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Abstract 
 

 

The purpose of this dissertation is opening up a new field of study where the social medium 

Twitter and rhetoric meet. One in five swedes use the micro blog service Twitter regularly and 

most of these people are either politicians or interested in politics. This dissertation studies how 

five Swedish politicians argued on Twitter on the big yearly political event Almedalsveckan, 

the summer before the national elections 2014. The goal of the dissertation is to study the 

praxis of argument on Twitter, to discover what successful argumentation looks like on the 

medium. The success of a tweets argumentation is measured in how much it has been spread, 

retweeted, by other users of the medium. This study shows that there indeed is a connection 

between argumentation and retweets on Twitter. The general reasoning on Twitter leaves even 

more information implicit than that of the common enthymeme. The analysis contains both 

good and bad examples of how to cope with implicit premises, and study of these examples is 

the first step to achieve mastery of Twitter argumentation. 
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1. Inledning 
Retoriken föddes genom ett intresse att studera framgångsrik kommunikation, för att kodifiera en 

effektiv praxis.1 Detta var dock i samband med demokratins uppkomst i antikens och mycket har 

hänt med det sättet vi kommunicerar på sedan dess.2 TV, telefon, och diverse internetbaserade 

sociala medier bjuder in till nya sätt att kommunicera, vilket i sin tur bildar ny kommunikativ 

praxis att kodifiera för att utveckla retoriken framåt.  

 

Ett av dessa sociala medier är Twitter, en microbloggtjänst där vem som helst kan skapa ett 

konto och publicera korta budskap, med ett maximalt textomfång på 140 tecken.3 Ett sådant kort 

budskap kallas för en tweet, tweetar i pluralis. Publiken på Twitter är selektiv, varje 

Twitteranvändare väljer vilka konton hen vill följa och detta gör att varje Twitterkonto är ett 

nätverk av varierande storlek. Dessutom går det att som Twitteranvändare retweeta, eller dela 

vidare, en tweet vilket kan leda till stora kommunikativa ringar på vattnet när det kommer till 

budskapsspridning. Dessa budskap kan variera från vilken glass twittraren är sugen på, till tunga 

argument angående en politisk sakfråga. Twitter som medium har vuxit enormt och idag 

använder var femte svensk mediet.4 Twitter är främst använt av politiker och politikintresserade 

individer,5 vilket innebär att det årliga politikevenemanget Almedalsveckan är en tid på året där 

mediet blomstrar. 

 

Retoriken kan behandla långa tal och mångåriga propagandakampanjer men den kan också 

användas på detaljnivå. Bland de minsta texterna retoriken behandlar är enskilda argument. 

Medan formell argumentation är en explicit slutledning härledd av två explicita premisser, 

brukar vår effektiva vardagliga argumentation lämna en premiss osagd. Hur anpassas en 

argumentation ytterligare när det endast finns 140 tecken till förfogande?  

                                                
1 Herrick, James A., The history and theory of rhetoric: an introduction, 5., [rev.] ed., Pearson, Boston, Mass., 2013 

s.27-28. 
2 Herrick, 2013, s.28. 
3 Twitter, ”Välkommen till Twitter!”, [november 2014], www.Twitter.com, Hämtad 20/5-2015. 
4 Pamela, Davidsson, ”Instagram årets svenska sociala medie-raket”, 23/10-2014 https://www.iis.se/blogg/instagram-

arets-sociala-medie-raket/ Hämtad 20/5-2015. 
5 Pamela, Davidsson, ”Grattis på födelsedagen, Twitter!”, 20/3-2015, https://www.iis.se/blogg/grattis-pa-

fodelsedagen-Twitter/ Hämtad 20/5-2015. 

http://www.twitter.com/
https://www.iis.se/blogg/instagram-arets-sociala-medie-raket/
https://www.iis.se/blogg/instagram-arets-sociala-medie-raket/
https://www.iis.se/blogg/grattis-pa-fodelsedagen-twitter/
https://www.iis.se/blogg/grattis-pa-fodelsedagen-twitter/
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera politikers argumentation över mediet Twitter under 

Almedalsveckan 2014, vilken ägde rum mellan söndagen den 29 juni och söndagen den 6 juli.6 

Detta för att undersöka hur effektiv argumentation kan se ut, med mediet Twitter som ram. En 

grundläggande utgångspunkt för studien är att det går att se en tweets relativa spridning som ett 

mått på argumentationens effektivitet. Denna utgångspunkt innebär att ett av de retoriska målen 

med Twitterargumentation är att, med hjälp av andra twittrare, nå så många som möjligt. 

 

Vilka gemensamma drag kan urskiljas i politikernas Twitterbaserade argumentation? Går det att 

urskilja mönster i de tweetar som är mest spridda, i relation till de som är minst spridda? Vilka 

gemensamma nämnare går att urskilja bland de tweetar som har högst relativ spridning? Genom 

att söka svar på dessa frågor ämnar denna uppsats finna exempel på hur effektiv argumentation 

kan se ut på Twitter. 

1.2 Tidigare forskning 

Det existerar en stor forskningslucka i mötet mellan argumentation och Twitter, samt andra 

sociala medier. En för denna uppsats relevant vetenskaplig artikel är skriven av Palakorn 

Achananuparp, Ee-Peng Lim, Jing Jiang och Tuan-Anh Hoang från Singapore Management 

University, vilken behandlar spridningsbeteenden bland Twitteranvändare. Då kopplingen till 

argumentation saknas har artikelns resultat inte varit användbart för denna uppsats. Däremot 

bekräftar deras grundläggande beteendemodell den här uppsatsens grundläggande utgångspunkt: 

att antalet retweetar en tweet erhåller signalerar tweetens styrka.7 

2. Teori 
Teoriavsnittet redogör kort för de olika formerna av slutledning, kallade syllogismer och 

enthymem, med avseende till hur vi i vardaglig argumentation väljer att utelämna delar av våra 

resonemang. Vidare behandlas Stephen E. Toulmins argumentationsmodell för att gestalta hur 

dessa utelämnade element fungerar och hur de kan identifieras. Avslutningsvis presenteras Lloyd 

F. Bitzers teori om den retoriska situationens beståndsdelar, samt de retoriska begreppen kairos 

                                                
6 Almedalsveckan, ”Program 2014”, [juni 2014], http://Almedalsveckan.info/event/list/2014, Hämtad 8/5-2015. 
7 Palakorn, Achananuparp. Ee-peng, Lim. Jing, Jiang & Tuan-Anh, Hoang. “Who is Retweeting the Tweeters? 

Modeling, Originating, and Promoting Bahaviors in the Twitter Network”. ACM transactions on management 

information systems [Elektronisk resurs], Association for Computing Machinery, New York, NY, 2012, s.13:28. 

http://almedalsveckan.info/event/list/2014
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och doxa, vilka tillsammans kan användas för att beskriva olika aspekter av kontexten materialet 

argumenterar i. 

2.1 Retorisk argumentation 

Formella argument, också kallade syllogismer, är en slutledning som tenderar att bestå av två 

premisser, från vilka en slutsats kan härledas.8 Denna typ av slutledning används ofta i logiken 

med fokus på om slutledningen är giltig, det vill säga om argumentet håller. För att detta ska 

kunna kontrolleras är det viktigt att ställa upp de båda premisserna och slutsatsen explicit.9 Ett 

exempel på en syllogism kan vara:  

 

Sokrates är en människa; 

Alla människor är dödliga; 

Alltså är Sokrates dödlig.10 

 

Det bör vara uppenbart att de två övre raderna i denna klassiska uppställning leder fram till den 

understa. Om syllogism innehåller två sanna premisser innebär det också att slutledningen är 

sann.11 Ett enthymem liknar en syllogism men det är en retorisk slutledning där en eller flera 

delar av argumentet är implicita, för auditoriet att själv fylla i.12 Av effektivitetsskäl är det så vi 

oftast argumenterar. Att sätta upp ovanstående exempel som ett enthymem skulle kunna se ut 

såhär: 

 

Sokrates är en människa; 

Alltså är Sokrates dödlig. 

 

Detta sätt att utelämna premisser fungerar genom att mottagaren också engageras av argumentet. 

Att vara för explicit skulle kunna innebära att mottagaren av argumentationen känner sig 

förminskad, eller tråkas ut.13 

 

                                                
8 Aristoteles & Johanna, Akujärvi, Retoriken, 1. utg., Retorikförlaget, Ödåkra, 2012, s.43. 
9 Charlotte, Jørgensen & Merete, Onsberg, Praktisk argumentation: grundbok i retorisk argumentation, 

Retorikförlaget, Åstorp, 2008, s.15. 
10 Aristoteles & Akujärvi, 2012, s.43. 
11 Aristoteles & Akujärvi, 2012, s.43. 
12 Aristoteles & Akujärvi, 2012, s.44. 
13 Jørgensen, & Onsberg, 2008, s.22. 
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Den primära teoretiska begreppsapparaten denna uppsats använder sig av är Stephen Toulmins 

modell för analys av argumentation. Denna studie använder svenska översättningar av Toulmins 

begrepp, baserat på Charlotte Jørgensen och Merete Onsbergs bok Praktisk argumentation.14 

Jørgensen och Onsberg definierar retorisk argumentation som kommunikation med avsikten att 

vinna anslutning till en grundad ståndpunkt, och det rör frågor om vilka det kan råda tvivel.15  

 

Argumentets anledning är påståendet, det som Toulmin på engelska benämner claim, men 

eftersom detta påstående är ifrågasättbart behöver vi styrka detta med att presentera en grund för 

det.16 Grunden, på engelska: data, behöver vara lättare att acceptera för mottagaren än det 

påstående för vilket den agerar stöd.17 Grunden är svaret på frågan: vad bygger du det påståendet 

på? Jørgensen och Onsberg menar att både påståendet och dess grund oftast är explicita.18 För att 

en grund ska kunna leda fram till ett påstående behövs dock ytterligare en premiss, vilket vi kan 

se i exemplet på en syllogism ovan. Grunden och påståendet knyts samman med en typ av 

premiss som kallas för garant, eller warrant på engelska.19 Garanten är oftast, men inte alltid, en 

generell regel och tenderar att vara implicit i vardaglig argumentation.20 Den som accepterar ett 

påstående baserat på den grund som presenteras accepterar också garanten, oavsett om denna är 

explicit eller implicit.21 Jørgensen och Onsberg menar att garanten tenderar att vara implicit 

oftare än explicit, att även grunden ibland är implicit men att det är mycket ovanligt att 

påståendet är implicit.22 Med Toulmins argumentationsmodell kan ovanstående exempel ställas 

upp så här: 

 
Grund        Påstående 

Sokrates är en människa     Sokrates är dödlig 

     Garant 

     Alla människor är dödliga 

 

                                                
14 Jørgensen & Onsberg, 2008, s.28. 
15 Jørgensen & Onsberg, 2008, s.12. 
16 Stephen, E. Toulmin, The Uses of Argument, Updated ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2003, s.90. 
17 Jørgensen & Onsberg, 2008, s.18. 
18 Jørgensen & Onsberg, 2008, s.11. 
19 Toulmin, 2003, s.90-91. 
20 Jørgensen & Onsberg, 2008, s.18. 
21 Jørgensen & Onsberg, 2008, s.17. 
22 Jørgensen & Onsberg, 2008, s.23. 
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I vissa delar av denna studie används förkortningar för dessa tre fasta element. Dessa är baserade 

på Jørgensen och Onsbergs terminologi. Grund förkortas G, påstående; P och garant förkortas 

med Ga.23 

 

Påståendet, grunden och garanten hör till Toulmins grundmodell och alla tre av dessa fasta 

element behöver vara närvarande, implicit eller explicit för att ett argument ska kunna fungera, 

men utöver dessa finns en utökad modell med begrepp som kan användas i en argumentation.24 

Styrkemarkörer, ursprungligen: qualifiers, signalerar hur starkt grunden, genom garanten, stödjer 

påståendet och det kan ge argumentet styrka genom ärlighet.25 På liknande sätt fungerar villkor, 

rebuttal, vilket säger i vilka undantagsfall grunden, genom garanten, inte stödjer påståendet.26 Då 

garanten ofta är en generell regel eller ett allmänt förgivettagande kan även det ifrågasättas och 

för detta ändamål finns understöd, engelska: backing, som används för att visa att även garanten 

är värd att lita på.27 Det är återigen värt att betona att dessa tre fria element, till skillnad från de 

fasta elementen, inte finns med i alla argument. Understöd, styrkemarkör och villkor räknas 

därför bara om dessa är explicit uttryckta. Toulmins utökade modell skulle kunna förstås så här: 

 
Grund      Styrkemarkör   Påstående 

Sokrates är en människa   Med största sannolikhet Sokrates är dödlig 

   Garant      

   Alla människor är dödliga 

 

Understöd    Villkor 

 Vi har sett empiri för att  Om inte Sokrates är ett undantag 

 

Jørgensen och Onsberg vidrör problematiken i att utläsa och tolka argumentation i och med 

enthymemets grad av underförståddhet, och att det inte finns en given språklig funktion som alla 

argument håller sig till. Det finns dock indikatorer på att en grund, garant eller ett påstående 

presenteras, dessa kallar Jørgensen och Onsberg för argumentmarkörer. Det handlar om ord som 

indikerar hur resonemanget hålls samman såsom; ”alltså”, ”eftersom” och ”så” med flera. För att 

                                                
23 Jørgensen & Onsberg, 2008, s.16. 
24 Jørgensen & Onsberg, 2008, s.28. 
25  Toulmin, 2003, s.94. 
26  Toulmin, 2003, s.94. 
27  Toulmin, 2003, s.96. 
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exemplifiera detta kan det se ut: ”G (och Ga) alltså P” eller ”P eftersom G (och Ga)”.28 Får dessa 

argumentmarkörer plats i effektiv Twitterbaserad argumentation? 

2.2 Kairos, Doxa och Bitzers syn på den retoriska situationen  

Lloyd F. Bitzer menar att all retorik är beroende av sin situation,29 och dennes teoretiska ramverk 

ger adekvata möjligheter att beskriva den retoriska situation ur vilken denna studies material 

hämtats. På detta sätt fungerar situationsanalysen som en grov kartläggning över 

Almedalsveckan som tillställning, mot vilken vi kan ställa tweeten för att förstå dem närmare. I 

denna uppsats används de svenska översättningarna av Bitzers begrepp som Elmelund Kjeldsen 

använder sig av.30 Bitzers retoriska situation börjar i ett problem, eller kanske mer neutralt sagt 

ett retoriskt syfte, vilket är retoriskt endast om det kräver retorik för att åtgärda.31 Då den 

retoriska situationen är en situation som kan lösas med kommunikativa medel krävs också en 

publik vilka genom retorik kan övertygas och inspireras till att göra någonting åt det retoriska 

problemet.32 Den tredje delen av den retoriska situationen, de tvingande omständigheterna, är en 

samling av allt annat som hör situationen till såsom en pressande tidsbegränsning, språkliga 

begränsningar eller vad publiken har för bild av sändaren sedan innan. Då i princip allt kan 

inkluderas som tvingande omständigheter varierar dessa kraftigt från situation till situation.33 

 

Ett annat begrepp som hör till retorisk situationsanpassning är kairos vilket syftar på ett kritiskt 

tillfälle där det finns möjlighet att agera. Men kairos är inte entydigt, det definieras också som 

något som manar till handlingskraftigt agerande och det kan också sägas uttrycka vad som är 

lämpligt vid vilket tillfälle, med fokus på den temporala aspekten, snarare än den sakliga.34 Att 

missa kairos innebär att ett gyllene tillfälle att agera går förlorat, och med detta kanske hela den 

retoriska situationen.35 Aristoteles kopplade kairos till känslor,36 vilket kan läsas som att kairos 

                                                
28 Jørgensen & Onsberg, 2008, s.20. 
29 Lloyd F. Bitzer, “ The Rhetorical Situation”, Philosophy & rhetoric [Elektronisk resurs], Pennsylvania State 

University Press, University Park, 1968 vol. 1:1 s.1. 
30 Jens, E. Kjeldsen, Retorik idag: introduktion till modern retorikteori, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008 s.85. 
31 Bitzer, 1968, s.6-7. 
32 Bitzer, 1968, s.7-8. 
33 Bitzer, 1968, s.8. 
34 Thomas O. Sloane, (red.), Encyclopedia of rhetoric, Oxford University Press, Oxford, 2001, s.413. 
35 Sloane, 2001, s.414. 
36 Sloane, 2001, s.414. 
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konkret ligger hos publiken. Det är nämligen publikens känslor som öppnar upp för den retoriska 

möjlighet som kairos innebär. 

 

Ytterligare ett begrepp existerar vilket knyter ihop talaren och publiken: doxa. Doxa handlar om 

de föreställningar, verklighetsuppfattningar och allmänna förgivettaganden som kännetecknar en 

grupp eller ett samhälle.37 Dessa oskrivna regler och outtalade sociala kontrakt dikterar vad vi 

uppfattar som rätt eller fel, bra eller dåligt, sant eller falskt, etcetera. Doxa kan vara vetenskapligt 

svårhanterligt då denna varken går att mäta eller ens nödvändigtvis handlar om rationalitet så 

mycket som traditioner.38 Begreppet kan också handla om tankesystem som delas av fler 

personer, det som Fleck kallar för tankekollektiv, och är något som alla människor kulturellt 

socialiseras in i.39 Doxa är i regel osynlig då det är denna som styr vad det är vi tar för givet, men 

ett bra exempel på när doxan blir påtaglig är vid kulturkrockar, möten med någon som bär på 

sanningar, traditioner och vanor som skiljer sig från våra egna. Doxa är viktigt att beakta i alla 

former av analyser som innefattar outtalade element och det är värt att betona att även tolkningar 

är beroende av doxa. I och med att jag som analytiker bör kunna anses dela doxa med twittrarna 

på Almedalsveckan 2014 är det rimligt att anta att mina tolkningar ligger nära det twittrarna 

menat. 

3. Material och metod 
Denna studie är både kvantitativ och kvalitativ. Den kvantitativa aspekten av uppsatsen har att 

göra med statistiken som presenteras i del 4.2 samt de data som presenteras i den uppställning 

som utgör denna uppsats bilaga. De kvalitativa aspekterna utgörs av analyser vilka teoretiskt 

vilar på Toulmin men utförs hermeneutiskt. Vad detta innebär, vilka konsekvenser det har fått 

och hur studien gått till mer detaljerat avhandlas nedan.  

3.1 Urval 

Materialet behandlar fem twittrande individer med partipolitisk anknytning och dessa personers 

samlade tweetar under det stora politikerevenemanget Almedalsveckan 2014, med avsikt att få 

ett så brett urval som möjligt inom rimliga ramar. Då syftet med uppsatsen är att studera 

argumentationspraxis övergripande och inte bara för en mindre grupp inledde jag sökandet med 

                                                
37 Mats, Rosengren, Doxologi: en essä om kunskap, Rhetor, Åstorp, 2002, s.68. 
38 Rosengren, 2002, s.68. 
39 Rosengren, 2002, s.38-39. 
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att hitta twittrare från de utvalda partierna. För att materialet ska vara jämförbart behövde 

tweetarna hämtas från en relativt kort tidsperiod som engagerade alla aktuella partier och för 

detta ändamål lämpade sig Almedalsveckan valåret 2014 ypperligt.  

 

Då denna studie intresserar sig för individers argumentationspraxis, snarare än organisationers 

eller föreningars, valdes partiernas officiella Twitterkonton bort. En funktion Twitter har är att 

det går att skapa listor med twittrare och dessa listor går också att följa, på samma sätt som 

individuella Twitterkonton. Varje undersökt parti följde minst en sådan lista med twittrare vilka 

har uttalade partipolitiska åsikter. Via dessa listor har twittrare valts ut som: 1) närvarat på 

åtminstone en del av Almedalsveckan, 2) aktivt twittrat under denna tidsperiod och 3) för 

jämförbarhetens skull, har ett följarantal som inte understeg 3700 men heller inte översteg 6200 

vid insamlingen måndagen den 20 april 2015 klockan 12:00. Utifrån dessa premisser har fem 

twittrare valts, de första två från Socialdemokraterna och Moderaterna, som representanter för 

etablerade vänster- högerpolitiker. En twittrare från Miljöpartiet dels på grund av partiets 

miljöprägel samt att det, trots en större tendens åt vänsterpolitik, ligger mellan vänster-och 

högerblocken. Slutligen har också twittrare från Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna 

valts, en per parti, då dessa partier båda är förhållandevis unga och dessutom kan ses som 

extrema poler på den politiska skalan. 

 

Observera att detta urval inte är ämnat att säga något om olika partiers argumentationspraxis på 

Twitter. Att påstå att ett partis totala kommunikativa kompetens över mediet Twitter går att 

undersöka genom att studera endast en person med partiets åsikter är inte vetenskapligt hållbart. 

Följaktligen bör alla dessa twittrare betraktas som politiskt intresserade argumenterande 

individer med olika åsikter. För att hitta tweetar från Almedalsveckan 2014 har en sökning gjorts 

med följande ord i sökfältet på Twitters officiella hemsida:  

 

from:[twittrare] since:2014-06-29 until:2014-07-06 exclude:replies 

 

[twittrare] ersätts för varje enskild sökning med sitt Twitteralias utan @. Till exempel utformas 

en sökning på kontot @SisselaNB som: from:SisselaNB since:2014-06-29 until:2014-07-06 
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exclude replies.40 Efter sökning har visningsalternativet, att visa alla tweetar, valts istället för 

endast de mest populära och de har katalogiserats kronologiskt baklänges, twittrare för twittrare i 

ett excel-dokument.41 Observera att sökningen ämnade exkludera konverserande tweetar då 

dessa skulle kräva en djupare kvalitativ analys för att förstå fullständigt. Vissa tweetar som 

inleddes med @[Twitteralias] uteslöts dock inte av den grundläggande sökningen, vilket innebar 

att dessa istället uteslutits vid det manuella katalogiseringsarbetet. Värt att påpeka är alltså att när 

analysen hänvisar till alla tweetar, eller alla tweetar under Almedalsveckan syftar den alltså på 

alla tweetar under Almedalsveckan som inte är en dela av en konversation, då dessa tweetar inte 

finns dokumenterade i bilagan. 

 

Varje tweet har katalogiserats tillsammans med detaljer om antal retweetar, antal 

favoritmarkeringar, vilka hashtaggar som använts, vilket datum det publicerats och om det 

innehåller någon bild, länk eller något filmklipp. Detta för att kunna urskilja mönster i vilka 

Twitter funktioner som genererade mest spridning. Vissa länkar i vissa tweetar har en 

förhandsvisning av en bild som finns på sidan till vilken länken går. Dessa förhandsvisningar har 

noterats, men betraktas inte som bilder då twittraren inte har samma möjligheter att välja hur 

förhandsvisningen ska se ut. 

 

Det finns tweetar i bilagan vilka är av en väldigt personlig karaktär och inte är kopplade till 

politiska intressen. Dessa, icke-politiska tweetar, har exkluderats från argumentationsanalys, med 

anledning av studiens ringa omfång. Ovanstående sållning baseras på hypotesen att de tweet som 

handlar om politik i större mån är argumenterande, speciellt i valtider. De tweetar som bedömts 

som icke-politiska har gråmarkerats i bilagan men de räknas fortfarande in i twittrarens totala 

tweetantal för studien. Studiens totala material är således de 212 tweetar som finns 

dokumenterade i bilagan, trots att endas 82 av dessa ses som argument. 

