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Sammandrag 
Denna uppsats undersöker fem svenska politikers språkbruk på Twitter. Syftet är att få fram 

hur abstrakt deras språk är på Twitter och analysera vilka likheter som finns mellan 

språkbruket på Twitter och ett mer traditionellt politikerspråk. För att analysera detta har en 

kvantitativ textanalys använts med variabler från främst den systemisk-funktionella 

grammatiken, men även vissa lexikaliska aspekter har undersökts.  

 

De politiker vars inlägg granskats i studien är Göran Hägglund, Gudrun Schyman, Leif 

Pagrotsky, Birgitta Ohlsson och Fredrick Federley. Urvalet var ett sådant att 100 

Twitterinlägg från varje politiker där de själva var ursprungsavsändaren (inte svar eller 

vidarebefordring av text) användes och analyserades. Dessa politiker valdes eftersom de 

omnämndes av Aitellu i deras Twitterbarometer 2012 som de mest inflytelserika aktiva 

politikerna på mediet. 

 

Huvudresultaten för studien är att det går att knyta tendenser av abstraktion till politikernas 

språkbruk genom bland annat otydliga förkortningar. Det byråkratiska språket som brukar 

förknippas med politikerspråk gick även att identifiera i informationstätheten. Twitter-

meddelandena hade främst ett informationssyfte med en stor förekomst av nominaliseringar, 

nominalfraser och en dominans av informativa påståenden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: nominal, Twitter, politiker, Sverige, abstraktion, språkbruk. 
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Förord 
Jag skulle vilja inleda denna uppsats med  ett citat av Baltasar Gracián: ”The path to greatness 

is always along with others”. Med detta menar jag inte att på något sätt upphöja denna uppsats 

till ”storhet”. Så naiv är inte ens en stolt filosofie kandidat. Däremot skulle inte heller detta 

verk blivit producerat utan hjälpen av mina medmänniskor. Min familj och andra i min 

personliga närhet har hjälpt mig under arbetets gång, vilket jag är djupt tacksam för.  

 

Dessutom skulle jag vilja framföra ett specifikt tack till min handledare Catharina Nyström 

Höög som med sitt personliga engagemang kring uppsatsens ämne hjälpt mig själv att hålla 

arbetsviljan igång. All hjälp kring utformningen, utförandet och korrekturen som du gett mig 

är onekligen ovärderlig i denna arbetsprocess, så stort tack till dig.  

 

Avslutningsvis skulle jag även vilja tacka alla deltagare i studien, trots att ni som offentliga 

personer inte behöver ge samtycke anser jag ändå att ni förtjänar ett tack. I arbetet har även 

företaget Aitellu varit väldigt hjälpsamma, och specifikt då försäljningschefen Anders 

Bjurström som varit ytterst generös med tillhandahållen information kring Twitter, stort och 

hjärtligt tack för det.  

 

Denna uppsats kommer nu att beröra politik, medier och språk; min egna treenighet av 

akademiska intressen. Jag hoppas ni får lika stor glädje av den som jag.  
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1 Inledning 
Twitter är ett relativt nytt medium vars användning i allt större utsträckning blir aktuell i det 

offentliga rummet. Ett flertal svenska politiker twittrar inte bara sporadiskt utan flera gånger 

per dag och svarar även på direkta meddelanden via mediet. Detta användande öppnar 

möjligheter för allmänheten att följa de politiker de är intresserade av och få en inblick i vad 

de gör om dagarna. Dock finns det begränsningar i användandet av Twitter och då specifikt de 

140 tecken som alla meddelanden begränsas till. Frågor har därför väckts kring hur 

välfungerande Twitter är för politisk kommunikation. Erik Helmersson (2012) skriver på 

Dagens Nyheters ledare att så kallade ”Twitterstormar” har blivit vanliga i relation till 

yttranden som politiker gör på, eller utanför Twitter. En aspekt av kritiken som väcks i dessa 

”stormar” är att vissa formuleringar som försökt kortas ner har blivit så otydliga att de 

misstolkats.  

 

Denna uppsats är fokuserad kring just svenska politikers språkbruk. Politikerspråk kan liknas 

vid det byråkratiska språket som Fredriksson (1992:206) beskriver som abstrakt, generellt och 

anonymt. Fredriksson tar bland annat upp statliga utredningar som en koppling mellan det 

byråkratiska och det politiska språket. Denna koppling visar också på de olika språkbrukens 

liknande struktur (ibid). Dessutom har bland andra Hallesson (2011:48) lyft fram att 

grammatiska metaforer och ett abstrakt språk är utmärkande för just politikerspråk. Termen 

abstrakt används i denna uppsats på samma sätt som Hallesson (ibid s.39) använder den: att 

den som motsats till konkret innebär större krav på förkunskaper på grund av exempelvis 

förkortningar och utelämnade textelement kopplade till en specialiserad diskurs.  Detta 

språkbruk gör även texten mer svårläst.  

 

Valet att undersöka politiker är gjort därför att de är en så tydlig del av offentligheten och 

därmed har ett högt allmänintresse. Då en del av demokratins grundpelare även är att kunna 

granska vad politikerna gör är de nya mediekanalerna intressanta på ett flertal olika sätt. Om 

politikerna blir privata i stället för offentliga via mer informella kanaler är kommunikationen 

mellan offentlig person och gemene man i rubbning. Dessutom förändras ansvaret och rollen 

för den offentlige personen. För mig själv är denna uppsats något som kombinerar samtliga av 

mina akademiska intressen: medier, språk och politik, vilket självklart har varit ledande i 

ämnesvalet. Hur situationen ser ut med språkbruket på Twitter och vilket tomrum mediet 

fyller i kommunikationen är i mitt intresse i denna uppsats.  
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1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att granska fem framstående och flitigt twittrande politikers 

språkbruk på Twitter. Uppsatsen är inriktad på att få fram abstraktionsgraden i de undersökta 

Twittermeddelandena och analysera vad detta innebär för den politiska språknormen och den 

politiska kommunikationen i stort.  

 

1.2 Frågeställningar 
Utifrån syftet har jag formulerat följande frågeställningar: 

- I vilken utsträckning är språket hos svenska politiker på Twitter abstrakt, i bemärkelsen 

rikt på förkortningar och utelämningar som gör texten svårläst? 

- I vilken utsträckning liknar politikers språkbruk på Twitter föreställningarna om det 

byråkratiska språket och det formella politikerspråket? 

 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen arbetar utifrån vissa avgränsningar. En påtaglig är medieavgränsningen till Twitter. 

Att diskutera politikers språkbruk är ett omfattande ämne som inte går att täcka genom att 

granska ett medium. Det är därför viktigt att konstatera att denna uppsats enbart fokuserar på 

fem utvalda svenska politikers språkbruk på just Twitter. Om de sedan ändrar språkbruk i 

andra situationer och via andra medier är inte bara en möjlighet, utan nästan en självklarhet. 

Att generalisera uppsatsens resultat till politikers samlade språkbruk är därför inte möjligt. 

 

1.4 Disposition 
Uppsatsen kommer att efter detta avsnitt beröra fem huvudavsnitt: bakgrund, metod och 

material, resultat, diskussion och sammanfattning. I bakgrunden presenteras Twitter och 

tidigare forskning kring mediet, politikerspråk och textforskning. I metodavsnittet presenteras 

vald metod, urvalsprocessen och undersökningens genomförande. Dessutom presenteras där 

samtliga utvalda twittrare lite mer utförligt. I resultatavsnittet presenteras resultaten i tre 

teman med gemensamma och individuella resultat från twittrarna vilka avslutningsvis 

summeras till ett samlat huvudresultat. Resultaten diskuteras sedan i ett större perspektiv i 

diskussionsavsnittet där även uppsatsens frågeställningar besvaras. Jag kommer också att föra 

en diskussion kring metodval, validitet och reliabilitet i det avsnittet. Avslutningsvis 

sammanfattas de viktigaste resultaten och slutsatserna i kapitlet ”Sammanfattning”.  
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt kommer först Twitter att presenteras med de termer som kan vara relevanta att 

känna till. Dessutom ges lite bakgrundsinformation kring svenskarnas aktivitet på Twitter för 

att få en bild av genomslaget av mediet. Efter det första delavsnittet presenteras tidigare 

forskning kring politikerspråk, Twitter och textforskning.  

 

2.1 Twitter 
Twitter är ett socialt medium på internet. Med detta menas att det främst används som ett 

publiceringsverktyg av användarna (privatpersoner eller företag) som själva skapar innehållet 

och syftet med sidan (Arvidsson & Visuri 2011:6). Sociala medier tenderar att i större 

utsträckning beröra personers privatliv än vad traditionella medier gör. Twitter skapades 2006 

av Jack Dorsey som hade målet att lätt kunna statusuppdatera sig själv på internet med hjälp 

av textmeddelanden (Cain Miller 2010). Twitter expanderade snabbt och 2007 grundades 

Twitter Inc. (Arvidsson & Visuri 2011:6).  

 

Twitter benämns idag bland annat som ”the SMS of the Internet” (D’Monte 2009) och rankas 

utifrån antalet besökare och sidvisningar som den tionde största webbplatsen i världen 

(Alexa.com 2013). Webbplatsen är alltså ett globalt välanvänt medium. Grunden för 

användandet på Twitter är mikrobloggande som innebär korta och koncisa meddelanden i 

form av olika textelement så som skrift, bild och länkar (EDUCAUSE 2009). Varje 

meddelande eller inlägg på Twitter är begränsat till att inte överstiga 140 tecken. Detta leder 

till ytterst korta meddelanden som även kan ha olika förkortningar för att spara utrymme.  

 

Demografin på Twitter är även den intressant. Enligt en sammanställning av Pear Analytics 

(2009) är 55 % av användarna kvinnor och 43 % av användarna är mellan 18 och 34 år gamla. 

