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Abstract 

Denna studie undersöker de tre mest etablerade partierna i Sverige och deras användning av 

Twitter ur ett retoriskt perspektiv. Twitter används numer frekvent av politiker och kan ses 

som en slagkraftig informationskanal för framstående personer i maktposition. Studien avser 

att söka förståelse för hur politiska partier argumenterar för sin egen politiska agenda med 

utgångspunkt i kritisk retorik och topikanalys. Det teoretiska ramverket för uppsatsen är 

baserat på en modern förståelse av begreppet topik och genom att undersöka ett antal inlägg 

inom en viss tidsram söker uppsatsen kartlägga vilka topiker partierna utgår från i sin 

argumentation. Resultatet visar hur partierna anlägger olika strategier för sina tweets genom 

de inferentiella och kognitiva topiker de väljer för att föra fram sitt budskap och söka stöd för 

sin agenda.  

Nyckelord: Retorisk kritik, topikanalys, Twitter, politisk argumentation, Socialdemokraterna, 

Sverigedemokraterna, Moderaterna.  
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1. Inledning 

Dagens teknologi har skapat nya plattformar för att både producera och konsumera 

information. Sociala medier är en stor del av gemene mans liv och därmed har det blivit en 

viktig del i skapandet av samhällsdiskursen. Vi publicerar bilder, filmer och texter för allmän 

beskådan. Vi söker oss aktivt till diverse forum för att göra vår stämma hörd. Man kan därför 

anta att fenomenet sociala medier också innebär att användarna har gått från huvudsakligen 

informationskonsumenter till informationsproducenter. Åsikter och ståndpunkter som skrivs 

av gemene man ges genom diverse medieplattformar en större möjlighet att nå en större 

publik. Det är inte bara den genomsnittlige medborgaren som insett hur sociala medier kan 

vara ett sätt att nå ut med budskap och information. Även stora organisationer och 

inflytelserika personer, som exempelvis politiker, söker aktivt att nå ut med sina budskap via 

sociala medier.  

Ett av dessa medier heter Twitter. En medieplattform som fungerar som en mikroblogg där 

varje inlägg är begränsat till en bild, video eller 140 tecken. Med 313 miljoner aktiva 

användare per månad och 40 tillgängliga språk är det ett av de mest kända samtida sociala 

medierna.
1
 Twitters genomslagskraft och användbarhet i politiska sammanhang är därmed 

svår att förbise. De tre största partierna i Sverige utifrån valresultatet 2014 var 

Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna som alla är aktiva på Twitter.
2
 Ur 

ett retoriskt perspektiv är alla former av budskapsutövning i persuasiva syften, inte minst 

politiska, intressanta. Politiska partier kan genom upprepade budskap på Twitter söka 

anslutning till den politik de bedriver. Det är intressant att följa systematiken i detta 

budskapsbyggande. Vilka kulturella värderingar och normer utgår de ifrån när de 

argumenterar för sin sak och hur går det i linje med samhällets diskurs?  

                                                 

 

1
 Twitter, Företaget, https://about.twitter.com/sv/company, hämtad 2017-04-14. 

2
 Valmyndigheten, Val till riksdagen 2014, http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/, hämtad 2017-04-

11. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att visa vilka värderingar som styr politikernas sätt att söka sympati för 

sina respektive partier och vilka förutfattade meningar som politikerna söker appellera till 

genom argumentation.  

Följande frågor kommer att vara vägledande: 

 Utifrån vilka topiker argumenterar respektive parti?  

 Vad utmärker de olika partierna i deras sätt att argumentera utifrån topiker på Twitter? 

3. Tidigare forskning 

Retoriken är ett vanligt verktyg för att tolka, diskutera samt utvärdera olika fenomen som 

finns på sociala medier. Twitter är ett relativt nytt, men aktualiserat inslag i den politiska 

vardagen. Att göra topikanalys av ett urval tweets under en viss tidsperiod för att se till hur en 

aktör, med persuasiva medel, aktivt väljer att lyfta vissa frågor för att bilda opinion är dock 

inte ett vanligt inslag i samtida forskning.  

Denna studie kommer presentera två uppsatser som inte bara ger forskningsämnet relevans 

genom att påvisa ämnet som intressant studieobjekt, utan också viktiga insikter i teoretiska 

utgångspunkter såväl som slutsatser betydelsefulla för denna uppsats.  

