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Sammanfattning
Syftet med den här uppsatsen är att beskriva riksdagsledamöternas twittrande och försöka lyfta fram 

något av det som kännetecknar Twittermediet. Det uppfylls genom att besvara frågorna:

• Vilken typ av interpersonella språkhandlingar utförs i riksdagsledamöternas twittrande?

• Hur kan man kategorisera och beskriva de interpersonella språkhandlingarna?

• Skiljer sig språkhandlingarna åt beroende på parti-, blocktillhörighet eller kön?

• Finns det några språkliga särdrag som är typiska för riksdagsledamöternas användande av 

Twittermediet?

Frågorna  besvaras  genom att  undersöka alla  tweets  som skrevs  av någon ledamot  av  Sveriges 

riksdag den 5 mars 2013. Uppsatsen beskriver flera aspekter av riksdagsledamöternas twittrande. 

Vanligaste allmänna språkhandling är ett påstående, ibland följt av en fråga. Både beröm och kritik 

utdelas  men  följer  då  alltid  mönstret  kritik  åt  politisk  motståndare  och  beröm åt  politisk  vän. 

Sverigedemokraterna uttalar sig oftare med tvärsäkerhet och mer sällan med garderingar än övriga 

partier. Inga stora skillnader mellan könen och Alliansen respektive de Rödgröna står att finna.

Twittermediet är ofta informellt och snabbt vilket ger upphov till nya språkliga konstruktioner och 

ibland rena fel. 

Nyckelord: brukstextanalys,  brukstext,  språkhandlingar,  Twitter, tweets, politiker, politikerspråk, 

sociala  medier,  nya  medier,  riksdagen,  Vänsterpartiet,  Socialdemokraterna,  Miljöpartiet, 

Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna.
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1 Inledning

Tänk dig att  du hamnar i  Boston under 1700-talets  andra hälft  och kommer över de nytryckta,  

revolutionära flygbladen  Journal  of  Occurences.  Flygbladen författas av en av USA:s grundare 

Samuel Adams. Så småningom kommer det han skriver att uttryckas som motioner, manifest och 

storslagna deklarationer men du har fått tillgång till en källa full av relativt ocensurerade och ibland 

ogenomtänkta tankar hos landets absoluta maktelit. Vad skulle du göra?

Året är 2013 och de svenska politikerna börjar yrvaket vakna upp inför Twittermediets slagkraft. 

Direkt tillgång till väljarnas vardag som inte filtreras genom någon journalist eller kommenteras av 

någon politisk tyckare. Politikers användande av Twitter är ännu i sin linda och jag är övertygad om 

att den spontana kommunikation vi nu ser kommer att formaliseras. Men än är vi inte där.

I  den  här  uppsatsen  studeras  samtliga  riksdagsledamöters  twittrande  under  en  tisdag  i  mars. 

Använder  man det nya mediet  till  att  ge beröm eller  kritik,  är  man säker  på sin sak eller  mer 

funderande och vad önskar egentligen Katarina Brännström att hennes kaffe bestod av?

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med den här uppsatsen är dubbelt. För det första finns en strävan att kvantitativt beskriva och 

kartlägga  riksdagsledamöternas  twittrande.  Vilka  språkliga  handlingar  utför  man  och  hur 

konstrueras relationen mellan skribent  och följare? För  det  andra finns en ansats  att  kvalitativt 

försöka förklara något av Twittermediets  särart.  Kan man tänka sig att  en begränsning på 140-

tecken skapar särskilda språkliga konstruktioner eller att den informella tonen får ledamöterna att 

begå språkliga misstag?

För att uppfylla syftet kommer följande frågeställningar att besvaras:

• Vilken typ av interpersonella språkhandlingar utförs i riksdagsledamöternas twittrande?

• Hur kan man kategorisera och beskriva de interpersonella språkhandlingarna?

• Skiljer sig språkhandlingarna åt beroende på parti-, blocktillhörighet eller kön?

• Finns det några språkliga särdrag som är typiska för riksdagsledamöternas användande av 

Twittermediet?
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1.2 Disposition

Uppsatsen inleds med en presentation av mikrobloggen Twitter och den begreppsvärld som hör 

mediet till.  Därefter följer en kort redogörelse av forskningsläget om språk i nya medier. Under 

rubriken Metod och material presenteras det analysverktyg som utarbetats till den här studien och 

materialet  som  det  används  på.  I  syfte  att  göra  presentationen  av  analysverktyget  tydligare 

presenteras delar av materialet tidigt i uppsatsen. Resultatet från undersökningen redovisas sedan i 

två etapper. Först kommer en kvantitativ presentation av studien som helhet och sedan en kvalitativ 

redogörelse av enskilda Twitterinlägg. Därpå följer en diskussion om delar av resultatet.
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2 Bakgrund
Twitter är ett nytt medium som i begränsad omfattning behandlats i vetenskapliga sammanhang. För 

att teckna en bild av forskningsläget får man delvis söka sig ut från språkvetenskapen till bland 

annat informations- och mediastudier. Den språkvetenskapliga forskning som kommer presenteras 

här rör framförallt språkanvändning i andra ”nya medier” så som SMS och internetchattar.

2.1 Mikrobloggen Twitter

Twitter beskrivs ofta som en blogg i miniformat – en mikroblogg, där en användare skickar korta 

meddelanden på max 140 tecken till ett nätverk av följare. Till skillnad från andra sociala medier,  

som till exempel Facebook är relationen inte ömsesidig vilket innebär att den som blir följd av 

någon inte måste följa tillbaka.1

Stiftelsen  för  Internetinfrastruktur  publicerar  varje  år  mängder  av  information  om  svenskars 

användning av internet. I publikationen  Svenskarna och Internet 2012 visar man att 2 procent av 

svenskarna använder Twitter dagligen och 11 procent någon gång. Det här kan jämföras med de 39 

procent som dagligen besöker något socialt nätverk.2 Det är dock värt att notera att 41 procent av 

Twitteranvändarna säger sig använda tjänsten till ”i huvudsak arbete” eller ”både privat och arbete”. 

Motsvarande siffra för Facebook är 20 procent.3

Man kan alltså konstatera att Twitter knappast är någon folkrörelse men för dem som använder det 

till stor del ett professionellt verktyg. Till den här studien har jag lyckats hitta 220 Twitterkonton 

som tillhör sittande ej tjänst- eller föräldralediga riksdagsledamöter. I den här uppsatsen studeras 

twittrandet under en dag, tisdagen den 5 mars. Den dagen skickade 87 ledamöter minst ett inlägg.  

Den  5  mars  använde  alltså  25  procent  av  riksdagens  349  ledamöter  Twitter  till  att  skicka 

meddelanden vilket gör dem klart mer aktiva på detta medium än befolkningen i stort.

Några begrepp man bör känna till är användare, följare och tweet samt tecknen @ och #, framöver 

kallat snabel-a och fyrkant. Användare är den som skriver något på Twitter. I den här uppsatsen 

används det synonymt med skribenten. Den som har ett Twitterkonto kan följa andra användare. Det 

innebär att man är en följare och kan läsa det som användaren skriver. Tweet kallas den text på max 

140 tecken som skickas  av en  användare.  I  den här  texten används det  synonymt med inlägg. 

Avslutningsvis  finns  några tecken man bör  känna till  för  att  kunna avkoda en tweet.  När  man 

skriver @ följt av ett användarnamn innebär det att personen ifråga omnämns eller tilltalas. Tecknet 
1 Larsson, Anders Olof, and Hallvard Moe, ”Studying Political Microblogging: Twitter Users in the 2010 Swedish 

Election Campaign”, New Media & Society. Årgång 14, juli, 2012, s. 731
2 Findahl, Olle, Svenskarna och Internet 2012, .SE – Stiftelsen för Internetinfrastruktur, Stockholm, 2012, s. 16
3 Findahl, 2012, s. 48

7



# är närmast att jämställa med ämnesraden i ett e-postmeddelande. Det är ett samtalsämne som den 

som är intresserad kan följa. Mycket vanligt är att det i politikernas inlägg står #svpol vilket innebär 

att det man skriver rör svensk politik. Om man som skribent vill länka till en hemsida eller bild  

skapas en kortlänk som kan se ut så här: ”http://t.co/ba74WHOyIU”. För att spara tecken ser länken 

annorlunda ut mot vad man är van att se.