3.2 Analysprocess och terminologi 

Efter katalogisering och sållande av tweetar började analysfasen. Detta innebar ett kvalitativt 

granskande av varje enskilt tweet vilket antingen resulterade i en rödmarkering av tweetens rad 

följt av ett “Nej” i radens andra kolumn eller en ytlig argumentationsanalys där de olika 

                                                
40 För URL till varje tweet som ingår i studien, se bilaga. 
41 Se bilaga. 
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närvarande delarna av Toulmins argumentationsmodell ställts upp på samma rad i Excel-

dokumentet, samt ett “Ja” i tweetens andra kolumn. Eftersom ett argument definieras som ett 

resonemang byggt av två stycken informationer av vilka den ena utgör ett skäl för den andra,42 är 

detta det huvudsakliga kriteriet för definitionen om en tweet är argumenterande eller ej. Ett 

argument behöver alltså ha en punkt A, en godtagbar grund som genom garanten kan ta sig till 

punkt B, påståendet. I analysarbetet har jag utgått från premissen att vilka som helst och hur 

många som helst av dessa element kan vara implicita, vilket har gjort att resonemanget, rörelsen 

från grund till påstående har varit den huvudsakliga skiljelinjen mellan tweet och 

argumenterande tweet. Denna rörelse har saknats bland annat i tweetar som bara är en länk eller 

där en länk postats tillsammans med budskap i stil med ’jag håller med vad artikelförfattaren 

skriver’. Tweetar med filmklipp har också rödmarkerats även om filmklippet går att se som 

argumenterande, om inte texten i tweeten argumenterat själv. Denna avgränsning har gjorts av 

praktiska skäl. Det finns inget maximalt minutantal för filmklipp som kan länkas i en tweet och 

studiens ringa omfång har uteslutit djupare studier av dessa filmer. 

 

För djupare tolkning av materialet har hermeneutiska principer och tolkningsmetoder tillämpats. 

Hermeneutiken är en tolkningslära med antika anor,43 vilken syftar till att uppnå större kunskap 

genom möten mellan redan existerande kunskap.44 Detta sker genom en tolkningsprocess som 

måste vara öppen och försiktig i sina omdömen.45 Hermeneutiken som tolkningslära är analytisk, 

då den beskriver tolkning som en cirkelprocess. Den hermeneutiska cirkeln kallas processen som 

går ut på att bryta ner det studerade i bitar, förstå dessa, sätta ihop det till en helhet igen och med 

denna process generera ny förståelse för studieobjektet. Sen återupprepas denna process med 

ytterligare förståelse för varje varv i cirkeln.46 

 

Det finns vissa uttryck och förkortningar som krävs för att förstå uppställningen av 

analysresultatet. Både i bilagan och del 4.2, där uppställningar av argumenten behandlas, innebär 

text inom parentes att något är implicit. Explicit text skrivs som vanligt utan parantes. För att 

                                                
42 Jørgensen & Onsberg, 2008, s.11. 
43 Ödman, Per-Johan, Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik, 2., [omarb.] uppl., Norstedts 

akademiska förlag, Stockholm, 2007, s.13. 
44 Ödman, 2007, s.11. 
45 Ödman, 2007, s.30. 
46 Ödman, 2007, s.98-99. 
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kunna ställa upp tweetar har dessa, som tidigare nämnts, tolkats och återgivits i omskriven form, 

vanligtvis med andra ord än i originaltweeten. Hakparenteser används för att markera att ett 

innehåll finns i en länk, i en bild eller på annat sätt inte direkt i texten. Som exempel på hur detta 

använts ser vi tweet #113: 

Bedrövligt att inte mer hänt! http://mobil.dn.se/motor/malin-far-inte-jobb-som-bilmekaniker/ … 

Påstående Grund Garant 

(Vi behöver fortfarande jobba för 

jämställdhet.) 

[Länk Artikel] Malin får inte 

jobb som bilmekaniker. 

(Kön ska inte begränsa våra 

karriäralternativ.) 

 

I exemplet ovan ser är både påståendet och garanten implicita då dessa aspekter inte står 

uttryckligen i tweetcitatet, och detta markeras med att sätta dessa element inom parenteser. 

Argumentets grund, det enda som egentligen står att finna i tweeten, går att se explicit genom 

texten i länken ”[…]/malin-far-inte-jobb-som-bilmekaniker/[…]”, eller mer troligt: Malin får inte 

jobb som bilmekaniker. Att detta är titeln på en längre artikel som handlar om just detta går att se 

redan innan klicket som bekräftar detta. Hade inte detta gått att se utan att klicka på länken hade 

tweet #113 inte räknats som ett argument i denna uppsats, då det hade krävts ett klick för att alls 

ta del av argumentationen. I uppställningen markeras länkens relevans med hakparenteser, men 

eftersom grunden går att förnimma i texten står den ändå helt utan parenteser vilket signalerar att 

den är explicit. 

 

I fall att dessa explicit fått plats i tweetens begränsade teckenomfång har de tre elementen från 

Toulmins utökade argumentationsmodell, understöd, villkor och styrkemarkörer markerats. 

Dessa tre element är dock, på grund av att de inte är obligatoriska, bara noterade om de explicit 

står att finna i materialet.  

 

När uppställningen och de ytliga argumentationsanalyserna avslutats har tweetens relativa 

spridning, eller spridningsfaktor, räknats ut genom formeln: 

 

S=R/(F/1000) 

 

S står för spridningsfaktorn, R för antalet retweetar tweeten erhållit vid inhämtandet av 

materialet och F är antalet följare vid samma tidpunkt. Att dela följarantalet, vilket som bekant 
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rör sig mellan 3700 och 6200, i 1000 handlar om bekvämligheten att slippa siffror med många 

nolldecimaler. Ytterligare statistik, såsom procentsatser för argument-halten av det totala 

materialet eller antalet av dessa argument som har ett explicit påstående, har räknats in, 

sammanställts och redovisas mer utförligt under 4.2 Analysresultat. Observera att statistiken är 

baserad på hela materialet, de tweetar som står att finna i bilagan, oavsett om en tweet är 

rödmarkerad, gråmarkerad eller vitmarkerad räknas den in till varje twittrares Twitteraktivitet 

som inte är konverserande. Värt att notera är att studien använder sig av både formuleringarna 

”relativ spridning” och ”spridningsfaktor” för språklig variation, dock är dessa begrepp helt 

synonyma med varandra.  

 

För att kunna förstå materialet som retoriska artefakter har en övergripande retorisk situation 

enligt Bitzer utarbetats för Almedalsveckan 2014, vilken presenteras i 4.1.3 i samband med 

resten av analysen. Denna gemensamma kontextualisering är en generalisering och kommer inte 

fullständigt kunna avspegla varje enskild kontext som varje tweet skrivits i. Detta hade varit 

problematiskt om denna studie varit en mer kvalitativ studie, men då de kvantitativa delarna av 

denna studie är dominerande finns inget bättre alternativ än att ge en stor, bred bild. För de 

tweetar som är explicit uppställda i 4.2 kommer närmare kontext att ges i samma stycke.  

 

I analysresultatet ställs de tweetar med högst spridningsfaktor upp i del 4.2.2 för att kunna 

granskas närmare. Dessa är tio till mängden och gemensamt för dem är att de alla har en relativ 

spridning på minst fem, men utav dessa tio tweet är endast nio argumenterande. Som kontrast till 

de mest spridda tweeten ställs de nio argumenterande tweetar som inte spritts alls också upp och 

redogörs för i 4.2.3. I diskussionens syntes jämförs och diskuteras de tendenser som respektive 

gruppering av tweetar kan påvisa. 

 

3.3 Metodproblem 

Ett möjligt problem är att det passerat nästan ett helt år sedan Almedalsveckan 2014 vilket 

innebär att det kan ha tillkommit följare sedan tweeten som studeras twittrades. Detta går inte att 

göra något åt i dagsläget, istället har följarantalet dokumenterats vid samma tid för samtliga 

twittrare för att göra så att lika mycket tid förflutit sedan Almedalsveckan för alla Twitterkonton. 

Detta gör att de olika Twitterkontona har samma förutsättningar vid studiens jämförelse. 
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Angående jämförbarhet är just jämförbarheten mellan de utvalda Twitterkontona en känslig 

faktor. Dessa har valts för att de har siffror som är någorlunda jämförbara men, då det ändå är en 

differens på 2361 följare mellan den med högst och lägst följarantal är spannet stort. Dock visar 

analysresultatet att relativ spridning beror mer på andra faktorer än denna skillnad i följarantal. 

 

En tolkningsprocess är nödvändig för att göra det implicita explicit, vilket i sin tur krävs för att 

genom granskning av både det sagda och det osagda förstå tweeten.47 Som så kräver studiet av 

tweeten en viss subjektivitet,48 vilket innebär att uppställningarna av tweeten inte är att betrakta 

som den ursprungliga tweetarens sanna resonemang utan som tolkningar av en person i publiken. 

Det finns hermeneutiska arbetsprinciper som behöver följas för att i största möjliga mån undvika 

att styras av sin egen subjektivitet under tolkningsprocesser. De är sätt att vetenskapligt förhålla 

sig till den egna subjektiviteten.49 För att undvika att tolka om ett studieobjekt till något som 

stödjer en hypotes vi redan har, är det viktigt att ha ett öppet förhållningssätt. Detta innebär att 

den som granskar är beredd på att kunna hitta något nytt som denne kanske inte alls hade väntat 

sig.50 Jag har hela tiden varit beredd på risken att materialets urval inte alls skulle vara 

argumenterande och vid varje argumentationsanalys har jag frågat mig om det ens går att se som 

ett argument. Vid ett ja har detta lett till ett kritiskt ifrågasättande: är detta rimligt? Därefter har 

analysarbete påbörjats och vissa tweetar har övergivits även halvvägs in i analysprocessen. 

Dessutom har jag resonerat explicit runt tweeten i de fall som presenteras i 4.2, vilket gör att 

resonemangen går att följa. På detta sätt har jag också förhållit mig till val av tolkning och 

förmedling av förståelse, genom explicita resonemang.51 Ett exempel på ett sådant tolkningsval 

är, vilken del av en tweet som är att betrakta som vilken argumentationselement. Detta är extra 

relevant då ett påstående och en grund kan se i princip identiska ut.52 De flesta tolkningar har 

gjorts genom en kontextualisering av tweeten och kontextualisering av de uttolkade delarna av 

argumentet, en process som kräver hänsyn till koherenskriteriet. Detta innebär att tolkningarna 

                                                
47 Ödman, 2007, s.62. 
48 Ödman, 2007, s.63. 
49 Ödman, 2007, s.236. 
50 Ödman, 2007, s.237. 
51 Ödman, 2007, s.240. 
52 Jørgensen & Onsberg, 2008, s.35. 
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av delarna ska bekräfta tolkningen av helheten och vice versa,53 vilket jag noga kontrollerat 

under tolkningsprocessen. 

 

Slutligen är det värt att poängtera att alla studiens resultat i grund och botten endast kan sägas 

stämma sett till materialets förutsättningar. I och med att situationen utspelar sig precis innan ett 

val är det enda säkra resultatet att säga att argumentation på Twitter är populärt i valtider, samt 

att det som denna uppsats dokumenterar som effektiv Twitterargumentation egentligen är det i 

just denna specifika kontext. Om de rekommendationer som förs fram i denna uppsats resultat 

faktiskt bidrar till hög spridning går inte att säga förrän dessa rekommendationer testats praktiskt, 

medvetet och systematiskt. 

4. Analys 
Analyskapitlet består av två större delar. 4.1 Kontexten ger inblick i den bakgrund som är 

nödvändig för alls kunna analysera materialet. 4.2 Analysresultat presenterar ett urval av 

analysresultaten i bilagan. De tweetar som presenteras redogörs för genom explicita resonemang, 

vilka visar tankebanorna bakom tolkningsarbetet samt relevant kontext som påverkat dessa 

tolkningar. Dessutom presenteras och problematiseras de argumentationsmönster som uppdagats.  

4.1 Kontexten 

Denna del innehåller tre mindre sektioner. Först presenters Almedalsveckan 2014 som fenomen 

och politisk arena, därefter ges inblick i vilka de utvalda twittrarna är samt deras partitillhörighet. 

Slutligen genomförs en övergripande retorisk situationsanalys utifrån Lloyd F. Bitzers deviser. 

Denna analys är att betrakta som en grov kartläggning mot vilken materialet kontextualiseras. 

4.1.1 Almedalsveckan 2014 

Almedalsveckan är Sveriges största politiska mötesplats och som namnet antyder handlar det om 

ett nästan veckolångt evenemang hållet i och runt Almedalen, en park i Visby. Nuförtiden är det 

dock en så stor tillställning att det finns programpunkter, evenemang och mingel i hela Visby.54 

Almedalsveckan börjar traditionsenligt på söndagen vecka 26 och fortlöper en hel vecka för att 

avslutas söndagen vecka 27. Almedalsveckan erbjuder bland annat många evenemang, 

seminarier och mingel som är kostnadsfria och öppna för allmänheten. Veckan präglas ofta av 

                                                
53 Ödman, 2007, s.238-239. 
54 Almedalsveckan, ”Hitta rätt under Almedalsveckan – sida 1”, [mars 2014], http://www.almedalsveckan.info/24507, 

Hämtad 15/5-2015. 

http://www.almedalsveckan.info/24507
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nätverkande mellan olika företag, organisationer och samhällsinstanser och på plats finns allt 

från privatpersoner till partiledare. Almedalsveckans egen hemsida beskriver öppenheten och 

inkluderandet som unikt, både nationellt och internationellt.55 Almedalsveckan finansieras av de 

åtta riksdagspartierna,56 vilka var och ett erhåller en egen dag under denna dryga vecka, på 

vilken varje partiledare håller ett så kallat Almedalstal på scenen i Almedalsparken. En relevant 

detalj för vissa tweetar är att Almedalsveckan ägde rum samtidigt som de senare delarna av 

världsmästerskapen i fotboll 2014.57 

4.1.2 Twittrarna 

Nedan presenteras, i alfabetisk ordning, de fem Twitterkonton vars icke-konverserande tweetar 

under Almedalsveckan 2014 utgör denna studies material. Informationen här är hämtad direkt 

från Twitter den 11/5-2015, med undantag från följarantalet som samlades in klockan 12:00 den 

20/4-2015. I och med att de olika twittrarna har valt att skriva olika saker i sina profiler ser inte 

alla uppställningar likadana ut. Längst ner för varje twittrare finns en mindre tabell som visar 

dennes Twittertendenser när det kommer till användning av bilder, länkar, filmklipp och 

hashtaggar. Dessa är återgivna i procent med undantag av hashtaggarna vilka är återgivna i: 

[antal hashtaggar totalt förkommande]/[antal tweet totalt publicerade]. Detta då det inte är 

ovanligt att använda sig av flera hashtaggar i ett och samma tweet. Det bästa exemplet på detta är 

@Pernil, som använt 44 hashtaggar utspritt över 41 tweetar. I en procentuell uppställning skulle 

denna ha 107% hashtaggar, vilket är missvisande då det finns tweetar publicerade av @Pernil 

som inte alls innehåller hashtaggar.58 På grund av detta är dessa siffror att betrakta som 

indikatorer på hur twittrarna använder Twitter olika.  

 

 

 

 

                                                
55 Almedalsveckan, ”Almedalsveckan – en tradition i ständig utveckling”, [mars 2010], 

http://www.Almedalsveckan.info/1100, Hämtad 6/5-2015. 
56 Almedalsveckan, ”Välkommen till Almedalsveckan i Visby”, [mars 2015], http://www.almedalsveckan.info/, Hämtad 

20/5-2015. 
57 Världsmästerskapen i fotboll hölls mellan 12/6-2014 och 13/7-2014 enligt arrangören FIFAs officiella hemsida. 

FIFA, ”Matches”, [juli 2014], <http://www.fifa.com/worldcup/archive/brazil2014/matches/index.html>, Hämtad 8/5-
2015. Jfr detta med datumen som Almedalsveckan ägde rum mellan 29/6-2014 och 6/7-2014 enligt Almedalsveckans 
officiella hemsida. Almedalsveckan, ”Program 2014”, [juli 2014], http://Almedalsveckan.info/event/list/2014, Hämtad 
8/5-2015. 
58 Se bilaga. 

http://www.almedalsveckan.info/1100
http://www.almedalsveckan.info/
http://www.fifa.com/worldcup/archive/brazil2014/matches/index.html
http://almedalsveckan.info/event/list/2014
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@HilleviLarsson59 

Namn: Hillevi Larsson 

Profilbeskrivning: Riksdagsledamot Socialdemokraterna 

Bor i: Malmö, Sverige 

Twittrar sedan: Mars 2009 

Antal följare 20/4: 6134 

Spridningsfaktor i snitt: 0.27 

Bild/tweetar i % Länk/tweetar i % Film/tweetar i % Hasttaggantal/tweetantal 

2% 56% 0% 0/41 

@JakopDalunde60 

Namn: Jakop Dalunde 

Profilbeskrivning: Riksdagsledamot för @miljöpartiet. Försvarspolitisk talesperson och leder riksdagsgruppens 

miljö & utrikes-team 

Bor i: Stockholm 

Hemsida: jakopdalunde.se 

Twittrar sedan: Maj 2007 

Antal följare 20/4: 5022 

Spridningsfaktor i snitt: 0.41 

Bild/tweetar i % Länk/tweetar i % Film/tweetar i % Hasttaggantal/tweetantal 

0% 27% 3% 6/30 

@PaulaBieler61 

Namn: Paula Bieler 

Profilbeskrivning: SD:s talesperson i jämställdhets-, integrations-, minoritets- & familjefrågor. Socialkonservativ 

särartsfeminist mm. Respekt & ett öppet Sinne värderas högt! 

Bor i: Uppsala, Sverige 

Hemsida: paulabieler.se 

Twittrar sedan: April 2012 

Antal följare 20/4: 4603 

Spridningsfaktor i snitt: 0.26 

Bild/tweetar i % Länk/tweetar i % Film/tweetar i % Hasttaggantal/tweetantal 

12% 44% 0% 13/59 

                                                
59 Hillevi Larsson, ”Hillevi Larsson”, [maj 2015], https://Twitter.com/HilleviLarsson, Hämtad 11/5-2015. 
60 Jakop Dalunde, ”Jakop Dalunde”, [maj 2015], https://Twitter.com/JakopDalunde, Hämtad 11/5-2015. 
61 Paula Bieler, ”Paula Bieler”, [maj 2015], https://Twitter.com/PaulaBieler, Hämtad 11/5-2015. 

https://twitter.com/HilleviLarsson
https://twitter.com/JakopDalunde
https://twitter.com/PaulaBieler
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@Pernil62 

Namn: Per Nilsson 

Profilbeskrivning: Kommunikations- och analyschef Nya Moderaterna. Från Ockelbo. Instagram:@repnosslin 

Bor i: Stockholm 

Twittrar sedan: December 2008 

Antal följare 20/4: 3773 

Spridningsfaktor i snitt: 3.05 

Bild/tweetar i % Länk/tweetar i % Film/tweetar i % Hasttaggantal/tweetantal 

10% 34% 0% 44/41 

@SisselaNB63 

Namn: Sissela N Blanco 

Profilbeskrivning: Antirasistisk feminist. Hbtq-aktivist. Partiledare för Feministiskt initiativ. Sedan valet 2014 

gruppledare för Fi i Stockholm stad. 

Bor i: Stockholm 

Facebooksida: https://www.facebook.com/Sisselatillriksdagen  

Twittrar sedan: Juli 2009 

Antal följare 20/4: 4811 

Spridningsfaktor i snitt: 2.67 

Bild/tweetar i % Länk/tweetar i % Film/tweetar i % Hasttaggantal/tweetantal 

33% 41% 5% 21/39 

 

4.1.3 Den retoriska situationen 

2014 kallades för supervalåret då det inte bara var riksdagsval den 14 september utan även val 

till EU-parlamentet den 25 maj.64 Vid tiden för Almedalsveckan 2014, vilken som bekant tog 

plats från och med söndagen den 29 juni till och med söndagen den 6 juli, var valet till EU-

parlamentet avklarat och partierna kämpade för fullt för att vinna väljarnas röster i riksdagsvalet. 

Av detta att döma är det rimligt att utgå ifrån att det generella huvudsakliga retoriska målet, eller 

det retoriska problemet enligt Bitzer, är just att få folk att rösta på det egna partiet, eller 

åtminstone inte rösta på de politiska motståndarna. Det generella påståendet för de tweetar som 

ansetts argumenterande har således antagits vara ’rösta på oss, inte på de andra’. Även om inte 

                                                
62 Per Nilsson, ”Pernilsson”, [maj 2015], https://Twitter.com/Pernil, Hämtad 11/5-2015. 
63 Sissela Nordling Blanco, ”Sissela N Blanco”, [april 2015], https://Twitter.com/SisselaNB, Hämtad11/5-2015. 
64 Statistiska centralbyrån, ”Supervalåret 2014”, [oktober 2014], http://www.scb.se/sv_/Hitta-

statistik/Temaomraden/Supervalaret-2014/#, Hämtad 15/5-2015. 

https://www.facebook.com/Sisselatillriksdagen
https://twitter.com/Pernil
https://twitter.com/SisselaNB
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Supervalaret-2014/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Supervalaret-2014/
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alla tweetar direkt leder fram till detta påstående i sig själva är det återkommande inslaget i alla 

analyserna att det övergripande målet primärt bedömts vara att det egna partiet ska vinna valet. 

 

Twitter som medium har ytterst speciella förutsättningar när det kommer till twittrarens 

möjligheter att välja sin publik. Då alla Twitteranvändare aktivt väljer vilka de ska följa, och 

således lyssna på, råder en liknande kamp om uppmärksamhet på Twitter som vid typiska 

talarsituationer. Twittraren liksom talaren behöver förtjäna sitt auditorium.65 Den begränsade 

makten en twittrare har att välja sin publik görs genom användandet av hashtaggar. Genom att 

skriva ett ord inlett med ett ’#-tecken’ skapa ett sorts digitalt epitet, med vilket den skrivna 

tweeten associeras till andra tweetar som innehåller samma hashtagg. Det går att söka på 

specifika hashtaggar för att finna tweetar etiketterade med dessa. Detta innebär att det finns en 

relativ möjlighet att välja publik med denna typ av ’intresse-etiketter’. Hashtaggar ger dock en 

väldigt begränsad makt och är den enda möjligheten en twittrare har att sprida en tweet utanför 

den egna följarkretsen. Utöver mediets begränsningar för valet av publik har även Lloyd F. 

