestämma sig för ett urval och ett 

material. När detta är gjort ska man skapa s.k. kodningsschema och en kodningsmanual. Detta 

gör man för att kunna utföra en analys och redogöra för det innehåll som presenteras i 

materialet. (För vårt kodningsschema se bilaga 3.) I ett kodningsschema skapar man specifika 

kategorier och möjligen underkategorier för att kunna sortera in innehållet ur sitt textmaterial. 

En kodningsmanual är till för att förklara kategorierna samt hur kodningsschemat ska fyllas i. 

Den vägleder också hur man ska tolka innehållet i det insamlade materialet. (För 

kodningsmanual och förklaring till kategorier se bilagor 1 och 2.) Vi har skapat vår 

kategorisering främst utifrån om innehållet i materialet är av privat eller offentlig karaktär 

samt vilken övergripande typ av innehåll det är. Efter detta ska materialet kodas och föras in i 

kodschemat. Ur kodschemat får man sedan fram statistiska data som sedan ska analyseras för 

det syfte den kvantitativa innehållsanalysen har för den enskilda forskaren. För att undvika 

möjliga brister i kodschemat och kodmanualen bör man även utföra en s.k. pilotstudie på en 

del av materialet (Bryman, 2007). 

4.1.1 Urval 

Våra urvalskriterier var att de analyserade personerna skulle vara högt uppsatta svenska 

politiker, de skulle twittra regelbundet och så ofta som möjligt samt skulle de twittra under 

vår utvalda tidsperiod. Genom en snabb överblick såg vi att det inte är många partiledare i 

Sverige som använder sig av Twitter. Av Riksdagpartiernas partiledare och språkrör twittrar 

bara fyra. Endast två (Hägglund och Åkesson) twittrar själva och frekvent. 

Socialdemokraternas förre partiledare Mona Sahlin använder sig till exempel av ett 
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professionellt PR-team. Valet föll därför på Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund 

och Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. 

4.1.2 Material 

Vi valde att analysera inlägg publicerade på Twitter i samband med slutspurten för 

valkampanjerna till riksdagsvalet under 2010, närmare bestämt under perioden 1 september 

till och med den 23 september då alla förtidsröster hade räknats klart. Valet av tidsperiod har 

inget med själva valkampanjen att göra, vi utgick endast ifrån att det skulle vara en period då 

politiker twittrade mer frekvent. Vårt material resulterade i 94 inlägg skrivna av Göran 

Hägglund (användarnamn på Twitter: goranhagglund) och 99 inlägg skrivna av Jimmie 

Åkesson (användarnamn på Twitter: jimmieakesson). Vi har sparat inläggen med hjälp av 

printscreens, det vill säga stillbilder av datorskärmen där materialet är fullt synligt. Eventuella 

länkar och dess destinationer har dokumenterats (se bilaga 4). 

4.2 Metodproblem 

I och med att vi gör en kvantitativ innehållsanalys blir materialet bara grovt indelat i 

kategorier efter huvudsaklig typ av innehåll. Metoden tillåter oss inte att gå in i närmare detalj 

på innehållet i materialet vilket skulle kunna vara intressant för att analysera hur de uttrycker 

sig och kanske se djupare budskap i innehållet. 

I och med att vi bara analyserar två politikers Twitterflöden kan vi inte göra några egentliga 

generaliseringar. Materialet är också väldigt begränsat över tid med bara en månads 

analyserade inlägg. Resultatet skulle kunna se väldigt annorlunda ut om man analyserade 

inlägg skrivna under en mycket längre tid och som inte är skrivna under en valspurt. Men som 

vi nämnde i inledningen kan resultatet av denna studie i sin tur bli underlag för vidare och mer 

omfattande studier inom området för just svenska politiker i sociala medier. 

4.2.1 Reliabilitet och validitet 

Vår innehållsanalys är objektiv på grund av två anledningar. Dels på grund av att vårt material 

inte har blivit påverkat av vår närvaro som forskare (Bryman, 2007) och dels eftersom vi har 

skapat en tydlig kategorisering innan själva analysen som vi som forskare har förhållit oss till. 

Andra forskare ska kunna komma fram till samma resultat utifrån våra insamlade data. Därför 

har vi i största möjliga mån arbetat för att undvika subjektiva tolkningar. Självklart speglar 

kategoriseringen våra intressen men för att ha kunnat utföra vår analys med vårt syfte och 

våra frågeställningar har det varit en direkt nödvändighet. 
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Vår innehållsanalys är inte bara objektiv utan även systematisk. Vårt tillvägagångssätt är 

tydligt definierat så att ett relevant innehåll har mätts på ett tillförlitligt sätt samtidigt som vi 

haft mycket tydliga urvalskriterier. Vi har sett till att utföra vår kodning enligt ett noga uttänkt 

kodschema och kodmanual som vi konsekvent har hållit oss till. 

Vi utförde också en tidig pilotstudie när vi skapat ett kodschema samt en kodmanual och 

utförde pilotstudien på de första 20 inläggen i respektive partiledares Twitterflöde. På detta 

sätt upptäckte vi koder vi saknade i vårt kodschema samt instruktioner som behövde 

förtydligas i vår kodmanual. Detta gjorde att vi undvikit möjliga brister i kodschemat i så stor 

utsträckning som möjligt (Bryman, 2007). 

Reliabiliteten och validiteten stärks också av att materialet vi har analyserat med största 

sannolikhet inte har förfalskats på något sätt eftersom det har analyserats direkt från källan 

(Bryman, 2007). När man gör analyser av material på Internet kan det alltid finnas tvivel om 

vem som egentligen ligger bakom texten. Vi har dock kontaktat både Kristdemokraterna och  

Sverigedemokraterna och fått bekräftat att det är politikerna själva som står bakom sina 

Twitterkonton i båda fallen. De är med andra ord helt jämförbara. Detta stärker reliabiliteten 

och validiteten då vi vill undersöka hur politikerna själva balanserar relationen mellan att vara 

privat och offentlig i sociala medier. 

Det finns vissa områden inom innehållsanalysen som kritiseras, exempelvis: 

 hur man bedömer betydelsen av nyhetsartiklars innehåll när innehållet är väldigt olika 

trots att de faller inom samma kategori, 

 att metoden inte tillåter någon ingående analys av de enskilda delarna som texten delas 

upp i, i relation till kontexten, samt 

 huruvida forskaren lyckas göra tillräckligt objektiva kategoriseringar så att man kan 

eliminera risken för subjektiva tolkningar så långt det går (Nilsson, 2010). 