3.1. Karaktärshöjande- samt informerande tweets. 

Uppsatsen Att övertyga på 140 tecken- En studie om Carl Bildts användning av Twitter 

behandlar Carl Bilts Twitterkonto och hans användande av mediet som retoriskt verktyg ur ett 

politiskt perspektiv.
3
 Med Bildt som fallstudie för författaren resonemang kring Twitter som 

konstruktivt verktyg för politisk kommunikation. Uppsatsens frågeställningar utgår från att 

undersöka vilken retorisk funktion som Carl Bildts twittrande kan ha samt hur Twitter kan 

                                                 

 

3
 Levin, Jonas (2012) ”Att övertyga på 140 tecken En studie om Carl Bildts användning av Twitter, opublicerad 

kandidatuppsats i retorik”, Lunds universitet. 
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vara ett konstruktivt verktyg för politisk kommunikation.
4
 Uppsatsen bygger sina teorier på 

retorik och retoriska begrepp som övertygandet eller övertalandet. Vidare diskuteras begrepp 

som hör till argumentativt budskapsutövande samt teorier som redogör för hur man kan förstå 

den retoriska kontexten.
5
  

Uppsatsens resultat indikerar hur Carl Bildts publicerade tweets kan delas in i två typer av 

underkategorier. Karaktärshöjande tweets samt informerande tweets. Den första gruppen 

menar författaren har en retorisk funktion som att konkretisera tidigare handlingar och som 

enligt författarens referenser har en karaktärstärkande funktion. Den andra gruppen tweets 

menar författaren är agendasättande där Bildt lyfte de frågor han såg som centrala för debatt. 

En slutsats är också hur Bildt genom Twitter som medie stärker sina strategiska 

förutsättningar i kommande retoriska situationer.
6
 Studien är relevant för denna uppsats av 

flera anledningar men den viktigaste aspekten är Levins konstaterande att Twitter fungerar 

som en effektiv medieplattform för politisk kommunikation där risken för ett negativt resultat 

är relativt liten.  

3.2. Twitters förtroendehöjande funktion 

Studien På säkert avstånd: En fallstudie av svenska politikers relationsskapande aktiviteter 

genom retoriska påverkansmedel på Twitter av Hammarkvist och Karlsson analyserar Twitter 

som ett politiskt verktyg ur ett retoriskt perspektiv och hur ett urval av politiker kan skapa 

förtroende genom att använda Twitter som medieplattform.
7
 Den analyserar politiska 

makthavares sätt att kommunicera och vilken faktiskt inverkan det kan ha på demokratin. 

Studien är kvalitativ och materialet består av observationer av fem svenska heltidspolitikers 

twitterflöden. Dessa har sedan analyserats med hjälp av retorisk analys med avstamp i tre 

retoriska bevismedlen samt den retoriska kontexten. I det teoretiska ramverket för uppsatsen 

                                                 

 

4
 Levin, Jonas (2012), s. 11. 

5
 Ibid., s. 12-24. 

6
 Ibid., s. 41. 

7
 Hammarkvist, Karlsson,(2014) ”På säkert avstånd: En fallstudie av svenska politikers relationsskapande 

aktiviteter genom retoriska påverkansmedel på Twitter”, opublicerad kandidatuppsats vid Institutionen för 

strategisk kommunikation, Lunds universitet. 
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ingår bland annat strategisk kommunikation, opinionsbildning samt legitimitet. Resultatet 

indikerar hur politiker i ett retoriskt perspektiv använder sig av olika påverkansmedel i sin 

kommunikation genom att bygga förtroende, väcka känslor samt framstå som mer 

fördelaktiga alternativ än sina politiska rivaler. Ett annat resultat i denna uppsats var att 

politikerna inte använder Twitter för att skapa dialog utan snarare som en plattform för 

envägskommunikation.
8
 Studien indikerar liknande studieobjekt samt syfte varför den är 

relevant för denna uppsats.  

4. Teori 

När man diskuterar begreppet retorik talar man ofta om en form av påverkan. Det finns många 

olika definitioner och förståelser för vad retorik är för någonting, i Aristoteles verk Retoriken 

återges följande beskrivning ”låt retoriken vara en förmåga (dynamis) att i varje enskilt fall 

uppfatta det som kan vara övertygande eller övertalande.”
9
 Detta är också den övergripande 

förståelsen av retoriken som ligger till grund för denna uppsats.  

4.2. Topiken 

Toposläran
10

 kan beskrivas som en form av metod för att producera innehåll men också skapa 

perspektivbyte. Den härstammar från antiken och är fortfarande en central del i det retoriska 

förhållningsättet för hur man kan diskutera kring mångfacetterade och motstridiga frågor som 

kan röra exempelvis moraliska frågor och politiska dilemman. Den har alltså sitt ursprung i ett 

behov av att kunna resonera i frågor där svaret kan tillhöra flera olika motsatta dimensioner 

                                                 

 

8
 Wolrath, Söderberg, Maria, (2012), Topos som meningskapare, Retorikens topiska perspektiv på tänkande och 

lärande genom argumentation, Ödåkra: Retorikförlaget, s.14. 