Bitzer ett kriterium för att en publik ska ses som retorisk. En retorisk publik ska kunna åtgärda 

det retoriska problemet, det vill säga hjälpa retorn med dennes retoriska mål.66 I och med att 

denna studie betraktar relativ spridning som mått på lyckad argumentation medföljer detta 

synsätt att spridningen i sig är ett retoriskt mål. Samtidigt bör detta betraktas som ett delmål, 

vilket i sin tur är ett medel för att uppnå ett större retoriskt mål, vilket i detta fall är detsamma 

som det generella påståendet som presenterats ovan; att vinna röster. Då alla undersökta 

Twitterkonton har olika följare, vilka troligtvis alla har olika intressen med tanke på partiernas 

olika färg, är det omöjligt att tala om endast en publik i denna studie. Inte minst då spridning kan 

ske i flera led. Detta innebär att även om en hypotetisk twittrare skulle ha full kännedom om sina 

följare och efter dessa utforma sitt tweet perfekt, behöver den argumentationen och anpassningen 

inte nödvändigtvis fungera på följarnas följare, ett led bort. 

 

De tvingande omständigheterna är lika varierade och svåra att redogöra för som den retoriska 

publiken, eftersom varje litet mingel, möte eller manifestation erbjöd en egen retorisk situation, 

med unika tvingande omständigheter. De saker som räknas upp här är snarare att betrakta som 

                                                
65 Kjeldsen, 2008, s.172. 
66 Bitzer, 1968, s.8. 
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faktorer som präglade Almedalsveckan 2014 generellt än tvingande omständigheter som alla 

tweetar behövt förhålla sig till.  

 

Den mest påtagliga omständigheten var just att 2014 var ett valår. Detta innebar att alla 

riksdagspartier och en hel del andra intressenter spände sina kommunikativa muskler, vilket 

resulterade i en matsalseffekt där ljudvolymen gradvis höjs. Den som var tyst i vimlet glömdes 

helt enkelt bort. En annan viktig omständighet var feminismens dominerande närvaro under hela 

valrörelsen. Ett exempel på att jämställdheten lyfts upp på agendan ordentligt går att se i att 

Feministiskt initiativ fick över fem procent av rösterna till Europaparlamentet vid valet den 25 

maj.67 Detta uttryckte sig under Almedalsveckan 2014 genom att inte bara Feministiskt initiativ, 

utan också Socialdemokraterna,68 Miljöpartiet,69 Folkpartiet70 och Vänsterpartiet betonade sin 

feminism.71 Även Kristdemokraternas dåvarande partiledare Göran Hägglund hade en passage 

om jämställdhet.72 Denna feminism ställdes, inte minst retoriskt, i kontrast till rasism vilket 

också går att se i ovanstående tal. Mycket av rasismens påtaglighet kom från att Svenskarnas 

parti fått tala på scenen i Almedalen innan veckan officiellt började, något som Stefan Löfven 

också behandlade i det inledande stycket av sitt tal. Sverigedemokraterna hade, likt andra 

riksdagspartier, en egen dag, den 1/7-2014 på vilken det hölls en manifestation ”För öppenhet 

och mångfald”.73 Denna manifestation genomfördes av 70 organisationer.74 

 

Ovanstående stycke behandlade de generella tvingande omständigheterna som rådde på plats, 

men även Twitter som medium har egna begränsningar och möjligheter vilka adresseras i detta 

                                                
67 Statistiska centralbyrån, ”Europaparlamentsval, valresultat”, 26/6-2014, http://www.scb.se/sv_/Hitta-
statistik/Statistik-efter-amne/Demokrati/Allmanna-val/Europaparlamentsval-valresultat/#c_li_375487, Hämtad 16/5-
2015. 
68 Socialdemokraterna, ”Stefan Löfvens Almedalstal 2014”, 30/6-2014, 
https://www.youtube.com/watch?v=xV2Z2lKAq60, Hämtat 11/5-2015. 
69 Miljöpartiet, ”Åsa Romsons Almedalstal”, 2/7-2014, http://www.mp.se/just-nu/asa-romsons-almedalstal-2014, 
Hämtad 16/5-2015. 
70 Folkpartiet, ”Tal av Jan Björklund i Almedalen 5 juli 2014”, 5/7-2014, http://www.folkpartiet.se/jan-bjorklund/tal/tal-
av-jan-bjorklund-i-almedalen-5-juli-2014/, Hämtad 21/5-2015. 
71 Vänsterpartiet, ”Jonas Sjöstedt talade i Almedalen”, 4/7-2014, https://www.vansterpartiet.se/jonas-sjostedt-talade-i-
almedalen, Hämtad 16/5-2015. 
72 Kristdemokraterna, ”Göran Hägglunds tal i Almedalen 2014”, 4/7-2014, 
http://wp.kristdemokraterna.se/orebrolan/goran-hagglunds-tal-i-almedalen-2014/, Hämtad 16/5-2015. 
73 Civilsamhälle för öppenhet och mångfald, ”70 organsisationer slöt upp och tog ställning för öppenhet och 
mångfald”, http://xn--ppenhetochmngfald-jrb52a.se.preview.binero.se/uncategorized/70-organisationer-slot-upp-och-
tog-stallning-for-oppenhet-och-mangfald/, Hämtad 21/5-2015. 
74 Civilsamhälle för öppenhet och mångfald, ”Organisationer”, 1/7 - 2014, http://xn--ppenhetochmngfald-

jrb52a.se.preview.binero.se/organisationer-som-star-bakom-denna-markering/, Hämtad 21/5-2015. 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Demokrati/Allmanna-val/Europaparlamentsval-valresultat/#c_li_375487
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Demokrati/Allmanna-val/Europaparlamentsval-valresultat/#c_li_375487
https://www.youtube.com/watch?v=xV2Z2lKAq60
http://www.mp.se/just-nu/asa-romsons-almedalstal-2014
http://www.folkpartiet.se/jan-bjorklund/tal/tal-av-jan-bjorklund-i-almedalen-5-juli-2014/
http://www.folkpartiet.se/jan-bjorklund/tal/tal-av-jan-bjorklund-i-almedalen-5-juli-2014/
https://www.vansterpartiet.se/jonas-sjostedt-talade-i-almedalen
https://www.vansterpartiet.se/jonas-sjostedt-talade-i-almedalen
http://wp.kristdemokraterna.se/orebrolan/goran-hagglunds-tal-i-almedalen-2014/
http://öppenhetochmångfald.se.preview.binero.se/uncategorized/70-organisationer-slot-upp-och-tog-stallning-for-oppenhet-och-mangfald/
http://öppenhetochmångfald.se.preview.binero.se/uncategorized/70-organisationer-slot-upp-och-tog-stallning-for-oppenhet-och-mangfald/
http://öppenhetochmångfald.se.preview.binero.se/organisationer-som-star-bakom-denna-markering/
http://öppenhetochmångfald.se.preview.binero.se/organisationer-som-star-bakom-denna-markering/
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stycke. Den mest påtagliga tvingande omständigheten är en tweets maximala textomfång på 140 

tecken. Detta övre tak bidrar till att stavning och grammatik ofta kommer i andra hand. Denna 

begränsning går att kringgå något genom användning av bland annat hashtaggar, länkar till mer 

information, bilder eller rentutav filmklipp för att nå fram med sitt budskap. Andra kreativa 

lösningar, som att försöka länka samman två tweetar genom att avsluta det första med ett ’>-

tecken’ och påbörja nästkommande tweet med samma tecken har också förekommit. Detta blir 

dock problematiskt på grund av den extrema informationsmängden som rör sig på Twitter, vilken 

utgör en tvingande omständighet i sig. Enligt global Twitterstatistik publiceras det 9100 tweetar 

per sekund världen över.75 Detta informationsflöde gör att en tweet, trots sin textlighet, har en 

livslängd som närmare påminner om talat språk, då det skrivna drunknar i ytterligare information 

kort efter att det setts. Att dela upp sitt budskap i två tweetar kan således resultera i att båda dessa 

blir fullständigt menlösa. Slutligen är själva möjligheten att få sitt tweet retweetat, att kunna nå 

ut till publikens publik, en omständighet som är värd att nämna. Denna möjlighet är dock inte att 

betrakta som tvingande i avseendet att alla twittrare måste anpassa sina tweetar för att dessa ska 

retweetas. Istället är denna möjlighet att få sitt budskap effektivt förstorat, liksom strategiskt 

användande av hashtaggar, en taktisk avvägning för den medvetne twittraren och som sådan en 

omständighet som är retoriskt tvingande.  

4.2 Analysresultat 

Analysresultatet består av fyra delar vilka svarar på olika delar av frågeställningen. Inledandevis 

kommer ett övergripande resultat vilket besvarar frågan: Vilka gemensamma drag kan urskiljas i 

politikernas Twitterbaserade argumentation? De tweetar med högst respektive lägst spridning 

presenteras sedan för att besvara frågorna: Går det att urskilja mönster i de tweetar som är mest 

spridda, i relation till de som är minst spridda? Vilka gemensamma nämnare går att urskilja 

bland de tweetar som har högst relativ spridning? Slutligen kommer en problematiserande 

sammanfattning av resultatet. 

4.2.1 Övergripande resultat 

Sett till antalet tweetar i tabell 1 framgår det att alla utvalda twittrare under Almedalsveckan har 

haft en Twitterverksamhet som till kvantitet är jämförbar, då den rör sig mellan 30 och 59 

                                                
75 Statistic Brain Research Institute, ”Twitter Statistics”, 25/3-2015, http://www.statisticbrain.com/Twitter-statistics/, 

Hämtad 17/3-2015. 

http://www.statisticbrain.com/twitter-statistics/
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tweetar. Dock varierar det kraftigt hur stor del av dessa tweetar som är politiska, argumenterande 

och utan filmklipp, det vill säga, vad denna studie betraktar som argumenterande tweetar.  

Tabell 1 Tweetar totalt Argument Påstående* Grund* Garant* 

@SisselaNB 39 23 5 23 3 

@PaulaBieler 59 7 2 7 3 

@HilleviLarsson 41 10 3 10 3 

@Pernil 41 33 8 32 0 

@JakopDalunde 30 9 0 9 0 

Totalt 212 82 18 81 9 

*Tabell 1 gestaltar antalet explicita påståenden, grunder och garanter som påträffats i materialet. 

 

Även om tabell 1 tydligt visar att de olika twittrarna valt olika argumentuppbyggnader visar de 

totala värdena ändå på vissa delade tendenser. Kanske representeras detta bäst med 

procentsatserna i tabell 2, nedan. 

 

Tabell 2 Argument/tweet P/Argument G/Argument Ga/Argument 

@SisselaNB 59% 22% 100% 13% 

@PaulaBieler 12% 28% 100% 43% 

@HilleviLarsson 24% 30% 100% 30% 

@Pernil 80% 24% 97% 0% 

@JakopDalunde 30% 0% 100% 0% 

Totalt 39% 22% 99% 11% 

Tabell 2 gestaltar i procent, andelen argument det fullständiga materialet innehåller, samt 

andelen argument med explicit påstående, grund och/eller garant.  

 

Den absolut största skillnaden mellan twittrarna enligt tabell 2 verkar vara hur de använder 

Twitter. Från @PaulaBieler som i nästan 88 fall av 100 twittrar på ett sätt som påminner om en 

dagbok till @Pernil som i endast ett fall av fem skriver något som inte argumenterar politiskt.  
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Tabell 3 Medelvärdet av SF för 

alla tweetar 

Medelvärdet av SF för 

argumenterande tweetar 

Medelvärdet av SF för 

oargumenterande tweetar 

@SisselaNB 2.67 3.58 1.37 

@PaulaBieler 0.26 0.46 0.23 

@HilleviLarsson 0.27 0.81 0.09 

@Pernil 3.05 1.87 0.89 

@JakopDalunde 0.41 0.83 0.23 

Totalt 1.33 1.51 0.56 

Tabell 3 gestaltar tweetens spridningsfaktorers (SF) medelvärde. Den först kolumnen från 

vänster visar det totala medelvärdet bland spridningsfaktorerna sett till även de tweetar som inte 

bedömts som argumenterande. Den mittersta kolumnen visar hur hög relativ spridning de 

tweetar hade som betraktas som argumenterande, vilket kan jämföras med den högra kolumnen 

som visar detsamma fast för de tweetar som inte bedömts som politiska och argumenterande.  

 

Tabell 3 visar att medelvärdet för den totala tweetmängdens spridningsfaktor är 1.33. Det är dock 

värt att påpeka att medianvärdet bland twittrarna är 0.41 vilket i relation till medelvärdet tydligt 

gestaltar att skillnaden är stor mellan de olika twittrarnas personliga medelvärden när det 

kommer till spridningsfaktor. Det är tydligt i tabell 3 att de tweetar som bedömts argumenterande 

har högre spridning, både totalt och på en personlig nivå för alla twittrare, något som stödjer 

hypotesen att spridning och god argumentation har ett samband. I tabellerna 1 och 2 presenteras 

endast de tre fast elementen av Toulmins argumentationsteori, då de tre fria elementen sällan 

förekommit.76 De är så sällan förekommande i materialet att det är rimligt att anta att understöd, 

villkor och varierande styrkemarkörer inte får plats i en tweets ringa omfång, och således 

prioriteras bort. Desamma gäller även grammatiska argumentmarkörer, den generella bristen på 

dessa beror antagligen på teckengränsen. Vidare står det även tydligt i tabell 1 och 2 att det 

vanligaste argumentationselementet som går att urskilja explicit är grunden, som är närvarande i 

ca 99 procent av argumenten. Mer exakt är grunden explicit uttalad i 81 fall av 82, vilket gör att 

undantaget är värt att studera närmare. Tweet #165 lyder: 

Ska Magdalena Andersson presentera en skatteväxling eller en skattehöjning på tisdag? 

Påstående Grund Garant Spridningsfaktor 

(S är dåliga.) (S vill höja skatterna.) (Höga skatter är dåligt.) 1.06 

 

                                                
76 Se bilaga. 
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Som parenteserna antyder är alla tre elementen av den Toulmins grundmodell implicita i detta 

argument. Tweeten nämner Magdalena Andersson, som är nuvarande finansminister, men vid 

tweetens tidpunkt var ekonomiskt ansvarig för Socialdemokraterna.77 I och med Moderaternas 

och Socialdemokraternas välkända rivalitet är det rimligt att anta att moderaten @Pernil antyder 

att ordet skatteväxling är en socialdemokratisk eufemism för skattehöjning. I och med det 

tävlingsinriktade politiska klimatet som rådde under Almedalsveckan 2014 är det också rimligt 

att se denna skattehöjning som ett argument för att inte rösta på Socialdemokraterna. Detta vilar 

på en garant som säger att en låg skatt är en bra skatt. 

4.2.2 Högst spridningsfaktor 

Nedan presenteras de tio tweetar vars spridningsfaktor överstiger 5. Alla tweetar har namngivits 

baserad på vilken rad i det ursprungliga Excel-dokumentet de står. I bilagan innebär detta att 

vissa rader hoppas över då dessa utgör mellanrum för att separera twittrarna. Denna numrering är 

alltså att betrakta som en benämning och ingen korrekt kronologisk numrering. Tweet #2 följer:  

Costa Rica är världens enda land utan militär. Pengarna går till säkerhet, utbildning & kultur. För er som 

vill heja på nån i herrfotbollen 

Påstående Grund Garant Spridningsfaktor 

(Heja på Feministiskt 

initiativ.) 

Heja på Costa Rica som prioriterar 

säkerhet, utbildning och kultur istället för 

militär. 

(Costa Rica står för 

Feministiskt initiativs värden 

försvarspolitiskt.) 10.18 

Tweet # 2 innehåller varken bilder, länkar, filmklipp eller hashtaggar och publicerades den 5/7 2014 av kontot 

@SisselaNB. 

 

En tolkning ska förklara relevant data,78 vilket bäst görs genom att se till kontexten. Sett bortom 

argumentstrukturen refererar #2 till herrarnas kvartsfinal i fotboll mellan Costa Rica och 

Nederländerna, samma dag som tweeten publicerades.79 Sett till tweetens språkliga struktur ger 

argumentet sken av att vända sig till de som håller med om Feministiskt initiativs 

nedrustningspolitik, och inte har bestämt sig för vilket lag de bör hålla på i kvartsfinalen. 

Samtidigt är det rimligt att anta att de Twitteranvändare som valt att följa @SisselaNB har 

                                                
77 Socialdemokraterna, ”Magdalena Andersson”, [november 2014], 

http://www.socialdemokraterna.se/magdalenaandersson, Hämtad 20/5-2015. 
78 Ödman, Per-Johan, Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik, 2., [omarb.] uppl., Norstedts 

akademiska förlag, Stockholm, 2007 s.120 
79 FIFA, ”Quarters-finals”, [juli 2014], 

http://www.fifa.com/worldcup/matches/round=255953/match=300186488/index.html, Hämtad 8/5 – 2015. 

http://www.socialdemokraterna.se/magdalenaandersson
http://www.fifa.com/worldcup/matches/round=255953/match=300186488/index.html
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åtminstone grundläggande inblick i att Feministiskt initiativ syn på säkerhetspolitik främjar 

nedrustning,80 och kan göra kopplingen mellan Costa Rica och partiets säkerhetspolitiska 

ställningstagande. Argumentet har alltså en garant som fylls i av publikens doxa.81 Således 

fungerar tweetens argumentation även baklänges, genom att på en värdegrundsnivå koppla 

samman Costa Rica och Feministiskt initiativ blir det antydda påståendet “Heja på Costa Rica i 

kvartsfinalen.” närmast synonymt med “heja på Feministiskt initiativ”. Ser vi på tweeten 

ytterligare en gång med Costa Rica utbytt mot Feministiskt initiativ framstår också hur 

Feministiskt initiativ är det “[...] enda landet i världen utan militär [...]” då detta inte är 

applicerbart eftersom Feministiskt initiativ inte är ett land är det rimligt att översätta det till: 

“Feministisk initiativ är det enda partiet i Sverige som inte vill ha militär.” @SisselaNB griper 

här det kairos som fotbolls-VM innebär och kopplar genom användandet av doxa samman 

världsmästerskapet och Feministiskt initiativs politik. Tweet #36 är också skriven av 

@SisselaNB och presenteras nedan:  

"Man måste också komma ihåg att även nazister har yttrandefrihet" säger Ekots chef Anne Lagercrantz 

apropå att @vkawesa mordhotas #Almedalen 

Påstående Grund Garant Spridningsfaktor 

(Ekots chef har fel.) 

Vid mordhotet på Kawesa påpekade Ekots 

chef att nazister också har yttrandefrihet. 

(Yttrandefriheten ska inte 

skydda de som mordhotar.) 10:18 

Tweet #36 innehåller hashtaggen #Almedalen, men inga bilder, länkar eller filmklipp och publicerades den 30/6 

2014 av kontot @SisselaNB. 

 

Tweet #36 handlar om samma företeelse som #35 och #37, vilka också har en avsevärd 

spridningsfaktor. Detta trots att #37, på grund av att det endast hänvisar till en länk, inte är att 

betrakta som ett argument enligt denna studies avgränsningar. Alla dessa tre tweetar är 

publicerade med samma konto, @SisselaNB och kommer således behandlas tillsammans.  

 

 

 

 

                                                
80 Feministiskt initiativ, ”En feministisk syn på säkerhet”, [januari 2014] http://feministisktinitiativ.se/politik/en-

feministisk-syn-pa-sakerhet/, Hämtad: 9/5-2015. 
81 Rosengren, 2002, s.68. 

http://feministisktinitiativ.se/politik/en-feministisk-syn-pa-sakerhet/
http://feministisktinitiativ.se/politik/en-feministisk-syn-pa-sakerhet/
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Tweet #35 följer: 

Riksdagskandidaten @vkawesa hotas av SvP mitt under SR-intervju. Journalistens fråga "Varför fick inte 

Svenskarnas parti vara med på scenen" 

Påstående Grund Garant Spridningsfaktor 

(Journalisten är 

dum.) 
Victoria Kawesa hotas av SvP, journalist: 

"Varför fick inte SvP vara med på scen?"  

("Varför fick inte SvP vara med 

på scen?" är en dum fråga.) 9.56 

Tweet #35 innehåller inga bilder, länkar, filmklipp eller hashtaggar och publicerades den 30/6 2014 av kontot 

@SisselaNB. 

Tweet #37: 

Jag skriver om hur @sverigesradio ser på medan vår riksdagskandidat @vkawesa hotas av nazister på 

SR's scen https://www.facebook.com/sissela.nordli… 

Påstående Grund Garant Spridningsfaktor 

- - - 6.23 

Tweet #37 är enligt denna studie inte ett argument vid första anblick men argumenterar via länkens innehåll. Det 

innehåller inga bilder, filmklipp eller hashtaggar och publicerades den 30/6 2014 av kontot @SisselaNB. 

 

Dessa tweetar är alla reaktioner på att riksdagskandidaten Victoria Kawesa mordhotades under 

en intervju med Sveriges Radio, en företeelse som tyvärr inte var unik för veckan.82 Både #36 

och #35 bygger på det moraliska ställningstagandet att rasism i alla dess former är fel och, 

specifikt i #36, att yttrandefriheten inte bör ge rätt till mordhot. Dessa värden är något som är fast 

förankrat i doxa. Med dessa implicita grundpremisser får tweeten, trots de konstaterande 

formuleringarna en känslomässig laddning. Tweet #37 bedöms inte vara ett argument då själva 

tweeten inte argumenterar. Det finns dock en argumentation i det Facebookinlägg som #37s länk 

leder till. Denna argumentation präglas av samma tema som #36 och #35 men är mer explicit och 

det saknar de provocerande citat som tweetarna bygger på. Alla tre av dessa tweet har en 

koppling till kairos, då de är en respons på en händelse som väckt mycket känslor, men sett till 

garanterna i #36 och #35 är den antirasistiska doxan det starkaste elementet argumentationen 

lutar sig på. Det som tas för givet är just moralen, att det är fel med mordhot och rasism. Då 

garanten ofta är en generell regel gemensam för en doxa kan den, här och i annan vardaglig 

argumentation lämnas implicit.83 Genom de explicita grunderna och de implicita garanterna kan 

                                                
82 Lisa Röstlund, ”Nazisterna fortsätter hota i Almedalen”, 1/7-2014, 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/valaret2014/article19150104.ab, Hämtad: 9/5-2015. 
83 Jørgensen & Onsberg, 2008, s.19. 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/valaret2014/article19150104.ab
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de båda påståendena i #36 och #35 antydas. En tweet som dock har både påstående och grund 

explicit i texten är Tweet #4 vilken lyder: 

Kul att @folkpartiet pratar om feminism. Vill ni att dom ska göra det även efter valet så är det 

@Feministerna ni ska rösta på #Almedalen 

Påstående Grund Garant Spridningsfaktor 

Rösta på Fi 

Det är bra att politikerna pratar 

feminism. 

(Fi behövs för att de stora 

partierna ska prata feminism.) 7.69 

Tweet #4 innehåller hashtaggen #Almedalen men inga bilder, länkar eller filmklipp och det publicerades den 5/7 

2014 av kontot @SisselaNB. #4 innehåller också ett villkor. 