En vanlig tweet kan se ur så här: ”Debatt mot Björklund om fritidshemmen, har de möjlighet att ge  

en god lärandemiljö?!? #svpol”4.

2.2 Tidigare forskning

Anna Greggas Bäckström skriver i sin avhandling  Ja bare skrivar som e låter – En studie av en  

grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på SMS att skrivandet i elektroniska 

medier har förändrat vårt sätt att skriva. Det elektroniska skriftspråket liknar på många sätt det som 

kännetecknar talspråket.  Det är  flyktigt,  spontant och kopplat till  tid och rum. Den talspråkliga 

karaktären stärks ytterligare av att kraven på att vara korrekt är lägre och användarna mer toleranta.5 

En annan avhandling om ungdomars språk i nya medier har skrivits av Theres Bellander med titeln 

Ungdomars dagliga interaktion – En språkvetenskaplig studie av sex gymnasieungdomars bruk av  

tal, skrift och informationsmedier. Bellander skriver då om teknikperspektivet som innebär att hon 

”utgår från att mediers tekniska förutsättningar påverkar vad som blir möjligt eller omöjligt att göra 

i verksamheterna.”6

Även om både Bäckströms och Bellanders forskning är inriktad på ungdomar finns det intressanta 

paralleller att dra till den här uppsatsen. För det första, om det elektroniska skriftspråket är mindre 

korrekt hos ungdomar blir det intressant att se om detta även gäller landets, i  allra högsta grad 

vuxna och väletablerade, riksdagsledamöter. För det andra, det Bellander kallar teknikperspektivet 

får  sägas  ligga  som  ett  grundantagande  även  för  den  här  uppsatsen.  De  språkliga  drag  som 

eventuellt kommer upptäckas får antas bero på de tekniska begränsningar och normer som råder på 

Twitter.

Kombinationen politiker och Twitter har studerats av Anders Olof Larsson och Hallvard Moe vilket 

sedan publicerats i artikeln  Studying political micro blogging: Twitter users in the 2010 Swedish  

election  campaign.  I  studien  kartlägger  Larsson  och  Moe  olika  typiska  Twitteranvändare  och 

4 Stenberg, Maria, Twitterinlägg, 08:56
5 Greggas Bäckström, Anna, "Ja bare skrivar som e låter": en studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker 

på dialekt med fokus på sms, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, Diss., Umeå, 2011, s. 21f
6 Bellander, Theres, Ungdomars dagliga interaktion: en språkvetenskaplig studie av sex gymnasieungdomars bruk av 

tal, skrift och interaktionsmedier, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, Diss., Uppsala, 2010,  s. 12
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argumenterar för metoden att samla in stora mängder inlägg och studera dessa kvantitativt.7 De 

konstaterar  också  att  mycket  av de studier  som gjorts  om politiskt  twittrande har  fokuserat  på 

parlamentsledamöter och nästan uteslutande sådana från USA.8

En C-uppsats om politikers twittrande lades 2011 fram vid Örebro universitet med titeln Politikers  

användande av Twitter – En studie av relationen mellan privata och offentliga samtal i den sociala  

sfären. Författarna Mirjam Arvidsson och Anna Visuri jämför hur partiledarna Göran Hägglund och 

Jimmie  Åkesson  för  privata  och  offentliga  samtal  på  Twitter.  Slutsatsen  de  når  är  att  båda 

partiledarna främst använder Twitter för att kommunicera sin politik.9

Språktidningen, som skriver populärvetenskapligt om det svenska språket, publicerade inför valet 

2010  artikeln  ”Twitter  –  den  elektroniska  valstugan”.  I  artikeln  noterar  man  att  samtliga 

riksdagspartier är aktiva på Twitter och liknar tjänsten, som rubriken antyder, vid en valstuga där 

väljarna kan kommunicera med de folkvalda och få svar på sina frågor om politik.10

2.3 Sammanfattning teoretiska utgångspunkter

I den här uppsatsen görs, i likhet med Theres Bellander och Ann Greggas Bäckström, antagandet att 

ett mediums tekniska förutsättningar påverkar språket. Det elektroniska språket antas också vara 

mer  flyktigt  och  spontant  än  det  klassiska  skriftspråket.  För  den här  uppsatsen  innebär  det  att 

Twittermediets begränsningar, i synnerhet den som begränsar varje meddelande till 140-tecken, kan 

ses som möjlig förklaring till de språkliga egenheter som skribenterna uppvisar.

Tidigare  forskning  om politiker  och  twittrande,  här  representerat  av  Anders  Olof  Larsson  och 

Hallvard Moe, visar att parlamentsledamöter är lämpliga studieobjekt för politiskt twittrande.

7 Larsson & Moe, 2012, s. 729
8 Larsson & Moe, 2012, s. 734
9 Arvidsson, Mirjam & Visuri, Anna. Politikers användande av Twitter: En studie av relationen mellan privata och 

offentliga samtal i den sociala sfären. Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Örebro 
universitet. C-uppsats. 2012, s. 35f

10 Nyman, Paulina.”Twitter – den elektroniska valstugan”. Språktidningen. Årgång 4, nummer 7, september 2010
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3 Metod och material
Metoden för den här undersökningen kan beskrivas som båda kvalitativ och kvantitativ. Samtliga 

tweets  från  nu  sittande  riksdagsledamöter  samlas  in  under  en  dag  för  att  därefter  analyseras 

kvalitativt  en  och  en  med  hjälp  av  det  analysverktyg  som  beskrivs  nedan.  Därefter  kommer 

resultatet från de enskilda analyserna att slås ihop och redovisas kvantitativt. Vilka språkhandlingar 

är vanligast och går det att se något mönster hos de twittrande lagstiftarna?

3.1 Analysverktyg

Analysverktyget är det redskap som används för att omvandla teori till något som är möjligt att 

praktiskt undersöka. Här presenteras den teori som ligger till grund för undersökningen och hur jag 

valt  att  operationalisera  den.  Enskilda  tweets  ges  som  exempel  för  att  belysa  både  typiska 

observationer men också de som är mer svårbedömda.

3.1.1 Språkhandlingar

Språkhandlingarna  som  studeras  delas  in  i  tre  delar:  allmänna  språkhandlingar,  speciella 

språkhandlingar och sociala strategier.

3.1.1.1 Allmänna språkhandlingar

Holmberg  och  Karlsson  beskriver  i  boken  Grammatik  med  betydelse  –  En  introduktion  till  

funktionell  grammatik de  allmänna  interpersonella  språkhandlingarna,  vilket  är  språkhandlingar 

som skapar  relation  mellan  lyssnare  och  talare.  Holmberg  och  Karlsson  delar  in  dessa  i  fyra 

kategorier. Det rör sig om de givande handlingarna påstående och erbjudande samt de krävande 

fråga och uppmaning.11 I  den här studien undersöks vilken eller  vilka av dessa handlingar som 

utförs av riksdagsledamöterna. 

Ett  undantagsfall  som kan  dyka  upp  är  utrop  eller  andra  svårklassificerade  inlägg.  Ett  sådant 

exempel är Elin Lundbergs ”@HannahBergstedt Ahhh ... @rozaguclu”12. Eftersom @ i detta fall 

anger vem som tilltalas är ”Ahhh ...” det enda som sägs. Svårbedömt. Kategorin har endast ett fåtal 

exempel.

Varje inlägg kommer att ges något av följande värden:  påstående,  erbjudande,  fråga,  uppmaning, 

annat eller flera handlingar.

11 Holmberg, Per & Karlsson, Anna-Malin, Grammatik med betydelse: en introduktion till funktionell grammatik, 
Hallgren & Fallgren, Uppsala, 2006, s. 34

12 Lundgren, Elin, Twitterinlägg, 17:00
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3.1.1.2 Speciella språkhandlingar

Speciella språkhandlingar är en stor grupp handlingar. En specifik del av dessa med stor verkan på 

sociala relationer är positiva och negativa språkhandlingar. En positiv språkhandling kan vara att ge 

beröm och en negativ att skälla eller på annat sätt skapa distans till den som tilltalas.13 I ett politiskt 

sammanhang kan man tänka sig att man ger beröm åt sina vänner och kritik åt dem som tycker 

annorlunda. Det blir därför intressant att undersöka om det antagandet stämmer. Kanske kommer 

politikerna att ge en känga åt den egna sidan eller uttrycka både beröm och kritik.