9
 Aristoteles (2012), Retoriken, övers., noter och inledning av Johanna Akujärvi; med introduktion av Janne 

Lindqvist Grinde, 1. utg., 2. uppl., Ödåkra: Retorikförlaget, 1.2.1. 

10
 Topos är ett möjligt sätt benämna pluralformen för topik. 
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och därför på olika sätt vara parallellt giltiga.
11

 Föränderligheten var något som man 

intresserade sig för och sökte hantera genom att försöka finna en stabilitet genom topiker.
12

  

Oavsett om man argumenterar för att övertyga kunder om varför de bör köpa en pool eller 

övertyga en befolkning om vilket politiskt parti som är bäst lämpat att styra en nation så 

kommer man ofta att utgå från en mental plats hos parterna där man kan förankra argument 

för sin ståndpunkt. Kanske indikerar du hur en pool bidrar till ökad fysisk aktivitet och 

därmed bättre hälsa för hela familjen? Som politiker kanske du indikerar hur just ditt parti har 

ambitioner att göra reformer inom rättsväsendet för minskad brottslighet i samhället? Politik 

handlar inte bara om att ta hänsyn till alla befintliga fakta utan också att förhålla sig till sådant 

som ännu inte finns, exempelvis i partiernas visioner och strategier. När vi argumenterar så 

ägnar vi oss åt en form av urval för vad som ska stödja den egna tesen i ett argument, då 

vänder vi oss till en abstrakt tankemässig plats där vi kan finna detta stoff, denna plats kan 

också benämnas som topik.
13

 Denna definition av topiken kan härledas till Aristoteles och har 

därmed idag en tendens att vara alltför snäv och uteslutande varför denna studie kommer 

redogöra för och ta avstamp i en modern förståelse för detta begrepp. Det är dock viktigt att 

ha en förståelse för topikens ursprungliga funktion för att de moderna teorierna kring dito ska 

bli mer lättbegripliga. 

4.2. En modern förståelse för topiker 

Ett påstående har möjlighet att stärkas på många olika sätt, det kan exempelvis bero på var 

man vill lägga tonvikten i argumentationen eller den tilltänkta publikens förutsättningar att ta 

till sig av dessa.
14

 Publikens förutsättningar kan bland annat utgöras av deras doxa, ett 

begrepp som ungefärligt betyder en grupps allmänna uppfattningar men mer ingående 

kommer att redogöras för senare i detta teorikapitel. Alla argument är inte lika relevanta utan 

måste anpassas efter de rådande omständigheter som kan finnas i en specifik situation. Att 

                                                 

 

11
 Wolrath, Söderberg (2012), s. 14.  

12
 Ibid., s. 31f. 

13
 Aristoteles (2012), s. 52. 

14
 Mral, Brigitte, Gelang, Marie, Bröms, Emelie (2016), Kritisk retorikanalys – text, bild, actio, Ödåkra: 

Retorikförlaget, s. 51. 
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utgå från de topiker som är mest lämpade för situationen är därmed av största vikt och en 

förutsättning för att lyckas övertyga. Man kan därför i viss utsträckning kartlägga 

argumentationen och situationen genom att identifiera förekommande topiker.
15

 

4.2.1. Gabrielsens fyra förståelseramar 

I modern tid har Jonas Gabrielsen skapat ett system för att klassificera topiker och hur dessa 

kan förstås. Han lyfter hur begreppet topik är ett av de mest diffusa begreppen inom retoriken 

eftersom olika skolor och forskningstraditioner lägger an så olika perspektiv på uttrycket.
16

 

Han menar dock att det finns två huvudsakliga förståelseramar: en form- och en 

innehållsinriktad. Gabrielsen kopplar sedan dessa två kategorier till fyra mer preciserade 

perspektiv. Den heuristiska och den kollektiva topikförståelsen kopplar han till 

huvudkategorin innehållsinriktad. Till den forminriktade kopplar han inferentiell samt 

kognitiv förståelse. Det är viktigt att ha en förståelse för dessa betraktelsesätt av topiker som 

analytiska begrepp som inte nödvändigtvis utesluter varandra.
17

 

4.2.1.1. Den heuristiska förståelsen för topiker 

Den heuristiska förståelsen ser topiken som ett pragmatiskt redskap och är en viktig del i den 

uppfinnande fasen eftersom den ämnar finna stoff till budskapet.
18

 Topikerna för denna 

förståelse kan exempelvis vara olika teman eller infallsvinklar som kan användas för att 

utforma argumentation. Ett problem med denna typ av förståelse för topiken är att de är 

tidsbundna till den kontext de uppstått i.
19

 Någonting som föreföll övertygande under antiken 

behöver nödvändigtvis inte vara lika aktuellt och effektivt att argumentera utifrån i dagens 

samhälle. Gabrielsen exemplifierar denna förståelse genom att beskriva hur kommunikation 

som syftar till att tillråda eller avråda, som inom retoriken förstås som den politiska genren, 

                                                 

 

15
 Mral, Gelang & Bröms (2016), s. 52. 

16
 Gabrielsen, Jonas (2009), ”Topisk kritik”, i Roer m.fl., Retorikkens aktualitet: Grundbog i retorisk kritik, 

Köpenhamn: Hans Reitzels forlag, s. 144. 