Detta ger en inblick i vilka det är som är aktiva på Twitter och därmed också den målgruppen 

som politikernas Twittermeddelanden kan nå ut till. Sett till vad som innehållet består av 

presenterar samma undersökning att meningslöst pladder tar upp cirka 41 % av inläggen, 

medan konversationer tar upp cirka 38 % (ibid. s.5). Till meningslöst pladder räknades bland 

annat inlägg som ”Jag äter en macka” medan konversationer inledde eller fortsatte 

kommunikation med andra twittrare (CNBC 2009). I och med detta går det att se en trend för 

att Twitter generellt används till mer privata handlingar än offentliga.  
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Genomslaget för mediet har som sagt varit omfattande och i mars 2013 uppgav Twitter att det 

nu skrivs cirka 340 miljoner Twitterinlägg per dag (Twitter 2012). Ofta brukar även antalet 

inlägg öka drastiskt runt stora mediala händelser så som Super Bowl (finalen i NFL: den 

amerikanska ligan för amerikansk fotboll), Oscarsgalan, Melodifestivalen, VM-finaler och 

liknande. Runt Super Bowl 2013 så har det sagts att 24,1 miljoner inlägg publicerades som 

relaterade till Super Bowl genom hashtagg-funktionen (Ortutay 2013). Detta genomslag måste 

konstateras skapa rollen för Twitter som en stor del av den mediala kommunikationen som 

människan idag bedriver. Att få det omfånget på bara sex år är en ofantligt snabb expansion, 

som ofta ter sig vara situationen för de nya mediala kanalerna.  

 

De flesta Twitteranvändarna finns fortfarande i USA. Av de cirka 500 miljoner användare 

som finns är 140 miljoner amerikanska konton. Andra länder med stort genomslag på Twitter 

är Brasilien, Japan och Storbritannien (Lunden 2012). Dock påvisar Pear Analytics (2009) 

undersökning att det är stor skillnad i hur användare utnyttjar mediet. Av 100 twittrare 

beräknas 20 vara helt inaktiva, 50 twittra ytterst sällan och endast fem användare ha mer än 

100 följare. Dessutom är det bara fem användare av 100 som är de som skapar 75 % av 

Twitterinläggen. Detta indikerar att trots ett stort genomslag så finns det ett stort mörkertal 

och även en form av ”Twitterelit” som är de mest följda och mest bidragande till mediets 

innehåll. Globalt sett är Justin Bieber, Lady Gaga, Katy Perry, Barack Obama och Rihanna de 

fem högst rankade i antalet följare (Twitaholic.com 2013). Av detta går det också att avläsa 

kändisaspekten av Twitter och att populärkulturen får ett stort utrymme.  

 

I december 2011 fanns det i Sverige 153 131 registrerade svenska Twitterkonton och av dessa 

hade 86 890 stycken twittrat något den senaste månaden (Aitellu 2011). Så cirka  

44 % kunde under den perioden räknas som relativt inaktiva trots att de hade ett konto. I den 

svenska användningen är det stora skillnader mellan de högaktiva kontona och mediankontot. 

Detta syns i skillnaden mellan mediankontots och medelkontots aktivitet. Mediankontot har 

skapat 69 Twitterinlägg, medan medelkontot har skapat 687 (ibid). Detta bygger på den 

elitfokuserade bilden som omnämndes i det tidigare stycket även i Sverige. Ett exempel på 

Twittereliten är Markus Persson som räknas till den mest följda svensken på Twitter med 

1 129 628 följare (@notch  2013-04-04) vilket är höga siffror. I denna uppsats har de mest 

framgångsrika politikerna på mediet hamnat i fokus, vilket då tar fasta på att se hur en elit på 

Twitter skapar ett medialt språkbruk och om det finns några trender i detta. 
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2.1.1 Huvudtermer 

Twitter har en hel del egna begrepp som jag har valt att kortfattat presentera i detta avsnitt: 

 

- Tweet: inlägg eller meddelande, som det också kan benämnas, är grunden för mediet och 

är det max 140 tecken långa budskapet som användare publicerar.  

- Mention: eller omnämnande är en riktad tweet genom ett @ följt av användarnamnet hos 

användaren man vill rikta meddelandet till. Detta fungerar då som ett direktmeddelande. 

- Twittra: att använda mediet och publicera sina meddelanden kallas att twittra. 

- Följare: alla konton kan ha följare som då innebär att användare prenumererar på andra 

användares tweets. Alla Twitterinläggen från dem du följer kommer då upp i ditt flöde. 

- Flöde: eller Twitterflöde betyder användares huvudsida på webbplatsen där 

Twitterinläggen från de användare som de prenumererar på syns i en kronologisk följd.  

- Hashtagg: symbolen # benämns i Twittersammanhang som hashtagg och kategoriserar 

ditt meddelande till en specifik grupp av inlägg som sedan går att söka på. Markerar du 

ditt inlägg med exempelvis #solsemester kan du vid en sökning på #solsemester få fram 

alla tweets med den markeringen i ett enskilt flöde.  

- Retweet: när någon annan skriver något bra på Twitter tenderar användare att vilja sprida 

vidare dessa budskap, vilket då sker genom en retweet.  

o Automatisk retweet: den funktionen som finns på webbplatsen som direkt kopierar 

tweeten till ditt eget flöde så att dina följare också ser det. 

o Manuell retweet: om du själv vill tillägga information kring tweeten kan du 

manuellt retweeta och skriva något innan det ursprungliga inlägget följer.  

- Reply: eller svar används för att starta en konversation med en annan användare som svar 

på något de publicerat. Detta offentliggörs även i ditt flöde och kan skådas i en 

Twitterkedja.  

- Twitterkedja: är inte en lika etablerad term men indikerar i denna uppsats att ett 

ursprungligt inlägg följt av retweets och replies tillsammans skapar en Twitterkedja. När 

ett nytt fristående inlägg sedan initieras skapas en ny Twitterkedja. 
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2.2 Tidigare forskning 
Det finns få akademiska rapporter gällande svenska politikers språkbruk på Twitter. Jag har i 

mina försök att finna dessa inte hittat någon som direkt motsvarar det syfte denna uppsats 

strävar mot. Detta är både positivt och negativt då det är en lucka i forskningen i dagsläget. 

Den positiva aspekten är att denna uppsats kan bidra till den aktuella forskningen med sina 

slutsatser. Den negativa är att vissa av de analysverktyg som finns tillgängliga främst är 

anpassade till brukstext och inte till Twitter. Detta kan leda till metodologiska problem som 

berörs i diskussionen. I detta avsnitt presenteras den forskning som relaterar till politiker-

språk, Twitter och textforskning som jag har bedömt vara relevant för denna uppsats.  

 

2.2.1 Forskning om politikerspråk och sociala medier 
Som nämnts i inledningen har bland annat Hallesson (2011:48) lyft fram att grammatiska 

metaforer och ett abstrakt språk är utmärkande för politikerspråk. Niklas von Arnold (2012) 

tar fasta på detta i sin uppsats kring studien av förståelsen för ”politikers metaforiska 

språkbruk” hos personer med svenska som andraspråk. Studien baserades på ett tal Carl Bildt 

hållit i riksdagen och undersökte sedan genom hörförståelsetest hur väl Bildts metaforiska 

språkbruk uppfattades och förstods av undersökningsdeltagarna (ibid s.14). Resultaten som 

von Arnold presenterar visar bland annat att startåldern då undersökningsdeltagarna började 

lära sig svenska är avgörande för hur väl de förstår ett metaforiskt och idiomatiskt språkbruk 

(ibid s.32). Dock berör von Arnold i sin diskussion att även om det är ett typiskt stildrag i 

politisk retorik att använda metaforer så kan detta hindra förståelsen för eller förvirra sådana 

som inte har en komplett förståelse för detta språkbruk (ibid s.37). Uppsatsen stärker inte bara 

bilden av politikers språk som abstrakt och metaforiskt utan kommenterar även de 

skadeverkningar detta språkbruk kan ha på mottagares förståelse.  

 

Gunnar Fredriksson (1992) behandlar i sin bok ”Det politiska språket” just vad namnet 

antyder. Fredriksson tar bland annat upp det Erik Wellander kallar ”krångelsvenska” (ibid 

s.206). Långa meningar, abstraktion, en stor mängd substantiv och facktermer är sådant som 

förknippas med detta språkbruk, vilket bland annat kopplas till utredningssvenska där 

politiker är delaktiga. Detta språkbruk kan även användas till att distansera sig från omvärlden 

och markera att man tillhör en specifik grupp där ett sådant språkbruk är norm (ibid). På 

samma sätt kan exempelvis politiker särskilja sig från allmänheten genom sitt språkbruk. 

Dock berör Fredriksson (ibid s.201) att politikerspråk har blivit mer och mer lättförståeligt 

sedan 1800-talet, men att det fortfarande kan ha drag som kan knytas till ett gruppspråk.  
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Arvidsson & Visuri (2011) har i en uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap 

granskat politikers användande av Twitter. Genom en kvantitativ innehållsanalys av Göran 

Hägglunds och Jimmie Åkessons Twitterkonton så skapas en bild av vilka som är aktörerna 

samt vad huvudbudskapet i inläggen är (ibid s.22). Resultaten visar bland annat att de två 

politikerna i stor utsträckning blandar en privat och en offentlig roll på Twitter både genom 

aktörsrollen och sett till innehåll. Hägglund upplevs som lite mer personlig och porträtterar 

sig själv som aktör oftare (67 % av inläggen medan Åkesson enbart hade 27 %). Dock 

konstateras det att båda politikerna oftast agerar som offentliga personer och relaterar till 

partiet eller sakfrågor i stället för andra mer privata ämnen (ibid s.36). Detta indikerar att trots 

en blandning av privatliv och offentlighet så överväger fortfarande den offentliga rollen när 

det gäller vad politiker i dagsläget använder Twitter till.  

 

Sofie Collini (2011) har i sin uppsats berört det offentliga språket för myndigheter på Twitter. 

Collini utförde kvalitativa intervjuer med personer insatta i kommunens verksamhet, men som 

inte själva var delaktiga i arbetet, samt textanalyser av åtta kommuners Twitterinlägg. Genom 

denna metodtriangulering var målet att få en så komplett bild av användandet som möjligt och 

även skapa ett förslag på en Twitterstil (ibid s.21). Textanalysen visade att myndigheterna i 

stor utsträckning hade en formell stilnivå utan tilltal, men att vissa kommuner blev mer 

personliga och då framför allt i direkt tilltal i form av exempelvis ”mentions” (ibid s.35). I 

intervjuerna framkom det att informanterna ansåg att Twitter automatiskt skapar en informell 

ton. Informanterna hade dock delade meningar om myndigheterna skulle vara formella eller 

informella, med en viss övervägande del åt det informella och personliga hållet (ibid s.42f). 