Ett glatt utrop och ett exempel på en postiv språkhandling utför Urban Ahlin när han sent på kvällen 

skriver: ”Back from dinner with the lithuanian speaker and two former PMs, of one my longtime 

friend Kirkilas. Hilarious fun! More baltic cooperation!”14

Det är här viktigt att påpeka att allt inte är vad det synes vara. Det som vid första anblick ser ut som  

beröm kan vara kritik och tvärtom. Ett exempel kommer från Katarina Brännström: ”Viktiga beslut 

i Riksdagen! Bör avstå från ordet hen”.15 Utropet ”Viktiga beslut i riksdagen!” skulle mycket väl 

kunna vara en form av beröm till hennes kollegor men den andra meningen får oss att förstå att det 

rör sig om ironi och ett avståndstagande från Brännströms sida.

Under kategorin Speciella språkhandlingar ges inläggen någon av värdena: positivt, negativt, både 

och eller varken eller.

3.1.1.3 Sociala strategier

För  att  markera  närhet  och  samhörighet  med  den  man  tilltalar  kan  man  använda  så  kallade 

förtrolighetsstrategier.16 Eftersom denna analys fokuserar på politiker kan man tänka sig att deras 

Twitterkommunikation i första hand vänder sig till potentiella väljare. Ett sätt att komma närmre 

”mannen  på  gatan”  kan  vara  att  vara  personlig  snarare  än  strikt  politisk.  När  de  twittrande 

politikerna i den här studien har berättat om saker som inte rör deras arbete har det tolkats som en  

förtrolighetsstrategi. Ett tydligt exempel på detta kommer redan i dygnets andra tweet av Abir Al-

Sahlani ”Mellandade på Heathrow och hann träffa familjen :-)  Så stora de har blivit  mina små 

älsklingar! #familj”.17

Ett mer svårtolkat exempel skrevs av Monica Green: ”LRFs Helena Jonsson och jag plockar ägg 

och diskuterar landsbygdspolitik http://t.co/FyfgjBiGoV”18.  Mötet med LRF:s ordförande Helena 
13 Hellspong, Lennart & Ledin, Per, Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund, 1997, s. 

164f
14 Ahlin, Urban, Twitterinlägg, 23:09
15 Brännström, Katarina, Twitterinlägg, 14:43
16 Hellspong & Ledin, 1997, s. 166
17 Al-Sahlani, Abir, Twitterinlägg, 00:56
18 Green, Monica, Twitterinlägg, 19:59
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Jonsson får sägas tillhöra arbetet men varför får läsaren informationen att de plockar ägg? Jag har 

tolkat det som en förtrolighetsstrategi för att minska avståndet till Greens följare. Intrycket förstärks 

av länken som, om den följs, visar en bild på de båda som plockar ägg.

Om ovanstående inlägg visar hur man går från arbetet till det personliga lyckas den flitiga twittraren 

Katarina Brännström med motsatsen: ”GW i  Veckans brott:  "Polisen har  stort  ledningsproblem, 

informella ledare tar makten. Polisen är förlorade" Delar till viss del kritiken!”19. Kvällen den 5 

mars tittar Brännström, liksom flera av hennes kollegor, på Veckans Brott på SVT 1. Att berätta för 

sina  läsare  vad  man  ser  på  TV skulle  kunna  vara  typexemplet  på  en  förtrolighetstrategi  men 

Brännström kopplar det till sitt politiska arbete och undviker alltså utslag på förtrolighetsvariablen.

Inläggen  kategoriseras  under  sociala  strategier  genom  att  svara  på  frågan:  förekommer 

förtrolighetesstrategier? Ja eller nej. 

3.1.2 Attityder

I samspelet  mellan sändare och mottagare är det viktigt  att  studera vilken typ av attityder som 

uppvisas. Tycker man bra eller illa om någonting och hur säker är man?20

3.1.2.1 Värdeord

Värdeord är inriktade på att påverka mottagaren av ett budskap. Genom ordval kan man till exempel 

bekräfta  samhörighet  eller  försöka  skapa  reaktion.  Hellspong och Ledin  skiljer  på  plusord (till 

exempel glad, lugn och bra) samt  minusord (till exempel ledsen, hysterisk och dålig)21. I den här 

studien undersöker jag i vilken grad politikerna använder sig av värdeord. Man kan tänka sig att  

användningen av värdeord till stor del samvarierar med positiva och negativa språkhandlingar. Det 

ser  jag  inte  som något  problem eftersom jag  menar  att  värdeorden signalerar  någonting  delvis 

annorlunda,  till  exempel  hur  pass starka uttalanden blir.  Cecilia  Dalman Eek förstärker  här  sitt  

negativa uttalande om Jan Björklund med det engelska ordet ”fail”: ”Björklund har haft sex år på 

sig att ändra reglerna för friskolorna. Men inget gjort. #fail #svpol”22

För variabeln värdeorden ges inläggen värdet: minusord, plusord, både och eller varken eller. 

3.1.2.2 Säkerhet

Med vilken säkerhet man uttrycker sig är tätt förknippat med makt. Personer med mycket makt 

tenderar att uttrycka sig med större säkerhet om sin omvärld medan de med mindre makt oftare 

19 Brännström, Katarina, Twitterinlägg, 21:39
20 Hellspong & Ledin, 1997, s. 170
21 Hellspong & Ledin, 1997, s. 170
22 Dalman Eek, Cecilia, Twitterinlägg, 19:41
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använder sig av garderingar. Tvärsäkra uttalanden innehåller ofta någon form av förstärkning av 

typen ”det är fullkomligt befängt” och garderingar ett ifrågasättande så som ”jag kommer nog”.23

Att undersöka med vilken säkerhet riksdagsledamöter uttalar sig på Twitter blir extra intressant av 

två skäl. För det första är parlamentet själva sinnebilden av makt. Här vilar den lagstiftande makten 

och lagstiftarna själva är otvivelaktigt makthavare (även om graden av makt förstås kan variera 

även inom riksdagen). Politiker försöker bilda opinion för sin sak och kan tänkas göra detta genom 

tvärsäkra  påståenden.  För  det  andra  kan man fråga  sig om mikrobloggens avgränsning på  140 

tecken ger utrymme för garderingar och mer utförliga resonemang.

Kerstin  Lundgren avslutade kvällen med att  i  samma inlägg uttrycka flera  garderingar  om den 

politiska  framtiden  i  Venezuela:  ”Efter  #HugoChávez  what?  Vicepresident  #Maduro  och 

fortsättning  på  det?  Oklart  tills  vidare,  men  inget  talar  för  snar  nyorientering.  Men  ändå”24. 

Lundgren ställer två frågor och garderar med orden ”oklart” och ”inget talar för”. Frågor är svåra att 

bedöma eftersom de kan vara retoriska och förstärka ett uttalande snarare än mjuka upp det. Lars 

Beckman ställer frågan på sin spets med tweeten: ”Finns det någon särskild anledning till att SR och 

SVT inte tar upp krisen i s styrda landstinget Gävleborg? #svpol”25. Beckman antyder förstås att han 

har svaret på frågan men efter mycket huvudbry har ovanstående språkhandling ändå kategoriserats 

som en gardering. På motsvarande sätt kan utropstecken bidra till att förstärka uttalanden, det visar 

Elin Lundgren här: ”Fler bostäder är vad det här landet behöver!”.26

En del inlägg som uttalas med säkerhet men som endast rör den privata sfären har jag valt att inte 

kategorisera som tvärsäkra. En aspekt av det som gör säkerheten i uttalanden intressanta är, som 

konstaterats  ovan,  att  det  blir  en  del  av  ett  maktspel.  Om  politikerna  uttalar  sig  om  sina 

hemförhållanden  med  säkerhet  eller  ej  är  egentligen  ganska  ointressant  och  riskerar  att  göra 

undersökningen missvisande. Alltså bedöms ”Känner skarp samhörighet med andra vuxna som inte 

dricker kaffe!”27 inte som tvärsäkert. 

Sammanfattningsvis kategoriseras alla inlägg som gardering, tvärsäkert eller varken eller.