17
 Ibid.  

18
 Ibid., s. 144f. 

19
 Gabrielsen, Jonas (2008), Topik. Eksursioner i retorikkens toposlære, Åstorp: Retorikförlaget., s. 29. 
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historiskt sätt har kunnat tillskrivas särskilda heuristiska topiker som ekonomiska resurser, 

försvar, lagstiftning och handel.
20

 

4.2.1.2. Den kollektiva förståelsen för topiker 

Denna förståelse för topiken ser dito som fasta och beständiga element.
21

 Förståelsen för 

topiken utifrån ett kollektivt perspektiv omfattar läran om hur man systematiserar och ordnar 

tidigare använt material. Om den heuristiska förståelsen beskriver topiker som en konst att 

finna nytt stoff så utgår den kollektiva från att återanvända gammalt stoff, vilket kan avse allt 

från klichéer, citat, standardinledningar och givna teman.
22

 Om den heuristiska har ett 

samband med den retoriska uppfinnandefasen så har den kollektiva snarare har ett samband 

med den språkligt utsmyckande fasen.
23

 

4.2.1.3. Den inferentiella förståelsen för topiker 

Den fjärde förståelsen för topiker ser dessa som konkreta argumentsformer.
24

 I den 

inferentiella förståelsen av topiker så är dessa alltså formmässiga. De kan ses som strukturella 

storheter som befogar att man kan dra vissa slutsatser.
25

 Således är denna uppfattning av 

topiker av vikt när man ska kartlägga konkret argumentation. Genom att se topiker utifrån en 

inferentiell förståelse kan man alltså se vad budskapsutövarna framhåller som berättigar att en 

slutsats dras i argumentationen. Ett exempel på en inferentiell topik är exempelvis skillnad 

eller auktoritet.  

4.2.1.4. Den kognitiva förståelsen för topiker 

Den kognitiva förståelsen av topiker ser till användingen av topiker som kulturella 

tankemönster som är samhällsbetingade och kan avse bland annat samhällets värderingar och 

                                                 

 

20
 Gabrielsen, Jonas (2008) s. 28f.  

21
 Gabrielsen, Jonas (2009), s. 145. 

22
 Ibid.  

23
 Gabrielsen, Jonas (2008) s. 38. 

24
 Ibid., s. 48. 

25
 Ibid., s. 47f.  
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antaganden.
26

 Gabrielsen poängterar hur det är svårare att få grepp om den kognitiva 

förståelsen eftersom den är så diffus och mångfaldig jämfört med de tre övriga eftersom den 

är mer filosofisk och abstrakt än de andra mer praktiska förståelserna.
27

 Den involverar också 

de andra förståelserna i en högre grad än de övriga. Ett argument som befogar ett påstående 

genom den inferentiella topiken motsättning behöver inte få all sin legitimitet från denna, 

ibland handlar det kanske snarare om hur påståendet anammas eller avfärdas inom ett givet 

kulturellt sammanhang.
28

 Den kognitiva förståelsen intresserar sig alltså för de kulturellt 

förankrade principer och levnadsregler som också befogar en slutsats.
29

  

Om man exempelvis inom en sportklubb argumenterar för att det finns en orättvis fördelning 

av resurser mellan kvinnliga och manliga idrottare är det troligt att argumentationen lutar sig 

mot kulturellt välförankrade kognitiva topiker i form av rättvise- och jämställdhetsprinciper. 

Jämställdhet kan också vara en heuristisk topik då en individ har möjlighet att utgå från den 

som ett tema eller infallsvinkel i sin argumentation i ovanstående dilemma. Därför är en 

medvetenhet om det de olika topikernas samexistens och förekomst i olika förståelser av vikt 

för när man resonerar kring Gabrielsens teori kring topiker och framförallt de kognitiva. 

Gabrielsens förståelse för topiken och framförallt de forminriktade kommer att utgöra den 

teoretiska utgångspunkten för denna uppsats. För att förstå hur man kan använda Twitter som 

en plats för politiska budskap och argumentation kommer den inferentiella förståelsen vara 

fundamental. Då studien behandlar hur politikerna använder sig av och anpassar sig till 

samhällsbetingande antaganden är den kognitiva förståelsen central. 