Det som går att utläsa av Collinis resultat är att Twitter i sig skapar en norm för språkbruket, 

men att det är svårt att kombinera detta med den offentliga rollen. Relaterat till min uppsats är 

det intressant hur mottagarna i större utsträckning föredrar en informell kommunikation, 

medan myndigheterna fortfarande höll kvar i en mer formell nivå av kommunikation.  

 

Jeanette Renman (2010:7) har granskat SMS- och MSN-språk i sin uppsats och försökte få 

fram hur språkbruket, med specifik inriktning på utelämnande av fundament och subjekt, 

skiljer sig från det traditionella skriftspråket. Studien visade bland annat att ”jag” var det 

vanligaste subjektsfundamentet som utelämnades i textmaterialet (ibid s.25). Resultaten 

indikerade även att talspråkligheten i de två kommunikationskanalerna tydligt lyste igenom 

(ibid). Eftersom Twitter har kallats ”the SMS of the Internet” är detta definitivt intressant för 
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min uppsats genom att undersökningen illustrerar att SMS- och MSN-konversationer följer en 

talspråklighet. Det är möjligt att samma situation går att identifiera i denna uppsats. 

 

Sandra Johansson (2012:7) behandlar i sin kandidatuppsats hur kommunikationen mellan en 

offentlig person, i detta fall komikern Jeff Dunham, och hans fans via Twitter skapar och 

förstärker eventuella relationer. Genom en kvalitativ textstudie och en retorisk analys av 

Dunhams Twitterinlägg läggs bland annat ett analytiskt fokus på omtal och tilltal och dess 

effekt på relationerna (ibid s.13f). Resultaten indikerar att avsändaren i inläggen varierar 

mellan ett ”vi” och ett ”jag” som ger olika nivåer av närhet mellan Dunham och hans fans. En 

”vi”-avsändare ger ett större avståndstagande och indikerar att det kanske inte är Dunham som 

kommunicerar utan exempelvis en PR-grupp. Genom att ägna sig åt skämt så anknöt han 

däremot till sin medmänskliga sida och skapade ett starkare band (ibid s.29f).  

2.2.2 Textforskning 
I denna uppsats används främst systemisk-funktionell grammatik i analysen. Vissa element 

som meningslängd och nominalfraser går att knyta till ett traditionellt angreppssätt, men 

grunden för denna uppsats med exempelvis språkhandlingar, grammatiska metaforer och 

modalitetsmarkörer hämtas från den systemisk-funktionella grammatiken. Den systemisk-

funktionella grammatiken både liknar och skiljer sig från den mer traditionella grammatiken. 

Holmberg, Karlsson & Nord (2011:9) berör bland annat att vissa kategorier och termer är 

desamma men att en större potential läggs i språket. Språket kan inte bara visa olika mönster, 

utan även skapa egna mönster. Språkmodellen beskrivs som en holistisk sådan med en 

heltäckande språkbild med semantik, lexikon, grammatik, fonologi, pragmatik och 

informationsstruktur (ibid, s.10). Språkmodellen har tre metafunktioner: ideationell, 

interpersonell och textuell. Denna indelning görs för att de berör olika delar av språkets 

funktion. Den ideationella metafunktionen realiserar författarens erfarenhet av världen, den 

interpersonella reglerar relationen mellan författare och läsare och den textuella skapar en 

struktur kring hur texten skapas (ibid, s.11).  

 

Att granska abstraktion och språkbruk kräver ett bredare angreppssätt än exempelvis att 

enbart titta på meningslängd och antal substantiv. Genom att använda den ideationella 

metafunktionen kan större vikt läggas vid hur twittrarna visar sina erfarenheter av världen i 

sitt språkbruk. Yvonne Hallesson (2011:40f) berör bland annat nominaliseringar (ideationella 

grammatiska metaforer) som tecken på abstraktion. Detta språkbruk där handlingar görs till 
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substantiv gör bland annat att den som utför handlingen kan utelämnas och texten blir då inte 

kongruent och aktiv. Detta gör texten svårare att förstå för läsaren och mer implicit 

information måste kunna läsas in för att läsaren ska kunna förstå budskapet. 

 

Utöver ideationella grammatiska metaforer brukar även en transitivitetsanalys användas vid 

en granskning av abstraktionen i en text. Den språkliga formen på Twitterinlägg gör dock att 

en transitivitetsanalys är svår att utföra. I stället har denna uppsats fokuserat på den 

interpersonella metafunktionen med språkhandlingar, modus, modalitet och interpersonella 

grammatiska metaforer. Språkhandlingarna delas in i påståenden, frågor, uppmaningar och 

erbjudanden, vilka alla kan belysa vilken relation skribenten (i denna uppsats fall twittraren) 

har med läsaren (Holmberg 2011:100f). Modus berör kongruenta realiseringar, det vill säga 

påstående-, fråge- och uppmaningssatser (ibid s.102.) Valet av modus, det vill säga vilken 

sorts sats som används, är en kärnfråga i den interpersonella analysen.  

 

Modalitet fokuserar på vikten av modala verb och interpersonella satsadverbial. Modaliteten 

graderas inom fyra skalor: sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet, från låg grad till 

hög grad (ibid s.105). Genom att se på modala verb som ”kan” och ”bruka” samt satsadverbial 

som ”absolut” och ”snart” kan twittrarens talarattityd identifieras. Om en hög grad av 

förpliktelse är framträdande kan det indikera att avsändaren försöker ställa krav på mottagaren 

med inkongruenta uppmaningar (Helgesson 2011:128). Genom att granska modus i relation 

till modalitetsmarkörerna kan det skapas en tydlig bild av hur kongruent och därmed 

lättförståelig en text är. Många inkongruenta påståendesatser gör texten mer abstrakt och mer 

informationstät. Exempelvis kan ett påstående egentligen ha betydelsen ”läs det här” om det 

följs av en länk som på så vis skapar denna informationstäta inkongruenta realisering. 

Utelämnade subjekt är även det sådant som kräver mer av läsaren och därmed ökar 

abstraktionsgraden på inläggen. En stor förekomst av inlägg med utelämnat subjekt kan därför 

skapa ett mer svårförståeligt budskap. 

 

Valet av de analysverktyg som används i denna uppsats är även baserat på tidigare studier 

som antytt att dessa verktyg kan vara markörer för ”krångelsvenska” eller politikerspråk. 

Många nominalfraser och nominaliseringar ger ett högt antal substantiv, vilket Fredriksson 

(1992:206) berör som en del av ”krångelsvenskan”. Även långa meningar och långa ord tas 

upp som sådana markörer (ibid).  
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3 Metod och material 
I detta kapitel presenteras uppsatsens metod och material. Dessutom presenteras urvals-

processen, de utvalda twittrarna samt undersökningens genomförande. Materialet i denna 

uppsats är 100 Twittermeddelanden per utvald politiker, vilket ger totalt 500 meddelanden. 

Politikerna som har valts ut är Göran Hägglund, Gudryn Schyman, Fredrick Federley, Birgitta 

Ohlsson och Leif Pagrotsky. Samtliga är aktiva politiker på olika sätt.  

 

Denna uppsats metod är i första hand en kvantitativ textanalys av Twittertexter. Genom att 

räkna förekomsten av nominaliseringar, nominalfraser och utelämnade subjekt, menings-

längden samt att granska modalitet och vilka språkhandlingar som är vanligast är det min 

förhoppning att få fram ett mönster i språkbruket hos de utvalda twittrarna. Fördelen med 

valet av en kvantitativ metod är att tydligt kunna visa variabelrelationer samt eventuella 

skillnader mellan Twitteranvändarna. Dock faller ett djupare analytiskt perspektiv som finns 

inom en kvalitativ ansats bort. Jag försöker kompensera detta med en utförlig diskussion kring 

resultaten. Min förhoppning är att detta tydligare ska problematisera och belysa resultaten på 

ett mångfacetterat sätt.   

 

3.1 Urvalsprocess 
Urvalet av material utgick först och främst från vilka politiker som skulle granskas i 

undersökningen. För att systematiskt välja dessa användes Aitellus Twitterbarometer 2012 

(Aitellu 2012). De fem politiker som valdes var Göran Hägglund (Kd), Gudrun Schyman (F!), 

Leif Pagrotsky (S), Birgitta Ohlsson (Fp) och Fredrik Federley (C). Dessa valdes som tidigare 

nämnts baserat på att de bedöms vara de twittrande politikerna med högst inflytande på 

mediet. Två politiker valdes bort i urvalet på grund av olika anledningar. Maria Wetterstrand 

(före detta Mp) valdes bort på grund av att hon inte längre är aktiv som politiker. Carl Bildt, 

som bedöms vara den mest inflytelserika politikern på Twitter (ibid), skriver alla sina 

Twitterinlägg på engelska och kan därför inte bearbetas i denna uppsats. För att räknas som 

politiker behövde personerna fortfarande ha ett förtroendevalt ämbete. Detta ämbete skilde sig 

sedan åt i urvalet med exempel som kommunpolitiker och EU-minister. Som synes gav 

urvalet även en könsfördelning på 3-2 och alla representerar olika politiska partier. 

 

Nästa steg i urvalsprocessen var att välja ut vilka Twitterinlägg som skulle vara med i 

undersökningen och hur dessa skulle väljas ut. För att få ett så aktuellt undersökningsmaterial 
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som möjligt beslöt jag att manuellt ta ut 100 Twitterinlägg per politiker från den 21 februari 

2013 och så långt bakåt i tiden det krävdes för att nå upp till 100 inlägg. Startdatumet 

differentierade sig därför mellan 23 oktober 2012 och 3 februari 2013. Dock bedömdes detta 

inte spela någon större roll därför att undersökningen inte granskar ämnesinnehållet i inläggen 

utan just den språkliga formen. För att tydligare få fram politikers egna röster gjordes 

dessutom ytterligare avgränsningar. Automatiska ”retweets” och ”replies” valdes bort då de 

helt presenterade någon annans röst, alternativt hade en hög risk att bli påverkade av en annan 

persons språkbruk. Inläggen som togs ut var sådana där politikern själv initierade en så kallad 

Twitterkedja, det vill säga första inlägget i en diskussion, samt när politikern lade in egna 

värderingar i en manuell ”retweet”. Förhoppningen var att detta urval tydligt skapar ett 

systematiskt urval som dessutom enbart analyserar politikernas egna röst och språkbruk.  