 

I texten går också att förnimma garanten som bygger på en uppfattning som ligger i doxa; att 

politiker i valtider tenderar att säga vad som helst för att vinna röster. Detta framkommer i 

antydningen att Folkpartiet pratar om feminism för att Feministiskt initiativ gjort frågan stor, 

som framgår i stycket: “Vill ni att dom ska göra det även efter valet så är det @Feministerna ni 

ska rösta på [...]”. Just detta citat är ett påstående med villkor. Du ska rösta på Feministiskt 

initiativ, förutsatt att du vill att Folkpartiet ska fortsätta prata feminism. Tweetens text är mer 

specifik men i uppställningen har resonemanget dragits till en mer generell nivå då resonemanget 

som sådant inte behöver röra Folkpartiet specifikt, utan snarare alla de partier som betonat sin 

feminism i och med Feministiskt initiativs popularitet. Kairos är det som gör att #4 behöver 

handla om Folkpartier i detta specifika fall, då tweeten publicerades 5/7 - 2014 vilket var 

Folkpartiet Liberalernas dag i Almedalen, på vilken Jan Björklund höll sitt tal.84 Hade tweet #4 

pratat om ett annat parti på samma dag hade innehållet inte varit relevant. En ytterligare 

intressant aspekt är den positiva tonen tweeten behåller genom att garanten, som är anklagande, 

hålls implicit. Tweet #151 lyder: 

"Låt oss inte krångla till det, rösta på Alliansen annars blir det vänsterkaos" #Almedalen #svpol 

Påstående Grund Garant Spridningsfaktor 

Rösta på 

Alliansen. 

Valet står mellan Alliansen och 

Vänsterkaos. (Kaos är dåligt.) 7.68 

Tweet #151 innehåller hashtaggarna #Almedalen och #svpol men varken innehåller bilder, länkar eller filmklipp. 

Det publicerades den 3/7 2014 av kontot @Pernil.  

                                                
84 Folkpartiet, ”Tal av Jan Björklund i Almedalen 5 juli 2014”, 5/7-2014, http://www.folkpartiet.se/jan-bjorklund/tal/tal-

av-jan-bjorklund-i-almedalen-5-juli-2014/, Hämtad 21/5 – 2015. 

http://www.folkpartiet.se/jan-bjorklund/tal/tal-av-jan-bjorklund-i-almedalen-5-juli-2014/
http://www.folkpartiet.se/jan-bjorklund/tal/tal-av-jan-bjorklund-i-almedalen-5-juli-2014/
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Tweet #151 målar upp valet som ett ultimatum vilket står explicit i den andra satsen: “[...] rösta 

på Alliansen annars blir det vänsterkaos”. I och med hopkopplingen av vänsterpolitik och kaos 

tillsammans med garanten, den negativa konnotationen i just ordet kaos, är det tydligt att 

vänstersidan presenteras som det dåliga alternativet. Röstar du inte på Alliansen så röstar du på 

kaos. Som citationstecknen antyder är tweeten ett citat, men trots grundliga efterforskningar runt 

Almedalsveckan 2014 och de tal som hållits av Allianspartiernas ledare under eller innan 3/7 har 

citatet ännu ingen källa. Som så är det omöjligt att veta när citatet uttalades och således om tweet 

#151 har kairos eller inte. Vanligtvis brukar det argumentationselement som är mest knutet till 

doxa vara garanten, vilken i detta fall är lätt att hålla med om. Det som dock är lätt att ifrågasätta 

är den explicita kopplingen mellan vänsterpolitik och kaos, något den som retweetar #151 ställer 

sig bakom.  

Tweet #23: 

Nu har det kommit ett feministiskt initiativ i Turkiet: Kadin Partisi <3 

http://www.hurriyetdailynews.com/Default.aspx?pageID=238&nID=68369&NewsCatID=338 … 

Påstående Grund Garant Spridningsfaktor 

Kadin Partisi <3 

[Kadin Partisi är 

bra.] 

Kadin Partisi är ett feministiskt 

initiativ i Turkiet. 

(Alla feministiska initiativ är 

bra.) 7.06 

Tweet #23 innehåller en länk med mer information som kan ses som utökning av argumentets grund. Det innehåller 

dock varken hashtaggar, bilder eller filmklipp och publicerades den 2/7 2014 av kontot @SisselaNB. 

 

Länken i #23 leder till en engelskspråkig nyhetsartikel som berättar att Kardin Partisi, det första 

“kvinnopartiet” i Turkiet ansökt om att bli erkända som officiellt parti 26/6 - 2014.85 Detta var 

alltså knappt en vecka innan detta tweet publicerades, vilket gör att nyhetsvärdet internationellt 

fortfarande är högt. Nyhetsvärde går att koppla till kairos då en nyhets nyhetsvärde baseras på 

hur gammal denna är vid dess förmedlande, inte olikt hur kairos fungerar.86 Tolkningen att: 

“Kardin Partisi <3” betyder “Kardin Partisi är bra”, baseras på att det i originaltweeten var en 

emotikon, en uttrycksymbol, avbildande ett rött glittrande hjärta. Då ’<3’ går att se som ett vridet 

                                                
85 Länken från tweet #23 i sin helhet är: 

http://www.hurriyetdailynews.com/Default.aspx?pageID=238&nID=68369&NewsCatID=338  
86 Sloane, 2001, s.413. 

http://www.hurriyetdailynews.com/Default.aspx?pageID=238&nID=68369&NewsCatID=338
http://www.hurriyetdailynews.com/Default.aspx?pageID=238&nID=68369&NewsCatID=338
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eller liggande hjärta fick dessa symbolisera denna uttryckssymbol. Konnotationen mellan hjärta 

och bra går via kärlek, och den går att spåra språkligt i uttryck såsom hjärtefråga och hjärtevän.   

Tweet #6: 

Hejdå #Almedalen. Vi var partiet på allas läppar. Nästa år får @Feministerna en egen dag  

Påstående Grund Garant Spridningsfaktor 

(Fi kommer att komma in i 

riksdagen efter valet.) 

Alla pratade om Fi på 

Almedalsveckan 2014. 

(De som många pratar om 

kommer många rösta på.) 6.44 

Tweet # 6 innehåller en bild på tweetens författare i motljuset av en solnedgång och hashtaggen #Almedalen, den 

senare dock som en del av texten. Inga länkar eller filmklipp. Tweeten publicerades den 4/7 2014 av @SisselaNB. 

 

Vid närmare granskning av garanten i detta argument är denna inte så stark. De som många 

pratar om behöver inte nödvändigtvis många rösta på. Troligtvis handlade detta argument snarare 

om en känsla som var grundad, likt argumentet i det faktum att Feministiskt initiativ fick väldigt 

mycket uppmärksamhet under veckan. Som sådant bör denna tweet troligen ses mer som 

motiverande än rent argumenterande. Sett till den relativa spridningen verkar det dock som att 

känslan av den ’feministiska revolutionen’ var stark nog för att fungera som premiss. Det är när 

känslor som dessa präglar publiken som kairos blir påtagligt.87 

Tweet #174: 

S och Löfven borde börja med barngrupperna i de kommuner där de styr: Både Göteborg och Malmö 

(17,6 barn) ligger över rikssnittet. #svpol 

Påstående Grund Garant Spridningsfaktor 

(S ger tomma 

löften.) 

S vill sänka storleken på 

barngrupperna, men i kommuner där 

S styrt är de fortfarande för stora. 

(Att prata och inte göra är att 

ge tomma löften.) 6.36 

Tweet #174 innehåller hashtaggen #svpol men inga bilder, länkar eller filmklipp. Tweeten publicerades 29/6 2014 

av @Pernil. 

 

Tweet #174 vilar på konceptet att handlingar väger tyngre än ord. Det är en realtidsreplik på 

Stefan Löfvens tal i Almedalen, där denne lovade mindre barngrupper i förskolan. Syftet verkar 

således vara att ta udden av vallöftet genom att påpeka att Socialdemokraterna haft möjlighet att 

                                                
87 Sloane, 2001, s.414. 
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förminska barngrupperna men valt att inte göra detta. #174 bygger således, likt #4, på att det inte 

går att lita på allt som politiker säger i valtider. 

Tweet #179: 

LO pressar S i skattefrågan vill se höjd gåvoskatt, arvsskatt, förmögenhetsskatt och höjd 

företagsbeskattning http://www.expressen.se/nyheter/los-or… #svpol 

Påstående Grund Garant Spridningsfaktor 

(S kommer höja skatten om 

de får makten.) 

LO pressar S att höja många 

skattesatser. (LO har makt över S.) 5.56 

Tweet #179 innehåller hashtaggen #svpol samt en länk som kan fungera som en fördjupning av argumentets grund. 

Det innehåller inga bilder eller filmklipp och publicerades den 29/6 2014 av kontot @Pernil 

 

LO, Landsorganisationen Sverige är en organisation som samlar 14 fackförbund och har ett 

samarbete med Socialdemokraterna.88 Det går att se #179 som endast ett konstaterande att 

allierade förhandlar med varandra, men under ytan döljer sig ett argument. I detta fall är det 

också garanten som behöver läggas in. Fyller vi på infomationen om beskedet att LO vill pressa 

Socialdemokraterna med tanken att de förstnämnda har makt över de senare har LO redan fått sin 

vilja igenom. I tweetens formulering staplas skatterna på varandra vilket, i kombination med 

ovanstående resonemang resulterar i det är farligt att rösta på Socialdemokraterna för den som 

inte vill ha högre skatter. Effekten blir att det i princip går att ta bort tweetens första två ord så att 

det lyder: “S i skattefrågan vill se höjd gåvoskatt, arvsskatt, förmögenhetsskatt och höjd 

företagsbeskattning [...]”. Notera att detta är ett delargument för tesen: “Rösta inte på 

Socialdemokraterna”. Ensamt når det inte ända fram. Det är istället rimligt anta att @Pernil med 

detta tweet vill säga att Socialdemokraterna kommer att höja skatten, som en respons på att 

Socialdemokraterna pratat om detta. 

4.2.3 Exempel på nollspridning 

Det finns ett värde i att undersöka argumenterande tweetar med lägst spridningsfaktor, för att 

kunna få en tydligare bild av hur effektiv och spridningsgenererande Twitterargumentation ser 

ut. Nedan presenteras de nio argumenterande tweetar som alla har spridningsfaktor 0. 

 

 

                                                
88 Landsorganisationen i Sverige, ”Presentation av LO”, 25/3-2015, 

http://www.lo.se/start/om_oss/en_presentation_av_lo, Hämtad 10/5 - 2015 

http://www.lo.se/start/om_oss/en_presentation_av_lo
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Tweet #52: 

Sexualpolitiskt mingel och samtal om samtycke. http://instagram.com/p/qCK6sqvooS/  

Påstående Grund Garant Spridningsfaktor 

(SD bryr sig om jämställdhet 

mellan könen.) 

SD-representant deltar 

vid sexualpolitiskt mingel.  

(Att delta i ett mingel om något 

betyder att man bryr sig om detta.) 0 

Tweet #52 Innehåller en länk till en bild som kan ses vara bevis för grunden. Tweeten saknar dock direkt bild, 

filmklipp och hashtaggar och det publicerades 4/7 2014 av kontot @PaulaBieler. 

 

Tweet #52 består endast av en grund, och även då endas om mening läses in. Det är rimligt att 

anta att tweeten är att ses som ett exempel som visar att Sverigedemokraterna har minst en 

representant på ett sexualpolitiskt mingel om samtycke, eftersom partiet just haft svårt att locka 

kvinnliga väljare.89 Med detta som påstående har argumentet tagit form och det enda som återstår 

är garanten vilken följaktligen blir att närvaro innebär politiskt engagemang. Tweet # 52 har ett 

par aspekter gemensamt med tweet #91 vilken lyder: 

Befriande med ett jämställdhetsseminarium som lyfter pojkars/mäns problem. #jämställdhetåtalla 

#almedalen http://instagram.com/p/p3JY_kvord/  

Påstående Grund Garant Spridningsfaktor 

Jämstäldhetsseminarier 

om pojkar är bra. 

[Länk till Bild på text] - 

"Sviker skolan pojkarna?" #Jämställdlhetåtalla 0 

Tweet #91 innehåller hashtaggarna #Jämställdhetåtalla och #almedalen, varav den första går att se som 

argumentets garant formulerad explicit. Därutöver innehåller Tweeten en länk till instagram men ingen direkt bild 

eller filmklipp. Den publicerades 30/6 2014 av kontot @PaulaBieler.  

 

#91 är en tweet som vid första anblick inte har någon grund. Dock har den både en explicit 

garant och ett explicit påstående. Samtidigt är denna inte ytterligare ett exempel på en implicit 

grund utan istället en grund som framkommer för den som följer tweetens länk.90 Efter vidare 

undersökning av hashtaggen “#Jämsälldhetåtalla” står det tydligt att det inte är en vedertagen 

hashtagg att använda, då @PaulaBieler på Twitter var den enda som använt denna tagg.91 Utifrån 

detta fungerar den bättre som garant än för att vidga publiken. 

                                                
89 Sveriges radio, ”SD:s kvinnosyn och jämställdhetspolitik”, 7/3-2011, 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=4387538, Hämtad 17/5 – 2015 
90 Paula Bieler, ”Befriande med ett jämställdhetsseminarium som lyfter pojkars/mäns problem.”, 30/6 - 2014, 

https://instagram.com/p/p3JY_kvord/, Hämtad 11/5-2015 
91 Twitter, “#Jämställdehetåtalla”, [11/5-2015],  

https://Twitter.com/hashtag/j%C3%A4mst%C3%A4lldhet%C3%A5talla?src=hash, Hämtad 11/5 – 2015. 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=4387538
https://instagram.com/p/p3JY_kvord/
https://twitter.com/hashtag/j%C3%A4mst%C3%A4lldhet%C3%A5talla?src=hash
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Både #52 och #91 är publicerade under samma konto och båda lider av en viss otydlighet. Även 

om det i uppställningen är tydligt att de har en fungerande funktion har inte nödvändigtvis 

twittraren argumenterat medvetet. Denna otydlighet kan vara en anledning till att ingen av dessa 

tweetar spritts vidare. 

Tweet #153: 

Mona Sahlin hyllar Fredrik Reinfeldt för sitt antirasistiska engagemang: 

http://www.di.se/#!/artiklar/20… #svpol #Almedalen 

Påstående Grund Garant Spridningsfaktor 

(Fredrik Reinfeldt är 

bra.) 

Mona Sahlin (en politisk 

meningsmotståndare) hyllar 

Reinfeldt. 

(Om ens motståndare säger 

att man är bra måste man vara 

bra.) 0 

Tweet #153 Innehåller hashtaggarna #svpol och #Almedalen samt en länk till en artikel i dagens industri, vilken 

utvecklar tweetens grund. #153 innehåller varken bild eller filmklipp och det publicerades 2/7 – 2014 av kontot 

@Pernil. 

 

Den explicita grunden innehåller en implicit aspekt som det är rimligt att många politiskt insatta 

känner till, att Mona Sahlin varit partiledare för Socialdemokraterna, vilket gör henne till en 

politisk meningsmotståndare för Reinfeldt, @Pernil och troligtvis även en stor del av sagda 

kontos följare. #153 är mer tydligt än #52 och #91 men för den som inte reflekterar över varför 

#153 alls skrivits är påståendet inte uppenbart. Detta gör att det fortfarande finns en viss 

otydlighet i tweeten. Det finns dock en annan dimension av denna tweet som till en viss mån 

även skulle kunna vara aktuell i både #52 och #91. I och med att Mona Sahlin har skrivit artikeln 

är det möjligt att @Pernils följare inte vill dela en text skriven av en meningsmotståndare. Detta 

skulle innebära att ogillande av tweetens innehåll skulle kunna vara en faktor som påverkar 

spridning.  

 

Mest troligt är dock det faktum att de som försökt följa länken inte lyckats komma fram till 

artikeln, då länken i tweeten lyder: ”http://www.di.se/artiklar/2014/7/3/debatt-reinfeldt-fortjanar-

berom/http://www.di.se/#!/artiklar/2014/7/3/debatt-reinfeldt-fortjanar-berom/”92 vilket innebär 

                                                
92 Taget från adressfönstret efter att ha klickat på länken. 

http://www.di.se/artiklar/2014/7/3/debatt-reinfeldt-fortjanar-berom/http:/www.di.se/#!/artiklar/2014/7/3/debatt-reinfeldt-fortjanar-berom/
http://www.di.se/artiklar/2014/7/3/debatt-reinfeldt-fortjanar-berom/http:/www.di.se/#!/artiklar/2014/7/3/debatt-reinfeldt-fortjanar-berom/
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att den ursprungliga länken troligtvis av misstag skrivits två gånger. Detta syns inte i tweeten då 

länkar har en tendens att förkortas ner för att passa 140-teckenformatet.  

Tweet #8: 

Nu Transdebatt med #FPES. Hatbrott, skola, vård, diskriminering och hälsa ska upp på agendan! 

Påstående Grund Garant Spridningsfaktor 

(Rösta på Fi.) 

Fi för upp hatbrott, skola, vård, 

diskriminering och hälsa på 

agendan. 

(Hatbrott, skola, vård, 

diskriminering och hälsa 

behöver vara på agendan.) 0 

Tweet #8 innehåller hashtaggen # FPES, vilket står för Full Personality Expression och är en ideell förening och 

mötesplats för alla transpersoner.93Tweeten innehåller varken bilder länkar eller filmklipp och publicerades 4/7 – 

2014 av kontot SisselaNB. 

 

Tweet #8 lutar sig, likt många andra tweetar på det generella påståendet, ”Rösta på oss”, vilket 

innebär att tweetens text ses som en grund till varför väljarna bör rösta på Feministiskt initiativ. 

Påståendet är tydligare i kontexten än i texten men det är möjligt att kontextanknytningen inte är 

tillräckligt stark för att detta ska argumentet ska bli tydligt. Grunden ställs här upp som inte lika 

mycket vad tweeten säger som vad tweeten visar. I #8 står det att det är dags för transdebatt, men 

det som tweetens existens visar på är att Feministiskt initiativ är med på transdebatten och tänker 

ta tag i de frågorna som tweeten nämner. 

Tweet #163: 

@tidningenresume uppmärksammar @nya_moderaterna Almedalskampanj i sociala medier om jobb och 

ekonomi: http://www.resume.se/nyheter/reklam… #Almedalen 

Påstående Grund Garant Spridningsfaktor 

(Nya Moderaternas 

Almedalskampanj är bra.) 

Tidningen Resumé 

uppmärksammar Nya 

moderaternas kampanj. 

(Det som Resumé 

uppmärksammar är bra.) 0 

Tweet #163 innehåller hashtaggen #Almedalen samt en länk till den artikel i tidningen Resumé som tweeten berättar 

om. #163 innehåller varken bild eller filmklipp och publicerades 30/6 – 2014 av kontot @Pernil. 

 

Likt tweet #8 har #163 ett påstående som först blir tydligt vid ifrågasättandet av tweetens 

existens. Varför vill @Pernil påpeka att tidningen Resumé skriver om Moderaternas kampanj i 

goda ordalag? För att lyfta fram denna kampanj som positiv. Utan denna fråga, och det 

                                                
93 FPES, ”FPES historia”, [maj 2013], http://fpes.se/om/historia/, Hämtad 12/5 – 2015. 

http://fpes.se/om/historia/
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underförstådda svar den erbjuder är #163 ett inte mer än en intetsägande rapportering om vad 

Resumé skriver om. Även detta argumenterande tweet har drag av otydlighet. Sett till kairos är 

#163 och även #52, #91, #153 och #8 likartade. Det finns ett tillfälle som ger upphov till 

twittrandet, men oavsett om det handlar om en kampanj på sociala medier, en transdebatt, en 

artikel som släppts eller ett besök på ett sexualpolitiskt seminarium verkar tillfället vara en större 

sak för twittraren än följarna.  

 

Ytterligare en aspekt av #163 är den rent grammatiska. Det finns utrymme för syftningsfel i och 

med formuleringen. Detta hade kunnat åtgärdas genom en omformulering i stil med 

”@nya_moderaternas Almedalskampanj om jobb och ekonomi på sociala medier 

uppmärksammas av @tidningenresume.”. Denna språkliga problematik kan också ligga bakom 

nollspridningen.  

Tweet #175: 

LO, V och S egen Framtidskommission vill ha fastighetsskatt, och S ska inte röra inkomstskatten - så blir 

det fastighetsskatten som höjs? 

Påstående Grund Garant Spridningsfaktor 

(S kommer höja 

fastighetsskatten om 

de blir valda.) 

S, V och LO vill ha 

fastighetsskatt och kommer 

inte höja inkomstskatten. 

(De enda alternativen som finns är 

att höja inkomstskatten eller 

fastighetsskatten.) 0 

Tweet #175 är formulerad som en fråga vilket går att se som en mer försiktig styrkemarkör. Det innehåller varken 

hashtaggar, länk, bild eller filmklipp och publicerades 29/6 – 2014 av kontot @Pernil. 

 

Tweet #175 är tydligt i sin argumentation. Det innehåller en antydan till påstående i bisatsen; 

”[…] så blir det fastighetsskatten som höjs?” och dessutom en explicit och tydlig grund. 

Specifikt för just #175 är dock den frågande tonen, vilken kan fungera som en styrkemarkör som 

i detta fall försvagar budskapet. Det är en rimlig styrkemarkör i och med att garanten skvallrar 

om att #175 är ett falskt dilemma, vilket förmildras något genom den frågande antydningen.  
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Tweet #198: 

Åsa Romson inleder starkt om feminism och unga tjejers utsatta situation i skolan och samhället. 

Påstående Grund Garant Spridningsfaktor 

(Romsons tal börjar 

bra.) 

Romson inleder starkt om 

feminism och unga tjejers 

utsatta situation. 

(Det är bra att prata om 

feminism och tjejers utsatta 

situation.) 0 

Tweet #198 innehåller varken hashtaggar, länk, bild eller filmklipp och publicerades 2/7 – 2014av kontot 

@JakopDalunde. 

 

Tweet #198 lider också av otydlighet. Det verkar också vilja mynna ut i att Romsons tal ska 

höjas upp men tweeten faller platt för de som redan är där och lyssnar, då de inte behöver veta att 

”Åsa Romson inleder starkt […]”. Likväl säger det väldigt lite för den som inte är på plats. 

Dessutom är tweeten väldigt subjektivt, då det underförstått i och med publiceringen av tweeten 

totalt säger ”(Jag tycker att) Åsa Romson inleder starkt om feminism och unga tjejers utsatta 

situation i skolan och samhället.” Denna antydan ligger framförallt i formuleringen ”[…] inleder 

starkt […]” vilken är tydligt värderande. Denna subjektivitet kan leda till att tweeten blir 

obekvämt att retweeta den som inte specifikt är ute efter att citera @JakopDalunde kan skriva ett 

värderande tweet själv.  

 

Tweet #199: 

Intressant i Fokus om hur Ms förmåga att lyssna in och byta spår. Sannolikt är dagens tågutspel för sent 

ankommet. http://www.fokus.se/2014/06/maktens-mardrom/ … 

Påstående Grund Garant Spridningsfaktor 

(Moderateras tågutspel 

kommer att falla platt.) 

Moderaternas tågutspel är en 

försenad publikanpassning. 
(Publikanpassningar måste göras vid rätt 

tidpunkt för att de inte ska falla platta.) 0 

Tweet #199 innehåller en länk till en artikel i tidningen Fokus. Tweeten innehåller varken hashtaggar, bild eller 

filmklipp och publicerades 2/7 – 2014 av kontot @JakopDalunde.  