4.3. Topikens argumentativa relevans  

För att konkretisera topikens argumentativa betydelse är det lämpligt att först jämföra logiken 

och retoriken. Logiken är endast är giltig om den är baserad på premisser som är givna, 

                                                 

 

26
 Gabrielsen, Jonas (2008) s. 63. 

27
 Ibid. 

28
 Ibid. 

29
 Ibid., s. 63f.  
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premisserna fungerar alltså som förutsättningar som möjliggör en logisk slutsats.
30

 Retoriken 

å andra sidan utgörs inte av sina premisser utan från en given sak. Med den givna saken som 

utgångspunkt kommer premisserna i retoriken sedan utgöras av en rad överväganden som 

utgör slutsatsen.
31

 Logiken kan därmed till stor del bortse från hur man finner, väljer ut samt 

upprättar premisserna i en argumentation eftersom de är givna. Inom retoriken däremot får 

dessa processer en central roll och det finns en systematik i hur man gör detta som kan 

härledas ur Aristoteles verk topiken.
32

 Det finns alltså en upp uppenbar relation mellan 

utformningen av en argumentation och topiken, framförallt vad gäller hur man finner och 

upprättar premisser. Hur ett argument är uppbyggd och utformat och vad som utgör dessa 

premisser är därmed av största intresse när man ska undersöka förekommande topiker.  

Eftersom premisserna utgörs av överväganden så går det att dra paralleller mellan denna 

slutledningsform och den inferentiella- samt kognitiva förståelsen för topiker. Vad är det som 

berättigar att ett övervägande bidrar till en viss slutsats dras i en argumentation? Är det en 

strukturell storhet som exempelvis den inferentiella topiken skillnad eller är det en kognitiv 

topik som ett samhällsbetingat kulturellt antagande som berättigar slutsatsen? Det är därmed 

intressant att skärskåda argumentationen för att blottlägga dess premisser och andra 

beståndsdelar för att skapa en förståelse för de forminriktade topikerna som ligger till grund 

för argumentationen. Detta föranleder resonemang kring ett arguments uppbyggnad. 

4.3.1. Argumentationsmodellen 

Ett argument kan delas upp i olika beståndsdelar. En person som varit framstående inom 

praktisk argumentation är Stephen Toulmin, han har utvecklat begrepp för dess beståndsdelar 

och utformat en argumentationsmodell.
33

 Påståendet är den synpunkt som man genom 

argumentationen söker stödja. Sakförhållande behandlar faktum eller information som stödjer 

påståendet och kan förstås som en konkret förutsättning för att mottagaren ska köpa 

                                                 

 

30
 Gabrielsen, Jonas (2009), s. 148f.  

31
 Ibid., s. 149. 

32
 Ibid., s. 149f.  

33
 Elmelund Kjeldsen, Jens (2008), Retorik idag: Introduktion till modern retorikteori, övers. Torhell, Sven-Erik., 

1. uppl., Lund: Studentlitteratur. s.188f.  
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argumentationen.
34

 Garanti kan liknas med den topik som förbinder påståendet med 

sakförhållandet, denna beståndsdel kan beskrivas som grunden i argumentet och förenar det 

man vet med påståendet. Stöd kan beskrivas som information som ytterligare bidrar till att 

rättfärdiga garantins validitet, den kan exempelvis bestå av gemensamma regler, värderingar 

och principer. Styrkemarkör är en markering som ytterligare bidrar till att stärka säkerheten 

och validiteten genom exempelvis värdeord. Vederläggning är en markering som indikerar 

undantag och skyddar därmed mot invändningar till argumentationen.
35

 

4.4. Doxa  

För att på ett relevant sätt ska kunna diskutera resultatet av en topikanalys är det viktigt att 

reflektera kring budskapets publik och vad det är som kan ligger till grund för den 

budskapsutövning som ska analyseras. Enligt Rosengren är doxa den världsbild, de 

trosföreställningar och värderingar som delas kollektivt av en grupp vid ett specifikt tillfälle, 

doxan kommer alltså vara vad denna grupp anser är rätt och fel samt hur det borde vara.
36

 En 

medvetenhet om doxa skapar därför inblick i hur man bäst skapar förtroende, vilka känslor 

och vilket logik som publiken kan tendera appelleras av. Brigitte Mral kompletterar 

Rosengrens uppfattning av doxa genom att beskriva hur den kan betyda många olika saker, 

bland annat mening, antagande, åsikter eller tro. Det kan också handla om människans 

världsbild eller vad den håller för sanning.
37

 Den är också i ständig förändring, vilket kanske 

därför gör den svår att definiera eller få grepp om.
38

 Mral menar att faktakunskaper om en 

händelse kommer att kompletteras med tolkningar utifrån individens tidigare erfarenhet och 

tolkningsmönster.
39

 Det finns därmed en koppling mellan ett arguments garanti och doxa 

                                                 

 

34
 Kjeldsen, Elmelund, Jens (2008), s. 192.  

35
 Ibid., s. 192f.  

36
 Rosengren, Mats (2008), Doxologi – En essä om kunskap, uppl. 2., Åstorp: Retorikförlaget., s. 68. 

37
 Ibid. 

38
 Mral, Brigitte (2008), ”Retorikanalys av medietexter”, i Mats Ekström (red.), Mediernas språk, Malmö: Liber, 

s. 75. 