Vi har begränsat analysen till det i texten som går att utläsa endast genom att titta på den. Med 

andra ord finns inget utrymme för subjektiva tolkningar. Subjektiva tolkningar minimeras 

med hjälp av entydiga kategorier och anvisningar om dess tillämpningar (Nilsson, 2010). 
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5. Resultat 

I detta kapitel redovisar vi våra analysresultat i diagram och siffror. Resultaten presenteras i 

procent. I vissa fall är summan av de olika kategorierna mer än 100 %. Detta eftersom inlägg i 

flera fall tillhörde flera kategorier. Procenten för varje kategori representerar därför i de flesta 

fall andelen inlägg i denna kategori jämfört med det totala antalet inlägg. Kategorierna ska 

därför ses som fristående från varandra och inte adderas. Undantag från detta anges tydligt. 

5.1 Aktörer 

Vi kan se att aktören i de flesta av Göran Hägglunds inlägg är han själv (67 %) medan aktören 

i de flesta av Jimmie Åkessons inlägg är hans parti (36 %).  Åkesson har i övrigt en rätt jämn 

fördelning mellan vilka aktörer som finns i inläggen, mellan kategorierna ”Partiledaren 

själv”, ”Egna partiet” och ”Andra personer och partier”. Hägglund skriver i jämförelse väldigt 

få inlägg där hans eget parti är aktören (endast 7 % av inläggen). Han och Åkesson skriver 

däremot ungefär lika ofta inlägg där andra personer och partier är aktörerna. 

 

Diagram 1: Huvudsakliga aktörer som förekommer i politikernas Twitterinlägg. 

5.2 Interaktion och sociala funktioner 

Både Göran Hägglund och Jimmie Åkesson interagerar med andra Twitteranvändare i sina 

inlägg (se diagram 2 på nästa sida). Hägglund är dock mycket flitigare än Åkesson när det 

gäller att interagera med andra – 87 % av inläggen jämfört med Åkessons 44 % (se diagram 3 

på nästa sida). Båda två har störst andel politisk interaktion (65 % resp. 66 %) och ungefär 

lika liten andel blandad interaktion. Det är ganska stor skillnad mellan hur mycket av 

interaktionen som är privat resp. politisk – i Hägglunds fall 29 % resp. 65 %, i Åkessons fall 

23 % resp. 66 %. 
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Båda två använder sig också av Twitter sociala funktioner, men det är en tydlig skillnad 

mellan de båda (se diagram 4). Hägglund använder sig av svara-funktionen i 85 % av sina 

inlägg men använder sig i stort sett inte av de övriga funktionerna. Åkesson använder sig av 

hashtaggar i 56 % av sina inlägg, använder sig av retweet-funktionen i 41 % av sina inlägg 

och de två övriga funktionerna – svar och mention – ligger på ca 20 % var. 

  

Diagram 2:Andel inlägg där interaktion  Diagram 3: Fördelning mellan privat, politisk och blandad 

förekommer.   interaktion i de inlägg där interaktion förekommer. 

 

Diagram 4: Andel inlägg där respektive typ av sociala funktioner förekommer. 

5.3 Typ av innehåll 

När vi kodade typ av innehåll beslöt vi att samma inlägg kunde tillhöra mer än en kategori. 

Exempelvis kunde ett inlägg innehålla information om ett torgmöte och avslutas med en 

uppmaning att komma dit och lyssna. Detta inlägg kodades då som både ”Information om 

offentliga framträdanden” och ”Uppmaning”. 

Göran Hägglunds största inläggskategorier är ”Uppskattning och lyckönskningar” 

och ”Åsikter”, 29 % resp. 28 % (se diagram 5 på nästa sida). Han skriver däremot nästan 

ingenting om ”Artiklar och pressmeddelanden” (1 %), vilket i jämförelse är Jimmie Åkessons 

största inläggskategori (28 %). Åkesson skriver också mycket om offentliga framträdanden 
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(24 %), vilket inte är en av Hägglunds stora kategorier, och ”Åsikter” (21 %). Hägglund 

skriver mer om ”Handlingar” än vad Åkesson gör (18 % mot 9 %). I övrigt skriver de ungefär 

lika mycket eller lite i de olika kategorierna. 

 

Diagram 5: Diagram över vad partiledarnas Twitterinlägg handlar om. 

5.4 Privat och politiskt 

 
Diagram 6: Fördelningen mellan inlägg med privat, politiskt och blandat innehåll. 

Om vi slår samman alla kategorier där vi kodat privat respektive politiskt kan vi se att 

innehållet är övergripande politiskt. Både Hägglund och Åkesson har skrivit 62 % inlägg med 

helt och hållet politiskt innehåll. Hägglund har något fler inlägg än Åkesson med helt och 
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hållet privat innehåll (24 % resp. 16 %). Åkesson har i sin tur något fler inlägg än Hägglund 

där politiskt innehåll blandas med privat innehåll. 

Om vi går in på de olika kategorierna där vi kodat privat respektive politiskt och kan vi se att 

det inte är någon större skillnad mellan Hägglund och Åkesson. Båda har en mycket stor 

andel helt politiska inlägg i alla kategorier (se diagram 7 och 8). Särskilt framträdande hos 

Åkesson är kategorierna ”Aktiviteter”, ”Sakfakta” och ”Uppmaningar” där samtliga 

kategorier har mer än 80 % politiska inlägg. Hägglund har en, i jämförelse, mycket större 

andel privata inlägg i alla kategorier, speciellt i ”Övrigt” (75 %), men i övrigt är omkring 

30 % - 40 % av inläggen i varje kategori av privat karaktär. Hos Åkesson motsvaras det av 

sifforna 20 % - 30 % och då inte i alla kategorier. 

 

Diagram 7: Privat, politiskt och blandat innehåll i olika innehållskategorier på Hägglunds Twitter. 

 

Diagram 8: Privat, politiskt och blandat innehåll i olika innehållskategorier på Åkessons Twitter. 

18%

36% 33% 29% 29%

75%76%

46%

67% 65%
71%

0%
6%

18%

0%
6%

0%

25%

Aktiviteter Åsikter Sakfakta Interaktion Uppmaningar Övrigt

Göran Hägglund: Innehåll

Privat Politiskt Privat + politiskt

6%

29%

0%

23% 20%
29%

91%

32%

100%

66%
80%

57%

3%

38%

0%
11%

0%
14%

Aktiviteter Åsikter Sakfakta Interaktion Uppmaningar Övrigt

Jimmie Åkesson: Innehåll

Privat Politiskt Privat + politiskt



29 
 

6. Diskussion och slutsatser 

Syftet med denna studie var att få fram hur politiska partiledare använder sig av Twitter och 

hur de balanserar relationen mellan att föra privata och offentliga samtal i en ny offentlig sfär: 

den sociala sfären. Denna offentliga sfär skiljer sig en hel del från den borgerliga offentliga 

sfär som Habermas diskuterar i sin teori. 