 

Tweet #199 delar mer med #198 än bara författare. Argumentationen i båda dessa tweetar är 

kort. I tweet #199 antyds påståendet i den något vitsiga formuleringen”[…] för sent ankommet 

[…]”, vilket ställer frågan: Vad händer om ett väl anpassat förslag är för sent ankommet? Svaret: 

det blir effektlöst. Detta resonemang är knappt ett längre kliv än #198, vars resonemang närmast 

skulle kunna ses som: ”Jag skriver att Åsa Romsons tal börjar starkt, alltså börjar det starkt.” Att 
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tweeten innehöll två ordvitsar i både citatet ovan och formuleringen ”[…] byta spår […]”, har 

ingen effekt.  

 

Tweet #200: 

Utmärkt att alliansen principiellt tar ställning för höghastighetståg. Men det krävs även prioritering av 

resurser, vilket MP gör. 

Påstående Grund Garant Spridningsfaktor 

(Alliansens prat om 

höghastighetståg är 

tomma ord.) 

Alliansen och Miljöpartiet vill båda 

ha höghastighetståg men bara 

Miljöpartiet har budgeterat för det. 

(Obudgeterade löften är 

tomma ord.) 0 

Tweet #200 innehåller varken hashtaggar, bild, länk, eller filmklipp och publicerades 2/7 – 2014 av kontot 

@JakopDalunde 

 

Då Miljöpartiets gröna politik förespråkar utbyggnad av tågnätet, samtidigt som de är i 

opposition till Alliansen gör att tweet #200 är förhållandevis klart. Det är rimligt att tweetens 

syfte är att få väljare som vill ha utökad tågtrafik att tänka att Miljöpartiet är bättre att rösta på i 

tågfrågan. En vag aspekt är dock ”[…] men det krävs prioritering av resurser, vilket MP gör.” 

vilket varken underbyggs med någon länk eller ytterligare data. Det framkommer heller inte om 

resurserna som ska prioriteras är pengar eller ej.  

4.2.4 Resultatsammanfattning 

I tabell 3 framgår att de tweetar som ansetts argumenterande har väsentligt högre relativ 

spridning än övriga tweetar. Återkommande för de tweetar som har högst spridningsfaktor är 

dels att de bygger på kairos men också, i de nio av dessa som är argumenterande, att åtminstone 

deras grunder är explicita. Sex av dessa innehåller endast en explicit grund med både påstående 

och garant implicita, vilket går emot det som Jørgensen och Onsberg skriver om att påståendet 

oftast är explicit i vardaglig argumentation.94 Kairos verkar dock vara en viktigare faktor för 

spridning än att ha en explicit grund, då 81 av de 82 tweetar som argumenterar hade grunden 

explicit och långt ifrån alla av dessa hade hög relativ spridning. Dessutom har undantaget, #165, 

trots bristen på explicit grund en spridningsfaktor på 1.06 vilket är högre än vissa andra 

argumenterande tweetar med uttalad grund. Formattendensen att endast explicit uttrycka 

                                                
94 Jørgensen & Onsberg, 2008, s.23. 
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argumentets grund handlar troligtvis snarare om mediets begränsning än vad som ger bäst 

resultat. De sex argumenterande tweetar som endast innehåller explicit grund visar dock att det 

definitivt går att argumentera effektivt på Twitter med denna argumentationsuppbyggnad. 

 

De sex ovannämnda tweetar som endast består av en grund bygger alla på kairos, doxa eller båda 

dessa för att de underförstådda delarna av argumentationen ska kunna förstås. Återkommande för 

de fyra av dessa sex tweetar som är publicerade av kontot @SisselaNB är att de bygger på 

värderingar och känslor, och således också bygger på doxa. Mest påtagligt blir detta i #35 och 

#36 där garanten är ett moraliskt ställningstagande mot mordhot och rasism, egenskaper som 

tenderar att vara positiva sett till allmän doxa. #6 bygger mer på känslan ”nu händer det” än på 

logik, men det är just denna känsla som förkroppsligar kairos,95 då en temporär känsla blir så 

konkret att den kan användas som premiss. Detta är dock fullständigt rimligt med tanke på att 

argumentationen som studeras är enthymemisk och således krävs det ingen rationellt förankrad 

sanning för att resonemanget ska fungera.96 På detta sätt fungerar också Tweet #2, trots att dess 

resonemang bygger på att Costa Rica som land associeras ihop med Feministiskt initiativ som 

parti. Sett till de två av dessa tweetar som @Pernil publicerat är båda dessa, #174 och #179, 

främst baserade på värderingar eller tankar som finns i publikens gemensamma doxa. Likt #6 

och #2 som nämndes ovan handlar detta snarare om en gemensam världssyn än godtagandet av 

en logisk slutledning. Alla sex av dessa tweetar lyckas nå fram till publiken och genom att uttala 

endast en premiss. Detta innebär att antingen tillfället, kairos, eller publiken själv, doxa, bär på 

de andra delarna av argumentationen. Med hjälp av kairos och doxa kan dessa argument, trots 

sina skrala uppbyggnader ändå ha en slagkraftig verkan. Detta gör argumenten tillräckligt tydliga 

trots teckenbegränsningen.  

 

Just tydligheten verkar vara en språklig dygd även för Twitterbaserad argumentation. Kravet på 

tydlighet är som mest påtagligt vid studiet av de tweetar som har nollspridning. Bland dessa är 

det inte lika tydligt vart argumentet vill komma och många, exempelvis #52, #8, #163 och #198, 

kräver analys av tweeten för att ens finna dess påstående. Dessa nollspridda tweetar kräver också 

annat av sin publik: #91 kräver ett klick för att förstå hela argumentationen, #153 kräver att 

                                                
95 Sloane, 2001, s.414. 
96 Aristoteles & Akujärvi, 2012, s.44. 
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användaren själv modifierar länken för att hen ska kunna nå till den länkade artikeln, till 

exempel. Dessa krav för publiken är troligtvis en stor faktor som påverkar spridning. Tweet #36, 

#35 och #37, som alla handlade om mordhotet på Victoria Kawesa under en intervju med 

Sveriges radio, kan ses som ett exempel på hur krävande aspekter kan fungera som tröskel för 

retweetar. #36 och #35 har de högsta värdena för relativ spridning i denna studie,97 medan #37 

som delar samma starka kontext har en avsevärt lägre relativ spridning.98 Den stora skillnaden 

mellan dessa är just att #37 inte vid första anblick är ett argument, att det i sig själv inte säger 

något lika direkt som #36 och #35, det kräver ett klick. Dessutom är det uppenbart att tweet #37 

existerar för att stödja länken snarare än tvärtom. Observera att den generella bristen på 

argumentmarkörer innebär att det redan ställs stora krav på Twitterpubliken. Å andra sidan 

innebär deras frånvaro också att även argumentmarkörer med framgång kan lämnas implicita. 

 

En Z-variabel denna studie inte haft möjlighet att pröva är publikens allmänna gillande. Det är 

möjligt att många av de högspridda tweetarna har uppnått denna spridning för att publiken har 

gillat innehållet. Förutsatt att majoriteten av @PaulaBielers följare är sverigedemokrater, och 

förutsatt att den generella sverigedemokraten inte bryr sig mest om jämställdhetsfrågor är det 

exempelvis rimligt att  #52 inte fått någon spridning.  

5. Diskussion 
De lärdomar som kan dras från denna studie är således att en framgångsrik argumenterande tweet 

bör vara tydligt; den bör innehålla en explicit grund och ett påstående som antingen texten eller 

kontexten gör påtaglig. Ett argument kan luta sig mot kairos, doxa eller en kombination av dessa 

för att förmedla de delar av argumentationen som inte får plats i texten. Vidare bör kraven för 

tillgodogörande av tweeten minimeras: Länkar bör förstärka tweetens budskap men inte krävas 

för att alls förstå denna. Tweeten bör också vara korrekt formulerad och grammatiskt tydlig. 

Detta rimmar väl med kravet på tydlighet som präglar mediet. I en kontext så begränsande, att 

budskap ofta tvingas utelämna det de faktiskt vill säga, är det heller inte konstigt att de tre fria 

elementen i Toulmins argumentationsmodell oftast utelämnats. Understödets utelämnande är 

extra förståeligt då detta egentligen endast behövs vid ett ifrågasättande av en garant,99 men det 

                                                
97 #36 och #35 har en relativ spridning på 10.18 och 9.56, respektive. 
98 #37 har en relativ spridning på 6.23. 
99 Jørgensen & Onsberg, 2008, s.30. 
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systematiska utelämnandet av både styrkemarkörer och villkor sätter sin prägel på mediets 

argumentation. Detta eftersom villkor och styrkemarkörer båda fungerar, nyanserande för att ge 

argumentationen mer sanningsenlighet.100 

 

Det är inte helt oproblematiskt att använda sig av kairos och doxa som meningsbärare i 

Twitterargumentation, framför allt när gäller argumentets påstående. Kairos primära problematik 

har redan behandlats: Det räcker inte att twittraren själv tycker att tweetet är vältajmat, om inte 

kairos även är påtagligt för publiken faller bevisligen argumentationen platt. Doxa å andra sidan 

kan visserligen dela ovanstående problematik, men innebär djupare problem för 

argumentationen. Retorisk, vardaglig, argumentation syftar till att övervinna ett tvivel och som 

sådant uppstår inte en argumentation kring saker som är självklara.101 Det som ryms i doxa 

betraktas dock av dess bärare som självklarheter, vilket ter sig i att det inte betraktas alls.102 Detta 

innebär dels att om du argumenterar till dina följare med ett påstående som är doxaförankrat så 

förser du dem egentligen med anledningar för något de redan vet, dels att denna argumentation 

vid vidare spridning inte kommer att nå fram till de som inte delar samma doxa. I ytterligare ett 

led är alltså argumentationen ineffektiv. Detta inte bara för att grunden behöver vara lättare att 

acceptera än påståendet för att den ska fungera utan förstås också för att argumentet för den 

oinitierade riskerar att bli obegripligt.103 

 

Ytterligare en problematisk aspekt av att Twitterargumentationen lämnar så mycket osagt är att 

detta ställer mycket höga krav på den oinitierade, som försöker förstå den svenska politiken. 

Denna potentiellt utestängande aspekt av Twitterbaserad argumentation kan bidra till större 

splittring mellan grupper med tanke- eller åsiktsskillnader, då argument tenderar att byggas för 

den egna gruppen snarare än för att förklara det egna resonemanget för en oliktänkande. Detta 

innebär också att mediet inte är så lättillgängligt som det inledningsvis verkar, då mycket av 

innehållet är svårtillgängligt för den som inte redan är insatt.  

 

                                                
100 Jørgensen & Onsberg, 2008, s.30. 
101 Jørgensen & Onsberg, 2008, s.11. 
102 Rosengren, 2002, s.68. 
103 Jørgensen & Onsberg, 2008, s.18. 
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Kommunikationsteoretikern och litteraturprofessorn Marshall McLuhan menar att ett medium är 

en förlängning av människan. Denna förlängning sätter också sin prägel på människan som 

använder mediet, och i längden samhället dessa lever i.104 Mediet Twitter gör något med vårt sätt 

att argumentera. Twittrare begränsar sig, i och med valet av Twitter som medium, till 140 tecken 

vilket i sin tur begränsar hur utförlig en argumentation i mediet kan bli. Bortfallet av 

styrkemarkörer, villkor och ibland även påståendet är ett tydligt exempel på detta. Demokratin är 

beroende av retoriken, hur en åsikt förs fram påverkar hur dess mottagare uppfattar denna. Detta 

förhållande har existerat sedan demokratin, och således även retoriken grundades.105 Twitter är 

visserligen inte det enda mediet för politisk debatt, men då det används av många politiker 

präglas debatten redan idag av detta sociala medium. I ett samhälle där den politiska debatten allt 

mer utspelar sig på Twitter måste den politiska argumentationen förbättras och göras mer 

tillgänglig för allmänheten för att dessa inte bara ska förstå den utan också välja att följa den. 

Detta sätter fingret på den publikparadox som Twitter innebär: Om ens följare redan tenderar att 

hålla med är de inte att betrakta som en retorisk publik, om de som kan övertygas inte har 

möjlighet att nås av ens argumentation är de inte att betrakta som en publik alls.106 Detta gäller 

dock endast om övertygandet ses som retorikens enda syfte. Beaktas retorikens epideiktiska 

aspekter, de förenande lovtalen, kan just bibehållandet av väljare också ses som ett möjligt 

retoriskt mål. Att till tala de redan övertygade behöver alltså inte vara dåligt och för detta 

ändamål lämpar sig Twitter väl, men detta gör inte mediet mer lämpat att hantera politiska 

diskussioner och stora åsiktsskillnader. Demokratin kräver forum där meningsskiljaktigheter och 

olika tankar kan mötas så att det bästa möjliga valet kan fattas genom god argumentation och 

resonabla övervägningar. Genom att bemästra Twitter retoriskt kan det fungera som ett sådant 

forum. Men bara ett av flera för den goda, explicita och samhällsnyttiga argumentationen som 

den politiska debatten behöver ryms inte på 140 tecken. 

 

Det är följaktligen av oerhörd vikt att mediet Twitter utforskas retoriskt. Den här uppsatsen har 

öppnat upp forskningsfältet och det finns stort utrymme att studera mediet utifrån ytterligare 

retoriska teorier. Oavsett om framtida studier väljer ett upplägg som, likt denna uppsats, är både 

kvantitativ och kvalitativ, eller mer en mer djupgående kvalitativ väg finns det oändligt mycket 

                                                
104 McLuhan, Marshall. Media. Människans utbyggnader, Stockholm: Norstedts, 1999. s.16-17. 
105 Herrick, 2013, s.28. 
106 Bitzer, 1968, s.7-8. 
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mer att utforska. Endast ett par exempel på detta är att undersöka språklig utsmyckning med 

endast 140 tecken, vilka typer av bevisföring som dominerar mediet eller hur väsentligt en 

twittrares namn är för spridning. 

6. Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats har varit att studera politikers argumentation på mediet Twitter under 

Almedalsveckan 2014. Utifrån grundförutsättningen att det finns en korrelation mellan en tweets 

argumentation och det antal retweetar det erhållit, har denna studie sökt svar på frågan: Hur ser 

framgångsrik argumentation ut på det sociala mediet Twitter? Studien har kvalitativt tolkat 212 

tweetar från 5 twittrare med olika partitillhörighet. 82 av dessa tweetar har bedömts som 

argument och ställts upp enligt Toulmins argumentationsmodell för att mönster i 

argumentationen skulle synliggöras. Dessa argument har sedan analyserats i sina respektive 

kontexter utifrån Bitzers teori om den retoriska situationen samt begreppen kairos och doxa.  

 

Statistisk analys har bevisat att de tweetar som bedömts som politiskt argumenterande har högre 

relativ spridning än övriga tweetar. Vidare har analysen visat på att Twitterbaserad 

argumentation, i högre grad än övrig vardaglig argumentation, tenderat att utelämna argumentets 

påstående. I de tweetar som varit mest framgångsrika har det funnits ett mönster av stark 

koppling till både doxa och kairos, framför allt för de argument som saknat explicit påstående. 

Studiet av de argumenterande tweetar som helt saknar spridning har dock visat på faran med 

utelämnandet av stora delar av argumentationen, och belyst vikten av tydlighet. Diskussionen har 

främst behandlat hur denna nya argumentationspraxis kan komma att prägla inte bara 

argumentationen på Twitter utan även vår syn på demokrati. Den har visat på risken att 

argumenten formuleras för de som redan är övertygade. Detta riskerar att fungera exkluderande 

och innebär att mediet Twitter inte är så demokratiskt och lättillgängligt som det verkar. 
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http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Demokrati/Allmanna-val/Europaparlamentsval-valresultat/#c_li_375487
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Demokrati/Allmanna-val/Europaparlamentsval-valresultat/#c_li_375487
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Supervalaret-2014/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Supervalaret-2014/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=4387538
http://www.twitter.com/
https://twitter.com/hashtag/j%C3%A4mst%C3%A4lldhet%C3%A5talla?src=hash
https://twitter.com/HilleviLarsson
https://twitter.com/JakopDalunde
https://twitter.com/PaulaBieler
https://twitter.com/Pernil
https://twitter.com/SisselaNB
https://www.vansterpartiet.se/jonas-sjostedt-talade-i-almedalen
https://www.vansterpartiet.se/jonas-sjostedt-talade-i-almedalen


 

A 

8. Bilaga 

 

Namn T weet Argument P åstående Grund Garant Understöd Vilkor Styrkemarkör

#2

Costa Rica är världens enda land utan militär. Pengarna går till säkerhet, 

utbildning & kultur. För er som vill heja på nån i herrfotbollen Ja (Heja på Feministiskt initiativ.)

Heja på Costarica som prioriterar 

säkerhet, utbildning och kultur istället 

för militär.

(Costa Rica står för Feministiskt 

initiativs värden försvarspolitiskt.)

#3

Björklund: "M ed rödgrönrosa får vi kaos, med Fp får vi 3 pappamånader". Eh, säg det till 

Hägglund & Reinfeldt. B lockpolitiken är så korkad Ja Blockpolitiken är korkad.

Alliansen innebär att de enskillda 

partierna inte kan driva sin egen politik.

(Det är korkat att vara i ett samarbete 

som stryper ens politik.)

#4

Kul att @folkpartiet pratar om feminism. Vill ni att dom ska göra det även efter valet så 

är det @Feministerna ni ska rösta på #Almedalen Ja Rösta på Fi

Det är bra att po litikerna pratar 

feminism.

(Fi behövs för att de stora partierna 

ska prata feminism.)

Om du 

håller med.

#5

"Våld ska nämligen med våld fördrivas! En tanke med ett fruktansvärt historiskt facit." 

#säkpol # föpol http://hd.se/kultur/2014/07/05/rosa-drommar/ … Ja (Sverige ska rusta ner.) Historien visar att våld skapar mer våld (M ilitärt våld är dåligt)

#6

Hejdå #Almedalen. Vi var partiet på allas läppar. Nästa år får 

@Feministerna en egen dag Ja

(Fi kommer att komma in i 

riksdagen efter valet.)

Alla pratade om Fi på 

almedalsveckan 2014.

(De som många pratar om 

kommer många rösta på.)

#7

Regeringen tar inte transfrågor på allvar. Vi måste arbeta mot heteronormen i all po litik, 

inte se det som särfrågor Ja (Vi måste ha Fi.)

Regeringen tar inte transfrågor på 

allvar (men det gör Fi). (Transfrågor måste tas på allvar.)

#8

Nu Transdebatt med #FPES. Hatbrott, sko la, vård, diskriminering och hälsa ska upp på 

agendan! Ja (Rösta på Fi.)

Fi för upp hatbrott, sko la vård, 

diskriminering och hälsa på agendan.

(Hatbrott, sko la, vård, diskriminering 

och hälsa behöver vara på agendan.)

#9

En röst från hjärtat!!! Trailern till ett underbart filmpro jekt #Taplats 

https://www.youtube.com/watch?v=ip47sozaQ5E …

#10

Reinfeldts vapenhandlare var på plats vid hans tal. A ll <3 till @svenskafreds & 

@AmnestySverige #madeinsweden Nej

#11 Låt kärleken #taplats. Klädnypor för feminism ;) Nej

#12

Demo #FiAlmedalen RT @mariastarck: Ojnare. Sápmi. Los Andes. Gruvmotståndet är 

globalt. @Feministerna @faltbio logerna Ja (Fi gör något bra.) Fi demonstrerar mot gruvexploatering. (Gruvexploatering är dåligt.)

#13

Löneskillnaderna har knappt ändrats på 30 år. Läs SCB's På tal om kvinnor och män 

2014 http://www.scb.se/sv_/Hitta-stat…+ Ja

(Jämställdheten mellan män 

och kvinnor har knappt 

ändrats på 30år.)

SCBs statistik säger att det 

löneskillnaden mellan män och kvinnor 

knäpt ändrats på 30 år.

(Löneskillnader är kan räpresentera 

jämställdhet .)

#14

Kvinnor har 66 % av mäns pension. SCB's På tal om kvinnor och män 2014 berättar 

varför @Feministerna behövs http://www.scb.se/sv_/Hitta-stat…+ Ja Fi behövs. Kvinnor har 66% avmäns pension. 

(Fi vill jämna ut o jämlikheter mellan 

könen.)

#15

M itt partiledartal i #Almedalen för @Feministerna. Ta 10 minuter: 

https://www.youtube.com/watch?v=9DFSW4X2dF8&feature=youtu.be … Ja

Se mitt partiledartal på 

youtube. M itt partiledartal är 10 minuter långt.

10 minuter är det värt att lägga på att se 

ett tal.

#16

De andra partierna har hbtq-talespersoner som om det var särfrågor, i @Feministerna 

jobbar alla mot heteronormen i all po litik #queerbussen Ja (Rösta på Fi.)

Andra partier behandlar hbtq som 

särfrågor. Fi jobbar alltid mot 

heteronormen. (Hbtq-frågor är viktiga.)

#17 Unga transpersoners hälsa måste stärkas nu. Det kan inte vänta!  #queerbussen Ja (Rösta på Fi.)

Unga transpersoners hälsa måste 

stärkas nu.

(M ed Fi i riksdagen kommer unga 

transpersoner må bättre.)

#18

M oderaterna försöker skämta bort frågan om att tvångssteriliserade ska få upprättelse 

och skadestånd. Skamligt @Oppna M oderater #queerbussen Ja (M oderaterna är skamliga.)

M oderaterna försöker skämta bort 

frågan om ersättning för 

tvångssteriliseringarna.

Det är skamligt att försöka skämta 

bort frågan om ersättning för 

tvångssteriliseringarna.

#19

Gränserna ska öppnas och alla som lever gömda pga avslag i en rättsosäkerhet 

asylprocess måste få papper! Nej

#20

Nu är det partidebatt med RFSL. Transpersoners hälsa, Asyl och ett hbtq-parti i 

riksdagen kommer jag prata om :) http://almedalsveckan.info/21537 Nej

#21

Nej. Varför lägger alla queera rum ner? Vilka hbtq-mötesplatser utan alkohol finns kvar? 