39
 Ibid. 
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eftersom doxa kan beskrivas som det som publiken vet och garantin bland annat utgörs av 

publikens världsuppfattning, alltså deras kollektiva vetande.  

5. Metod 

Här redogörs för de metodologiska utgångspunkterna som tillåter uppsatsen att söka svar på 

studiens frågeställningar och syfte.  

5.1. Kritisk retorikanalys 

Den kritiska retorikanalysen är en vetenskaplig ansats som används för att övergripande 

beskriva undersökningar av retoriska objekt som exempelvis text, bild eller andra 

framträdanden som är möjliga att analysera genom retorisk teori.
40

 Analysformen gör det 

möjligt att ställa frågor som resonerar kring budskapens utformning, etiska och ideologiska 

innebörder samt budskapets funktion utifrån en vald teoretisk utgångspunkt.
41

  

För att kunna tillämpa de teoretiska utgångspunkterna om topiken på det empiriska materialet 

i uppsatsen, texten i partiernas tweets samt bildtexter, kommer studien använda sig av 

närläsning. Metoden innebär att uttolkaren av informationen systematiskt saktar ned läsningen 

av texten och de specifika orden för att se bortom det uppenbara som går att utläsa ur texten. 

Detta tillåter en djupare reflektion kring textens delar och helhet samt det sammanhang som 

texten existerar i och hur dessa korrelerar för textens bakomliggande syften eller mening.
42

 

Genom att göra detta tillåts en uttolkare närma sig texten och ge förklarande resonemang till 

de slutsatser som dras om det empiriska materialet.
43

 

 

 

                                                 

 

40
 Mral, Gelang & Bröms (2016), Kritisk retorikanalys – text, bild, actio, Ödåkra: Retorikförlaget, s. 13. 

41
 Ibid., s. 14. 

42
 Jasinski, James (2001). Sourcebook on rhetoric: key concepts in contemporary rhetorical studies, Thousand 

Oaks, California: Sage Publications, s. 92. 

43
 Ibid., s. 95.  
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5.1.1. Tolkning 

Då studien söker förståelse för på vilket sätt de politiska partierna skapar meningsfulla 

budskap kommer denna studie att applicera en hermeneutisk
44

 tolkande ansats. 

Tolkningsprocessen består av steg där en artefakt bearbetas utifrån ifrån delar och helhet för 

att försöka tyda tecken. Tolkning handlar om att kontextualisera och de-kontextualisera, 

genom att se till delarna skapas förståelse för helheten och genom helheten förstås delarna.
 45

  

Genom tolkning skapas en samlad redogörelse för textens mening samt funktion.
46

 Den 

tolkande processen kommer därmed vara en övergripande metod för att skapa förståelse för 

materialet som helhet men också det som gör att uttolkaren kan gå från beskrivande till att 

viss mån vara argumentationsvärderande. Tolkningen utgår från den individens förförståelse 

vilken kan bestå av tidigare erfarenheter och förvärvade kunskaper. Det handlar alltså om en 

översättning av ett material utifrån författarens egen förförståelse för densamma.
47

  

5.2. Topikanalys 

För att analysera topiker är det nödvändigt att först kunna finna och identifiera dem. 

Gabrielsens beskriver hur de forminriktade topikerna har en funktion i att de befogar att man 

kan dra slutsatser i ett argument. Därför kommer uppsatsen att presentera den argumentation 

som kan urskiljas i inläggen, därefter demontera dessa för att urskilja de enskilda element som 

utgör ett argument. Detta medför att analysen kan se till hur argumentationen är uppbyggd 

och åskådliggör: vilket sakförhållande som presenteras, vilket påstående man söker stöd för, 

vilken garanti man förlitar sig på för att förbinda dessa och om går det att urskilja någon 

vederläggning, styrkemarkör eller något stöd som stärker validiteten i inläggen. 

Topikanalysen kommer därför infatta en form av övergripande beskrivande 

argumentationsanalys.  Genom att göra detta kan man uttolka de implicita eller explicita 

                                                 

 

44
 Hermeneutik är ett begrepp som kan förstås som läran om tolkning. 

45
 Ödman, Per-Johan (2007), Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutik i teori och praktik, 2. uppl., Stockholm: 

Norstedts akademiska förlag, s. 99-102. 