 

3.2 Presentation av twittrare 
Samtliga av de utvalda politikerna godkändes enligt dessa urvalskriterier. Aktiviteten som 

politiker skiljer sig mellan de olika personerna, men alla är fortfarande aktiva på exempelvis 

utskotts-, riksdags- eller kommunnivå. I tabell 1 visas allmän information om politikerna, 

vilken senare efterföljs av mer ingående information om varje politiker. Det som tabellen 

visar är bland annat att Gudrun Schyman både är äldst och har flest följare samt att trots att 

Leif Pagrotsky twittrar minst så har han näst flest följare.  

Tabell 1: Allmän information om de twittrande politikerna 
 Göran 

Hägglund 

Gudrun 

Schyman 

Leif 

Pagrotsky 

Birgitta 

Ohlsson 

Fredrick 

Federley 

Kön Man Kvinna Man Kvinna Man 

Ålder 54 64 61 37 34 

Parti KD F! S FP C 

Antal följare 21361 33678 30013 19721 18768 

Antal inlägg 7073 10399 5224 14348 78980 

Information insamlad 2013-04-09 
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3.2.1 Göran Hägglund (KD) 

Göran Hägglund är partiledare för Kristdemokraterna och är dessutom Sveriges socialminister 

sedan 2006. Han är född den 27 januari 1959 och uppger själv att han brinner för barns och 

ungas uppväxtvillkor (Kristdemokraterna 2013). Hägglund twittrar relativt frekvent och har 

bland annat blivit känd för att ofta twittra om sitt favorithockeylag HV71. 

3.2.2 Gudrun Schyman (F!) 

Gudrun Schyman är i dagsläget kommunpolitiker i Simrishamns kommun, men har tidigare 

varit partiledare för Vänsterpartiet (1993-2003) och talesperson för Feministiskt initiativ 

(2005-2011). Hon är född den 9 juni 1948 och säger själv att det viktigaste för henne är att 

varje människa får möjlighet att uppnå sin fulla potential (Schyman 2013). Schyman twittrar 

ofta om feminism- och genusfrågor samt om sina egna workshops.  

3.2.3 Leif Pagrotsky (S) 

Leif Pagrotsky har börjat trappa av politiken från en mycket aktiv politisk karriär under slutet 

av 1990-talet och början av 2000-talet. Pagrotsky är född den 20 oktober 1951 och är i 

dagsläget suppleant i Socialdemokraternas verkställande utskott, men har sedan tredje oktober 

2012 inte en ledamotsplats i Sveriges riksdag, vilket han hade haft sedan valet 2002 (Leif 

Pagrotsky (S) 2013). Pagrotsky twittrar relativt regelbundet om allt från ekonomipolitiska 

frågor till musik.  

3.2.4 Birgitta Ohlsson (FP) 

Birgitta Ohlsson är Sveriges EU-minister sedan 2010 och säger själv att hon bland annat 

brinner för demokrati, feminism, globalisering och djurskydd (Ohlsson 2013). Ohlsson föddes 

den 20 juli 1975 och har förutom EU-minister bland annat varit utrikestalesperson för 

Folkpartiet. I undersökningen är hon den som twittrar mest frekvent och därmed får ut mest 

text på kortast tid. Ohlsson twittrar mycket om vad hon gör under sina arbetsdagar.  

3.2.5 Fredrick Federley (C) 

Fredrick Federley är född den 6 maj 1978 och är därmed den yngsta twittrande politikern i 

denna studie. Federley har under sin politiska karriär bland annat varit ordförande för 

Centerns ungdomsförbund och sitter idag som riksdagsledamot. Det ska dock anmärkas att 

han just nu är ledig från sin riksdagsplats fram till den 26 april 2013 (Fredrick Federley (C) 

2013). Federley twittrar också, precis som Ohlsson, ytterst frekvent om allt från 

Melodifestivalen till rättighetsfrågor. Han presenterar sig själv som en ”grön liberal som 

eftersträvar frihet, ansvar och en god miljö” (Federley 2013). 
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3.3 Genomförande 
Insamlandet av material gjordes i slutet av februari då jag manuellt började ta ut de tweets 

som passade det valda urvalet som berörts i 3.1. De insamlade Twitterinläggen delades upp i 

ett dokument per twittrare och sedan sorterades andra röster och länkar bort från inläggen så 

att det bara var politikerns språkbruk kvar. Varje politiker hade då varsin textmassa av sina 

tweets. Efter att de olika resultaten hade tagits fram i separata dokument sammanställdes detta 

i tabeller och figurer samtidigt som eventuella procentsatser räknades ut för att tydliggöra 

resultaten. 

 

Det som har undersökts i uppsatsen är språkhandlingar, påståenden, antal ord, antal meningar, 

genomsnittlig meningslängd, antal nominalfraser, antal nominalfraser per 100 ord, 

genomsnittliga längden på nominalfraserna, antal inlägg med modalitet, modalitetstyp, antal 

inlägg med utelämnade subjekt, antal inlägg med nominaliseringar samt antal 

nominaliseringar per 100 ord.  

 

Som nämnts i 2.2.2 så baseras de flesta av dessa variabler på den systemisk-funktionella 

grammatiken. Dock förekommer det vissa mer traditionellt språkliga variabler. Antal ord och 

meningar används främst för att få fram en genomsnittlig meningslängd då ett högt 

medelvärde vanligtvis indikerar ett byråkratiskt språkbruk. Även antalet nominalfraser och 

dess egenskaper kan relateras till en mer traditionell grammatik. I denna uppsats räknades ett 

substantiv och dess attribut som en nominalfras, därmed räknades inte några ord flera gånger. 

På detta vis gick det även att tydligt få fram ett medelvärde på nominalfrasernas ordlängd och 

därmed twittrarens vilja att ange attribut till substantiven.  

 

En högre förekomst av nominalfraser leder till en mer informationstät text som bland andra 

Fredriksson (1992:206) kommenterat försvårar läsningen av texten då det är en indikator på 

”krångelsvenskan”. Genom att få fram ett medelvärde av nominalfrasernas längd kan det 

utläsas om nominalfraserna ofta har långa attribut som på så vis ytterligare gör texten 

informationstät eller om det främst är exempelvis korta pronomen. De utelämnade subjekten 

berör både den systemisk-funktionella grammatiken och den traditionella. Genom att granska 

antalet inlägg med utelämnade subjekt går det att få fram resultat kring hur tydliga twittrarna 

är om vem det är som utför handlingarna och vem som är avsändaren. Detta utelämnade av 

satsdel kan därmed kräva mer implicit kunskap hos läsaren. 
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Inom det systemisk-funktionella angreppssättet används en analys av språkhandlingar, 

påståenden, modalitet samt nominaliseringar. Språkhandlingar och påståenden, vilket är en 

underkategori till språkhandlingar, belyser den interpersonella funktionen av Twitterinläggen. 

I en granskning av vilka språkhandlingar som är vanligast kan det utläsas vilken relation 

skribenterna vill ha med sina läsare. En hög kvot av påståenden indikerar en informations-

baserad kommunikation medan många frågor indikerar en mer dialogisk sådan. Vid en 

granskning av påståendetyp kan bland annat inkongruenta realiseringar och ytterligare 

attitydnivåer identifieras. Påståenden som inkongruent realiserar ett erbjudande eller en 

uppmaning leder till en högre abstraktion än kongruenta påståenden. Dessutom kan olika 

teman av påståenden ha olika funktioner och därmed ytterligare definiera relationen mellan 

läsare och avsändare i kommunikationen.  

 

Nominaliseringar är ideationella grammatiska metaforer, alltså handlingar som i stället 

realiseras genom ett substantiv. När ett textmaterial har en hög förekomst av nominaliseringar 

utelämnas inte bara vem som utför handlingen utan den aktiva handlingen döljs och kan 

försvagas i betydelse. I och med detta kan ett språkbruk som använder nominaliseringar i hög 

utsträckning kräva mer av läsaren än en mer aktiv text och därmed blir det en indikation på 

abstraktion.  

 

Modalitet berörs i denna uppsats både genom förekomst och typ. Modalitet handlar främst om 

den interpersonella relationen. En förekomst av modalitet kan indikera att twittraren 

exempelvis försöker ställa krav på eller gardera sig mot läsaren. Dessutom kan vissa 

modalitetsmarkörer bidra till att skapa inkongruenta realiseringar av språkhandlingar. Om 

detta förekommer i relation med en hög nivå av påståenden som fungerar som andra 

språkhandlingar kan abstraktion skapas. Vid en typgranskning av modalitetmarkörerna kan 

det sedan identifieras hur relationen påverkas. Är exempelvis förpliktelsemodalitet mest 

förekommande kan en eventuell vilja att ställa krav på sina läsare identifieras hos twittraren. 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten från den empiriska undersökningen av de samlade 

Twitterinläggen. Kapitlet är indelat i fyra huvudavsnitt där det första berör den nominala och 

abstrakta strukturen av Twitterinläggen. Nominalfraser, meningslängd och nominaliseringar 

är viktiga delar av undersökningen i det första avsnittet. Det andra avsnittet berör både 

språkhandlingarna i stort och underkategoriseringen av de olika typerna av påståenden. Det 

tredje avsnittet fokuserar på modalitetsmarkörerna, men framför allt vilka olika typer av 

modalitet som är vanligast i inläggen. Dessa avsnitt följs av en avslutande sammanfattning av 

huvudresultaten. 

 

4.1 Den nominala och abstrakta traditionen 

I de analyserade Twitterinläggen går det både att identifiera skillnader och likheter mellan de 

olika politikerna. I sina Twitterinlägg använder Gudrun Schyman sig av minst antal ord, 

medan Göran Hägglund använder sig av flest. Detta återspeglar sig också i den genomsnittliga 

meningslängden hos politikerna. Göran Hägglund har där högst medelvärde, med 8,1 ord per 

mening, medan Gudrun Schyman har lägst medelvärde på 5,6 ord. Dessa variabler visas i 

tabell 2 och där framgår bland annat en någorlunda enhetlig genomsnittlig meningslängd 

mellan 5,6 och 8,1 ord. Detta är ändå en liten variation och dessutom är meningarna 

genomgående korta vilket vanligtvis inte är fallet i ”krångelsvenska” som präglas av långa 

meningar. Ett normalt medelvärde för en tidningstext är drygt 13 ord (Hellspong & Ledin 

1997:75) . Något motsvarande för Twitter finns inte, men meningar över 13 ord kan räknas 

som långa och meningar under 10 ord kan generellt räknas som kortare.   