Habermas har utformat sin teori kring den borgerliga offentligheten då han följt utvecklingen 

av det offentliga samtalet i de olika offentliga kanaler som funnits och utvecklats till att idag, 

enligt Habermas, endast finnas i massmedierna. Förr bestod den offentliga sfären av olika 

sammankomster där lärda män demokratiskt och kritiskt diskuterade politik och andra 

förekommande händelser. Habermas hade också en idealisk bild av det offentliga samtalet och 

den offentliga sfären: att alla skulle få delta i den och få göra sin röst hörd. Massmedierna är  

dock fördummande enligt Habermas. De gör allmänheten mindre kritisk och denna okritiska 

publik tar bara ställning till färdiga åsiktspaket utan att resonera över varför. 

Fraser kritiserar hans syn på den borgerliga offentligheten som det enda forumet för offentlig 

diskussion och pekar på alla andra offentliga sfärer som skapats under särskilt det senaste 

århundradet. När massmedierna och Internet är det nya offentliga forumet för offentlig 

diskussion har ju faktiskt alla, oavsett bakgrund, rätt och möjlighet att kunna delta i det 

offentliga samtalet och det är ju faktiskt den ideala bilden som Habermas faktiskt hade från 

början. 

Vi, liksom många andra forskare, ställer oss frågande till Habermas påstående att allmänheten 

slutat vara reflekterande och endast har förmågan att ta ställning till färdiga åsikter. De 

reflekterande diskussioner han skriver om som äger rum i den borgerliga offentligheten har 

däremot förflyttats från den offentliga arena han skriver om. Dessa diskussioner äger nu rum i 

både privata och offentliga sfärer – alltifrån kring köksbordet och på caféet med familj och 

vänner till på jobbet med arbetskamraterna. Dessa diskussioner har nu fått fler arenor i och 

med den växande mängden sociala medier på Internet. 

Papacharissi diskuterar hur de teknologiska framstegen förändrat de sätt som människor 

interagerar med varandra och hur detta påverkat de olika sfärerna för samtal. Det privata och 

det offentliga har blivit alltmer sammanflätat och det har bildats en ny typ av offentlig sfär där 

gränserna mellan privat och offentligt hela tiden omdefinieras. Med dagens teknik vävs det 
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privata och offentliga samtalet ihop så därför anser hon att den nya offentliga sfären 

egentligen bör kallas för den sociala sfären. 

Vi befinner oss i en tid då sociala medier har fått ökad betydelse för samtal och 

kommunikation i både den privata och den offentliga sfären. Dessa sfärer har tidigare varit väl 

åtskilda på så sätt att privata samtal endast förekommit i den privata sfären och offentliga 

samtal endast i den offentliga sfären. Vi håller med Papacharissis resonemang om att den 

privata och offentliga sfären alltmer blandas och flätas samman och att det skapats en social 

sfär för denna blandning. Samtal på Internet och i sociala medier ingår i denna sociala sfär. 

Med tanke på hur Internet och sociala medier fungerar så är det dags att prata om denna nya 

sfär och de samtal som förs där. Sociala medier har gett privatpersoner, företag och politiker 

en möjlighet att ohindrat föra samtal sinsemellan och att yttra sig i egenskap av privatperson 

och offentlig person i samma offentliga sfär oavsett bakgrund, etnicitet, kön och andra 

faktorer. 

Internet och sociala medier har fått sitt stora genomslag tack vare sin interaktivitet, virtualitet, 

hypertextualitet och multimodalitet. Dessa egenskaper är skapade av en aktiv 

deltagandeprocess bland alla aktörer som använder sig av Internet och sociala medier. I just 

Twitter kommer dessa egenskaper till sin fulla rätt och används flitigt av användarna genom 

exempelvis funktionerna retweet, svar och mention. Användarna skapar själva innehållet och 

det skapas i syfte att effektivt interagera med andra. Länkningar till annat material och andra 

visuella element förekommer ofta. Just Twitter är också ett av de snabbaste och mest effektiva 

sociala medierna för att skapa privata och offentliga samtal. Internets, sociala mediers och 

framför allt Twitters egenskaper är typiska för den sociala sfären eftersom de lyfter fram hur 

privata och offentliga samtal förs och hur olika personer möts och interagerar med varandra.  

Vi hade tre frågeställningar som vi ville söka svar på i vår studie. Frågeställningarna var 

följande: 

 Vilken typ av innehåll publiceras av politikerna i deras Twitterflöden? 

 Är politikerna privata eller offentliga personer på Twitter? 

 Använder sig politikerna av Twitters sociala funktioner? 

I vår bakgrund berättade vi om hur politiker historiskt sett har använt sig av Internet. Teserna 

var att politiker i både Sverige och USA främst använt Internet som ett traditionellt medium 

och att de inte utnyttjar alla möjligheter som finns med Internet. Internet har använts i främsta 
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syfte att visa var politiker står i olika politiska frågor och för att sprida information. När vi ser 

på våra insamlade data i diagram 5 (s. 27) kan vi se att både Göran Hägglund och Jimmie 

Åkesson skriver mycket om sådant som kan antas vara av politisk karaktär: offentliga 

framträdanden, åsikter och (i Åkessons fall) artiklar och pressmeddelanden. Vid en närmare 

titt på kategorin åsikter (se diagram 7 och 8, s. 28) ser vi att de ändå skriver en hel del om 

privata åsikter också, vilket innebär att alla åsikter som kommer till uttryck i deras 

Twitterflöden inte är av politisk karaktär. Göran Hägglund har också en betydande andel 

inlägg som antingen innehåller någon form av uppskattning eller lyckönskningar, vilket får 

honom att framstå som något mer personlig än Åkesson. Dessa är dock till störst del politiska 

i sin karaktär, vilket kan uttydas från diagram 7 (s. 28) där 65 % av all interaktion är politisk. 

Det som slår oss är att de sällan blandar privat och politiskt innehåll i ett och samma inlägg. 

De håller det oftast åtskilt, med undantag för kategorin ”Åsikter” (främst för Åkessons del) 

och kategorin ”Övrigt” (främst för Hägglunds del). Så även fast både Hägglund och Åkesson 

blandar privat och offentligt innehåll på Twitter, så blandar de inte innehållet i enskilda inlägg. 

Något annat som är intressant är att 18 % av Hägglunds inlägg i kategorin ”Aktiviteter” är av 

privat karaktär, sådant han gör som privatperson, jämfört med bara 6 % av Åkessons inlägg i 

samma kategori. 