46
 Storm Villadsen, Lisa (2009) ”Fortolkningens roll i retorisk kritik”, Roer, Hanne, Klujeff Lund, Marie (red.), 

Retorikkens aktualitet. Grundbog i retorisk kritik, Köpenhamn: Hans Reitzels Forlag, s. 39ff. 

47
 Ibid., s. 57. 
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premisser som finns i inläggen, därmed kan uppsatsen alltså dra slutsatser om vilka 

formmässiga topiker som är förekommande. 

Analysen kan därmed blottlägga vad det är som berättigar partierna att dra de slutsatser de gör 

i inläggen vilket medför att studien kan erhålla en inferentiell förståelse för partiernas 

topikanvändning. Garantin i argumentationen är till stor del baserad på den tilltänka publikens 

doxa. Genom att analysera garantierna kan man se hur partierna anpassar sina budskap efter 

doxan, därvid för fås en kognitiv förståelse för partiernas topikanvändning som torde 

återspegla de kulturella värden de utgår från.
48

 För uttolkare av texterna klargörs vilka 

värderingar och tankemönster som partierna anammar för att en tilltänkt publik ska godta 

argumentationen. Genom denna analysform erhålls en mer samlad förståelse och vad som 

utmärker partiernas sätt att argumentera ur ett inferentiellt och kognitivt perspektiv.  

Inläggen kommer i analysen att kategoriseras med hjälp av den heuristiska förståelsen för 

topiker genom att de delas in i tematiska infallsvinklar eller teman som exempelvis de 

samhällsfrågor de olika partierna rör sig med, såsom brottslighet eller jämställdhet.  Detta sätt 

att kategorisera återkommande infallsvinklar syftar till att ge en övergripande insikt i vilka 

topiker partierna hanterar. Då en kognitiv förståelse enligt Gabrielsen ser till vad som befogar 

en slutsats utifrån de samhälleliga värderingar man kan tillskriva situationen, kan den 

heuristiska förståelsen bidra till att skapa ytterligare insikt i förekommande kognitiva topiker. 

Den heuristiska förståelsen av topiker kan därför användas för att dra slutsatser om de 

samhälleliga värderingar som utgör de kognitiva topikerna.  

5.3. Sammanfattning 

Uppsatsen kommer att inbegripa kritisk retorik med topiken som utgångspunkt. För att 

applicera det teoretiska ramverket på det empiriska materialet kommer uppsatsen använda 

närläsning som metod vilket också kommer ha en funktion i att härleda resonemang och ligga 

till grund för uppsatsens slutsatser. För att skärskåda förekommande argumentation i inläggen 

och identifiera förekommande topiker kommer uppsatsen mer specifikt stå för en topikanalys. 

                                                 

 

48
 Mehrens, Patrik, (2014) ”Fettkriget- en topikanalys”, Viklund, Jon, Mehrens, Patrik & Fischer, Otto(red.), 

Retorisk kritik. Teori och metod i retorisk analys, Ödåkra: Retorikförlaget, s. 79. 
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För att söka en djupare förståelse för det empiriska materialet och hur man kan identifiera 

inferentiella och kognitiva utgångspunkter i sin helhet kommer den tolkande processen att 

vara central dels för att beskriva men också för att delvis värdera argumentationen.  

5.4. Metodproblem 

Som tidigare nämnt är denna studie klassificerande och beskrivande baserat på 

uppsatsförfattarens tolkningar av materialet, varför den också präglas av författarens 

subjektivitet. Viklund menar att varje moment av den tolkning som genomförs kommer att 

bygga på och utgå från forskarens egna individuella uppfattning. Detta leder till att de 

teoretiska och metodologiska urvalen som gjorts måste förstås mot bakgrund av som en del av 

dennes retoriskt kritiska förhållningsätt, tolkningen kan därför inte bli helt objektiv.
49

 Det är 

därför viktigt att de antaganden som beskrivs till viss del måste argumenteras och motiveras 

eftersom läsaren ska ges förståelse för hur tolkningen härleds. Uppsatsförfattarens egen 

politiska ståndpunkt som kan tänkas färga tolkningen av materialet. En medvetenhet om 

problemet och det essentiella i att göra en objektiv analys i en uppsats av det här slaget ökar 

trovärdigheten, men det är ändå en faktor som bör beaktas när man beaktar resultatet. 

Det är vanskligt att ingående kunna redogöra för inläggens publik och den doxa som kan 

tillskrivas dessa, vilket föranleder att dessa behandlas på en väldigt övergripande och 

vedertagen nivå.  

6. Material 

Det empiriska materialet för denna uppsats kommer att vara twitterinlägg som är publicerade 

av Socialdemokraterna, Moderaterna samt Sverigedemokraterna under en viss tidsperiod. 