 

Tabell 2: Totalt antal ord och genomsnittlig meningslängd 
 Göran 

Hägglund 

Gudrun 

Schyman 

Leif 

Pagrotsky 

Birgitta 

Ohlsson 

Fredrick 

Federley 

Antal ord 1420 857 1030 1311 1321 

Antal meningar 175 153 174 177 191 

Genomsnittlig meningslängd (ord) 8,1 5,6 5,9 7,1 6,9 

 

Långa meningar är ovanliga men vissa förekommer, till exempel denna på 18 ord: 

Göran Hägglund  @goranhagglund 25 november 2012 

Hans Rosling är en av få som kan sätta fattigdomsfrågorna i ett sammanhang och skapa 

optimism om möjligheterna. 

https://twitter.com/goranhagglund
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Materialet präglas i stor utsträckning av meningar med många nominalfraser och 

förkortningar som gör texten informationstät. Ett exempel på hur informationen kan se ut går 

att se i Birgitta Ohlssons inlägg: 

Birgitta Ohlsson  @birgittaohlsson 14 februari 2013 

varit på riksdagens frågestund. Fick frågor om hästköttsskandalen, EU:s långtidsbudget och 

SMS/snabblånen. 

Det som går att urskilja i detta inlägg är också att meningarna har elliptisk karaktär i och med 

att subjekten är utelämnade. Detta innebär att meningarna trots sin övervägande korta längd 

ändå kan genom utelämnade element ha en faktisk längre form.  

 

Resultaten kring Twitterinläggens nominalfraser visar inte heller de särskilt stora skillnader 

mellan politikerna. I tabell 3 framgår det bland annat att Leif Pagrotsky var den politiker som 

hade högst antal av nominalfraser per 100 ord med 37,3 nominalfraser. Dock varierar 

resultaten bara mellan 29,1 och just 37,3 stycken. Nominalfraserna är genomgående korta och 

bara Birgitta Ohlsson överskrider ett medelvärde på 2 ord per nominalfras.  

 
Tabell 3: Sammanställning av nominalen 
 Göran 

Hägglund 

Gudrun 

Schyman 

Leif 

Pagrotsky 

Birgitta 

Ohlsson 

Fredrick 

Federley 

Antal nominalfraser 467 270 384 381 430 

Antal nominalfraser / 100 ord 32,9 31,5 37,3 29,1 32,6 

Genomsnittlig längd nominalfraser (ord) 1,6 1,7 1,5 2,1 1,5 

Antal inlägg med nominaliseringar (%) 34 % 29 % 29 % 34 % 19 % 

Antal nominaliseringar / 100 ord  2,8 3,7 3,2 3,2 1,6 

 

Det låga medelvärdet för nominalfrasernas längd beror mycket på det flitiga användandet av 

namn och pronomen så som ”SR”, ”jag”, ”vi” och ”EU”. Trots att det förekommer längre 

nominalfraser som ”min f.d. tyska EU-ministerkollega Werner Hoyer som nu leder EIB 

(Europeiska investeringsbanken)” dominerar det mer kortfattade språkbruket.  

 

Nominaliseringar förekommer i 29-34% av inläggen hos alla undersökta politiker förutom 

Fredrick Federley som enbart använder nominaliseringar i 19 % av sina inlägg. Även 

medelvärdet för antalet nominaliseringar per 100 ord följer samma mönster med Federley på 

ett antal av 1,6 nominaliseringar, medan de andra har mellan 2,8 – 3,7 stycken. Ord som 

”utredning”, ”markering” och ”kartläggning” är sådana som florerar i inläggen och bidrar till 

att göra dem mer informationstäta.  

https://twitter.com/birgittaohlsson
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Tabell 4: Utelämnade subjekt 
 Göran 

Hägglund 

Gudrun 

Schyman 

Leif 

Pagrotsky 

Birgitta 

Ohlsson 

Fredrick 

Federley 
Totalt 

Antal inlägg med  

utelämnat subjekt (%) 

60 % 41 % 49 % 63 % 41 % 51 % 

Tabell 4 visar att utelämnade subjekt är vanliga och speciellt då hos Göran Hägglund (60 %) 

och Birgitta Ohlsson (61 %). Totalt sett är det 51 % av inläggen som har utelämnade subjekt 

vilket är en svag majoritet. Precis som Jeanette Renmans (2010:7) studie kan det antas att det  

framför allt är subjektet ”jag” som utelämnas i inlägg som detta: 

Göran Hägglund  @goranhagglund 6 februari 2013 

Har träffat en schackklass på Rosenborgsskolan i S-tälje. Spelade simultanschack med 12 

elever. Sammantaget vann de. 

Båda inledande meningarna saknar subjekt och det är rimligt att anta att det är just ett ”jag” 

som saknas i båda dessa meningar. Det är värt att notera att något mönster av ålder hos 

twittrarna inte går att koppla till utelämnandet av subjekt. Den yngsta politikern Fredrick 

Federley har 41 % inlägg med utelämnade subjekt, vilket är samma antal som den äldsta 

politikern i studien: Gudrun Schyman.  

 

4.2 Språkhandlingar 
I detta avsnitt redovisas först den indelning av materialet som gjorts i kategorierna 

påståenden, frågor, uppmaningar och erbjudanden för att illustrera relationen mellan twittrare 

och läsare. Därefter presenteras den vidare kategorisering som gjorts av undersökningens 

påståenden.  

 

Indelningen av påståenden är en utvecklad variant av Daroon Yassins (2011:116f) indelning 

mellan informativa och åsiktsgivande påståenden. Yassins modell används därför att den på 

ett mer djupgående sätt illustrerar talarattityden. Åsiktsgivande påståenden indikerar en högre 

subjektivitet och närhet till läsaren än vad informativa påståenden gör.  

 

Jag har dessutom delat in påståendena utifrån form i kategorierna med respektive utan ellips 

och även gjort en egen kategori med påståenden som fungerar som erbjudanden. Anledningen 

till att den elliptiska formen är av specifikt intresse är att den kan påvisa ett språkdrag som 

visat sig vanligt på Twitter: att utelämna textelement. Genom att skapa förkortningar och 

utelämna satsdelar som subjekt och predikat blir Twitterinläggens påståenden mer abstrakta 

https://twitter.com/goranhagglund
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och kräver mer av läsaren. Utifrån detta var det även av intresse om elliptiska påståenden 

användes i större utsträckning i inkongruenta realiseringar av andra språkhandlingar eller om 

de också var frekventa bland kongruenta informativa påståenden.  

4.2.1 Språkhandlingar 
I analysen av Twitterinläggens språkhandlingar framgick det tydligt att det var påståenden 

som var den dominerande typen. I tabell 5 illustreras denna övervikt som framför allt är tydlig 

i Göran Hägglunds Twitterflöde. Hela 94,9 % av Hägglunds inlägg är påståenden och inga 

uppmaningar gick att identifiera. Leif Pagrotsky och Gudrun Schyman är de som har minst 

antal påståenden med 82,5 % respektive 82,4 %.  

 

Tabell 5: Språkhandlingar 
Typ av språkhandling Göran 

Hägglund 

Gudrun 

Schyman 

Leif 

Pagrotsky 

Birgitta 

Ohlsson 

Fredrick 

Federley 

Påståenden 94,9 % 82,4 % 82,5 % 92,1 % 87,1 % 

Frågor 2,8 % 2,8 % 11,7 % 3,4 % 9,8 % 

Uppmaningar 0,0 % 9,9 % 3,5 % 2,8 % 2,1 % 

Erbjudanden 2,3 % 4,9 % 2,3 % 1,7 % 1,0 % 

      

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
 
Sammanlagt mellan de fem politikerna går det att identifiera en stor övervikt på totalt 88% för 

påståenden och den näst största kategorin är frågor med endast 6 %. Uppmaningar är det 

enbart Gudrun Schyman som använder i någon utsträckning (9,9 %), medan Leif Pagrotsky 

och Fredrick Federley mer använder frågor: 11,7 % respektive 9,8 %. Att Göran Hägglund 

inte har någon uppmaningssats alls är anmärkningsvärt och indikerar att det viktigaste för 

många av politikerna är att använda mediet som ett slags dagbok som förklarar vad de tycker 

och vad de gör som exempelvis detta inlägg: 

Gudrun Schyman  @gudschy 3 december 2012 

På väg till Heleneholms gymnasiet i Malmö för att prata jämställdhet. Bra initiativ av 

elevrådet! 

 

4.2.2 Påståenden 
På grund av övervikten för påståenden undersökte jag även vilka typer av påståenden som var 

mest framträdande i materialet. Tabell 6 visar fördelningen av de olika påståenden enligt den 

utvecklade varianten av Yassins (2011:116f) modell som tidigare nämnts och det går bland 

annat att konstatera att de informativa påståendena är vanligast och i de olika 

https://twitter.com/gudschy
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underkategorierna är de med ellips vanligare än de utan. De elliptiska påståenden har 

utelämnade subjekt eller så skrivs bara en nominalfras. Speciellt Göran Hägglund med 46,2 % 

och Birgitta Ohlsson med 42,3 % av påståendena som informativa med ellips visar på denna 

övervikt av den informativa elliptiska typen. 