Sorgligt http://kafecopacabana.com/2014/07/02/the-last-days-of-disco/ …



 

B 

 

Benämning

Antal 

Retweets

Spridningsfakt

or

Antal 

favoriter URL Bild Länk Video Datum Hashtaggar Övrigt Konto

#2 49 10,18 67 https://twitter.com/SisselaNB/status/485531605206061056 Nej Nej Nej 2014-07-05 @SisselaNB

#3 23 4,78 30 https://twitter.com/SisselaNB/status/485418954664706049 Nej Nej Nej 2014-07-05 @SisselaNB

#4 37 7,69 59 https://twitter.com/SisselaNB/status/485395788395454464 Nej Nej Nej 2014-07-05 #almedalen @SisselaNB

#5 1 0,2 1 https://twitter.com/SisselaNB/status/485344637356605440 Nej Ja Nej 2014-07-05 #säkpol, #föpol @SisselaNB

#6 31 6,44 98 https://twitter.com/SisselaNB/status/485170168818335744 Ja Nej Nej 2014-07-04 #almedalen @SisselaNB

#7 21 4,36 17 https://twitter.com/SisselaNB/status/485000412127588352 Ja Nej Nej 2014-07-04 @SisselaNB

#8 0 0 2 https://twitter.com/SisselaNB/status/484989001867472896 Nej Nej Nej 2014-07-04 #FPES @SisselaNB

#9 3 0,62 2 https://twitter.com/SisselaNB/status/484805862566158336 Nej Nej Ja 2014-07-03 #Taplats @SisselaNB

#10 15 3,11 28 https://twitter.com/SisselaNB/status/484769057368186880 Ja Nej Nej 2014-07-03 #madeinsw eden @SisselaNB

#11 0 0 12 https://twitter.com/SisselaNB/status/484766599321485312 Ja Nej Nej 2014-07-03 #taplats @SisselaNB

#12 3 0,62 8 https://twitter.com/SisselaNB/status/484756154887966720 Ja Nej Nej 2014-07-03 #FiAlmedalen @SisselaNB

#13 15 3,11 4 https://twitter.com/SisselaNB/status/484725847782588416 Nej Ja Nej 2014-07-03 @SisselaNB

#14 16 3,32 16 https://twitter.com/SisselaNB/status/484725530009559040 Nej Ja Nej 2014-07-03 @SisselaNB

#15 3 0,62 6 https://twitter.com/SisselaNB/status/484720327881400320 Nej Nej Ja 2014-07-03 #Almedalen @SisselaNB

#16 14 2,9 41 https://twitter.com/SisselaNB/status/484666558346977280 Nej Nej Nej 2014-07-03 #queerbussen @SisselaNB

#17 10 2,07 16 https://twitter.com/SisselaNB/status/484664622155591680 Ja Nej Nej 2014-07-03 #queerbussen @SisselaNB

#18 6 1,24 6 https://twitter.com/SisselaNB/status/484658452011425792 Nej Nej Nej 2014-07-03 #queerbussen @SisselaNB

#19 2 0,41 2 https://twitter.com/SisselaNB/status/484653038226124800 Ja Nej Nej 2014-07-03 @SisselaNB

#20 3 0,62 3 https://twitter.com/SisselaNB/status/484638341263261696 Nej Ja Nej 2014-07-03 @SisselaNB

#21 1 0,2 2 https://twitter.com/SisselaNB/status/484610332779118592 Nej Ja Nej 2014-07-03 Förhandsvisning @SisselaNB



 

C 

Namn T weet Argument P åstående Grund Garant Understöd Vilkor Styrkemarkör

#22

Att kramas ihjäl av Åsa Romson   

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/danielswedin/article19160205.ab?utm_sou

rce=dlvr.it&utm_medium=twitter … Nej

#23

Nu har det kommit ett feministiskt initiativ i Turkiet: Kadin Partisi <3  

http://www.hurriyetdailynews.com/Default.aspx?pageID=238&nID=68369&NewsCatID=3

38 … Ja

Kadin Partisi <3 [Kadin Partisi 

är bra.]

Kadin Partisi är ett feministiskt initiativ i 

Turkiet. (Feministiska initiativ är bra.)

#24

"Feminism och so lidaritet är grunden för M iljöpartiet" säger Romson. Detta är Fi-

effekten! Nu är feminismen överallt Nej

#25

Ett hundratal människor som inte kom in på @Feministerna's ekonomiska seminarium 

fyller gatorna vid högtalarna Ja (Fi har bra politik.) Intresset är stort för Fis po litik.

(Stort intresse från fo lket tyder på bra 

politik.)

#26

Här kan du läsa mitt partiledartal mot våldet. Till er som inte kom in i den fullsatta ruinen 

;) https://www.facebook.com/Sisselatillrik... Nej

#27

Lagen hets mot fo lkgrupps syfte var att inte tillåta spridning av rasistisk propaganda. 

http://www.svt.se/kultur/fi-rasismen-normaliseras-i-sverige … Ja (Rasismen normaliseras.)

Lagen om hets mot fo lkgrupps syfte 

var att inte tillåta spridning av rasistisk 

propaganda. (Rasistisk propaganda sprids ändå.)

#28

Alla politiska krafter med hjärtat på rätt ställe vinner på den feministiska våren, skriver 

@asapetersen http://www.dagensarena.se/opinion/fi-for... Nej

#29

Det här är inte SD's dag, inte den här dagen eller någon annan dag! Läs om den 

antirasistiska dagen  # taplats  http://mobil.dn.se/valet-2014/det… Nej

#30

@gudschy @vkawesa och jag håller tal ikväll på vår stora antirasistiska fest i Visby. A llt 

livestreamas här: http://feministisktinitiativ.se/ Nej

#31

Först i kön till festen med @Feministerna, @TheSalazarBros och @LindaPira!! Snart 

börjar vi i #Almedalen Ja (Kom till Fi-festen.)

The Salazar bros och Linda Pira 

kommer spela på Fi-festen.

(The Salazar bros och Linda Pira är 

bra.)

#32

Peppar inför kvällens stora antirasistfest med Linda Pira! Jag, @gudschy & @vkawesa 

talar https://www.facebook.com/events/637257869697378/ … Ja (Kom till Fi-festen.)

Linda Pira spelar och Sissela, Victoria 

och Gudrun kommer hålla tal på Fi-

festen.

(Linda Pira, Sissela, Victoria och/eller 

Gudrun är bra.)

#33 Låt kärleken #taplats!! Sprider kärleksklädnypor i #Almedalen Nej

#34 Nu skapar vi feminismens och antirasismens dag i #Almedalen Ja

(Feminism och antirasism är 

nästan synonymt.)

Nu skapar vi feminismens och 

antirasismens dag.

(De ideologier som delar dag är 

besläktade.)

#35

Riksdagskandidaten @vkawesa hotas av SvP mitt under SR-intervju. Journalistens 

fråga "Varför fick inte Svenskarnas parti vara med på scenen" Ja (Journalisten är dum.)

Victoria Kawesa hotas av SvP, 

journalist: "Varför fick inte SvP vara 

med på scen?" 

("Varför fick inte SvP vara med på 

scen?" är en dum fråga.)

#36

"M an måste också komma ihåg att även nazister har yttrandefrihet" säger Ekots chef 

Anne Lagercrantz apropå att @vkawesa mordhotas #Almedalen Ja (Ekots chef har fel.)

Vid mordhotet på Kawesa påpekade 

Ekots chef att nazister också har 

yttrandefrihet.

(Yttrandefriheten ska inte skydda de 

som mordhotar.)

#37

Jag skriver om hur @sverigesradio ser på medan vår riksdagskandidat @vkawesa 

hotas av nazister på SR's scen https://www.facebook.com/sissela.nordli… Nej

#38

"Vi är trö tta på att stå vid sidan om, nu tar vi plats i parlamenten för att skapa förändring 

på riktigt" #Almedalen Nej

#39

Hur stoppar vi normaliseringen av rasismen? Jag & @vkawesa pratar i #Almedalen på 

Södra Kyrkogata 4B. Välkommen :) https://www.facebook.com/events/1466172… Nej

#40

.@Feministerna är partiets med de aktivaste fö ljarna på Facebook. Bra att minnas när 

andra försöker misskreditera oss http://www.fokus.se/2014/02/manga-… Ja (Fi är starka.) Fi har flest aktiva fö ljare på facebook.

(Aktiva fö ljare som för partiets 

budskap framåt är en styrka.)

#41



 

D 

Namn

Antal 

Retweets

Spridningsfakt

or

Antal 

favoriter URL Bild Länk Video Datum Hashtaggar Övrigt Konto

#22 4 0,83 4 https://twitter.com/SisselaNB/status/484466487533785088 Nej Ja Nej 2014-07-02 Förhandsvisning @SisselaNB

#23 34 7,06 77 https://twitter.com/SisselaNB/status/484430520840097793 Nej Ja Nej 2014-07-02 @SisselaNB

#24 14 2,9 26 https://twitter.com/SisselaNB/status/484395660134060033 Nej Nej Nej 2014-07-02 @SisselaNB

#25 8 1,66 16 https://twitter.com/SisselaNB/status/484308811189354497 Ja Nej Nej 2014-07-02 @SisselaNB

#26 2 0,41 1 https://twitter.com/SisselaNB/status/484264063405654016 Nej Ja Nej 2014-07-02 @SisselaNB

#27 7 1,45 7 https://twitter.com/SisselaNB/status/484255441040719872 Nej Ja Nej 2014-07-02 Förhandsvisning @SisselaNB

#28 4 0,83 4 https://twitter.com/SisselaNB/status/484245803238952960 Nej Ja Nej 2014-07-02 @SisselaNB

#29 9 1,87 12 https://twitter.com/SisselaNB/status/484058633815490560 Nej Ja Nej 2014-07-01 #taplats @SisselaNB

#30 3 0,62 8 https://twitter.com/SisselaNB/status/483999282752933888 Nej Ja Nej 2014-07-01 @SisselaNB

#31 5 1,03 25 https://twitter.com/SisselaNB/status/483997918211629056 Ja Nej Nej 2014-07-01 #Almedalen @SisselaNB

#32 4 0,83 22 https://twitter.com/SisselaNB/status/483949195611881472 Ja Ja Nej 2014-07-01 @SisselaNB

#33 4 0,83 11 https://twitter.com/SisselaNB/status/483917304120745984 Ja Nej Nej 2014-07-01

#taplats, 

#Almedalen @SisselaNB

#34 14 2,9 35 https://twitter.com/SisselaNB/status/483902510047199232 Ja Nej Nej 2014-07-01 #Almedalen @SisselaNB

#35 46 9,56 10 https://twitter.com/SisselaNB/status/483690194651320320 Nej Nej Nej 2014-06-30 @SisselaNB

#36 49 10,18 9 https://twitter.com/SisselaNB/status/483688281117192192 Nej Nej Nej 2014-06-30 #Almedalen @SisselaNB

#37 30 6,23 12 https://twitter.com/SisselaNB/status/483681704482439169 Nej Ja Nej 2014-06-30 @SisselaNB

#38 11 2,28 11 https://twitter.com/SisselaNB/status/483608037467623424 Ja Nej Nej 2014-06-30 #Almedalen @SisselaNB

#39 1 0,2 5 https://twitter.com/SisselaNB/status/483583914456645632 Nej Ja Nej 2014-06-30 #Almedalen @SisselaNB

#40 1 0,2 7 https://twitter.com/SisselaNB/status/483266359598776320 Nej Ja Nej 2014-06-29 @SisselaNB

#41



 

E 

Namn T weet Argument P åstående Grund Garant Understöd Vilkor Styrkemarkör

#42 Kort, men så fint! http://www.lifebuzz.com/old-scrapbook/#!8XK2U …

#43

Äntligen har älskling kommit! Sol, glass och kärlek! #ö jn 

http://instagram.com/p/qEij6Kvou9/ 

#44

M åste ändå säga att de sista dagarna varje Almedalsveckan är mina favoriter. Lugnt, 

lagom mycket fo lk och seminarier, lika strålande so l!

#45

Ibland tror jag att hela Sverige är ett konstpro jekt. Exempel 78526 formuleras bra av Per 

Gudmundson: http://www.svd.se/opinion/ledars… Nej

#46

FP vill tvinga på oss föreställningen att förskola är bättre än föräldrar. Jag kontrar med 

att bli medlem i @HaroRiks http://www.haro.se/ Ja (Fp är dåliga.)

Fp vill tvinga på ossföreställningen att 

förskola är bättre än föräldrar.

(Det är fel att tvinga föreställningar på 

andra.)

#47

Detta är alltså fo lkpartiet " liberalerna". Fy så hemskt att anse att föräldrar kan vara 

bättre för barn än förskola. http://www.svd.se/opinion/brannp… Ja (Fp är hemska.)

[Länk] Indraget vårdnadsbidrag för att 

främja förskolevistelse.

Det är hemskt att anse att förskolan är 

bättre än föräldrar.

#48

Det stör mig att jag inte kan låta bli att tycka att @jsjostedt är en otro ligt skicklig 

partiledare och talare. Nej

#49

Undrar också, som vanligt, om någon är sugen på att kombinera middag, eller glass, 

med att prata med nån som tycker annorlunda (alltså mig)?

#50

M åste för övrigt säga att @SvD:s tält varit räddaren i nöden ett antal gånger. TACK för 

laddstationerna!

#51

Har sett andra vittna om att "vita" fick lämna sina platser på seminariet till de som var 

"rasifierade" dessutom... http://nyheteridag.se/jag-fick-inte-… Ja ("Omvänd rasism" existerar.)

Har sett att "vita" behövt lämna plats 

för rasifierade.

(Exkluderande av fo lk med en viss 

hudfärg är rasism.)

#52

Sexualpolitiskt mingel och samtal om samtycke. 

http://instagram.com/p/qCK6sqvooS/ Ja

(SD bryr sig jämställdhet 

mellan könen.)

SD-representant deltar vid 

sexualpolitiskt mingel. 

(Att delta i ett mingel om något betyder 

att man bryr sig om detta.)

#53 M ata inte ormen i själen! http://www.dn.se/ledare/signerat/angrip-asikten-inte-fargen/ … Nej

#54 Största besvikelsen i Visby är fortfarande att langosvagnen inte är här i år. =(

#55

Än en gång hittar @sannarayman så rätt, så enkelt, så snyggt. Skarp penna! 

http://blog.svd.se/ledarbloggen/2014/07/03/dold-fo lksjukdom-du-kan-vara-hitler/ … Nej

#56

"Förskolan ska vara ett komplement, men föräldrar är bäst för sina barn. De måste våga 

få och ta det förtroendet igen" Nej

#57

Gunilla Niss, förskolepsykolog och ordförande för föräldraorganisationen @barnverket, 

pratar om vikten av anknytning.

#58

Barn behöver engagera sig i lek, finna sann vila, kunna känna sina känslor och knyta an 

djupt till… http://instagram.com/p/p_M Bgnvote/ 

#59

På seminarium av @HaroRiks om barns behov. Just nu Jonas Himmelstrand om hur 

barnen i Sverige mår idag.

#60

Tänk att det ska behövas andra än journalister för att pressa M P: 

http://www.svtplay.se/klipp/2162305/partigrillen-anders-wallner-mp … #almedalen Nej

#61

Kommer hem sent, Vill sova minst fyra timmar. Väcks efter 2,5 av hantverkre som ska 

laga kök. I lägenhet på helt annan gata. Inte bitter.
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#42 2 0,43 1 https://twitter.com/PaulaBieler/status/485524249306988545 Nej Ja Nej 2014-07-05 Förhandsvisning @PaulaBieler

#43 0 0 5 https://twitter.com/PaulaBieler/status/485413926130028544 Nej Ja Nej 2014-07-05 #öjn @PaulaBieler

#44 0 0 0 https://twitter.com/PaulaBieler/status/485398598826622977 Nej Nej Nej 2014-07-05 @PaulaBieler

#45 4 0,86 3 https://twitter.com/PaulaBieler/status/485333775908614144 Nej Ja Nej 2014-07-05 Godtyckligt tal? @PaulaBieler

#46 2 0,43 4 https://twitter.com/PaulaBieler/status/485329327429783552 Nej Ja Nej 2014-07-05 @PaulaBieler

#47 2 0,43 2 https://twitter.com/PaulaBieler/status/485326707537481728 Nej Ja Nej 2014-07-05

Förhandsvisning, 

felsyftning? @PaulaBieler

#48 0 0 8 https://twitter.com/PaulaBieler/status/485108229387874304 Nej Nej Nej 2014-07-04 @PaulaBieler

#49 0 0 1 https://twitter.com/PaulaBieler/status/485091923284488193 Nej Nej Nej 2014-07-04 @PaulaBieler

#50 0 0 4 https://twitter.com/PaulaBieler/status/485091175888875520 Nej Nej Nej 2014-07-04 @PaulaBieler

#51 9 1,95 4 https://twitter.com/PaulaBieler/status/485084999734288385 Nej Ja Nej 2014-07-04 Förhandsvisning @PaulaBieler

#52 0 0 0 https://twitter.com/PaulaBieler/status/485080456522915840 Nej Ja Nej 2014-07-04 @PaulaBieler

#53 0 0 0 https://twitter.com/PaulaBieler/status/485046327412555777 Nej Ja Nej 2014-07-04 @PaulaBieler

#54 0 0 4 https://twitter.com/PaulaBieler/status/485033626598641664 Nej Nej Nej 2014-07-04 @PaulaBieler

#55 3 0,65 1 https://twitter.com/PaulaBieler/status/484712390643425281 Nej Ja Nej 2014-07-03 @PaulaBieler

#56 2 0,43 4 https://twitter.com/PaulaBieler/status/484679122426527744 Nej Nej Nej 2014-07-03 @PaulaBieler

#57 6 1,3 5 https://twitter.com/PaulaBieler/status/484668203176841216 Ja Nej Nej 2014-07-03 @PaulaBieler

#58 0 0 3 https://twitter.com/PaulaBieler/status/484660677722660864 Nej Ja Nej 2014-07-03 @PaulaBieler

#59 1 0,21 0 https://twitter.com/PaulaBieler/status/484656615451537408 Ja Nej Nej 2014-07-03 @PaulaBieler

#60 5 1,08 3 https://twitter.com/PaulaBieler/status/484632048188293120 Nej Ja Nej 2014-07-03 #almedalen Förhandsvisning @PaulaBieler

#61 0 0 1 https://twitter.com/PaulaBieler/status/484578241681055745 Nej Nej Nej 2014-07-02 @PaulaBieler
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#62

M agisk so luppgång på väg hem, jag önskar kameran kunde fånga den bättre! Godnatt 

alla! #almedalen http://instagram.com/p/p-LwcNPotL/ 

#63

Få saker gör mig så irriterad som när personer antar att vissa frågor bara lyfts om också 

vissa lösningar presenteras. #Almedalen

#64 Ja, usch för den maskulina bilen! #Almedalen

#65

Söker som vanligt lunchsällskap, alternativt hett tips på lunchseminarium. Någon? #öjn 

#Almedalen

#66

Igår blev jag förresten äntligen månadsgivare till @SwedenforUNHCR . B li det du med: 

http://sverigeforunhcr.se/stod-oss/bli-manadsgivare … #FlyktinghjälpPåRiktigt Ja Bli månadsgivare för UNHCR, #FlyktinghjälpPåRiktigt (Bättre bistånd än invandring.)

#67

För övrigt har jag hittills använt sju o lika par skor här i Visby - på tre dagar. Vem sa att 

elva par var för mycket?

#68

Lite av min dag igår: Politisk trekamp http://sverigesradio.se/sida/artikel.a… Feminism 

http://nyheter24.se/maktkamp24/772… Abortdebatt 

http://tv.aftonbladet.se/webbtv/nyheter… #öjn

#69 Vilka ställen serverar bra vegetarisk mat sent i Visby? #hungrig

#70 Glada miner i väntan på Jimmies tal :) http://instagram.com/p/p6mxKqPoqF/ Nej

#71

Dagens bästa beröm fick jag, något oväntat, från @M artinAagaard: Paula Bieler är känd 

för att vara en skicklig debattör, bland annat på >

#72 > twitter där jag blockar henne, så debatten var o juste och därför vann @Feministerna...

#73

Ditt liv, ditt land, ditt val. Ett samhälle byggs av dess invånare, låt oss bygga vidare. Då, 

nu och i framtiden - tillsammans, på riktigt! Nej

#74

Sista minuten-bokning: M ed största sannolikhet ser ni mig debattera abort och 

jämställdhet i @Aftonbladet 20 min ca 15.30-16.00.

#75

Tycker egentligen att F! redan fått för mycket utrymme, men detta måste ju delas ;) 

http://www.svd.se/nyheter/valet2… Nej

#76

11.33-12.00 hör ni mig i Sveriges Radio P5 Almedalen, tyvärr endast livesändning (kortare 

klipp i efterhand) http://sverigesradio.se/sida/gruppsida…

#77

Nu tycker jag ju inte åsikterna heller är dåliga (surprise), men i övrigt håller jag med här: 

http://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/problemet-ar-asikterna--inte-hans-

gamla-brott/ … Nej

#78

Det är lätt att vara sto lt sverigedemokrat när man lyssnar på @jimmieakesson, till 

exempel i @gomorronsverige nyss. Nej

#79

Och här är dagens utspel från @jimmieakesson på @SvDBrannpunkt: Inför ny skatt för 

storbanker http://www.svd.se/opinion/brannp… Nej

#80 SD: Bankerna ska betala sänkt pensionärsskatt http://sverigesradio.se/sida/artikel.a… Nej

#81

Frukost! (Nej, det är inte rödvin, det är juice på bland annat rödbetor.) 

http://instagram.com/p/p5S8ZM vohG/ 
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#62 0 0 3 https://twitter.com/PaulaBieler/status/484519353623515136 Nej Ja Nej 2014-07-02 #almedalen @PaulaBieler

#63 0 0 1 https://twitter.com/PaulaBieler/status/484390000088596480 Nej Nej Nej 2014-07-02 #Almedalen @PaulaBieler

#64 1 0,21 2 https://twitter.com/PaulaBieler/status/484387749626396672 Nej Nej Nej 2014-07-02 #Almedalen @PaulaBieler

#65 0 0 0 https://twitter.com/PaulaBieler/status/484259862403354624 Nej Nej Nej 2014-07-02 #Almedalen @PaulaBieler

#66 1 0,21 3 https://twitter.com/PaulaBieler/status/484232701097312256 Nej Ja Nej 2014-07-02

#FlyktinghjälpPå

Riktigt @PaulaBieler

#67 0 0 6 https://twitter.com/PaulaBieler/status/484227946539134976 Nej Nej Nej 2014-07-01 @PaulaBieler

#68 2 0,43 0 https://twitter.com/PaulaBieler/status/484225232631529472 Nej Ja Nej 2014-07-01 #öjn

Förhandsvisning, 3 

länkar @PaulaBieler

#69 0 0 0 https://twitter.com/PaulaBieler/status/484074739120762880 Nej Nej Nej 2014-07-01 #hungrig @PaulaBieler

#70 1 0,21 6 https://twitter.com/PaulaBieler/status/484015801872441344 Nej Ja Nej 2014-07-01 @PaulaBieler

#71 0 0 1 https://twitter.com/PaulaBieler/status/483975305909264384 Nej Nej Nej 2014-07-01

Kopplas till nästa 

tw eet > @PaulaBieler

#72 0 0 1 https://twitter.com/PaulaBieler/status/483975548159668224 Nej Nej Nej 2014-07-01 > med hjälp av ">" @PaulaBieler

#73 4 0,86 13 https://twitter.com/PaulaBieler/status/483908801360560128 Nej Nej Nej 2014-07-01 @PaulaBieler

#74 0 0 1 https://twitter.com/PaulaBieler/status/483879820691247104 Nej Nej Nej 2014-07-01 @PaulaBieler

#75 1 0,21 1 https://twitter.com/PaulaBieler/status/483872561902919680 Nej Ja Nej 2014-07-01 @PaulaBieler

#76 0 0 0 https://twitter.com/PaulaBieler/status/483861868420005888 Nej Nej Nej 2014-06-30 Förhandsvisning @PaulaBieler

#77 1 0,21 2 https://twitter.com/PaulaBieler/status/483847850334633984 Nej Ja Nej 2014-06-30 @PaulaBieler

#78 2 0,43 7 https://twitter.com/PaulaBieler/status/483845405659365376 Nej Nej Nej 2014-06-30 @PaulaBieler

#79 3 0,65 2 https://twitter.com/PaulaBieler/status/483839355908526080 Nej Nej Nej 2014-06-30 Förhandsvisning @PaulaBieler

#80 1 0,21 1 https://twitter.com/PaulaBieler/status/483834088168914944 Nej Ja Nej 2014-06-30 @PaulaBieler

#81 0 0 1 https://twitter.com/PaulaBieler/status/483831469174173697 Nej Ja Nej 2014-06-30 @PaulaBieler



 

I 
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#82 Och NU är det vår dag! Nej

#83 Nån som är sugen på sen middag?