Som vi kan se i diagram 1 (se s. 25) är det ganska stor skillnad mellan politikerna i fråga om 

vem som är aktören i inläggen. Göran Hägglund är oftast själv aktören, med ”andra personer 

och partier” på andra plats ganska långt efter. Jimmie Åkesson har i jämförelse en relativt 

jämn fördelning mellan vem som är aktören, men skriver flest inlägg där hans eget parti är 

aktören. Hägglund skriver så gott som inga inlägg där hans eget parti är aktören. En av 

tolkningarna av detta är att Göran Hägglund kan ge intryck av att vara mer personlig än 

Jimmie Åkesson. 

Buskqvist kom i sina studier av svenska politiker på Internet fram till att politiska partier 

håller sig till att endast vara informationsinriktade på grund av att de inte vill låta sina 

webbplatser vara platser för interaktion. Våra data bekräftar hans studier om att webben gärna 

används för att öka tillgängligheten till information om politikers partier och var de står i olika 

frågor. Däremot motsäger våra data (se diagram 2, s. 26) påståendet om interaktion i och med 

att främst Hägglund men även Åkesson interagerar mycket och gärna med andra 

Twitteranvändare genom att använda sig av Twitters olika sociala funktioner (se diagram 4,   

s. 26), genom att bland annat svara och nämna andra användare. Twitter används därmed i 
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allra högsta grad för både politisk som privat interaktion (se diagram 3, s. 26). Den största 

delen (mer än 65 % för både Göran Hägglund och Jimmie Åkesson) av interaktionen är 

politisk, men en överraskande stor del (25 % - 30 %) är privat interaktion. 

Om vi jämför med andra politiker på Twitter kan vi nämna Mona Sahlin, som vi också 

nämnde under rubriken ”Urval”. Hon använder sig av ett professionellt PR-team vilket 

bekräftar Strömbäcks slutsatser om att de politiska aktörerna i Sverige gärna utnyttjar andra 

som är insatta i PR och kommunikation i sin politiska kommunikation i de sociala medierna. 

Vår egen studie motsäger dock hans slutsatser något. Jimmie Åkesson har egen erfarenhet av 

PR och kommunikation vilket vi misstänker är en anledning till hans frekventa och fulla 

utnyttjande av Twitter (se diagram 4, s. 26). Göran Hägglund använder sig inte av alla sociala 

funktioner som Twitter erbjuder, men det betyder inte att han skulle ha mindre erfarenhet av 

PR och kommunikation. Däremot har han kanske mindre erfarenhet och kunskap om Twitters 

alla fördelar och funktioner. Det kan också vara så att han medvetet valt att inte använda sig 

av hashtaggar och retweets. Åkesson använder hashtaggar i stor utsträckning, vilket kan göra 

det enklare för andra Twitteranvändare att hitta hans inlägg. Han retweetar också många 

inlägg. Hägglund använder ingen av dessa funktioner men han interagerar däremot mycket 

mer med andra Twitteranvändare genom svara-funktionen. 

Våra data och egna erfarenheter av Twitteranvändande visar att användare som känner till 

Twitters möjligheter för interaktion har förstått att det finns en möjlighet att kommunicera 

direkt med våra politiska aktörer. Men vi håller fortfarande med Strömbäck i hans påstående 

att många medborgare inte känner till möjligheten till direkt kommunikation politiska aktörer, 

eftersom vi personligen misstänker att medborgare som inte är aktiva eller har kunskap om 

sociala medier inte känner till dess möjligheter till direkt kontakt utan att behöva ha en 

personlig relation. 

Genom våra insamlade data har vi kunnat jämföra och yttra oss om relationen mellan politiker, 

sociala medier och medborgare som är de tre aktörerna inom politisk kommunikation. Våra 

data visar att politik kan bedrivas genom sociala medier och att Twitter är en kanal där 

kommunikationen mellan politiker och medborgare idag kan äga rum. Strömbäck nämner att 

ett politiskt buskap alltid är det primära med den politiska kommunikationen politiker och 

medborgare emellan och våra data bekräftar att innehållet (se diagram 6, s. 27) och 

interaktionen (se diagram 3, s. 26) till störst del är politiskt. Bengtsson nämner också att det är 

viktigt att lägga studierna inom politisk kommunikation på de olika aktörerna i denna 
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politiska kommunikation för att se hur de påverkar och samspelar med varandra, vilket vi har 

tittat på i vår studie. Twitteranvändare som har insett att de kan interagera direkt med 

Hägglund och Åkesson har i sin tur fått politikerna att i högre grad använda sig av sociala 

funktioner som svar och mentions. Detta hade med stor sannolikhet inte skett om inte 

medborgarna hade tagit de första stegen till interaktion. Twitter är med andra ord en plattform 

som tar samspelet mellan politiker och medborgare till en helt ny nivå. Dessa tre aktörer har 

därav blivit ett socialt system där alla delar är beroende av varandra. 

Tidigare i denna studie har vi nämnt strategisk politisk kommunikation. Strömbäck beskriver 

det som ett strategiskt sätt för politiker att använda sig av en viss marknadsföring i väl utvalda 

medier för att nå vissa politiska mål, exempelvis skapa opinion eller vinna röster. Ett 

omnämnt exempel i vår tidigare forskning var hur Barack Obama och Hillary Clinton använde 

sig av sociala medier för sin strategiska politiska kommunikation. Båda presidentkandidaterna 

använde sig strategiskt av sociala medier för att kunna kommunicera direkt med medborgarna 

för att på så sätt komma närmare väljarna. Både Hägglund och Åkesson verkar vara på samma 

spår eftersom de har valt att vara både privatpersoner och offentliga personer på Twitter och 

även få direktkontakt med sina potentiella väljare, för att skapa opinion och vinna röster. 

Däremot blandar de in politik mer än vad exempelvis Hillary Clinton gjorde i de sociala 

medierna. Hon länkade till sin kampanjhemsida så fort det handlade om politik, medan 

Hägglund och Åkesson skriver mycket om politik direkt i Twitter. Då privata samtal och 

diskussioner blandas med politiska samtal i både Häggglunds och Åkessons Twitterflöden kan 

vi koppla det till Eriksons studie om Hillary Clinton, där hans slutsats var att sociala medier 

delvis kan bryta ner gränsen mellan politik och privatliv och få folk att känna mer 

samhörighet med politikern i fråga. Hillary Clinton använde sig av sociala medier för att 

skapa en personlig kontakt med väljarna och inte för att driva politik och detta var ett sätt för 

henne att skapa samhörighet med sina väljare. Det faktum att Göran Hägglund har så många 

inlägg där han tackar andra (eller på andra sätt visar uppskattning) eller skriver 

lyckönskningar får honom att framstå som personlig och mån om att skapa någon typ av 

personlig relation till sina potentiella väljare.  