3.1.3 Ramar

En text kan återspegla de yttre villkor som omger den. Sådant som uttryckligen eller underförstått 

kan läsas in i texten kallas för  ramar. Ramar kan beskrivas som textens inre omständigheter och 

23 Hellspong & Ledin, 1997, s. 171
24 Lundgren, Kerstin, Twitterinlägg, 23:23
25 Beckman, Lars, Twitterinlägg, 05:32
26 Lundgren, Elin, Twitterinlägg, 16:41
27 Lundgren, Elin, Twitterinlägg, 22:22
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kontexten som de yttre.28

3.1.3.1 Tilltal

Vem som tilltalas i en text och hur det görs styr ramarna för ett samtal och visar vem som är den  

tilltänkta läsaren.29 Twitter är intressant på det viset att den som skickar ett meddelande vet vilka 

som i första hand kommer läsa det. Det är sändarens följare som visserligen ofta är okända men 

politikern vet till exempel hur många det rör sig om. De tweets som inte innehåller något uttalat 

tilltal får alltså sägas vara riktat till ledamotens följare. Man kan tänka sig att den som skickar en 

tweet vill skapa ytterligare förtrolighet eller uppmana till handling genom att uttryckligen tilltala sin 

läsekrets med ett ”du”.

Twitter är ett medium som öppnar för både allmän kommunikation till sina läsare men också direkt  

kommunikation till en annan användare. Det görs vanligen genom att inlägget inleds med ett @ följt 

av personens användarnamn. Men personer och organisationer kan också tilltalas genom att man till 

exempel bara skriver deras namn i vanlig text. Jag har i den här undersökningen intresserat mig för 

vilka som tilltalas genom att dela in tilltalet i kategorierna: Du/ni, politisk motståndare, politisk vän, 

organisation/företag, media, annan, ingen uttalad eller flera kategorier.

Till politiska vänner har jag räknat de som tillhör samma politiska block som den politiker som 

skriver  inlägget  och  politiska  motståndare  således  politiker  som  inte  gör  det.  Eftersom 

Sverigedemokraterna inte tillhör något av blocken räknas de alltid som motståndare om de tilltalas 

av någon annan. Man kan förstås fundera över om till exempel Vänster- och Miljöpartiet i alla lägen 

är att betrakta som vänner men jag har gjort den bedömningen att blockindelningen är det mest 

rimliga och vedertagna sättet att skilja på motståndare och samarbetspartner. Samtliga kategorier 

kan utgöras av både personer och organisationer. Både tilltal av namngiven journalist och tidning 

bedöms alltså som media. På samma sätt spelar det för den här variabeln ingen roll om man tilltalar  

en annan politiker eller dennes parti.

Som annan bedöms de som inte passar in i någon av de andra kategorierna. Typexemplet är ett 

främmande land eller  en privatperson.  Länder  går  att  tilltala  eller  omtala  om de benämns som 

aktörer,  vilket i  praktiken innebär att  man talar om deras regeringar,  men inte som geografiska 

platser.

”Stop  death  penalty  #Saudi,  don't  kill  your  people.”30,  skrev  Kerstin  Lundgren  och  tilltalade 

Saudiarabien  men  när  Lars  Hjälmered  twittrade  ”Intressant  i  @SR_P1morgon  om jordbruk  på 

28 Hellspong & Ledin, 1997, s. 172
29 Hellspong & Ledin, 1997, s. 173
30 Lundgren, Kerstin, Twitterinlägg, 08:17
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Kuba. En lösning skulle ju kunna vara demokrati, äganderätt och mänskliga rättigheter! #svpol”31 

menar jag att  han talar om den geografiska platsen Kuba vilket alltså inte ger utslag i  den här  

kategorin. Gränsdragningar av den här typen kan vara svåra och kan tänkas göras olika av olika 

personer. Genom att vara tydlig med vilka gränsdragningar jag har gjort kan läsaren göra en egen 

bedömning av analysens giltighet.

3.1.3.2 Omtal

Vilka personer som omtalas bidrar också till att sätta ramarna för de språkhandlingar som utförs. 

Här  undersöks  vilka  personer  som omtalas  i  riksdagsledamöternas  inlägg.  Kategorierna  är  de 

samma som under tilltal med den förändringen att ingen uttalad bedöms som att ingen omtalas. 

Skillnaden är den att man inte måste omtala någon, men i varje språkhandling finns förstås någon 

som tilltalas.

Om vi återvänder till Lars Hjälmereds tweet ovan ser vi att radioprogrammet P1-morgon omtalas 

genom att ”@SR_P1morgon” skrivs ut. Det innebär alltså att media omtalas.

Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt skrev ”En fröjd att  se Jens Holm (V) och Kent Persson (V) 

pressa regeringen i riksdagen om Vattenfall, ekonomiskt och ekologiskt ickeansvar.”32 och omtalar 

sina  politiska  vänner  (Holm och Persson),  sin  politiska  motståndare  (regeringen)  och  företaget 

Vattenfall. Alltså får inlägget värdet flera kategorier.

3.1.3.3 Inbäddning

Inbäddning är något som bidrar till att göra en text mångstämmig och består i att låta en röst komma 

till tals som är någon annans än avsändarens. I en inbäddad text får läsaren med andra ord ta del av 

någon  annans  ord  förmedlat  genom  avsändaren.33 Twitter,  med  den  så  ofta  omnämnda  140-

teckensbegränsningen, ställer höga krav på den avsändare som vill inbädda någon annans åsikt. Här 

kommer jag alltså undersöka om man låter andra röster komma till tals genom inbäddning. 

Ett talande exempel för hur det kan se ut när man låter en organisation komma till tals är Anna 

Steeles:  ”Republikanska  föreningen:  Dags  för  Sverige  att  avskaffa  monarkin 

http://t.co/TUm9hzoHAH”34.

Precis som när det gäller omtal delas inbäddningen in i  du/ni,  politisk motståndare,  politisk vän, 

organisation/företag, media, annan, ingen eller flera kategorier.

31 Hjälmered, Lars, Twitterinlägg, 06:32
32 Sjöstedt, Jonas, , Twitterinlägg, 15:48
33 Hellspong & Ledin, 1997, s. 175
34 Steele, Anna, Twitterinlägg, 07:43
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3.1.3.4 Sociala figurer

Sociala figurer ligger nära det som i retoriken kallas  stilfigurer,  alltså språkliga handlingar som 

framför det man vill få sagt på ett mer elegant eller slagkraftigt sätt. Hellspong och Ledin ger några 

exempel så som ironi, hyperbol (överdrift) och litotes (underdrift).35 Vid sidan av dem har jag själv 

valt att tillfoga en social figur som jag kallar skisserad motståndare. Figuren kommer från det som i 

amerikansk politik kallas en  straw man  och innebär att man förvränger motståndarens åsikter till 

något man sedan kan ta avstånd från36. Skisserad motståndare innebär i den här studien alltså att 

man utmålar sina politiska motståndare på ett sätt som inte nödvändigtvis är direkt felaktigt, men 

knappast är något som den som utmålas själv skulle skriva under på. Jag menar att Cecilia Dalman 

Eek skisserar sin motståndare när hon skriver ”Björklund har haft sex år på sig att ändra reglerna för 

friskolorna. Men inget gjort. #fail #svpol”37. Anledningen till att jag tillfogat den här sociala figuren 

är alltså att jag menar att inlägg som det ovan inte riktigt fångas upp av ironin. När hon skriver att 

Björklund inget gjort är hon inte ironisk men samtidigt är det knappast en objektiv sanning. 

De sociala figurer som studeras  är:  ironi,  hyperbol,  litotes,  skisserad motståndare,  ingen av de 

undersökta eller flera.

3.1.4 Andra språkliga observationer

Vid sidan av de interpersonella språkhandlingar som beskrivits ovan kan man tänka sig att 140-

teckensbegräsningen ger upphov till  ett annat slags språk än det vi är vana att se och höra från 

politiker. Det kan därför vara intressant att undersöka några andra av de språkliga drag som tidigare 

forskning  menar  är  kännetecknande  för  nya  medier.38.  I  vilken  utsträckning  använder  sig  våra 

folkvalda  lagstiftare  av  informella  markörer  som  förkortningar,  smileys  och  andra  så  kallade 

känsloikoner? Leder begränsningen till språkliga ”fel” som till exempel felstavningar? För att ett 

inlägg ska kategoriseras som att det innehåller förkortningar måste det vara andra förkortningar än 

de absolut vanligaste. Partiernas bokstavsbeteckningar (S, FP, SD och så vidare) räknas till exempel 

inte som förkortningar. Anledningen är att jag vill undersöka om man kan hitta förkortningar som är 

typiska för det digitala språket i nya medier.