#84

Älskar visserligen mina klackar, men tänker inte hymla om att detta byte var skönt... 

http://instagram.com/p/p4FDWZvonI/ 

#85 Been here, done that.

#86 Allsång i @sverigesradioP1 som utmanar @Budoarstamning:

#87

M ånga som stannar till och reagerar vidd detta tält. Jag gillar. Gissar att Josef också gör 

det. Nej

#88 Redaktionsmöte i #Almedalen. Gabriella är väldigt sugen på att få äta!

#89

Bästa @JuliaKronlid har givetvis helt rätt här: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=718240674904364&id=100001553140455 

… Nej

#90

Just pojkars situation i skolan har jag lyft ofta i intervjuer sen jag blev 

talesperson för jämställdhet. Tyvärr har det sällan tagits med. Ja

(Pojkars situation i sko lan är 

vikigt att prata om.)

Jag har pratat om pojkars situation i 

sko lan. Det jag pratar om är viktigt.

#91

Befriande med ett jämställdhetsseminarium som lyfter po jkars/mäns problem. 

# jämställdhetåtalla #almedalen http://instagram.com/p/p3JY_kvord/ Ja

Jämstäldhetsseminarier om 

pojkar är bra.

[Länk Bild på text] - "Sviker sko lan 

pojkarna?" #Jämställdlhetåtalla

#92 Och nu då? Vad gör fo lk ikväll i Visby?

#93 Saknar bergenstjerna! #dagensceasarsallad http://instagram.com/p/p15ScdPoqD/ 

#94 Konspirationsteori delux nyss. Nej

#95 Varför modererar inte @SVTDebatt bort de som avbryter? Flera gånger om.

#96

Förvånande... ;) Här kan ni se min profilsida förresten: 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/valaret2014/riksdag/Kandidaterna/#548 …

#97

Förra året matchade jag kläder med dagens parti. Idag gör jag motsatsen. A lliansorange 

topp och skor… http://instagram.com/p/p1jsVSPohu/ 

#98 Nej, packa upp det sista och bege sig ner mot dalen igen kanske...

#99

Om jag landade på elva par skor? Kanske. Om ett enda par är stövlar? Nej. :( 

http://instagram.com/p/p1IBf1vohJ/ 

#100 Ok. Plötsligt känns morgonens dusch (nästan) onödig...

#101
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#82 0 0 17 https://twitter.com/PaulaBieler/status/483732179504332800 Nej Nej Nej 2014-06-30 @PaulaBieler

#83 0 0 4 https://twitter.com/PaulaBieler/status/483681769678729217 Nej Nej Nej 2014-06-30 @PaulaBieler

#84 0 0 4 https://twitter.com/PaulaBieler/status/483660185668292608 Nej Ja Nej 2014-06-30 @PaulaBieler

#85 2 0,43 12 https://twitter.com/PaulaBieler/status/483617788050046976 Ja Nej Nej 2014-06-30 Bild: Debatt-aff isch @PaulaBieler

#86 2 0,43 3 https://twitter.com/PaulaBieler/status/483597015931428864 Ja Nej Nej 2014-06-30 @PaulaBieler

#87 8 1,73 10 https://twitter.com/PaulaBieler/status/483596385015840769 Ja Nej Nej 2014-06-30 @PaulaBieler

#88 0 0 3 https://twitter.com/PaulaBieler/status/483543016029048832 Ja Nej Nej 2014-06-30 #Almedalen @PaulaBieler

#89 1 0,21 3 https://twitter.com/PaulaBieler/status/483534732769386496 Nej Ja Nej 2014-06-30 @PaulaBieler

#90 1 0,21 4 https://twitter.com/PaulaBieler/status/483529906543132672 Nej Nej Nej 2014-06-30 @PaulaBieler

#91 0 0 1 https://twitter.com/PaulaBieler/status/483528987248181248 Nej Ja Nej 2014-06-30

#jämställdhetåtal

la, #almedalen @PaulaBieler

#92 0 0 1 https://twitter.com/PaulaBieler/status/483356655426744320 Nej Nej Nej 2014-06-29 @PaulaBieler

#93 0 0 1 https://twitter.com/PaulaBieler/status/483352840388509696 Nej Ja Nej 2014-06-29

#dagensceasar

sallad @PaulaBieler

#94 1 0,21 2 https://twitter.com/PaulaBieler/status/483323353030492160 Nej Nej Nej 2014-06-29 @PaulaBieler

#95 4 0,86 5 https://twitter.com/PaulaBieler/status/483320723935883264 Nej Nej Nej 2014-06-29 @PaulaBieler

#96 1 0,21 3 https://twitter.com/PaulaBieler/status/483311935048261634 Ja Ja Nej 2014-06-29 @PaulaBieler

#97 0 0 6 https://twitter.com/PaulaBieler/status/483305352142671872 Nej Ja Nej 2014-06-29 @PaulaBieler

#98 0 0 2 https://twitter.com/PaulaBieler/status/483272245020983297 Nej Nej Nej 2014-06-29 @PaulaBieler

#99 0 0 0 https://twitter.com/PaulaBieler/status/483244506527977472 Nej Ja Nej 2014-06-29 @PaulaBieler

#100 0 0 2 https://twitter.com/PaulaBieler/status/483207499995418624 Nej Nej Nej 2014-06-29 @PaulaBieler

#101
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#102 Arbetsdagen är nu slut, bara två mail kvar att besvara. Sparar dem till imorgon ; )

#103 Snigel, Bunkeflostrand M almö http://instagram.com/p/qEtz3fg_5v/ 

#104

Svarar på mail, kandidatenkäter och fyller i CV. Inflödet till datorn fortsätter, men snart är 

det förhoppningsvis sommarlov ;-)

#105 1 M aj-märken, Per A lbin Hanssons hem i M almö http://instagram.com/p/qELpPeg_-D/ 

#106

Om min riksdagsdebatt med justitieministern, angående skydd för uppfinnare 

http://www.guf.se/index.php/2014/06/justitieministern-gar-till-personangrepp-i-riksdagen/ 

… Nej

#107

Antal inlägg i riksdagen senaste året. Jag ligger på delad 4-plats med Jan Björklund. Före 

Fredrik Reinfeldt ;) Nej

#108

"Bostad först" borde finnas överallt! Det innebär en samhällsekonomisk besparing och 

räddar liv! http://instagram.com/p/qBw7Wag_xY/ Ja

"Bostad först borde finnas 

överallt!

Det är ett billigt sätt att hjälpa 

uteliggare.

(Uteliggare överallt borde hjälpas så 

billigt som möjligt.)

#109

Om visstidsdebatten med arbetsmarknadsministern, där jag deltog 

http://arbetet.se/2014/06/27/las-skyddar-visstidsanstallda/ … Regeringen skämmer ut 

sig! Nej

#110 Knytkalas i trädgården! http://instagram.com/p/p_5oBEA_1w/ 

#111 Nu är vi på trädgårdsfest med hela familjen hos goda vänner. 7 vuxna och 9 barn!

#112

Ett körsbär har fastnat innanför Noelles cykelhjälm. Spår efter körsbärsplockningen hon 

deltagit i ;-) http://instagram.com/p/p_QO7_g_2J/ 

#113

Bedrövligt att inte mer hänt! http://mobil.dn.se/motor/malin-far-inte-jobb-som-

bilmekaniker/ … Ja

(Vi behöver fortfarande jobba 

för jämställdhet.)

[Länk Artikel] M alin får inte jobb som 

bilmekaniker.

(Kön ska inte begränsa våra 

karriäralternativ.)

#114 Jag är lekledare på syrrans födelsekalas ;-) http://instagram.com/p/p9ZfSbA_1g/ 

#115

M in syster Ylva-Li bjuder på hemmagjord tårta på sin födelsedag! 

http://instagram.com/p/p8vejHA_wt/ 

#116

Fin cykeltur genom regnigt M almö med hela familjen. Nu är vi på min systers 

födelsekalas!

#117 Vio lett äng i M almö http://instagram.com/p/p8n4sDA_4W/ 

#118

Hur gör man FAS 3 ännu sämre? M ed jobbcoacher! 

http://alliansfrittsverige.nu/aktuellt/2014/07/hur-gor-man-fas-3-annu-samre-med-

jobbcoacher … Ja (Rösta inte på Alliansen.)

Alliansen vill införa jobbcoacher för 

FAS 3.

Jobbcoacher i FAS 3 kommer göra 

det sämre.

[Länk Artikel] - 

till Ga

#119

Johan Ullman och Anders Widgren, två av Sveriges främsta uppfinnare som fått sina 

uppfinningar… http://instagram.com/p/p6nUm5g_2J/ Nej

#120

Nu ska jag tala på Donners plats i Visby, för bättre skydd för uppfinnare som får sina 

uppfinningar stulna! En ödesfråga för Sverige! Ja

Vi ska stoppa företags 

uppfinningsstö ld.

Det förekommer att företag stjäl 

uppfinnares idéer. (Stö ld är fel.)

#121

Har just anlänt till Gotland och Visby, det var helt fullbokat både igår och idag. Som tur 

var fanns det en plats nu!
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#102 0 0 4 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/485517818616905728 Nej Nej Nej 2014-07-05 @HilleviLarsson

#103 0 0 3 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/485438662227030017 Nej Ja Nej 2014-07-05 @HilleviLarsson

#104 1 0,16 4 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/485419768850436096 Nej Nej Nej 2014-07-05 @HilleviLarsson

#105 0 0 3 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/485363531152236545 Nej Ja Nej 2014-07-05 @HilleviLarsson

#106 3 0,48 6 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/485045519119826944 Nej Ja Nej 2014-07-04 @HilleviLarsson

#107 2 0,32 14 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/485037494317379584 Ja Nej Nej 2014-07-04 @HilleviLarsson

#108 4 0,65 4 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/485023304894275584 Nej Ja Nej 2014-07-04 @HilleviLarsson

#109 0 0 3 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/484977625970925569 Nej Ja Nej 2014-07-04 @HilleviLarsson

#110 0 0 3 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/484760955927396352 Nej Ja Nej 2014-07-03 @HilleviLarsson

#111 0 0 1 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/484689692764688384 Nej Nej Nej 2014-07-03 @HilleviLarsson

#112 0 0 1 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/484669934287716353 Nej Ja Nej 2014-07-03 @HilleviLarsson

#113 6 0,97 6 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/484433498686894080 Nej Ja Nej 2014-07-02 @HilleviLarsson

#114 0 0 5 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/484408813127094272 Nej Ja Nej 2014-07-02 @HilleviLarsson

#115 0 0 2 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/484316427839868929 Nej Ja Nej 2014-07-02 @HilleviLarsson

#116 0 0 1 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/484312295313780736 Nej Nej Nej 2014-07-02 @HilleviLarsson

#117 0 0 0 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/484299734618607617 Nej Ja Nej 2014-07-02 @HilleviLarsson

#118 9 1,46 8 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/484111236691275776 Nej Ja Nej 2014-07-01 @HilleviLarsson

#119 0 0 2 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/484017021055930368 Nej Ja Nej 2014-07-01 @HilleviLarsson

#120 2 0,32 9 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/483959999438553088 Nej Nej Nej 2014-07-01 @HilleviLarsson

#121 0 0 2 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/483959070714781696 Nej Nej Nej 2014-07-01 @HilleviLarsson
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#122 Sommarfrukt http://instagram.com/p/p52vnrg_6T/ 

#123

Vad är detta?! Siewert Öholm angriper Göran Hägglund för att inte vara tillräckligt 

konservativ... http://www.aftonbladet.se/nyheter/valare… Nej

#124 Testar mynta-te http://instagram.com/p/p3oEeWg_xe/ 

#125 Träffar föreningen M askrosföräldrar i M almö

#126

Äntligen får jag komma ur de våta skorna, strumporna och byxorna - efter ösregnet 

tidigare idag. Inte konstigt att jag känt mig frusen ;-)

#127

Löfven höll ett strålande tal ikväll: För jobb och välfärd, för jämlikhet och jämställdhet! 

M ot egoism och orättvisor! Ja (S är bra.)

S är för välfärd och jämlikhet och mot 

orättvisor.

(Välfärd och jämlikhet är bra, orättvisor 

är dåligt.)

#128 Löfven i A lmedalen: Vård ska ges efter behov, inte efter plånbok! Ja (S är rättvisa.)

S tycker att vård ska ges efter behov 

snarare än ekonomi.

(Det är rättvist att vård ska ges till de 

som behöver den mest.)

#129 Solnedgång över Visby http://instagram.com/p/p1vQ98g_9o/ 

#130 S-märkt hjärtklubba i S-montern i Visby! http://instagram.com/p/p1mhjfg_8n/ Nej

#131

Sveriges näste statsminister Stefan Löfven talar i A lmedalen! 

http://instagram.com/p/p1lxLsg_7S/ Nej

#132

Stefan Löfven i Visby: Låt klockorna ringa för frihet och demokrati, mot fascism och 

rasism! Ja (S står för bra saker.) S är för demokrati och mot rasism.

(Rasism är dåligt och demokrati är 

bra.)

#133 Löfven: LäxRUT ska ersättas av läxhjälp till alla! Ja (S är rättvisa.)

S vill avskaffa läxRUT och ge läxhjälp 

till alla.

LäxRUT är orättvist för de som inte har 

råd.

#134 M iss Li är förband till Stefan Löfven i Visby! http://instagram.com/p/p1b_9LA_4G/ Ja (Stefan Löfven är jättehäftig.)

En stor artist är förband till Stefan 

Löfven.

(Ett förband tenderar vara mindre än 

huvudnumret.)

#135 S-kvinnor på LOs mingel i A lmedalen! http://instagram.com/p/p1NxO9A_9O/ Nej

#136 På möte med S-kvinnors arbetsutskott i Visby Nej

#137

S-kvinnor i A lmedalen http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/S-kvinnor/S-

kvinnor/Val-2014/Kalender/Almedalsveckan/?id=320651&epslanguage=sv-SE … Nej

#138

Det ösregnar i Visby och jag har glömt regnbyxorna! Som tur var hittade jag det här P ippi-

paraplyet i… http://instagram.com/p/p0-jmkA_1-/ 

#139 På väg mot Visby och Almedalen! http://instagram.com/p/p02TgfA_9C/ 

#140 Nästa gång du hör nån använda http://hyllat.se/som-en-tjej/ Nej

#141

Jag är en het kandidat till ministerposterna, enligt Expressen ;-) 

http://www.expressen.se/nyheter/val201… Nej
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#122 0 0 3 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/483910195936911361 Nej Ja Nej 2014-07-01 @HilleviLarsson

#123 2 0,32 4 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/483680435898425344 Nej Ja Nej 2014-06-30 Förhandsvisning @HilleviLarsson

#124 0 0 0 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/483596452774432768 Nej Nej Nej 2014-06-30 @HilleviLarsson

#125 0 0 0 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/483543915497553920 Nej Nej Nej 2014-06-30 @HilleviLarsson

#126 0 0 2 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/483380925724889088 Nej Nej Nej 2014-06-29 @HilleviLarsson

#127 8 1,3 10 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/483345739310190593 Nej Nej Nej 2014-06-29 @HilleviLarsson

#128 10 1,63 9 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/483334972997394432 Nej Nej Nej 2014-06-29 @HilleviLarsson

#129 2 0,32 7 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/483330799903580160 Nej Ja Nej 2014-06-29 @HilleviLarsson

#130 0 0 1 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/483311578549211136 Nej Ja Nej 2014-06-29 @HilleviLarsson

#131 2 0,32 6 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/483309916128817152 Nej Ja Nej 2014-06-29 @HilleviLarsson

#132 2 0,32 6 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/483301275967451136 Nej Nej Nej 2014-06-29 @HilleviLarsson

#133 3 0,48 6 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/483300988636643328 Nej Nej Nej 2014-06-29 @HilleviLarsson

#134 2 0,32 8 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/483288433067327488 Nej Ja Nej 2014-06-29 @HilleviLarsson

#135 0 0 1 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/483257141684215809 Nej Ja Nej 2014-06-29 @HilleviLarsson

#136 0 0 1 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/483242986181255168 Nej Nej Nej 2014-06-29 @HilleviLarsson

#137 0 0 1 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/483242244598554626 Nej Ja Nej 2014-06-29 @HilleviLarsson

#138 1 0,16 2 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/483223687986819073 Nej Ja Nej 2014-06-29 @HilleviLarsson

#139 0 0 0 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/483205541972672512 Nej Ja Nej 2014-06-29 @HilleviLarsson

#140 3 0,48 1 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/483183487050993664 Nej Ja Nej 2014-06-29 Förhandsvisning @HilleviLarsson

#141 3 0,48 8 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/483167750831882241 Nej Ja Nej 2014-06-29 @HilleviLarsson



 

O 

Namn T weet Argument P åstående Grund Garant Understöd Vilkor Styrkemarkör

#142

Arhe är en fantastisk människa och vän. Lågt att hata och skada någon man inte känner 

enbart på grund av hudfärg! http://www.aftonbladet.se/nyheter/articl… Ja

Det är dumt att dömma någon 

efter hudfärg.

Ahre är en fantastisk människa och 

vän.

[Länk Artikel] - Ahre blev dömt för sin 

hudfärg.

#143

#144

En aktuell fråga som mig veterligen inte togs upp i A lmedalen: "Borde USA importera 

fler elefanter?" http://m.nationalreview.com/article/381696…

#145

Björklund talar riktigt bra om fördelarna med ett samhälle som präglas av öppenhet och 

mångfald. #Almedalen Nej

#146

Jan Björklund "den rödgröna politiken är den största jämställdhetsfälla som nu gillras 

och den måste stoppas den 14 sep" #Almedalen #svpol Ja

(Rösta på Alliansen den 14:e 

september.)

Rödgrön politik är en jämstäldhetsfälla 

som kan stoppas av att rösta blått. (Jämstäldhetsfällor måsta stoppas.)

#147

Per Gudmundson @SvDledare "Året då det alternativa blev politisk norm" är dagens 

måsteläsning: http://mobil.svd.se/c.jsp;jsession… #svpol Ja

Läs "Året då det alternativa 

blev politisk norm".

Artikeln "Året då det alternativa blev 

politisk norm" är dagens måsteläsning. 

(Artiklar som är dagens måsteläsning 

måste läsas.)

#148

M kt läsvärd DN-debatt idag: ” Löfven måste bekänna färg om kärnkraftens framtid" 

http://www.dn.se/debatt/lo fven-… #svpol #Almedalen Ja Läs artikeln i länken.

Artikeln i länken är mycket värd att läsa 

.

(M an bör läsa artiklar som är värda att 

läsas.)

#149

TV4:s undersökning visar att läget i jobbfrågan jämt mellan S och M  samt stor andel 

osäkra. http://www.tv4play.se/program/nyhete… #svpol #Almedalen Ja

(M  kan fortfarande vinna 

jobbfrågan.)

i jobbfrågan är det jämnt mellan S och 

M  men många har inte bestämt sig.

(De som inte bestämt sig kan bli 

övertygade.)

#150

Anders Borg, Sten Nordin och @ktamsons :"Rödgröna skattehöjningar hotar strypa 

Sveriges motor" #svpol #Almedalen Ja (Rösta inte rö tt eller grönt.)

Borg, Nordin och @ktamsons säger 

att rödgröna skattehöjningar hotar 

stoppa Sveriges motor.

(Anders Borg, Sven Nordin och 

@ktamsons kan sin sak.)

#151

"Låt oss inte krångla till det, rösta på Alliansen annars blir det vänsterkaos" #Almedalen 

#svpol Ja Rösta på Alliansen.

Valet står mellan Alliansen och 

Vänsterkaos. (Kaos är dåligt.)

#152 "Tack för att ni valde Sverige!" #svpol #Almedalen Nej

#153

M ona Sahlin hyllar Fredrik Reinfeldt för sitt antirasistiska engagemang: 

http://www.di.se/#!/artiklar/20… #svpol #Almedalen Ja (Fredrik Reinfeldt är bra.)

M ona Sahlin (en politisk 

meningsmotståndare) hyllar Reinfeldt.

(Om ens motståndare säger att man är 

bra måste man vara bra.)

#154 @alliansswe lovar inte allt till alla men vi håller vad vi lovar. #Almedalen Ja (A lliansen är hederlig.) A lliansen håller det den lovar. (Det är hederligt att hålla lö ften.)

#155

Hägglund: "Desto mer vi uppträder tillsammans desto mer vinner vi, desto mer de 

uppträder tillsammans desto mer vinner vi". Nej

#156

Hägglund: "makten ska ligga hos människor själva att avgöra det som är viktigt i deras 

liv" #Almedalen #alliansen #svpol Ja

M änniskor ska ha makten att 

välja vad som är viktigt.

Göran Hägglund sa att makten att välja 

vad som är viktigt ska ligga hos 

människorna. (Det Göran Hägglund säger är sant.) Ska. 

#157

Björklund om S, M P och V:s strategi att inte presentera ett regeringsalternativ: "Största 

mörkläggningsaktionen i svensk politisk historia" Ja S, M P och V är ohederliga.

Att inte presentera ett 

regeringsalternativ är mörkläggning.

(Det är ohederligt att mörklägga sin 

politik.)

#158

Hyresgästföreningen och Sveriges Byggindustrier hyllar A lliansens initiativ: 

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsession… #Sverigebygget #Almedalen #svpol Ja (A lliansens initiativ är bra.)

Hyresgästföreningen och Sveriges 

Byggindustri hyllar A lliansens initiativ.

(De byggförslag som hyllas av 

Hyresgästföreningen och Sveriges 

Byggindustri är bra.)

#159

@alliansswe för jobb och tillväxt. Sverige blir modernare, rörligare och grönare! 

#almedalen #sverigebygget Ja

Sverigebygget gör Sverige 

modernare, rörligare och 

grönare.

(Sverigebygget innebär att) A lliansen är 

för jobb och tillväxt.

(Jobb och tillväxt leder till ett 

modernare, rörligare och grönare 

Sverige.)

#160 Alliansen investerar för framtiden: #svpol #Almedalen Ja (A lliansen är ansvarstagande.) Alliansen investerar för framtiden. 

(Det är ansvarstagande att investera 

för framtiden.)

#161

Ny studie: M P granskas minst: http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/… #Almedalen 

#svpol Ja (Se kritiskt på M P.)

Dagens media skriver att att en studie 

visar att M P granskas minst.

(De som granskas minst måste man 

vara kritisk mot.)