 

Tabell 6: Typfördelningen av påståenden hos de olika politikerna 
Typ av påstående Göran 

Hägglund 

Gudrun 

Schyman 

Leif 

Pagrotsky 

Birgitta 

Ohlsson 

Fredrick 

Federley 

Informativa med ellips 46,2 % 28,2 % 28,6 % 42,3 % 20,8 % 

Informativa utan ellips 31,0 % 24,8 % 15,0 % 8,0 % 33,3 % 

Åsiktsgivande med ellips 8,2 % 10,3 % 27,1 % 11,0 % 25,0 % 

Åsiktsgivande utan ellips 7,0 % 11,1 % 7,9 % 6,1 % 17,3 % 

Påståenden med ellips som  

fungerar som erbjudanden 

5,3 % 17,9 % 15,7 % 20,9 % 1,8 % 

Påståenden utan ellips som 

fungerar som erbjudanden 

2,3 % 7,7 % 5,7 % 11,7 % 1,8 % 

      

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Det går även att i tabell 6 se att totalt 25,8 % av Birgitta Ohlssons påståenden är utan ellips 

medan Fredrick Federley totalt har 52,4 % påståenden utan ellips vilket till och med är en 

majoritet av påståendena. Därmed innehåller betydligt fler av Ohlssons inlägg ord- och 

satsförkortningar än vad Federleys gör.  

 

 

34% 

22% 

16% 

10% 

12% 

6% 

Figur 1: Samtliga politikers olika påståenden 

Informativt påstående med ellips 34 % 

Informativt påstående utan ellips 22 % 

Åsiktsgivande påstående med ellips 16 % 

Åsiktsgivande påstående utan ellips 10 % 

Påstående med ellips som fungerar som 

erbjudande 12 % 

Påstående utan ellips som fungerar som 

erbjudande 6 % 
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Sett till de sammanlagda resultaten för samtliga undersökta politiker som figurerar i figur 1 

ser vi genomslaget för informativa påståenden som 56 % av påståendena och de elliptiska 

som 62 %.  

 

De påståenden som med eller utan ellips räknas som erbjudanden är ofta sådana som 

beskriver något som twittraren sedan länkar till. Ett exempel ser ut så här: 

Leif Pagrotsky  @leifpagrotsky 10 februari 2013 

Spännande att se hur danskarna avslöjar Sveriges skönmålning av EU-

förhandlingen. http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/Korrespondenterne_skriv... 

Även om det är ett åsiktsgivande påstående kan huvudanledningen till inlägget tolkas som att 

få följarna att läsa den länkade nyheten. Både Birgitta Ohlsson (32,6 %) och Gudrun Schyman 

(25,6 %) har relativt höga andelar av sina påståenden som fungerar som erbjudanden. Fredrick 

Federley (3,6 %) och Göran Hägglund (7,6 %) är däremot mer konkreta i sina påståenden med 

låga andelar som egentligen är erbjudanden.   

 

4.3 Modaliteten på Twitter 
Som nämnts i avsnitt 2.2 kan inlägg med modalitet indikera inkongruenta realiseringar av 

olika språkhandlingar. Ett hjälpverb kan exempelvis göra en påståendesats till mer av en 

uppmaning, eller eventuellt ett erbjudande. Dock visar tabell 7 att det generellt är få inlägg 

(mellan 18-37 %) som har någon variant av modalitet medan resterande är utan någon form av 

modalitet. Fredrick Federley en av de som använder sig flitigast av modalitet och dessutom 

använder han i stor utsträckning förpliktelsemodaliteten, vilket även syns i tabell 8. 

 
Tabell 7: Antal inlägg med modalitet 
 Göran 

Hägglund 

Gudrun 

Schyman 

Leif 

Pagrotsky 

Birgitta 

Ohlsson 

Fredrick 

Federley 

Antal inlägg med modalitet (%) 36 % 23 % 18 % 28 % 37 % 

 

Trots att det förekommer relativt få modalitetsmarkörer hos tre av politikerna har både 

Federley och Hägglund ändå markörer i 37 % respektive 36 % av sina Twitterinlägg.  

 

För att kategorisera vilka typer av modalitet som finns i inläggen har jag använt de fyra 

kategorier som bland andra Holmberg (2011:105f) använder: sannolikhet, vanlighet, 

förpliktelse och villighet. I tabell 8 visas fördelningen av dessa kategorier för twittrarnas 

inlägg där det bland annat framgår att vanlighet och förpliktelse är de två kategorierna som är 

https://twitter.com/leifpagrotsky
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vanligast. Leif Pagrotsky är den som i störst utsträckning använder sig av vanlighet (42,8 %) 

med markörer som identifierar hur ofta händelser brukar hända. Dock är han den av 

politikerna som har minst antal inlägg med modalitet (18,0 %) så det är svårt att dra slutsatser 

kring just hans individuella procentsatser då de baseras på ett litet antal inlägg.  

 

Tabell 8: Modalitetstyper 
Typ av modalitet Göran 

Hägglund 

Gudrun 

Schyman 

Leif 

Pagrotsky 

Birgitta 

Ohlsson 

Fredrick 

Federley 

Sannolikhet 20,0 % 20,0 % 23,8 % 9,4 % 27,9 % 

Vanlighet 42,5 % 24,0 % 42,8 % 37,5 % 16,3 % 

Förpliktelse 30,0 % 40,0 % 28,6 % 40,6 % 46,5 % 

Villighet 7,5 % 16,0 % 4,8 % 12,5 % 9,3 % 

      

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Det som går att anmärka ur tabell 8 är dock att två av fem politiker i största utsträckning 

markerar vanlighet, medan tre politiker mest markerar förpliktelse. Förpliktelsemarkörer som 

”kan” och ”bör” kan skapa inkongruenta uppmaningar och erbjudanden genom att exempelvis 

fråga någon om de kan göra något när det egentligen är en uppmaning. Ett exempel på en 

sådan uppmaning är ”Kan du sänka musiken?” eller liknande formuleringar. Det som också 

går att konstatera utifrån tabell 8 är att villighet inte är en vanlig modalitetstyp hos politikerna 

med Gudrun Schyman som den mest flitiga användaren med endast 16 %.  

 

Figur 2 visar en sammanställning av fördelningen mellan de olika modalitetstyperna hos 

samtliga politiker. Sammanlagt är 70 % av modalitetsmarkörerna antingen en markering för 

vanlighet eller förpliktelse medan villighet endast tar upp 10 % av markörerna.  

 

20% 

32% 

38% 

10% 

Figur 2: Samtliga politikers modalitetstyp 

Sannolikhet 20 % 

Vanlighet 32 % 

Förpliktelse 38 % 

Villighet 10 % 
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4.4 Samlade huvudresultat 
Huvudresultaten i studien visar bland annat att Twitterinläggen både har ett lågt medelvärde 

för meningslängd (5,6–8,1 ord) och ordantal för nominalfraser. Bara Birgitta Ohlsson hade ett 

medelvärde på nominalfraserna som överskred 2 ord per nominalfras. Dock förekom det 

generellt många nominalfraser i samtliga twittrares inlägg med ett medelvärde  på 29,1–37,3 

stycken per 100 ord. Dessutom hade 29–34 % av fyra politikers Twitterinlägg någon 

nominalisering. Fredrick Federley hade dock enbart nominaliseringar i 19 % av sina inlägg. 

 

I analysen av språkhandlingarna var det en stor övervikt för påståenden (88 %) medan den 

näst största kategorin frågor endast representerade 6 % av språkhandlingarna. Granskningen 

av påståendena visade både att informativa påståenden var i en majoritet med 56 % samt att 

påståendena dominerades av en elliptisk form (62 %). Relaterat till detta hade 51 % av 

samtliga inlägg något utelämnat subjekt vilket bidrar till denna elliptiska form.  

 

Sett till modalitet förekom någon form av modalitet i 18–37 % av inläggen. Inom dessa 

dominerade förpliktelsemodaliteten med 38 % av markörerna, tätt åtföljt av vanlighet med 32 

%. Samtliga av dessa resultat kommer att analyseras och diskuteras i följande kapitel.  
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5 Diskussion 
I detta kapitel kommer de empiriska resultaten först att diskuteras och analyseras. Därefter 

besvaras uppsatsens frågeställningar och sedan relateras undersökningens resultat till tidigare 

forskning. I avsnitt 5.2 kommer jag att föra en metoddiskussion och relatera till ett validitets- 

samt reliabilitetsperspektiv. 

 

5.1 Resultatdiskussion 
Det som går att konstatera utifrån de empiriska resultaten är att mediet har påverkat 

politikernas språkbruk, men att de gamla anorna och gruppidentiteten ändå lever kvar. 

Meningslängden och längden på nominalfraserna är inte särskilt långa vilket tyder på ett mer 

informellt språkbruk än det mer traditionella politikerspråket. Detta kan dock bero på 

teckenbegränsningen på mediet som ställer krav på twittraren att fatta sig väldigt kort. Varken 

utvecklade nominalfraser eller utvecklad syntax får plats. Detta leder till en viss 

abstraktionsgrad i och med att majoriteten av inläggens påståenden är elliptiska (62 %). 

Genom att utelämna information ur inläggen kräver läsningen mer av läsaren. Twitterinläggen 

är dessutom fortfarande informationstäta med många nominalfraser och nominaliseringar 

samt en  övervikt av informativa påståenden. Runt 30 % av inläggen har nominaliseringar 

vilket leder till ett ökat antal substantiv och nominalfraser. Inläggen verkar därmed ha den 

”substantivsjuka” som ”krångelsvenska” präglats av i årtionden. 

 

Utelämnade subjekt och andra utelämnade satsdelar leder till ett större tolkningskrav för 

mottagaren och kan skapa hinder för läsaren att förstå informationen. När dessutom 

förpliktelsemodaliteten är dominerande kan det också relatera till ett myndighetsspråk som är 

lätt besläktat med politikerspråket genom att det är lite mer auktoritärt. De som använder 

förpliktelsemodalitet kan på så vis fortsätta att stärka sin ställning som deltagare av en 

elitgrupp. Utifrån dessa resultat går det alltså att se tendenser mot att trots att det är en 

informell kanal används Twitter fortfarande av svenska politiker främst som en 

informationskanal utan särskilt stort utnyttjande av varken dialog eller närmande till läsaren.  

 

Sett individuellt mellan politikerna finns både skillnader och likheter. Exempelvis är Fredrick 

Federley mer konkret i sina påståenden då de mer sällan har en elliptisk form (47,6 %) än 

exempelvis Birgitta Ohlssons (74,2 %). Detta innebär då att Ohlssons inlägg kräver att läsaren 

i större utsträckning implicit läser in subjekt, predikat och andra utelämnade ord, vilket 
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därmed gör hennes inlägg mer abstrakta än Federleys. Dessutom är Ohlsson den med högst 

andel av påståenden som fungerar som erbjudanden (32,6 %) medan Federley endast  har 3,6 

% av sina påståenden med samma funktion. Detta tydliggör den individuella skillnaden 

mellan just Federley och Ohlsson och stärker bilden av Ohlsson som den mest abstrakta.  