Margareta Larsson visar till exempel upp ett språkbruk som inte vanligen förknippas med politiker i 

tweeten: ”Ut med domaren! Wtf!#ManU”39. Wtf är förkortning för ”What the fuck” och syftar i det 

här fallet på Champions leaguematchen mellan Real Madrid och Manchester United (ManU). Med 
35 Hellspong & Ledin, 1997, s. 183f
36 ”Straw man”, Merriam-Webster's collegiate dictionary., 10. ed., Merriam-Webster, Springfield, Mass., U.S.A., 1993, 

s. 1233 
37 Dalman Eek, Cecilia, Twitterinlägg, 19:41
38 Se t.ex. Greggas Bäckström, 2011. s. 21f
39 Larsson, Margareta, Twitterinlägg, 22:03
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andra ord använder hon också en engelsk förkortning. 

Under  variabeln  andra  språkliga  observationer  ges  varje  tweet  något  av  värdena:  förkortning, 

känsloikoner, annat språk, övrigt, eller inget.

Kategorin övrigt är förstås högst subjektiv och den här variabeln ska främst ses som en lite friare 

jakt på språkliga egenheter där det intressanta i sig kanske inte är att räkna den precisa förekomsten 

av vissa fenomen utan att försöka upptäcka dem över huvud taget.

3.2 Bakgrundsvariabler

Utöver de språkliga handlingar som undersöks ges varje tweet ett värde utifrån vem skribenten är. 

Riksdagsledamöterna kategoriseras efter  partitillhörighet,  block och kön. Indelningen i  politiska 

block följer här samma mönster som under kategorierna tilltal, omtal och inbäddning, det vill säga 

Socialdemokraterna,  Vänster-  och  Miljöpartiet utgör  de  Rödgröna;  Moderaterna, 

Kristdemokraterna,  Center-  och  Folkpartiet utgör  Alliansen och  Sverigedemokraterna behandlas 

som en egen kategori.

3.3 Material

Materialet  till  den  här  uppsatsens  undersökning  består  av  de  tweets  som  skickades  av  alla 

riksdagsledamöter tisdagen den 5 mars 2013. Men varför samla in alla, varför just en tisdag och 

varför den 5 mars?

Genom att göra ett så kallat totalurval kommer man runt en del problem som rör generaliserbarhet.  

Eftersom den här studien söker svaret på hur riksdagsledamöterna twittrar är det förstås lämpligt att  

svara på den frågan genom att studera alla riksdagsledamöter och på så vis slippa generalisera, i alla 

fall vad gäller skribenterna. Efter att ha gjort ett totalurval av twittrande riksdagsledamöter kommer 

man till frågan vilken tidsperiod som ska studeras. Ett snävare tidsurval öppnar upp för djupare 

språklig analys. I den här studien bedöms 24 timmar ge en lämplig balans mellan att faktiskt kunna 

studera varje inlägg och få tillräckligt många för att resultatet ska bli intressant.

Att just den 5 mars analyseras har flera orsaker. Målet var att välja en dag då inget stort politiskt  

utspel gjordes eller någonting annat som kan tänkas få resultatet att slå hårt åt något håll. Målet var 

att undersöka en vanlig grå vardag. Enligt den principen sållas helgdagar bort. Politiska dagar så 

som kvinnodagen bedöms som olämpliga och kvar blir en grå tisdag mitt i vardagslunken. Tisdag 

den 5 mars. För att ytterligare säkerställa den 5 mars vanlighet redovisas tre tabeller där dagen 

jämförs med de andra dagarna den veckan samt senare tisdagar.  
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I tabell 1 kan man se hur många tweets som skickades varje dag vecka 10. Den siffran har sedan 

brutits ned efter vilket parti skribenten tillhör. Man kan se att tisdagen 5 mars gjordes något färre 

inlägg än genomsnittsdagen, framför allt  för att  Vänster-  och Miljöpartiets  företrädare skickade 

något färre denna dag.

Tabell 1: Antal tweets vecka 10

Antal 
tweets

V S Mp C Fp M Kd Sd

Måndag 173 22 42 12 7 3 60 18 9
Tisdag 218 16 65 11 20 10 62 24 10
Onsdag 268 37 84 20 17 6 72 22 10
Torsdag* 290 34 73 25 46 14 49 37 12
Fredag* 258 33 84 22 9 6 73 20 11
Lördag 272 39 65 11 28 9 80 36 4
Söndag 162 19 40 7 11 16 38 18 13
Totalt 1641 200 453 108 138 64 434 175 69
Genomsnitt 234 29 65 15 20 9 62 25 10
* Torsdag och fredag är inte kompletta – Kan saknas fåtal tweets

I  Tabell  2  ser  man  hur  stor  andel  av  inläggen  som  kom  från  respektive  parti  jämfört  med 

genomsnittet vecka 10. Vänsterpartisterna var mindre aktiva än de flesta dagar men skillnaderna är 

överlag ganska små. Jag menar att tisdagen den 5 mars är en dag som tillräckligt mycket påminner 

om genomsnittet  för  att  man ska kunna anta att  de  mönster  som framträder  denna dag går  att 

generalisera även till andra dagar.

Tabell 2: Jämförelse partifördelning  

V S Mp C Fp M Kd Sd Totalt

Tisdag 5 mars 7% 30% 5% 9% 5% 28% 11% 5% 100%
Genomsnitt tisdagar i mars 9% 29% 6% 9% 4% 30% 10% 4% 100%
Genomsnitt vecka 10 12% 28% 7% 8% 4% 26% 11% 4% 100%

Tabell 3: Partifördelning samtliga tisdagar i mars

Antal 
tweets

V S Mp C Fp M Kd Sd Totalt

5 mars 218 16 65 11 20 10 62 24 10
12 mars 262 29 83 18 29 7 59 27 10
19 mars 243 25 63 15 19 8 86 17 10
26 mars 251 21 76 12 16 11 82 25 8
Genomsnitt 244 23 72 14 21 9 72 23 10
Andel 9% 29% 6% 9% 4% 30% 10% 4% 100%

3.3.1 Bortfall

I  den  här  studien  har  ett  medvetet  urval  av  riksdagsledamöternas  Twitterinlägg  gjorts.  Alla  så 

kallade retweets har sorterats bort. Det innebär att när en ledamot skickar vidare ett inlägg som 

skrivits  av  någon  annan  kommer  det  inte  att  analyseras.  Anledningen  är  att  det  är 

riksdagsledamöternas  egna  språkhandlingar  som ska  studeras  och de  vidarebefordrade  inläggen 

18



faller alltså utanför ramen för den här studien.

Ett annat bortsorterande har varit sådana ”samtal” med andra användare utanför riksdagen som kan 

följa  på  en  första  tweet.  Anledningen  till  det  är  att  de  samtalen  ofta  är  fragmentariska  och 

intetsägande. Så här såg en konversation ut för riksdagsledamoten Lars Ohly den 24 mars:

Lars Ohly: ”Okej, nio timmar kvar till Café Bärs på #kanal5 - missa inte!”
Henrik A Samsonowitz: ”@OhlyLars Haha vad är det?”
Tommy Gyllenflykt: ”@OhlyLars tjääna”
Rania Shemoun Olsson: ”@OhlyLars jaaaa!!”
Jörgen Anehäll: ”@OhlyLars Bajen tv, det var som fan Lars ;)”
Lars Ohly: ”@HenrikASamsonow Humorprogram, första avsnittet ikväll.”
Lars Ohly: ”@tgyllen Tjäna!”
Lars Ohly: ”@raniatv4 :-)”
Lars Ohly: ”@anehall61 Lite kvalitetshöjning ikväll.”
Jörgen Anehäll ”@OhlyLars ha ha, kultprogram på hög nivå”
cecilial: ”@OhlyLars Aldrig!!!!”
Lars Ohly: ”@anehall61 Jag läste "kulturprogram",”
Lars Ohly: ”@cecilialotusen :-)

I  den  här  studien  hade  alltså  det  första  inlägget  av  Lars  Ohly  analyserats  men  resten  hade 

utelämnats. Man kan argumentera för att man genom att välja bort vissa av de inlägg som görs 

riskerar att få en snedvriden bild av hur riksdagsledamöternas twittrande ser ut. Den invändningen 

är förstås relevant,  men jag menar  att  det på sätt  och vis ger en mer rättvisande bild om man 

undersöker de genomtänkta tweets där riksdagsledamoten själv tar initiativ till att skriva ett inlägg. 