Enligt Metzgar och Maruggi har sociala medier efter det amerikanska presidentvalet 2008 

förändrat politisk kommunikation från grunden och utvecklat det offentliga samtalet i rätt 

riktning. I USA har de insett betydelsen av och förmånen med att tillämpa sociala medier och 

vi misstänker att det under nästa presidentval lär utnyttjas i ännu större omfattning. Vår studie 

visar att en liknande utveckling är på väg att ske även i Sverige. Svenska politiker har börjat 



34 
 

utnyttja sociala medier som Facebook, YouTube och nu även Twitter. Dock är det ännu inte 

så många högt uppsatta politiker som använder Twitter fullt ut med alla dess sociala 

funktioner. Både Hägglund och Åkesson är visserligen ganska personliga på Twitter men de 

skriver ändå där i huvudsyfte att diskutera och sprida sin politik. 

Enligt Erikson håller politisk kommunikation på att förändras och detta tack vare hur samtal i 

den privata sfären och i den offentliga sfären vävs ihop i den nya sociala sfären där sociala 

medier har en viktig funktion. Första gången detta forskades om var under USA:s presidentval 

2008 och det är detta som Eriksons studie handlar om, nämligen hur en politiker rör sig från 

sin egen sfär inom den offentliga makten till en samhällelig offentlig sfär där vem som helst 

har möjlighet att yttra sig. 

Idag kan privatpersoner, företag och politiker ohindrat föra samtal sinsemellan och dessa 

samtal rör sig över hela spektrat av privata och offentliga samtal. I vår studie har vi sett att 

partiledarna Göran Hägglund och Jimmie Åkesson använder sig av Twitter både för att föra 

privata och offentliga samtal. Dock är den största andelen inlägg hos båda politikerna av 

offentlig karaktär då de skriver mycket om politik. 
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7. Sammanfattning 

Syftet med vår studie var att undersöka hur Twitter används av svenska politiska partiledare 

och hur de balanserar relationen mellan att föra privata och offentliga samtal i den nya sociala 

sfären. Vi har uppnått vårt syfte genom at svara på våra tre frågeställningar: 

 Vilken typ av innehåll publiceras av politikerna i deras Twitterflöden? 

 Är politikerna privata eller offentliga personer på Twitter? 

 Använder sig politikerna av Twitters sociala funktioner? 

Vår studie genomförde vi med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys. Materialet bestod av 

inlägg från två svenska partiledares Twitterflöden under perioden 1 september 2010 till och 

med den 23 september 2010. Vi valde att analysera Kristdemokraternas partiledare Göran 

Hägglund och Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Materialet analyserades 

sedan utifrån vilken typ av innehåll det skrevs om, ifall innehållet var av privat eller 

offentlig/politisk karaktär, huruvida politikerna interagerade med andra och om de utnyttjade 

Twitters sociala funktioner, samt vilka aktörer som förekom i inläggen. 

Vår utgångspunkt var politisk kommunikation samt diskussionen kring privata, offentliga och 

sociala sfärer vilket teoretikerna Jürgen Habermas, Nancy Fraser och Zizi A. Papacharissi 

diskuterar i sina texter. Den borgerliga offentlighet som Habermas skriver om och idealiserar 

existerar inte längre i vårt samhälle. Det existerar inte bara en enda offentlighet utan en 

mängd olika offentligheter, som Nancy Fraser skriver om. Men på senare tid har den privata 

och den offentliga sfären alltmer flätats samman och gränsen mellan vad som är privata och 

vad som är offentliga samtal är inte längre så tydlig utan omdefinieras hela tiden. Detta 

skriver Papacharissi om. Hon skriver om en tredje sfär, den sociala. I denna sociala sfär 

blandas privat och offentligt, och politik diskuteras överallt i den sociala sfären. Internet och 

framför allt sociala medier har fått stor betydelse för samtalen i den sociala sfären. Detta har 

politiker börjat upptäcka och framför allt amerikanska politiker har börjat utnyttja sociala 

medier för att skapa en personlig relation till väljarna. 

I Sverige har forskningen på området inte vuxit sig så stor ännu men det är på gång. Efter vår 

mindre studie har vi dragit slutsatsen att de politiker vi analyserat – Göran Hägglund och 

Jimmie Åkesson – har börjat utforska möjligheterna med Twitter men att de ännu inte 

utnyttjar det riktigt så mycket som de skulle kunna gör att locka till sig väljare genom att möta 

dem på ett personligt plan. De använder sig fortfarande av Twitter främst för att sprida och 
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diskutera politisk information. Hägglund framstår dock som lite mer personlig än Åkesson, 

främst genom att han skriver lite mer om vad han gör som privatperson, skriver många inlägg 

med uppskattande eller lyckönskande innehåll, samt interagerar mycket med andra 

Twitteranvändare genom svara-funktionen. Båda politikerna är dock i huvudsak offentliga 

personer på Twitter. 
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Bilaga 1: Kodningsmanual 

Politiker 

1. Göran Hägglund 

2. Jimmie Åkesson 

Aktör 

0. Okänt 

1. Partiledaren själv 

2. Egna partiet 

3. Övriga personer och partier 

4. Övrigt (ej personer) 

Retweet 

0. Nej 

1. Ja 

Reply 

0. Nej 

1. Ja 

Mention 

0. Nej 

1. Ja 

Hashtaggar 

0. Nej 

1. Ja 

Länk 

0. Nej 

1. Ja 

Typ av innehåll 

0. Okänt 

1. Information om offentliga framträdanden 

2. Artiklar och pressmeddelanden 

3. Om partier 

4. Uppmaningar 

5. Åsikter 

6. Handlingar 

7. Uppskattning och lyckönskningar 

8. Frågor 

9. Övrigt

Innehåll: Aktiviteter 

0. Ej tillämplig 

1. Privat aktivitet 

2. Politisk aktivitet 

3. Privat + politisk aktivitet 

Innehåll: Åsikter 

0. Ej tillämplig 

1. Personlig åsikt 

2. Offentlig åsikt 

3. Personlig + offentlig åsikt 

Innehåll: Fakta 

0. Ej tillämplig 

1. Privata fakta 

2. Politiska fakta 

3. Privata + politiska fakta 

Innehåll: Interaktion 

0. Ej tillämplig 

1. Privat interaktion 

2. Politisk interaktion 

3. Privat + politisk interaktion 

Innehåll: Uppmaningar 

0. Ej tillämplig 

1. Privat uppmaning 

2. Politisk uppmaning 

3. Privat + politisk uppmaning 

Innehåll: Övrigt 

0. Ej tillämplig 

1. Privat övrigt 

2. Politiskt övrigt 

3. Privat + politiskt övrigt 

 

  



 
 

Bilaga 2: Förklaringar till kodningsmanualen 

Aktör 

Handlar inlägget om politikern själv, politikerns eget parti, om någon annan (parti eller 

person), eller om något annat? En nolla för ”okänt” innebär att det inte går att utläsa vad 

inlägget handlar om. Detta kodar vi för att kunna se vem, vilka eller vad politikerna skriver 

mest om. 