 

Modalitetsmarkörerna har tidigare kommenterats kunna skapa inkongruenta realiseringar av 

språkhandlingar. Detta leder till att de som i större utsträckning använder sig av någon form 

av modalitet också kan vara de som i vissa moment kan skriva mer abstrakt. Dock går inte 

detta att konstatera utan att kombinera denna granskning med språkhandlingarna. Exempelvis 

skulle modaliteten i sig innebära att Federley var väldigt abstrakt i sina inlägg, vilket inte alls 

går att identifiera i språkhandlingarna. Dock kan resultaten kring modaliteten hos Birgitta 

Ohlsson stärka bilden av hennes språkbruk som mer abstrakt och även Gudrun Schyman kan 

med sina (40 %) av förpliktelsemodalitet också tyda på någon form av abstraktion.  

 

I och med att teckenbegränsningen skapar behov för twittrarna att korta ner sina meddelanden 

blir det lätt att ord och satsdelar utelämnas. Detta i relation med att vissa politiker fortfarande 

försöker göra utförliga meddelanden likt en mer traditionell politisk kommunikation skapar då 

en abstraktion i och med att ord från den politiska diskursen utelämnas och behöver kunna 

läsas implicit av läsaren. Detta syns bland annat på de förkortningar som politikerna 

använder: exempelvis ”MR”, ”HBT”, ”GAC”, ”SM”, ”WHO”. Som avsändare kan det vara 

rimligt att anta att som följare av en politiker är man insatt i dessa och liknande termer och 

kan åtminstone av sammanhanget utläsa vad de står för. Dock är det tydligt att den 

”krångelsvenska” som Fredriksson (1992:206) beskriver i viss mån fortfarande lever kvar. 

Även om meddelanden förkortas och görs mer tillgängliga är det ändå vissa aspekter som 

tyder på att en anknytning till ett gruppspråk, som Fredriksson (ibid s.201) nämner, 

fortfarande existerar och särskiljer de politiskt kunniga från resten av allmänheten.  

 

I inledningen av denna uppsats ställde jag två frågeställningar kring abstraktionen och 

tendenser till ett byråkratiskt språk även på Twitter. I följande stycken tänker jag svara på 

dessa frågeställningar: 
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I vilken utsträckning är språket hos svenska politiker på Twitter abstrakt, i 

bemärkelsen rikt på förkortningar och utelämningar som gör texten svårläst? 

Det går inte att utifrån denna undersökning ange exakt hur abstrakt språkbruket hos svenska 

politiker på Twitter är. Däremot finns det tydliga tendenser att trots rollen som informellt 

medium som Twitter har återfinns en viss abstraktionsgrad. Abstraktion har tidigare i 

uppsatsen specificerats som när texten kräver implicit information av läsaren samt att texten 

är inaktiv med dolda deltagare. Den dominerande elliptiska formen på påståendena i denna 

undersökning talar för en grad av abstraktion i och med att läsaren själv måste läsa in dessa 

utelämnade textelement. Detta i relation med inkongruenta påståenden som realiserar 

erbjudanden samt en hög grad av nominaliseringar och utelämnade subjekt skapar en bild av 

abstraktion. I och med Twitters teckenbegränsade form pressas användare att förkorta sina 

meddelanden så att facktermer, meningar, språkhandlingar och satser förkortas. Detta leder 

till att i stället för att vara förtydligande kan det kortare textformatet bli en orsak till 

abstraktion. Det går att rent språkligt konstatera att språkbruket hos politiker på Twitter har 

tendenser till abstraktion.  

 

I vilken utsträckning liknar politikers språkbruk på Twitter föreställningarna om det 

byråkratiska språket och det formella politikerspråket? 

Det byråkratiska språket och ”krångelsvenskan” som tidigare relateras till politikerspråk lever 

alltså kvar inom abstraktionen, men också inom ”substantivsjukan” genom en hög grad av 

både nominaliseringar och nominalfraser. Det är tydligt att språkhandlingar som informativa 

påståenden är dominerande samt att påståenden generellt är i ohotad dominans. Genom detta 

språkbruk blir det inte en särskilt dialogisk kommunikation för politikerna på Twitter i det 

urval som denna uppsats har bearbetat. Det ger även en informationstät text för mottagaren 

att läsa. Dock finns det ändå aspekter som korta meningar och utrop som ger en mer 

informell ton på inläggen. Detta ihop med ämnesvalen som inte granskats skulle kanske ge en 

annan bild av språkbruket. Exempelvis har nominalfrasernas abstraktion inte granskats i 

denna undersökning vilket kunde ha gett andra infallsvinklar. Utifrån denna undersöknings 

variabler finns det dock tendenser som skapar en koppling mellan det traditionella 

politikerspråket och politikers språkbruk på Twitter.  

 

Sett till vad tidigare forskning kring Twitter och politikerspråk har konstaterat går det att se 

kopplingar till denna uppsats resultat. Renmans (2010:25) studie visade att ”jag” var det 

vanligaste subjektet som utelämnades samt att talspråkligheten var tydlig i SMS-språk. I 
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denna studie har mellan 40-60 % av inläggen beroende på politiker haft utelämnade subjekt. 

Om det är ”jag” som är det vanligaste att utelämnas har inte granskats, men det kan antas 

utifrån den struktur av informativa påståenden om vad politikerna gör som är dominerande. 

Den talspråklighet som Renman (ibid) beskriver är nog mer framträdande i svar på andra 

twittrares inlägg än vad den är i meddelanden som är först i en Twitterkedja vilka har 

granskats i denna uppsats. Dock skapar de tidigare nämnda begränsningarna på mediet ett 

behov för politikerna att anpassa sitt skrivspråk till ett kortfattat sådant. Trots att denna 

uppsats inte undersökt det är det min uppfattning att politikerna fortfarande håller på 

normerna kopplade till ett skrivspråk mer än till ett talspråk.   

 

Det politiskt metaforiska språkbruket som von Arnold (2012:37) berör granskas inte som 

stildrag i denna uppsats. Dock bearbetas ideationella grammatiska metaforer genom 

nominaliseringar och dessutom diskuteras inkongruenta realiseringar av exempelvis 

uppmaningar genom påståenden och modalitet. Detta är sådant som precis som det 

metaforiska språkbruket kan försvåra för läsaren i och med att texten blir mer abstrakt. Så i 

den relationen går det att se likheter till att ett stildrag som återfinns även i modern politisk 

kommunikation via Twitter kan vara självklart för vissa, men också ytterst svårförståeliga för 

dem utan samma begreppsbas.  

 

Tidigare studier som Arvidsson & Visuri (2011:36) och Collini (2011:42f) har relaterat till att 

det är en balansgång mellan Twitters informella- och politiker samt myndigheters formella 

status. I denna studie har både exempel på ett informellt språkbruk och ett mer formellt sådant 

framträtt och det är det som gör det svårt att yttra sig om en sådan kategorisering. Fredrick 

Federley kan i ett inlägg beröra vad som händer vid ett stormöte för Centerpartiet, medan han 

i ett senare berör vad han tycker om ett bidrag i Melodifestivalen: 

federley  @federley 1 februari 2013 

Nu utmanar @annieloof den samlade vänstern till debatt om solidaritet o rättvisa. "Handsken 

är kastad" #CKOM13 

 

federley  @federley 9 februari 2013 

Det är nu bögarna svettas mest i kväll tror jag. #melfest 

 

Att säga något om formaliteten i meddelandena sett till ämnesval och ordval är inte möjligt i 

denna uppsats därför att några sådana verktyg inte använts. Tyngdpunkten i denna 

undersökning har varit på det språkbruk som politikerna använder och inte vad de skriver om. 

Dock blir det en intressant kontrast mellan vissa meddelandens ämnen och de abstrakta 

https://twitter.com/federley
https://twitter.com/federley
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tendenser som framgår i studien. Min åsikt till detta är att det inte bara är komplicerat utan att 

det är Twitters styrka att kunna kombinera privatpersonen med den offentliga personen på ett 

smidigt sätt. Fast detta är som sagt sådant som får diskuteras utförligare i en annan studie.  

 

Dessa slutsatser, med de begränsningar som de omfattas av, kan verka som nyttig information 

för politiker som har ett allmängiltigt syfte med sin kommunikation på Twitter. Det är lätt att 

personer i en politisk diskurs konstruerar förkortningar och elliptiska formuleringar som ej 

förstås av de som inte är invigda i den politiska gemenskapen. Denna implicita information 

kan begränsa det genomslag politiker har på sin Twitterkommunikation. Informationstätheten 

i den politiska kommunikation som setts i denna uppsats är också relevant då politikerna 

sällan använder sig av den största fördelen med Twitter: att skapa och föra en dialog med 

allmänheten. Dock ska det konstateras att svar och omnämnanden inte berörts och att det är 

möjligt att möjligheterna till dialog i större utsträckning används där. Men en samlad 

kommunikation till alla sina följare verkar inte vara något som förekommer i någon större 

utsträckning, med vissa tidigare nämnda undantag.  

 

5.2 Metod- & validitetsdiskussion 
Den kvantitativa textanalys som varit metoden för denna uppsats har både sina möjligheter 

och sina begränsningar. Det går i och med resultaten att tydligt se hur de olika kategorierna, 

exempelvis de olika språkhandlingarna, skiljer sig från varandra och tydligt vilka som har en 

övervikt. Detta leder i sin tur till att olika tabeller lättare kan jämföras och bedömas vilket har 

varit en tillgång i denna uppsats. Dock skulle ett kvalitativt angreppssätt möjligen djupare 

kunnat granska exempelvis ämnesval och andra skriftelement som går en kvantitativ metod 

förbi. För att kunna uttrycka mig om språkhandlingarna hade ellipser eller inte har jag dock 

fallit in i någon kvalitativ/kvantitativ hybrid där jag själv fått tagit ställning till om det är 

något som är utelämnat ur inläggen. Min uppfattning är dock att till denna uppsats med målet 

att granska just språkbruket har den kvantitativa metoden både varit lämplig och fördelaktig.  