Att  tillbringa  mycket  tid  till  att  klassificera  inlägg  av  typen  ”@tgyllen  Tjäna”  blir  både 

arbetskrävande  och  intetsägande.  Mer  intressant  är  att  fundera  kring  om man  borde  analysera 

retweetade meddelanden som en form av inbäddning. Det handlar trots allt om att låta någon annans 

röst komma till tals i skribentens flöde. Även där menar jag dock att det riskerar att ge en felaktig 

bild av vad som faktiskt sägs om formuleringar och ordval är någon annans.

3.4 Genomförandet

I brist på egna ord är det aldrig fel att låna Horace Engdahls: ”Texttolkningens första lag: Titta efter 

en gång till!”40

Processen för att utforma ett fungerande analysverktyg som har såväl validitet som reliabilitet har 

gått  till  på  följande  vis.  Först  studerades  litteraturen  i  ämnet  och ett  preliminärt  analysverktyg 

utformades. För att se om några av de variabler som skulle undersökas gick att finna i materialet  

och för att se vilka underkategorier som var lämpliga genomfördes en testanalys. Efter den första 

analysen  reviderades  verktyget  och  den  egentliga  analysen  kunde  börja.  I  syfte  att  stärka 

40 Engdahl, Horace, Meteorer, Bonnier, Stockholm, 1999, s. 60 
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reliabiliteten utförde en kollega en egen analys av några av de inlägg som den här studien omfattar. 

Resultatet  från våra respektive analyser  jämfördes  och skillnaderna får sägas  vara relativt  små. 

Samma kollega har under analysens gång funnits tillgänglig för att diskutera särskilt svåra fall, kalla 

det  lex  Engdahl.  Efter  att  analysen  gjorts  färdig  har  resultatet  förts  över  i 

statistikbehandlingsprogrammet SPSS där tabeller och diagram har framställts.

Det  skall  påpekas  att  en  undersökning  av  det  här  slaget,  där  texter  ska  kategoriseras  efter 

förutbestämda kriterier, med nödvändighet innehåller ett visst mått av subjektivitet. Jag menar att 

jag i denna uppsats har arbetat hårt för att göra den så objektiv som möjligt men faktum kvarstår. En 

annan person hade kunnat tolka delvis annorlunda.

3.5 Forskningsetiska ställningstaganden

Forskningsetiska  rådet  ställer  fyra  grundläggande  etiska  krav  på  humanistisk  och 

samhällsvetenskaplig forskning: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

Det innebär mycket kortfattat att uppgiftslämnare eller forskningsdeltagare ska informeras om sitt 

deltagande  i  en  studie,  att  detta  deltagande  är  frivilligt,  att  enskilda  personer  inte  ska  gå  att  

identifiera och att det material som samlas in i forskningssyfte inte ska användas för andra ändamål 

än det avsedda.41 

I den här studien namnges studieobjekten och är mycket lätta att identifiera. Anledningen till att det 

i  det  här  fallet  kan  vara  berättigat  att  delvis  bryta  mot  konfidentialitetskravet  är  att 

riksdagsledamöterna  studeras  i  sin  egenskap  av  offentliga  personer  som valts  till  sitt  ämbete. 

Materialet som samlas in, Twitterinläggen, är offentliga och utskickade av ledamöterna själva. Att 

studera namngivna folkvalda är i sig inte kontroversiellt. Tvärtom menar Larsson och Moe, som 

behandlats  under  rubrik  2.2  Tidigare  forskning,  att  parlamentsledamöter  är  mycket  lämpliga 

forskningsobjekt.

41 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet, Stockholm, 2002
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4 Kvantitativ resultatredovisning
Resultatet  från  den  här  undersökningen  kommer  att  redovisas  i  tre  steg.  Först  redovisas  alla 

språkliga variabler som undersökts var för sig. Syftet är att ge en överblick över studiens resultat på 

en  så  övergripande  nivå  som möjligt.  Därefter  kommer  vissa  intressanta  variabler  att  studeras 

närmre  och  jämföras  med  bakgrundsvariablerna  kön,  parti  och  block.  Avslutningsvis  kommer 

resultaten från den övergripande redovisningen att  diskuteras genom att  några intressant  tweets 

granskas. Man kan alltså beskriva resultatredovisningen som ett sätt att närma sig materialet från 

det stora och övergripande till att avslutningsvis zooma in på det enskilda exemplet.

4.1 Språkhandlingar
Tabell 4: Allmänna språkhandlingar

Frekvens Procent

Påstående 157 72
Fråga 10 5
Uppmaning 10 5
Erbjudande 6 3
Flera handlingar 32 15
Annat 3 1
Total 218 100

I tabell 4 kan man se vilka allmänna språkhandlingar som utförs. Påstående är absolut vanligast,  

därpå följer de gånger då flera handlingar utförs, vanligtvis ett påstående följt av en fråga.

Tabell 5: Speciella språkhandlingar

Frekvens Procent

Positiv 58 27
Negativ 38 17
Varken eller 119 55
Flera 3 1
Total 218 100

Tabell  5  visar  att  positiva  språkhandlingar  är  vanligare  än  negativa.  Det  innebär  att 

riksdagsledamöterna  oftare  ger  beröm än kritik  via  Twitter.  Allra  vanligast  är  att  de varken är 

negativa eller positiva.

Tabell 6: Förtrolighetsstrategier

Frekvens Procent

Ja 42 19
Nej 176 81
Total 218 100
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En knapp  femtedel  av  alla  inlägg  bedöms  innehålla  förtrolighetsstrategier,  enligt  tabell  6.  Det 

innebär i praktiken att de, i enlighet med min definition, berör saker som är helt frikopplade från 

deras arbete.

4.2 Attityder
Tabell 7: Värdeord

Frekvens Procent

Plusord 49 22
Minusord 27 12
Inga 135 62
Både och 7 3
Total 218 99

Tabell 7 visar att 37 procent av alla inlägg innehåller något som kan bedömas som värdeord. I likhet 

med resultatet för speciella språkhandlingar visar det sig att de positiva överväger de negativa.

Tabell 8: Säkerhet

Frekvens Procent

Gardering 30 14
Tvärsäkert 55 25
Varken eller 133 61
Total 218 100

Tabell 8 visar att en fjärdedel av alla inlägg skrivs som tvärsäkra påståenden. 14 procent innehåller 

någon  form  av  gardering.  Hur  det  här  resultatet  förhåller  sig  till  mikrobloggens  140-

teckensbegränsning kommer att diskuteras närmre under rubrik 4.5 Språk och bakgrundsvariabler.

4.3 Ramar
Tabell 9: Tilltal

Frekvens Procent

"Du / Ni" 2 1
Politisk motståndare 1 0
Politisk vän 7 3
Organisation / Företag 2 1
Media 1 0
Annan 5 2
Ingen uttalad 200 92
Total 218 99

Det får sägas vara direkt ovanligt att någon tilltalas på ett uttalat sätt men de få gånger det sker är  

det troligast att det är en politisk vän, enligt tabell 9.
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Tabell 10: Omtal och inbäddning

Omtal Inbäddning

Frekvens Procent Frekvens Procent

Politisk motståndare 23 11 5 2
Politisk vän 32 15 12 6
Organisation / 
Företag

18 8 7 3

Media 13 6 14 6
Annan 30 14 17 8
Ingen 84 39 157 72
Flera kategorier 18 8 6 3
Total 218 101 218 100

I tabell 10 ser man att trots det begränsade utrymmet låter skribenterna någon annans röst komma 

till tals i 28 procent av fallen eftersom ingen tilltalas i 72 procent. Notera att det inte räcker med att 

skicka med en länk till vad någon annan har sagt. 

Vanligast  är  att  man  omtalar  sina  politiska  vänner  men  det  händer  även  att  man  nämner  sina 

meningsmotståndare. Om man tar fram en korstabell (tabell 11) på vilka som omtalas och vilka 

speciella språkhandlingar som utförs får man följande föga förvånande men ack så talande tabell:

Tabell 11: Korstabell omtal och speciella språkhandlingar
Speciella språkhandlingar

TotalPositiv Negativ Varken eller Flera

Omtalas

Politisk motståndare 0 12 11 0 23
Politisk vän 15 0 17 0 32
Organisation / Företag 5 4 9 0 18
Media 7 0 5 1 13
Annan 9 5 16 0 30
Ingen 15 12 57 0 84
Flera kategorier 7 5 4 2 18

Total 58 38 119 3 218

Ingen omtalar sina politiska vänner och utför en negativ språkhandling. Ingen omtalar heller sina 

politiska motståndare och utför en positiv språkhandling.