Retweet, svar, mentions, hashtaggar 

Alla dessa är sätt att interagera på Twitter. Detta kodar vi för att se om politikerna utnyttjar 

Twitters sociala funktioner. Retweet kodar vi för att kunna skilja på inlägg som politikern 

skrivit själv och inlägg som politikern för vidare och därmed också står för eller vill sprida 

bland sina läsare. När vi kodar svar tittar vi även på det inlägg som politikern svarar på för att 

förstå sammanhanget och ämnet i diskussionen. Mentions kommer endast att kodas när det är 

politikern själv som gör en mention om någon annan, inte när politikern retweetar ett inlägg 

som innehåller en mention om henne/honom själv. 

Länkar 

Om det finns länkar i inläggen har vi följt dessa för att se vart de leder samt dokumenterat 

detta (se bilaga 4). Därefter har vi delat in inläggen i grupper efter våra kategorier och 

analyserat Twitterflödena utifrån resultatet.  

Typ av innehåll 

Ibland kan summan av kategoriserade inlägg överstiga det totala antalet inlägg, detta på grund 

av att vi inte satt någon gräns för hur många innehållskategorier ett inlägg kan tillhöra. 

Exempelvis kan ett och samma inlägg innehålla både information om ett torgmöte och en 

uppmaning att komma dit. 

 Information om offentliga framträdanden: Här samlar vi information om torgmöten, 

debatter, chattar och andra framträdanden i TV och radio. 

 Artiklar och pressmeddelanden: Alla typer av nyhetsartiklar och blogginlägg samt 

pressmeddelanden. 

 Om partier: Handlar om både det egna partiet och andra partier. 

 Uppmaningar: Uppmaningar att göra något, med andra ord utföra en handling, eller 

peppande inlägg. 



 
 

 Åsikter: Tankar, synpunkter och ställningstaganden. 

 Handlingar: En handling beskrivs, exempelvis att politikerna är på väg någonstans. 

 Uppskattning och lyckönskningar: Tack och andra typer av uppskattning, 

lyckönskningar av olika slag. 

 Frågor: Frågor ställda av politikern. 

 Övrigt: Här samlar vi allting som inte passar in i någon av de överstående 

kategorierna. 

 Okänt: Inlägg där innehållet inte kan utläsas, exempelvis en förkortad länk som går 

till en sida som inte längre finns. 

Innehåll: Aktiviteter 

Aktiviteter innefattar allting där den politiker som skriver inlägget i fråga gör något eller 

deltar i något. Privata aktiviteter är sådant de gör i egenskap av privatperson. Politiska 

aktiviteter är sådant de gör i egenskap av politiker, partiledare, etc. Allt de gör som har med 

jobbet att göra är en politisk aktivitet. 

Innehåll: Åsikter 

Personliga åsikter är de åsikter de uttrycker som privatperson, exempelvis känslor, sådant som 

inte har med politik och deras arbete att göra. Politiska åsikter är de åsikter de uttrycker i 

egenskap av politiker, partiledare, etc. Det finns undantag där ett inlägg handlar om politik 

men kodats som både personligt och politiskt, detta då inlägget exempelvis handlar om 

känslor angående politiska frågor. 

Innehåll: Fakta 

Fakta är sådant innehåll som är faktiska sakförhållanden. Privata fakta är fakta som rör 

personliga saker. Politiska fakta är fakta som rör deras arbete inom politik. 

Innehåll: Interaktion 

Som interaktion räknar vi direkt kommunikation (reply och mention) med andra personer på 

Twitter. Vi räknar även hashtaggar som interaktion eftersom dessa är ett sätt för 

Twitteranvändare att hitta inlägg inom specifika ämnesområden. Privat interaktion är 

interaktion i egenskap av privatperson och då det handlar om ämnen som inte har med deras 

arbete att göra. Politisk interaktion är interaktion i egenskap av politiker, partiledare, etc. 



 
 

Innehåll: Övrigt 

Under denna rubrik samlar vi allt som inte passar in i överstående kategorier. Dessa är också 

indelade efter om de är skrivna i egenskap av privatperson eller politiker då de handlar om 

deras arbete. 
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Bilaga 4: Länkar 

Göran Hägglunds länkar 

# Datum 

och tid 

Förtydling av länk 

21 2 sep 

23:36 

http://www.norstedts.se/bocker/utgiven/2010/Sommar/murakami_haruki-

vad_jag_pratar_om_nar_jag_pratar_om_lopning-inbunden/ 

Norstedts Förlag, information om boken ”Vad jag pratar om när jag pratar om 

löpning” av Haruki Murakami. 

49 11 sep 

14:07 

http://www.expressen.se/nyheter/val2010/1.2131157/hagglund-ohly-har-valt-iran-

fore-israel 

Artikel och tv-klipp med intervju på Expressens hemsida. Artikelns 

rubrik: ”Hägglund: Ohly har valt Iran före Israel” 

 

Jimmie Åkessons länkar 

# Datum 

och tid 

Förtydling av länk 

1 1 sep 

00:25 

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.436223-vara-aldre-fortjanar-en-trygg-alderdom 

Debattartikel i Göteborgsposten, skriven av Jimmie Åkesson. ”Våra äldre förtjänar en 

trygg ålderdom” 

3 1 sep 

14:56 

http://www.youtube.com/watch?v=nXTDtIQXYbA 

YouTube-video: ”Sverigedemokraternas valfilm (av TV4 censurerad version)” 

6 1 sep 

21:44 

http://www.mynewsdesk.com%2Fse%2Fpressroom%2Fsverigedemokraterna%2Fpres

srelease%2Fview%2Fsverigedemokraterna-presenterar-valmanifest-och-

tillaeggsbudget-foer-2011-

462468%3Futm_source%3Drss%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3DSub

scription%26utm_content%3Dpressrelease%26utm_source%3Dtwitterfeed%26utm_

medium%3Dtwitter 

Länken fungerar ej längre, sidan borttagen. 