[Länk Artikel] - 

Till Ga
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#142 4 0,65 2 https://twitter.com/HilleviLarsson/status/483146655911673856 Nej Ja Nej 2014-06-29 Förhandsvisning @HilleviLarsson

#143

#144 0 0 3 https://twitter.com/Pernil/status/485470341750595584 Nej Ja Nej 2014-07-05 Förhandsvisning @Pernil

#145 6 1,59 4 https://twitter.com/Pernil/status/485388235997474816 Nej Nej Nej 2014-07-05 #Almedalen @Pernil

#146 5 1,32 4 https://twitter.com/Pernil/status/485382942810988544 Nej Nej Nej 2014-07-05

#Almedalen, 

#svpol @Pernil

#147 5 1,32 2 https://twitter.com/Pernil/status/485330241825828864 Nej Ja Nej 2014-07-05 #svpol @Pernil

#148 9 2,38 2 https://twitter.com/Pernil/status/485325334037139456 Nej Ja Nej 2014-07-05

#svpol, 

#Almedalen @Pernil

#149 3 0,79 0 https://twitter.com/Pernil/status/485324233942499328 Nej Ja Nej 2014-07-05

#svpol, 

#Almedalen Förhandsvisning @Pernil

#150 2 0,53 2 https://twitter.com/Pernil/status/484968110139916288 Nej Nej Nej 2014-07-04

#svpol, 

#Almedalen @Pernil

#151 29 7,68 18 https://twitter.com/Pernil/status/484762914415718400 Nej Nej Nej 2014-07-03

#Almedalen, 

#svpol @Pernil

#152 3 0,79 8 https://twitter.com/Pernil/status/484744198407852032 Nej Nej Nej 2014-07-03

#svpol, 

#Almedalen @Pernil

#153 0 0 1 https://twitter.com/Pernil/status/484581582171549696 Nej Ja Nej 2014-07-02

#svpol, 

#Almedalen @Pernil

#154 4 1,06 7 https://twitter.com/Pernil/status/484292069893349376 Ja Nej Nej 2014-07-02 #Almedalen @Pernil

#155 4 1,06 6 https://twitter.com/Pernil/status/484282622798209025 Nej Nej Nej 2014-07-02 @Pernil

#156 6 1,59 3 https://twitter.com/Pernil/status/484280452493365248 Nej Nej Nej 2014-07-02

#Almedalen, 

#alliansen, 

#svpol @Pernil

#157 4 1,06 2 https://twitter.com/Pernil/status/484279965673086976 Nej Nej Nej 2014-07-02 @Pernil

#158 8 2,12 4 https://twitter.com/Pernil/status/484278839821217792 Nej Nej Nej 2014-07-02

#Sverigebygget, 

#Almedalen, 

#svpol @Pernil

#159 14 3,71 6 https://twitter.com/Pernil/status/484276656132329472 Ja Nej Nej 2014-07-02

#almedalen, 

#sverigebygget @Pernil

#160 6 1,59 1 https://twitter.com/Pernil/status/484249356045156352 Ja Nej Nej 2014-07-02

#svpol, 

#Almedalen @Pernil

#161 7 1,85 3 https://twitter.com/Pernil/status/484002974445096960 Ja Nej Nej 2014-07-01

#Almedalen, 

#svpol @Pernil



 

Q 
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#162

Lite speciellt detta att Sifo  kör en extra väljarbarometer på nätet. Deras vanliga mätning 

är per telefon. Dock riktigt låga siffror för S. Nej

#163

@tidningenresume uppmärksammar @nya_moderaterna Almedalskampanj i sociala 

medier om jobb och ekonomi: http://www.resume.se/nyheter/reklam… #Almedalen Ja

(Nya M oderaternas 

almedalskampanj är bra.)

Tidningen Resumé uppmärksammar 

Nya moderaternas kampanj.

(Det som Resumé uppmärksammar är 

bra.)

#164

Intressant att M agdalena Andersson sågar M P i @FT http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4… 

#svpol #Almedalen Ja (De rödgröna är splittrade.)

M agdalena Andersson sågar M Ps syn, 

att tillväxten behöver bromsas. (S och M P är på samma sida.)

#165 Ska M agdalena Andersson presentera en skatteväxling eller en skattehöjning på tisdag? Ja (S är dåliga.) (S vill hö ja skatterna.) (Höga skatter är dåligt.)

#166

Trygghet, frihet och den goda ålderdomen skall införas - allt genom ett o finansierat lö fte 

om 75 kronor i hö jd pension. #svpol Ja (S är oseriösa.)

S lovar 75 kronor högre pension utan 

att redovisa sin budget. (Ofinansierade vallö ften är oseriösa.)

#167

Stefan Löfven talar om i stort sett alla sakområden men inte det som är S största 

budgetpost -> höjda bidrag. #Almedalen #svpol Ja (S är dåliga för Sverige.) S största budgetpost är hö jda bidrag. (Höjda bidrag är dåliga för Sverige.)

#168

En mening med tre förslag som kostar många många miljarder, hur ser finansieringen 

ut? Antar att Andersson berättar det på tisdag. #svpol Ja (S är oseriösa.)

S lovar mycket utan att berätta om sin 

budget. (Ofinansierade vallö ften är oseriösa.)

#169

Löfven är bra om industrins betydelse. Tyvärr går S förslag i motsatt riktning, skatt på 

arbete och transporter får inte industrin att växa. Ja (S är vilseledande.)

Löfven säger bra saker om industrins 

betydelse, men S politik  är dålig då den 

inte ger tillväxt.

(Att säga en bra sak men göra en dålig 

är  att vilseleda.)

#170

Härligt, det verkar som att alla problem ska lösas. Låt om oss vandra. Över havet. Hand 

i hand. M ot lycksalighetens ö. Nej

#171

Löfven: "den som vet vad vi har uträttat tvekar inte på vad vi kan göra", ja senast S 

styrde förtidspensionerades cirka 160 personer/dag. Ja (S har ett dåligt arv.)

Senast S styrde förtidspensionerades 

ca 160 pers/dag.

(Det var dåligt att så många 

förtidspensionerades.)

#172

Starka övertoner från talarsto len nu. Andelen och antalet som lever på små 

ekonomiska marginaler har minskat sedan -06. Ja (M s politik har varit bra.)

Andelen och antalet som lever på små 

ekonomiska marginaler har minskat 

under Alliansens styre. (M inskad fattigdom är bra.)

#173

Löfven talar om betydelsen av ett starkt försvar men funderar samtidigt på att bilda 

regering med partier som vill skära ner försvaret. Ja (Löfven är en hycklare.)

Löfven pratar om stärkt försvar, men 

det kommer inte gå i ett rödgrönt 

sammarbete.

(Den som säger en sak, men gör något 

annat är en hycklare.)

#174

S och Löfven borde börja med barngrupperna i de kommuner där de styr: Både 

Göteborg och M almö (17,6 barn) ligger över rikssnittet. #svpol Ja (S avger tomma lö ften.)

S vill sänka storleken på 

barngrupperna, men i kommuner där S 

styrt är de fortfarande för stora.

(Att prata och inte göra är att ge 

tomma lö ften.)

#175

LO, V och S egen Framtidskommission vill ha fastighetsskatt, och S ska inte röra 

inkomstskatten - så blir det fastighetsskatten som höjs? Ja

(S kommer höja 

fastighetsskatten om de blir 

valda.)

S, V och LO vill ha fastighetsskatt och 

kommer inte höja inkomstskatten.

(De enda alternativen som finns är att 

hö ja inkomstskatten eller 

fastighetsskatten.)

Formulerad som 

fråga.

#176

Löfvens pressträff blir en enda stor cliffhanger, hur ska satsningen finansieras? Är det 

kanske fastighetsskatten som ska återinföras? Ja (S är oseriösa.)

S berättar inte om hur deras satsningar 

ska finansieras.

(Att inte presentera en budget är 

oseriöst.)

#177

@markus_uvell frågar Jämtin i @SVTDebatt om S är för eller emot 

arbetsmarknadsprövning. Jämtins svar: "går inte att svara ja eller nej på" Ja (S är splittrade.)

Vid frågan om 

arbetsmarknadsprövning svarade S 

varken ja eller nej.

(Att varken svara ja eller nej tyder på 

splittring inom ett parti.)

#178

Karl-Petter Thorwaldsson vill se en ny fastighetsskatt: "en bra skattebas, eftersom 

husen ligger där de ligger." http://www.expressen.se/nyheter/los-or… Ja (S kommer bryta sitt lö fte.)

LOs ordförande vill ha tillbaka 

fastighetsskatten tro ts att S lovat 

motsatsen. (LO har makt över S.)

#179

LO pressar S i skattefrågan vill se höjd gåvoskatt, arvsskatt, förmögenhetsskatt och 

höjd företagsbeskattning http://www.expressen.se/nyheter/los-or… #svpol Ja

(S kommer höja skatten om 

de får makten.)

LO pressar S att hö ja många 

skattesatser. (LO har makt över S.)

#180

@alliansswe: ” Hundratusentals jobb försvinner vid ett maktskifte”  

http://www.svt.se/nyheter/val201… #svpol #Almedalen2014 Ja

(Ett maktskifte är dåligt för 

Sverige.)

Hundratusentals jobb försvinner vid ett 

maktskifte.

(Sverige behöver så mycket jobb som 

möjligt.)

#181

Anders Borg "Vänsteralternativets radikala experiment" 

http://www.expressen.se/debatt/vanster… #svpol Ja

Vänsteralternativet är ett 

radikalt experiment.

Anders Borg skriver att vänstersidan 

ekonomi är ett radikalt experiment.

(Det som Anders Borg säger om 

ekonomi är sant.)
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#162 1 0,26 0 https://twitter.com/Pernil/status/484002631720108032 Nej Nej Nej 2014-07-01 @Pernil

#163 0 0 0 https://twitter.com/Pernil/status/483613284164460544 Nej Ja Nej 2014-06-30 #Almedalen @Pernil

#164 6 1,59 0 https://twitter.com/Pernil/status/483485063058046977 Nej Ja Nej 2014-06-29

#svpol, 

#Almedalen @Pernil

#165 4 1,06 1 https://twitter.com/Pernil/status/483311790227746816 Nej Nej Nej 2014-06-29 @Pernil

#166 9 2,38 4 https://twitter.com/Pernil/status/483303672278183936 Nej Nej Nej 2014-06-29 #svpol @Pernil

#167 2 0,53 2 https://twitter.com/Pernil/status/483302236656009216 Nej Nej Nej 2014-06-29

#Almedalen, 

#svpol @Pernil

#168 4 1,06 0 https://twitter.com/Pernil/status/483300131438350336 Nej Nej Nej 2014-06-29 #svpol @Pernil

#169 2 0,53 0 https://twitter.com/Pernil/status/483299322667479040 Nej Nej Nej 2014-06-29 @Pernil

#170 9 2,38 3 https://twitter.com/Pernil/status/483298628489207808 Nej Nej Nej 2014-06-29 @Pernil

#171 12 3,18 8 https://twitter.com/Pernil/status/483297573504290816 Nej Nej Nej 2014-06-29 @Pernil

#172 12 3,18 1 https://twitter.com/Pernil/status/483296752079208448 Nej Nej Nej 2014-06-29 @Pernil

#173 5 1,32 0 https://twitter.com/Pernil/status/483296436634021888 Nej Nej Nej 2014-06-29 @Pernil

#174 24 6,36 8 https://twitter.com/Pernil/status/483256645754294272 Nej Nej Nej 2014-06-29 #svpol @Pernil

#175 0 0 0 https://twitter.com/Pernil/status/483254629300723713 Nej Nej Nej 2014-06-29 @Pernil

#176 6 1,59 2 https://twitter.com/Pernil/status/483253739722407937 Nej Nej Nej 2014-06-29 @Pernil

#177 3 0,79 1 https://twitter.com/Pernil/status/483245873879855104 Nej Nej Nej 2014-06-29 @Pernil

#178 4 1,06 1 https://twitter.com/Pernil/status/483236201684824064 Nej Ja Nej 2014-06-29 @Pernil

#179 21 5,56 6 https://twitter.com/Pernil/status/483235426610974720 Nej Ja Nej 2014-06-29 #svpol @Pernil

#180 4 1,06 1 https://twitter.com/Pernil/status/483211419631251456 Nej Ja Nej 2014-06-29

#svpol, 

#Almedalen2014 Förhandsvisning @Pernil

#181 4 1,06 0 https://twitter.com/Pernil/status/483172684399120384 Nej Ja Nej 2014-06-29 #svpol @Pernil
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#182

Världens främsta schackspelare norrmannen M agnus Carlsens föräldrar intervjuade i 

WSJ, fascinerande: http://online.wsj.com/articles/the-p… #svpol

#183

Ny SIFO -> Störst förtroende för Reinfeldt http://www.di.se/artiklar/2014/6/29/storst-

fortroende-for-reinfeldt/ … #svpol Ja (Reinfeldt vinner valet.)

Ny SIFO-undersökning säger att 

Reinfeldt har störst förtroende. (Förtroende vinner valet.)

#184

"Om man ska prioritera vill man hellre se mer pengar till sko lan, sjukvården och jobben 

än att hö ja bidragen" http://www.expressen.se/nyheter/val201… #svpol Nej

#185

#186

Personalkooperativ är ju jättebra. M en hur ska det gå till att tvinga alla företag att 

omvandlas till sådana? Rent konkret? Ja (Rösta inte på V.)

Vs idé om arbetarkooperativ är fin men 

orealistisk.

(Orealistsika idéer ska man inte rösta 

på.)

#187

Ogillar verkligen anekdotisk bevisföring i den politiska debatten. Bör bara användas 

måttfullt som krydda.

#188

Ambassadör M ark Brzezinski inleder på 4th of July-firandet i A lmedalen. @ 

Landshövdingens Trädgård &… http://instagram.com/p/qCA7KJm8rY/ 

#189

Timelapse av vår jord sett från International Space Station. M ycket häftigt. 

http://vimeo.com/98316971 

#190

Jisses RT @danielg0ldberg: Oj. Nu imploderar P iratpartiet. Amelia Andersdotter sågar 

Anna Troberg jämte fo tknölarna: https://ameliaandersdotter.eu/2014/07/03/mal... Nej

#191 Nån som har tips på spännande seminarier idag?

#192 Är så himla mingel-utmattad.

#193

M almö, Eskilstuna och Örebro är Sveriges tre miljöbästa kommuner, i den ordningen. @ 

M iljöaktuellt… http://instagram.com/p/p_-tNhG8n5/ 

#194 Tror nog att DJ Battle är det enda alliansen vinner i år. Nej

#195

Klimat, feminism, antirasism, krisen i Syrien, migration. @asaromson lyfter de stora 

utmaningarna vi står inför. Ja (M P är ett seriöst parti.)

Åsa Romson lyfter de stora 

utmaningarna vi står inför.

(Seriösa partier pratar om stora 

utmaningar.)

#196 Ett av Åsas bästa tal, riktigt bra. #partitweet Nej

#197

… RT @KinbergBatra: Romson öppnar M p-talet med viktiga frågor om unga tjejers 

framtid. M en varför skulle den bli bättre utan tillväxt?

#198

Åsa Romson inleder starkt om feminism och unga tjejers utsatta situation i sko lan och 

samhället. Ja (Romsons tal börjar bra.)

Romson inleder starkt om feminism 

och unga tjejers utsatta situation.

(Det är bra att prata om feminism och 

tjejers utsatta situation.)

#199

Intressant i Fokus om hur M s förmåga att lyssna in och byta spår. Sannolikt är dagens 

tågutspel för sent ankommet. http://www.fokus.se/2014/06/maktens-mardrom/ … Ja

(M s tågutspel kommer att falla 

platt.)

M s tågutspel är en försenad 

publikanpassning.

(Publikanpassningar måste göras vid 

rätt tidpunkt för att de inte ska falla 

platta.)

#200

Utmärkt att alliansen principiellt tar ställning för höghastighetståg. M en det krävs även 

prioritering av resurser, vilket M P gör. Ja

(A lliansens prat om 

höghastighetståg är tomma 

ord.)

Alliansen och M P vill båda ha 

höghastighetståg men bara M P har 

budgeterat för det. (Obudgeterade lö ften är tomma ord.)

#201 Pro-business, anti-market. Ja (M P är bra) (M P är) pro-bussines men anti-market. (Bussines är bra. M arket är dåligt.)
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#182 0 0 1 https://twitter.com/Pernil/status/483155663879954433 Nej Ja Nej 2014-06-29 #svpol Förhandsvisning @Pernil

#183 2 0,53 2 https://twitter.com/Pernil/status/483145237985243136 Nej Ja Nej 2014-06-29 #svpol Förhandsvisning @Pernil

#184 4 1,06 2 https://twitter.com/Pernil/status/483144519647768576 Nej Ja Nej 2014-06-29 #svpol @Pernil

#185

#186 2 0,39 1 https://twitter.com/JakopDalunde/status/485112281442037761 Nej Nej Nej 2014-07-04 @JakopDalunde

#187 10 1,99 12 https://twitter.com/JakopDalunde/status/485109908984315906 Nej Nej Nej 2014-07-04 @JakopDalunde

#188 0 0 0 https://twitter.com/JakopDalunde/status/485058482752614400 Nej Ja Nej 2014-07-04 @JakopDalunde

#189 0 0 1 https://twitter.com/JakopDalunde/status/485041568739778561 Nej Nej Ja 2014-07-04 @JakopDalunde

#190 8 1,59 0 https://twitter.com/JakopDalunde/status/484977981228859392 Nej Ja Nej 2014-07-04 @JakopDalunde

#191 0 0 0 https://twitter.com/JakopDalunde/status/484968076212178944 Nej Nej Nej 2014-07-04 @JakopDalunde

#192 0 0 5 https://twitter.com/JakopDalunde/status/484778711481581568 Nej Nej Nej 2014-07-03 @JakopDalunde

#193 0 0 1 https://twitter.com/JakopDalunde/status/484772129981071360 Nej Nej Nej 2014-07-03 @JakopDalunde

#194 0 0 4 https://twitter.com/JakopDalunde/status/484449786108858368 Nej Nej Nej 2014-07-02 @JakopDalunde

#195 1 0,19 3 https://twitter.com/JakopDalunde/status/484388526919016448 Nej Nej Nej 2014-07-02 @JakopDalunde

#196 3 0,59 15 https://twitter.com/JakopDalunde/status/484386142016765952 Nej Nej Nej 2014-07-02 #partitw eet @JakopDalunde

#197 1 0,19 1 https://twitter.com/JakopDalunde/status/484384593597190144 Nej Nej Nej 2014-07-02 @JakopDalunde

#198 0 0 2 https://twitter.com/JakopDalunde/status/484383211804692480 Nej Nej Nej 2014-07-02 @JakopDalunde

#199 0 0 0 https://twitter.com/JakopDalunde/status/484321779700465664 Nej Ja Nej 2014-07-02 @JakopDalunde

#200 0 0 1 https://twitter.com/JakopDalunde/status/484305041797693440 Nej Nej Nej 2014-07-02 @JakopDalunde

#201 5 0,99 2 https://twitter.com/JakopDalunde/status/483846919819886592 Nej Nej Nej 2014-06-30 @JakopDalunde
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#202

Holstein gör anti-socialistisk valapp. M en istället för att sälja den på marknaden, vill han 

att po litiker ska betala http://instagram.com/p/p5ZHnWm8v_/ Ja (Holstein är en hycklare.)

Holstein gör en anti-socialistisk valapp 

som ska skattefinansieras.

(Att finansiera sitt budskap med det 

medel budskapet bekämpar är 

hyckleri.)

#203

von Holstein gör valapp för A lliansen. M en istället för att sälja den på marknaden, vill 

han att… http://instagram.com/p/p5ZHnWm8v_/ Ja, efter klick. (Holstein är en hycklare.)

Holstein gör en anti-socialistisk valapp 

som ska skattefinansieras.

(Att finansiera sitt budskap med det 

medel budskapet bekämpar är 

hyckleri.)

#204

Det är nog många som tycker det är dålig tajming av #piketty att släppa sin bok på 

svenska i oktober. Nej

#205

Lyssnar på #Piketty föreläsa utifrån Capital in the 21st Century. @ Visby Strand 

http://instagram.com/p/p35GNFm8uf/ Nej

#206

Lyssnar på M igrationsverkets och UNHCRs seminarium om situationen för flyktingar i 

Syrien. http://instagram.com/p/p3o96fG8nd/ 

#207

Tävlade nyss mot @M attiasHallberg i #mattefokus, där man mäter hjärnaktivitet. 

Jättekul! @ Bloggplats… http://instagram.com/p/p3oIlqm8mN/ 

#208

Det började bra. Slutet lite sisådär. Saknades röd träd. M en innehållsmässigt mestadels 

bra, ändå.

#209 Förstår dock fortfarande inte vad “ hållbar frihet”  betyder lite mer konkret. Nej

#210

“ Socialdemokratiskt ledd regering”  säger Löfven, nota bene. Inte socialdemokratisk 

regering. Ja (S vill regera med M P.)

Löfven sa "socialdemokratiskt ledd 

regering."

(Löfvens ordval tyder på att han vill 

regera med M P.)

#211

Antirasism, internationell so lidaritet, klimat, järnväg och feminism. Jag gillar’ t. 

#Almedalen Nej

#212 Klokt av Löfven att slå mynt av sin industripo litiska trovärdighet. Nej

#213 Är inte riktigt med på samhälle/familj-liknelsen från S. #Almedalen Nej

#214 Löfven känns mer avslappnad än vanligt, mer hemma på scenen. Nej

#215

Lyssnar på Stefan Löfven inleda Almedalsveckan. @ Almedalen 

http://instagram.com/p/p1fE7oG8pa/ 
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#202 14 2,78 6 https://twitter.com/JakopDalunde/status/483846333330370560 Nej Ja Nej 2014-06-30 @JakopDalunde

#203 14 2,78 1 https://twitter.com/JakopDalunde/status/483845429176852480 Nej Ja Nej 2014-06-30 @JakopDalunde

#204 0 0 0 https://twitter.com/JakopDalunde/status/483635081731670016 Nej Nej Nej 2014-06-30 #piketty @JakopDalunde

#205 1 0,19 0 https://twitter.com/JakopDalunde/status/483633895548526592 Nej Ja Nej 2014-06-30 #piketty @JakopDalunde

#206 0 0 0 https://twitter.com/JakopDalunde/status/483598426186067968 Nej Ja Nej 2014-06-30 @JakopDalunde

#207 1 0,19 1 https://twitter.com/JakopDalunde/status/483597839399157761 Nej Ja Nej 2014-06-30 #mattefokus @JakopDalunde

#208 0 0 1 https://twitter.com/JakopDalunde/status/483304394793181185 Nej Nej Nej 2014-06-29 @JakopDalunde

#209 0 0 1 https://twitter.com/JakopDalunde/status/483301482192977920 Nej Nej Nej 2014-06-29 @JakopDalunde

#210 2 0,39 4 https://twitter.com/JakopDalunde/status/483301175983632385 Nej Nej Nej 2014-06-29 @JakopDalunde

#211 1 0,19 1 https://twitter.com/JakopDalunde/status/483300104162779137 Nej Nej Nej 2014-06-29 #Almedalen @JakopDalunde

#212 0 0 0 https://twitter.com/JakopDalunde/status/483298654212853760 Nej Nej Nej 2014-06-29 @JakopDalunde

#213 0 0 1 https://twitter.com/JakopDalunde/status/483297969182351361 Nej Nej Nej 2014-06-29 #Almedalen @JakopDalunde

#214 0 0 2 https://twitter.com/JakopDalunde/status/483295608414142464 Nej Nej Nej 2014-06-29 @JakopDalunde

#215 0 0 0 https://twitter.com/JakopDalunde/status/483295201386299392 Nej Ja Nej 2014-06-29 @JakopDalunde