Tabell 12: Sociala figurer

Frekvens Procent

Ironi 7 3
Hyperbol 6 3
Skisserad motståndare 16 7
Ingen av dessa 188 86
Flera 1 0
Total 218 99

Tabell 12 visar att 2013 års riksdagsledamöter använder få av de sociala figurer som undersöks här. 

Av de som ändå används är den skisserade motståndaren allra vanligast. På andra plats kommer 

23



ironi.

4.4 Andra språkliga observationer
Tabell 13: Språkliga observationer

Frekvens Procent

Förkortning 35 16
Känsloikoner 4 2
Annat språk 8 4
Flera 4 2
Inget av dessa 167 77
Total 218 101

Tabell 13 visar att det i åtta tweets eller fyra procent av fallen skrivs hela eller delar av inläggen på 

något  annat  språk  än  svenska,  vilket  i  det  här  materialet  alltid  innebär  engelska.  Notera  att 

känsloikoner förekommer även om det får sägas vara relativt sällan. Förkortningar förekommer i 16 

procent av fallen.

4.5 Språk och bakgrundsvariabler

Under  den här  rubriken kommer  resultatet  för  några  av de språkliga variablerna  jämföras  med 

bakgrundsvariablerna kön, parti- och blocktillhörighet. Kan det vara så att något parti oftare utför en 

viss språkhandling och finns det manliga respektive kvinnliga drag bland riksdagens twittrare?

4.5.1 Säkerhet

Att uttala sig tvärsäkert eller med garderingar kan vara en del av ett språkligt maktspel men skulle 

också kunna tänkas säga något om mikrobloggen. Går det att vara nyanserad på 140 tecken?

Figur 1 visar hur stor andel av respektive partis Twittermeddelanden som uttalas tvärsäkert, med 

gardering eller varken eller. Anledningen till att inte räkna antal tweets är förstås att det då blir näst 

intill omöjligt att jämföra olika stora partier.
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Figur 1: Säkerhet och partitillhörighet

Det resultat som sticker ut är Sverigedemokraterna som uttalar sig tvärsäkert klart större andel än 

övriga partier. Notera också att  ingen tweet med Sverigedemokratisk avsändare uttrycker någon 

form av gardering. Figur 2 visar samma resultat men sammanslaget i politiska block. Här bör man 

hålla i minnet att Sverigedemokraternas staplar består av sammanlagt tio tweets medan de andra 

staplarna representerar ungefär 100 var.

Figur 2: Säkerhet och blocktillhörighet

Samma variabel, säkerhet, men med bakgrundsvariabeln kön redovisas i figur 3.
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Figur 3: Säkerhet och kön

I figur 3 är det svårt  att  utläsa något särskilt.  Män är oftare tvärsäkra och garderar sig mer än 

kvinnorna i urvalet.

4.5.2 Speciella språkhandlingar

Figur 4 visar andelen positiva respektive negativa språkhandlingar nedbrutet  i bakgrundsvariabe 

blocktillhörighet..

Figur 4: Speciella språkhandlingar och blocktillhörighet

26



Även  här  sticker  Sverigedemokraterna  ut  med  hög  andel  negativa  språkhandlingar  och  inga 

positiva. Glöm dock inte tabell 11 som visade att inga partier utför negativa språkhandlingar om 

sina politiska vänner eller positiva om sina politiska motståndare. Enligt den operationalisering som 

gäller för den här studien saknar  Sverigedemokraterna politiska vänner utanför det egna partiet 

samtidigt som alla andra partier och dess företrädare utgör motståndare.

Figur 5: Speciella språkhandlingar och kön

Inget tydligt mönster framträder när man studerar kön och speciella språkhandlingar i figur 5. Män 

är negativa något oftare.
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5 Kvalitativ resultatredovisning
Under  den  här  rubriken  kommer  några  enskilt  intressanta  tweets  att  lyftas  fram.  Urvalet  är 

subjektivt men får ses som ett lite friare sätt att presentera sådant som är talande för Twittermediet 

men inte nödvändigtvis fångas upp av en presentation av antal och andelar. Några kännetecknande 

drag för Twittermediet är den informella tonen, förkortningar och språkligt nyskapande samt dess 

snabbhet som kan leda till rena språkliga fel.

Den informella tonen som kanske inte alltid är vad man förväntar sig från några av landets högsta  

befattningshavare  synliggörs  i  inläggen:  ”"I  kväll,  älskling!  Jag  har  ont  i  huvudet." 

http://t.co/0T8eczDzax”42 och ”Känslan när kaffet inte längre smakar gott...  Inte bra. Önskar det 

hade varit godis!”43 av Désirée Liljevall respektive Katarina Brännström. Det första inlägget är ett 

skämt som spelar på klichén ”Inte i kväll älskling. Jag har ont i huvudet” och länken går till en 

artikel om att sex botar huvudvärk. Katarina Brännströms önskan om att kaffet var godis är även det 

på en mycket informell nivå där läsaren nästan får hoppa in i Brännströms hjärna för en liten stund. 

Man får intrycket av att hon direkt skriver ner några tankar som far i huvudet. Först noterar hon att 

kaffet smakar illa, lägger in en liten paus genom de tre punkterna och ger sedan ett omdöme om 

känslan när kaffet inte längre smakar gott. Omdömet är ”inte bra”. Efter konstaterandet att kaffet 

smakar illa, den lilla pausen och omdömet får vi sedan informationen att hon önskar att det var 

godis. En närmast infantil men högst mänsklig tanke som Brännström alltså väljer att dela med sig 

av till sina 385 följare och den svenska allmänheten.

Lite senare på dagen skriver Brännström igen, nu om TV-programmet  Veckans brott. ”Nu är GW 

sur! På programledaren för att hon satt han lät som en sur gubbe....”44 Brännström gör två direkta 

språkfel. Först delar hon upp en fullständig sats i två meningar genom att lägga in ett utropstecken 

och stor bokstav mitt i. Sen har orden ”sa att” glidit samman till ”satt” vilket lätt kan hända när man  

skriver på en mobiltelefon men är mycket talande för att man antagligen skickat iväg tweeten utan 

att korrekturläsa. Man kan tänka sig att Brännström vill kommentera TV-programmet precis när det 

händer  eftersom stunden snabbt  är  förbi.  Citatet  ovan visar  alltså  hur  Twitter  används  och hur 

snabbheten kan leda till språkliga fel. För att inte låta Katarina Brännström stå ensam vid skampålen 

kan man se att  ett  liknande mönster  upprepas  av  Caroline Szyber  som skriver  ”bokar  resa till 

Östersund för studiebesök ch tala där senare i mars.”45. Szyber inleder sin mening med gement b 

och  ett  o  faller  bort  i  ordet  ch.  Vän  av  ordning  riskerar  också  att  fastna  vid  formuleringen 

42 Liljevall, Désirée, Twitterinlägg, 07:38
43 Brännström, Katarina, Twitterinlägg, 13:27
44 Brännström, Katarina, Twitterinlägg, 21:50
45 Szyber, Caroline 14:32
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”studiebesök och tala”. Att gå igenom tweet för tweet på jakt efter språkliga fel är inte nödvändigt  

men de båda citerade inläggen är tydliga exempel på de låga formella krav som gör att man skickar  

iväg utan att korrekturläsa.

140-teckensbegränsningen kan tvinga fram förkortningar och språkligt nyskapande av det medvetna 

slaget. Jonas Jacobsson Gjörtler använde alla 140 tecken när han skrev: ”I em interpell-deb om statl  

ftg.  Oppositionen har ställt  4 interpell  t  Norman om ägarstyrn,  Vattenfall  o Nuon. Kan nog bli 

spännande. #svpol”.46 Av tweetens 23 ord är nästan hälften, 10 stycken, förkortningar. Vid sidan av 

det språkligt intressanta kan man fundera över vilka krav som ställs på läsaren. För det första krävs 

förkunskaper om ämnet, vad är Nuon och vem är Norman? För det andra ställs krav på att kunna 

tolka förkortningarna. Att till exempel ftg betyder företag är nog inte att betrakta som helt givet. För 

det tredje är jargongen tydlig. Ordet interpellationsdebatt tillhör knappast svenskans vanligare men 

förkortningen interpell-deb gör det även ogooglebart. 