Pressmeddelande på MyNewsDesk.com: ”Sverigedemokraterna presenterar 

valmanifest och tilläggsbudget för 2011” 

9 2 sep 

20:53 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/ji

mmie-aakesson-utmanar-anders-borg-paa-debatt-om-invandringens-kostnader-

463348?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_cont

ent=pressrelease&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 

Pressmeddelande på MyNewsDesk.com: ”Jimmie Åkesson utmanar Anders Borg på 

debatt om invandringens kostnader” 

12 3 sep 

13:23 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/o

mfattande-valsabotage-redan-efter-2-dagars-foertidsroestning-

463781?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_cont

ent=pressrelease&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 

Pressmeddelande på MyNewsDesk.com: ”Omfattande valsabotage redan efter 2 

dagars förtidsröstning” 
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14 3 sep 

22:30 

http://www.newsmill.se/artikel/2010/09/03/mediernas-f-rf-ljelse-av-jimmie-kesson-h-

r-inte-hemma-i-en-demokrati 

Artikel på Newsmill.se, skriven av Ian Wachtmeister. ”Mediernas förföljelse av 

Jimmie Åkesson hör inte hemma i en demokrati” 

18 5 sep 

20:52 

http://politisktinkorrekt.info/2010/09/05/allvarlig-attack-fran-valdsvanstern/ 

Inlägg på Politiskt Inkorrekt: ”Allvarlig attack från våldsvänstern” 

20 6 sep 

09:15 

http://www.sydsvenskan.se/val2010/article1230237/Chatta-med-

Sverigedemokraterna.html 

Sydsvenskan: ”Chatt med Sverigedemokraterna” 

21 6 sep 

09:21 

http://www.tv4.se/1.1796606/2010/09/06/sd_s_jimmie_akesson_fragas_ut_i_nyhetsm

orgon 

TV4.se: ”SDs Jimmie Åkesson frågas ut i Nyhetsmorgon” 

22 6 sep 

11:12 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/a

akesson-kraever-svar-av-sahlin-vill-aeven-s-tvinga-sveriges-mammor-att-sluta-amma-

sina-barn-

464329?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_cont

ent=pressrelease&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 

Pressmeddelande på MyNewsDesk.com: ”Åkesson kräver svar av Sahlin: - Vill även 

(s) tvinga Sveriges mammor att sluta amma sina barn?” 

24 7 sep 

12:32 

http://yfrog.com/3dhfjhj 

Foto från intervju med Åkesson på Sveriges Radio på något torg. 

27 8 sep 

14:05 

http://politisktinkorrekt.info/2010/09/08/frp-veteran-gar-till-sverigedemokraterna/ 

Artikel på Politiskt Inkorrekt: ”FrP-veteran går till Sverigedemokraterna” 

28 9 sep 

23:59 

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3615&grupp=9233&artikel=3

997550 

Sveriges Radio: ”Jimmie Åkesson (SD) frågas ut i Före sex” 

30 10 sep 

12:24 

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3615&grupp=9233&artikel=3

997550 

Sveriges Radio: ”Jimmie Åkesson (SD) frågas ut i Före sex” 

32 10 sep 

13:21 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/ji

mmie-aakesson-dags-foer-riksdagspartierna-att-sluta-fega-och-ta-debatten-

468088?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_cont

ent=pressrelease&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 

Pressmeddelande på MyNewsDesk.com: ”Jimmie Åkesson: Dags för 

riksdagspartierna att sluta fega och ta debatten!” 

33 11 sep 

00:40 

http://politisktinkorrekt.info/2010/09/11/ung-sverigedemokrat-torterad-i-sitt-hem-av-

vansterextremister/ 

Artikel på Politiskt Inkorrekt: ”Ung sverigedemokrat torterad i sitt hem av 

vänsterextremister” 

34 11 sep 

12:12 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/u

ng-sverigedemokrat-torterad-i-sitt-hem-av-vaensterextremister-468825 

Pressmeddelande på MyNewsDesk.com: ”Ung sverigedemokrat torterad i sitt hem av 

vänsterextremister” 

36 11 sep 

18:32 

http://imittsverige.blogspot.com/2010/09/per-gudmundson-stoppa-det-politiska.html 

Blogginlägg: ”Per Gudmundson: Stoppa det politiska våldet mot SD” 
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38 12 sep 

13:06 

http://politisktinkorrekt.info/2010/09/12/namndeman-i-migrationsdomstolen-deltog-i-

malmokravallerna/ 

Artikel på Politiskt Inkorrekt: ”Nämndeman i migrationsdomstolen deltog i 

Malmökravallerna” 

39 12 sep 

19:06 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/v

aensterkartellen-saknar-all-demokratisk-trovaerdighet-miljoepartist-ledande-i-

attackerna-mot-sd-s-torgmoete-

469170?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_cont

ent=pressrelease&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 

Pressmeddelande på MyNewsDesk.com: ” ’Vänsterkartellen saknar all demokratisk 

trovärdighet’ – Miljöpartist ledande i attackerna mot SD:s torgmöte” 

43 12 sep 

22:28 

http://www.photo2be.com/_2BE3107.htm 

Foto på Jimmie Åkesson, en annan man och en bil med texten Sverigedemokraterna 

på väg mot Riksdagen 

45 13 sep 

10:26 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/s

d-bjuder-in-svt-s-ledning-till-foernyat-samtal-om-deltagande-i-slutdebatten-

469219?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_cont

ent=pressrelease&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 

Pressmeddelande på MyNewsDesk.com: ”SD bjuder in SVT:s ledning till förnyat 

samtal om deltagande i slutdebatten” 

47 13 sep 

13:02 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/o

eppet-brev-till-partiledarna-foer-sveriges-riksdagspartier-angaaende-det-eskalerande-

vaaldet-fraan-extremvaenstern-

469821?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_cont

ent=pressrelease&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 

Pressmeddelande på MyNewsDesk.com: ”Öppet brev till partiledarna för Sveriges 

riksdagspartier angående det eskalerande våldet från extremvänstern” 

51 13 sep 

16:36 

http://www.metro.se/se/article/tt/2010/09/13/valsdbrevweb/index.xml 

Länken fungerar ej längre, sidan borttagen 

55 13 sep 

22:15 

http://www.sdkuriren.se/blog/index.php/akesson/2010/09/13/oppet_brev_till_partileda

rna_for_sverige?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 

Artikel på SD-kuriren: ”Öppet brev till partiledarna för Sverige” 

58 14 sep 

17:29 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/fr

uktansvaert-att-en-statsminister-legitimerar-vaald-

471813?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_cont

ent=pressrelease&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 

Pressmeddelande på MyNewsDesk.com: ”Fruktansvärt att en statsminister legitimerar 

våld” 

59 14 sep 

21:40 

http://www.youtube.com/watch?v=IdFDhaYTPkY 

YouTube-video: ”SDs pressekreterare Erik Almqvist attackeras av Soran Ismails vän 

på stan..” 