 

En aspekt som har begränsat arbetet är de variabler som föreslås för en mer klassisk analys av 

abstraktion. Ambitionen i början av uppsatsarbetet var att granska bland annat fundaments-

längd och att utföra en transitivitetsanalys där processerna skulle granskas. Dock upplevde jag 

ganska omgående att dessa inte gick att utföra då fundament ofta var helt utelämnade och 

vanligtvis fanns inga processkärnor. Detta ledde till en ny riktning av arbetet som inte kunde 
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uttala sig om varken höger-/vänstertyngd eller processtyp. Det är i sig dock en intressant 

aspekt i och med att mediet inte spelar under samma regler som traditionell brukstext utan 

behöver ett nyare angreppssätt. Detta är en av de aspekter som också indikerar fördelarna med 

en kvalitativ ansats då man djupare kan granska vad politikerna faktiskt menar genom att 

exempelvis granska svar på kommentarer. Fundamenten ersattes med utelämnande av subjekt 

och transitivitetsanalysen ersattes med analysen av språkhandlingarna. Enligt mig har både 

språkhandlingarna och de utelämnade subjekten kunnat belysa samband mellan ”krångel-

svenskan” och politikers språk på Twitter idag vilket talar för att de fungerade som 

ersättningsvariabler för transitivitets- och fundamentsanalysen. I och med den speciella 

språkformen som finns på Twitter med elliptiska meningar och utelämnade textelement blev 

undersökningen också svårare än förväntat. I stället för att kunna räkna grafiska meningar från 

stor bokstav till punkt fick jag ibland räkna från stor bokstav till stor bokstav och liknande. 

Därmed kan validiteten ha blivit lidande i viss mån.  

 

Denna uppsats har haft en del begränsningar. Antalet politiker är enbart fem stycken, vilket 

inte är ett tillräckligt urval för att egentligen ge generaliserbara slutsatser för samtliga politiker 

i Sverige. Dock benämns de granskade som de mest inflytelserika politikerna på mediet. Detta 

kan leda till att andra politiker som twittrar tittar på hur de framgångsrika gör och sedan gör 

likadant. Dessutom varierar språkbruket på Twitter fortfarande eftersom det är ett nytt 

medium och har därför inte riktigt fått en tydlig språknorm.  

 

Förslag till framtida forskning i detta ämne skulle kunna vara en kvalitativ språkstudie av 

exempelvis en enskild politiker (eventuellt ett statsöverhuvud) där mer tid läggs på de 

analytiska aspekterna. Kopplat till politikerspråk skulle även flera sociala medier kunna 

räknas in i granskningen av samma politiker och därmed skapa en mer enhetlig bild kring hur 

den politikern uttrycker sig på olika medier. Om resultat kunde identifieras där politiker 

använder sig av olika röster kan detta belysa att den kompetensen krävs av en framgångsrik 

politiker. Att ha en sådan lingvistisk kompetens så att de kan anpassa sig efter olika forum och 

medier kan vara nödvändigt. Dessutom skulle det vara ytterst givande om någon granskar 

verktyg som bättre skulle fungera med det språkbruk som tenderar att finnas på Twitter och 

liknande sociala medier. Precis som exempelvis samtal kan granskas på ett speciellt sätt 

behöver Twitter nästan något motsvarande som sedan kunde appliceras i flera studier.  
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6 Sammanfattning 
Denna uppsats fokus att få fram abstraktionsgraden och likheten till byråkratiskt språk hos 

Twittermeddelanden av svenska politiker har fått ett flertal intressanta resultat. I och med att 

påståenden, och informativa påståenden som underkategori, är dominerande går det tydligt att 

se att Twitter i största mån utnyttjas som en ren informationskanal. Dessutom är inläggen 

informationstäta med både många nominaliseringar och nominalfraser. Detta leder till en text 

som kan vara svårförstådd för den oinvigde. Dessutom har tendenser till abstraktion kunnat 

noteras genom att de flesta inlägg har en elliptisk form genom bland annat utelämnade subjekt 

som på så vis kräver en större implicit kunskap av läsaren.  

 

Generellt går det att se tydliga likheter mellan tidigare studier kring hur politiker uttrycker sig 

gentemot allmänheten och hur kommunikation på Twitter bedrivs. Det är en balansgång 

mellan det formella och informella, men somliga tendenser går att utröna. Bland annat går det 

att konstatera att vissa av de element som tidigare hävdats höra samman med ”krångel-

svenska” gick att identifiera även i denna uppsats. Dessutom är det vanligt att ”jag” och andra 

subjekt utelämnas vilket även det är en trend i talspråksliknande medier.  

 

Även om denna uppsats har begränsningar går det att konstatera att de politiker som granskats 

i denna  uppsats både har tendenser till abstraktion i sina inlägg och att deras språkbruk kan på 

ett antal punkter knytas till ett traditionellt politikerspråk, eller ”krångelsvenska”.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Twitterurval med exempel (12 februari) 
Som nämnts tidigare skiljer sig startdatumet för de insamlade Twitterinläggen mellan de olika 

politikerna beroende på hur mycket de twittrar. Datumfördelningen är som följer: 

 Göran Hägglund:  6 november 2012 – 21 februari 2013 (insamlat 2013-02-26) 

 Gudrun Schyman: 23 oktober 2012 – 21 februari 2013 (insamlat 2013-02-26) 

 Leif Pagrotsky:  2 november 2012 – 21 februari 2013 (insamlat 2013-02-26) 

 Birgitta Ohlsson:  3 februari 2013 – 21 februari 2013 (insamlat 2013-02-21) 

 Fredrick Federley: 1 februari 2013 – 21 februari 2013 (insamlat 2013-02-27) 

För att illustrera exempel på hur Twittermeddelandena ser ut (förutom de som tagits upp som 

exempel i texten) visas i denna bilaga samtliga inlägg från den 12 februari: 

federley  @federley 12 februari 2013 
Tyst i huset sen länge. Alla sover. Jag läser remissvar. Plötsligt drömmer Elsa o låter som GDs kan göra. Kanske 

behöva byta lakan nu ;) 
Birgitta Ohlsson  @birgittaohlsson 12 februari 2013 
Murar är det sista EU behöver. Sorglig utveckling. MR-granskning och bättre respekt för fri rörlighet i EU 

brådskar. http://www.svt.se/nyheter/varlden/de-bygger-en-mur-runt-ungern … 
Birgitta Ohlsson  @birgittaohlsson 12 februari 2013 
Äntligen! Som jag längtat SVT2. http://www.svt.se/girls/  
Birgitta Ohlsson  @birgittaohlsson 12 februari 2013 
talat på årsmöte för Söderortsliberaler. Idag 579 dagar kvar till riksdagsvalet. 
Birgitta Ohlsson  @birgittaohlsson 12 februari 2013 
upprymd efter gårdagskvällen. Tidningen M (Sveriges Oprah-Amelia Adamo) utsåg Mappie (mature affluent 

pioneering people) drivna 50+ kvinnor. 
Birgitta Ohlsson  @birgittaohlsson 12 februari 2013 
Precis vad EU/världen behöver. Mer frihandel. Frihandelsavtal mellan Indien/EU skulle täcka 1/4 av 

världsbefolkningen. http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b22fd71e-745c-11e2-a27c-

00144feabdc0.html#axzz2KhWMEKV … 
Birgitta Ohlsson  @birgittaohlsson 12 februari 2013 
Vämjeligt rätta ordet. http://www.expressen.se/debatt/ett-nej-tack-vore-det-enda-hedervarda/ … 
Birgitta Ohlsson  @birgittaohlsson 12 februari 2013 
Sverige fjärde mest inflytelserika EU-land i världen, enligt European Council on Foreign 

Relations. http://www.europaportalen.se/2013/02/sverige-fjarde-mest-inflytelserika-eu-land-i-varlden … 
Birgitta Ohlsson  @birgittaohlsson 12 februari 2013 
svarar i dagens DN om behovet av att reformera EU:s budgethttp://www.dn.se/ledare/oerhort-viktigt-att-eu-

budgeten-krymper … 
Birgitta Ohlsson  @birgittaohlsson 12 februari 2013 
Dotterns mantra på väg till förskolan: "jag är snäll ge mig karamell" Konstaterar att "frukt-är-godis-tiden" är 

passé. 
Leif Pagrotsky  @leifpagrotsky 12 februari 2013 
Kan man lita på #svd? Vad tycker ni? #hotfrånryssland?pic.twitter.com/DGg9560Y 
Gudrun Schyman  @gudschy 12 februari 2013 
Snön kom tillbaka till Skåne. Utan traktor stannar bilen. Österlen fryser. 
Gudrun Schyman  @gudschy 12 februari 2013 
Håller med! RT @scholm240: @MariaArchon Vilket gäng!!@bsamhallet @hyttfors @gudschy 
Göran Hägglund  @goranhagglund 12 februari 2013 
Har varit på Norra Latin och talat på den viktiga inspirationsdagen för bättre cancervård. Få ämnen kan vara 

viktigare 

https://twitter.com/birgittaohlsson
http://t.co/T2IMmhBY
https://twitter.com/birgittaohlsson
http://t.co/cG6B2TWu
https://twitter.com/birgittaohlsson
https://twitter.com/birgittaohlsson
https://twitter.com/leifpagrotsky
https://twitter.com/search?q=%23svd&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23hotfrånryssland&src=hash
http://t.co/DGg9560Y
https://twitter.com/gudschy
https://twitter.com/gudschy
https://twitter.com/scholm240
https://twitter.com/MariaArchon
https://twitter.com/bsamhallet
https://twitter.com/hyttfors
https://twitter.com/gudschy
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Bilaga 2: Samtliga resultatsfigurer 
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Figur 1: Samtliga politikers olika påståenden 

Informativt påstående med ellips 34 % 

Informativt påstående utan ellips 22 % 

Åsiktsgivande påstående med ellips 16 % 

Åsiktsgivande påstående utan ellips 10 % 

Påstående med ellips som fungerar som 

erbjudande 12 % 

Påstående utan ellips som fungerar som 

erbjudande 6 % 
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Figur 2: Samtliga politikers modalitetstyp 

Sannolikhet 20 % 

Vanlighet 32 % 

Förpliktelse 38 % 

Villighet 10 % 