46 Jacobsson Gjörtler, Jonas, Twitterinlägg, 09:53
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6 Diskussion
Under  den  här  rubriken  följer  en  diskussion  om  det  som  visades  kvantitativt,  att 

Sverigedemokratiska  riksdagsledamöter  oftare  än  representanter  för  andra  partier  uttrycker  sig 

tvärsäkert  och  mer  sällan  med  garderingar.  Därpå  följer  en  kort  diskussion  om de  vanligaste 

observationerna, här kallat den typiska tweeten. 

6.1 Säkerhet

Resultaten ovan visade att tvärsäkra uttalanden är nästan dubbelt så vanliga som de som innehåller 

garderingar. Särskilt stack Sverigedemokraterna ut som avsändare av tvärsäkra uttalanden varför de 

studeras  extra  noga  på  denna  plats.  Ett  sådant  inlägg  gjordes  av  Sverigedemokraten  Markus 

Wiechel:  ”Svensk  #skola  brakar  strax  samman.  Matte  i  matsal  när  #skolor  ska  spara. 

http://t.co/ba74WHOyIU #svpol #skolan”47.

Om man  bortser  från  länken  och fyrkanterna  kvarstår  meningarna:  ”Svensk skola  brakar  strax 

samman. Matte i matsal när skolor ska spara.”. Först kommer ett påstående som stärks av orden 

”brakar” och ”strax”. Därpå följer ett till påstående som exemplifierar Weichels tes om att skolorna 

strax  brakar  samman.  Sammantaget  är  det  alltså  ett  enkelt  påstående  som stöds  av  ett  enkelt 

exempel, allt uttryckt med 110 tecken. Kan det vara så att Twittermediet tvingar fram sådana här 

kompakta,  lättförståeliga  men  också  klart  förenklade  påståenden  om  världen?  Man  kan  också 

fundera på i vilken mån förenklingen är ett uttryck för skribentens världsbild eller kanske en effekt 

av det politiska klimatet där enkla lösningar ställs mot varandra.

Frågan om Twittermediets förenklande effekt ligger nära till hands men får i alla fall delvis sägas 

motbevisas av Annette Åkesson som skriver: ”Många slutsatser fr Trygga tillsammans, inte enbart 

LOV... Jag var m i gruppen o delar slutsatsen, av olika skäl, att inte lagstifta (än?)”.48

Åkesson reagerar på rapporten  Trygga tillsammans från en moderat arbetsgrupp som rör Lag om 

valfrihetssystem (LOV). Frågan är i sig komplex och även om Åkesson inte utvecklar sina egna 

åsikter nämnvärt förstår läsaren att svaren inte är enkla. När Åkesson skriver ”av olika skäl” och 

”(än?)” antyder hon att det svar hon och den moderata arbetsgruppen nu presenterat inte behöver stå 

sig för evigt.

Om Åkesson, i alla fall delvis, motbevisar tesen att  man på 140 tecken inte kan ge uttryck för 

motstridiga  argument  kvarstår  teorierna  om  att  det  politiska  samtalsklimatet  eller  skribentens 

47 Wiechel, Markus, Twitterinlägg, 09:25
48 Åkesson, Anette, Twitterinlägg, 19:59
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världsbild går att läsa av i deras twittrande. Det ligger även nära till hands att koppla resultatet om 

Sverigedemokraternas överrepresentation bland tvärsäkra uttalanden till en populistisk ideologi.

Strävan med den här uppsatsen är inte att svara på varför politiker av olika färg använder olika typer 

av språkliga verktyg i sitt mikrobloggande men när just Sverigedemokraterna sticker ut när det 

gäller tvärsäkra och negativa språkhandlingar kan det vara på sin plats med en liten reflektion. Det 

torde vara okontroversiellt att påstå att Sverigedemokraterna ser sig som ett parti som skiljer sig 

från de andra. Det torde vara ett lika okontroversiellt påstående att även de andra riksdagspartierna 

anser  att  SD  skiljer  ut  sig.  I  den  mån  en  språklig  undersökning  av  tio  sverigedemokratiska 

Twitterinlägg från den 5 mars säger något om den svenska riksdagen så är det kanske just det.  

Sverigedemokraterna verkar faktiskt skilja sig något från de övriga riksdagspartierna.

6.2 Den typiska tweeten

Diskussionen kring säkerhet rör det som sticker ut i resultatet men det kan förstås även vara av 

intresse att  titta  närmre på det  som inte  gör det.  Den mest  frekventa observationen inom varje 

kategori är ett påstående som är varken positivt eller negativt, inte använder förtrolighetsstrategier 

eller värdeord. Uttalandet görs varken med tvärsäkerhet eller med garderingar och inga personer 

tilltalas, omtalas eller inbäddas. Helst ska det också vara skickat av en socialdemokratisk kvinna, 

eftersom kvinnor och socialdemokrater står för flest antal tweets. En sådan standardtweet skulle 

kunna vara Veronica Palms ”Jag vill snabba upp planprocessen för ökat byggande. Och har ägnat 

mig åt det här idag: http://t.co/nL03SMIzUD #bopol”49

Ett sådant inlägg är kanske inte så värst upphetsande men desto mer talande för det vardagliga 

riksdagstwittrandet.

6.3 Studiens resultat i förhållande till tidigare forskning

Under  rubrik  2.2  Tidigare  forskning återges  Anna  Greggas  Bäckströms  forskningsresultat  att 

ungdomars elektroniska skriftspråk är flyktigt, spontant och kopplat till tid och rum. Under samma 

rubrik redovisas det Theres Bellander kallar teknikperspektivet, det vill säga utgångspunkten att 

mediers tekniska förutsättningar påverkar kommunikationen.

Bäckströms  resultat  verkar  vara  överförbart  även  på  delar  av  riksdagsledamöternas  twittrande. 

Särskilt  tydligt  blir  det  i  Katarina  Brännströms  tidigare  återgivna  inlägg  ”Nu  är  GW sur!  På 

programledaren för att hon satt han lät som en sur gubbe....”50. De språkliga misstagen kan ses som 

en följd av det spontana och kopplingen  i tid och rum består i att hon kommenterar ett pågående tv-
49 Palm, Veronica, Twitterinlägg, 15:29
50 Brännström, Katarina, Twitterinlägg, 21:50
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program.

Att ett mediums tekniska förutsättningar påverkar språket syns i Jonas Jacobssons Gjörtlers inlägg 

”I  em  interpell-deb  om  statl  ftg.  Oppositionen  har  ställt  4  interpell  t  Norman  om  ägarstyrn, 

Vattenfall o Nuon. Kan nog bli spännande. #svpol”.51 Det är ett rimligt antagande att de många 

förkortningarna är ett utslag av den 140-teckensbegränsning som Twittermediet har.

51 Jacobsson Gjörtler, Jonas, Twitterinlägg, 09:53
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7 Avslutning
Syftet med den här uppsatsen var att kartlägga samtliga riksdagsledamöters twittrande under en dag 

i mars samt att försöka lyfta fram och förklara några, för Twittermediet, språkliga särdrag. Fokus 

har  legat  på  interpersonella  språkhandlingar  men  det  vore  givetvis  intressant  att  studera  andra 

aspekter av twittrandet. Hur kommunicerar man till  exempel med sina väljare eller vilka ämnen 

diskuteras. En utsaga som ibland görs om Twittermediet är att det inte har något minne utan varje 

dag startar om. Det vore intressant att se om ett sådant antagande stämmer genom att följa flera 

dagars kommunikation och studera innehållet i dessa. Ett annat förslag på vidare forskning är att 

utöka den här studien till politiker på andra nivåer och andra platser. Hur twittrar kommunpolitiker? 

Skiljer sig språkhandlingarna åt mellan det svenska parlamentet och andra?

Ännu är Twittermediet nytt och formerna för hur det ska användas och vad man kan skriva har 

gissningsvis inte satt sig ännu. Det gör det på många sätt intressant att studera, men om jag ska 

kosta på mig att spekulera en smula tror jag att resultatet från den här och liknande studier har en 

väldigt kort bäst  före-tid.  Inom några år,  månader eller  rent utav veckor kommer troligtvis  fler 

politiker att  börja twittra och fler kommer att följa dem. Det skulle i sin tur kunna leda till  en 

formalisering av kommunikationen. 
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