61 15 sep 

09:28 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/s

d-malmoe-bjuder-in-oevriga-partier-till-manifestation-mot-det-vaensterextrema-

vaaldet-

472054?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_cont

ent=pressrelease&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 

Pressmeddelande på MyNewsDesk.com: ”SD Malmö bjuder in övriga partier till 

manifestation mot det vänsterextrema våldet” 
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65 15 sep 

20:23 

http://www.politikerbloggen.se/2010/09/15/36957/ 

Blogginlägg: ”Federley misshandlad. Attackerad av fyra okända män” 

66 16 sep 

14:12 

http://privat.bahnhof.se/wb492673//1%20Slutspurt.gif 

Bild: statistik, opinionsundersökningar 

72 17 sep 

00:00 

http://politisktinkorrekt.info/2010/09/16/riksdagskandidat-mp-blaser-i-vuvuzela-vid-

sd-mote/ 

Artikel på Politiskt Inkorrekt: ”Riksdagskandidat (MP) blåser i vuvuzela vid SD-

möte” 

73 17 sep 

00:30 

http://politisktinkorrekt.info/2010/09/17/v-kandidat-till-riksdagen-deltog-i-

motesstorning/ 

Artikel på Politiskt Inkorrekt: ”V-kandidat till riksdagen deltog i mötesstörning” 

75 17 sep 

01:57 

http://tinyurl.com/2epd85r redirectar till: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2151&artikel=4017929 

SverigesRadio.se: ”SD:s torgmöten störs av motdemonstranter” 

http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=db&id=2618460&codingformat=.m

4a&metafile=asx 

Mediafil: ”Utfrågning av Jimmie Åkesson” 

76 17 sep 

07:37 

http://politisktinkorrekt.info/2010/09/17/jimmie-akesson-sd-talar-vid-extrainsatt-

torgmote-idag/ 

Artikel på Politiskt Inkorrekt: ”Jimmie Åkesson (SD) talar vid extrainsatt torgmöte 

idag” 

77 17 sep 

09:10 

http://gfx.aftonbladet-

cdn.se/multimedia/archive/01286/AB_unitedmindsw_1286544w.jpg 

Bild från Aftonbladet på opinionsmätningar 

78 17 sep 

09:52 

http://sdu.nu/annons_helt_uppslag.pdf 

PDF: Annons om SD 

80 17 sep 

10:25 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/d

n-backar-om-sd-annons-haenvisar-till-lagstiftning-

474797?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_cont

ent=pressrelease&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 

Pressmeddelande på MyNewsDesk.com: ”DN backar om SD-annons. Hänvisar till 

lagstiftning” 

82 17 sep 

12:10 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/a

akesson-kringgaar-utestaengningen-deltar-i-svt-s-slutdebatt-direkt-via-naetet-

474964?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_cont

ent=pressrelease&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 

Pressmeddelande på MyNewsDesk.com: ”Åkesson kringgår utestängningen – Deltar i 

SVT:s slutdebatt direkt via nätet” 

85 17 sep 

20:25 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/s

d-s-hemsida-hackad-se-den-alternativa-slutdebatten-haer-

475428?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_cont

ent=pressrelease&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 

Pressmeddelande på MyNewsDesk.com: ”SD:s hemsida hackad – se den alternativa 

slutdebatten här” 

91 18 sep 

10:05 

http://www.youtube.com/watch?v=awqazJMytd8 

YouTube-video: ”Sverigedemokraternas slutdebatt 2010 del 1 av 4” 

http://www.politikerbloggen.se/2010/09/15/36957/
http://privat.bahnhof.se/wb492673/1%20Slutspurt.gif
http://politisktinkorrekt.info/2010/09/16/riksdagskandidat-mp-blaser-i-vuvuzela-vid-sd-mote/
http://politisktinkorrekt.info/2010/09/16/riksdagskandidat-mp-blaser-i-vuvuzela-vid-sd-mote/
http://politisktinkorrekt.info/2010/09/17/v-kandidat-till-riksdagen-deltog-i-motesstorning/
http://politisktinkorrekt.info/2010/09/17/v-kandidat-till-riksdagen-deltog-i-motesstorning/
http://tinyurl.com/2epd85r
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2151&artikel=4017929
http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=db&id=2618460&codingformat=.m4a&metafile=asx
http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=db&id=2618460&codingformat=.m4a&metafile=asx
http://politisktinkorrekt.info/2010/09/17/jimmie-akesson-sd-talar-vid-extrainsatt-torgmote-idag/
http://politisktinkorrekt.info/2010/09/17/jimmie-akesson-sd-talar-vid-extrainsatt-torgmote-idag/
http://gfx.aftonbladet-cdn.se/multimedia/archive/01286/AB_unitedmindsw_1286544w.jpg
http://gfx.aftonbladet-cdn.se/multimedia/archive/01286/AB_unitedmindsw_1286544w.jpg
http://sdu.nu/annons_helt_uppslag.pdf
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/dn-backar-om-sd-annons-haenvisar-till-lagstiftning-474797?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/dn-backar-om-sd-annons-haenvisar-till-lagstiftning-474797?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/dn-backar-om-sd-annons-haenvisar-till-lagstiftning-474797?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/dn-backar-om-sd-annons-haenvisar-till-lagstiftning-474797?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/aakesson-kringgaar-utestaengningen-deltar-i-svt-s-slutdebatt-direkt-via-naetet-474964?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/aakesson-kringgaar-utestaengningen-deltar-i-svt-s-slutdebatt-direkt-via-naetet-474964?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/aakesson-kringgaar-utestaengningen-deltar-i-svt-s-slutdebatt-direkt-via-naetet-474964?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/aakesson-kringgaar-utestaengningen-deltar-i-svt-s-slutdebatt-direkt-via-naetet-474964?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/sd-s-hemsida-hackad-se-den-alternativa-slutdebatten-haer-475428?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/sd-s-hemsida-hackad-se-den-alternativa-slutdebatten-haer-475428?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/sd-s-hemsida-hackad-se-den-alternativa-slutdebatten-haer-475428?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/sd-s-hemsida-hackad-se-den-alternativa-slutdebatten-haer-475428?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.youtube.com/watch?v=awqazJMytd8


 
 

92 18 sep 

14:49 

http://www.youtube.com/watch?v=IdFDhaYTPkY 

YouTube-video: ”SDs pressekreterare Erik Almqvist attackeras av Soran Ismails vän 

på stan..” 

93 18 sep 

15:13 

http://yfrog.com/n55wsjj 

Foto från valkampanjen 

98 19 sep 

11:18 

http://www.facebook.com/pages/Vi-gillar-lika/119473264773566 

Kampanjen ”Vi gillar lika” på Facebook 

 

http://www.youtube.com/watch?v=IdFDhaYTPkY
http://yfrog.com/n55wsjj
http://www.facebook.com/pages/Vi-gillar-lika/119473264773566