Inläggen behandlar ofta olika politiska samhällsfrågor. Eftersom uppsatsen syftar till att 

analysera hur de olika partierna appellerar till en publik så är det endast av intresse att se till 

inlägg av argumenterande karaktär. Toulmins beskrivning av ett argument som bestående av 

tre delar, påstående som är den synpunkt man söker stödja, ett sakförhållande som stödjer 
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 Viklund, Jon (2014), ”Retorisk kritik- en introduktion”, i Fischer m.fl., Retorisk kritik – teori och metod i 

retorisk analys, Ödåkra: Retorikförlaget, s.21. 
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påståendet och en garanti som förbinder dessa används för att definiera partiernas inlägg som 

argumenterande. Inlägg där dessa tre element inte gått att urskilja har därmed förbisetts. 

Denna uppsats kommer inte att analysera bilder som hör till inläggen eftersom visuell retorisk 

analys är alltför omfattande och skulle medföra att kvantiteten inlägg som analysen omfattas 

av begränsas avsevärt vilket skulle sänka uppsatsens validitet. Många textade inlägg utgörs 

dock endast av en bildtext, varför själva texten i bilden också kommer att analyseras.   

6.1. Urval 

Urvalsprincipen för det empiriska materialet görs genom avsiktligt urval, en urvalsmetod som 

syftar till att försöka infånga den mest informativa och talande data som samtidigt ska ha hög 

relevans för studieämnet.
50

 Att insamlingen sker inom samma tidsperiod är av vikt då 

diskursen torde ha en påverkan på vad de olika partierna lyfter i sina inlägg. Det är alltid 

önskvärt att få ett brett spektrum av data och därför är det viktigt att urvalsprincipen inte 

innebär någon form av vinkling varför konkurrerande och motstridiga har eftersträvas.
51

 

Materialinsamlingen har skett genom att utgå från den 1 mars 2017 och sedan analyseras 15 

inlägg fram i tiden.  

Totalt har 15 inlägg från Sverigedemokraterna analyserats. Inläggen sträcker sig från den 2:a 

Mars till den 9:e april och totalt förbisågs sju inlägg under den tidsperioden på grund av att de 

inte var av argumenterande karaktär. Inläggen är sorterade i numerisk ordning från 1-15 i 

bilaga 1. Publiceringsdatum för inläggen går att utläsa i varje enskilt inlägg.  

Totalt har 15 inlägg från Socialdemokraterna analyserats. Socialdemokraternas inlägg sträcker 

sig från den 1: mars till den 8 Mars och totalt förbisågs 23 inlägg eftersom de inte var av 

argumenterade karaktär. De utvalda inläggen är sorterade i numerisk ordning från 16-30 i 

bilaga 2. Publiceringsdatum för inläggen går att utläsa i varje enskilt inlägg. 
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Totalt 15 inlägg från Moderaternas har analyserats. Period för inläggen sträcker sig från 1:a 

till den 9:e Mars, totalt förbisågs 18 inlägg eftersom de saknade en argumenterande karaktär. 

De utvalda inläggen är sorterade i numerisk ordning från 31-45 i bilaga 3. Publiceringsdatum 

för inläggen går att utläsa i varje enskilt inlägg. 

6.2. Avgränsning 

För att avgränsa uppsatsen så att den blir hanterlig för en kandidatuppsats kommer endast 

partiernas egna tweets att analyseras. Övrig information som exempelvis re-tweets, alltså 

andra twitterinlägg som delas av det partierna, kommer inte att analyseras. Något som är 

frekvent förekommande är att partierna väljer att endast citera utomstående uttalanden. Dessa 

citat är på sitt sätt intressanta men eftersom de ofta är beroende av kännedom om kontexten de 

är hämtade från är de relativt intetsägande och bidrar inte till att besvara denna studies 

frågeställningar. Inte heller de artiklar som inläggen länkar eller refereras till kommer att 

analyseras i sin helhet på grund av det omfattande arbete det skulle innebära. Artiklarna som 

stöd till argumentationen i vissa tweets kan komma att kommenteras i analysen eftersom de 

ibland direkt går att ta del av i textform och kan tänkas bidra till argumentationens validitet.  

6.3. Källkritik 

Partierna kan bara använda sig av 140 tecken per inlägg och kan dessutom bara publicera ett 

inlägg i taget. Att kommunicera på detta sätt medför en del komplikationer. Det är exempelvis 

svårt att förmedla sinnesintryck som en persons kroppspråk samt röstläge och engagemang. 

Man kan också spekulera i huruvida det är svårt att förmedla en känsla i en begränsad text 

utan att explicit förklara den med ord, även om det känslomässiga budskapet ibland kan 

förmedlas med uttrycksymboler som smileys eller emojis. Under perioden för urvalet inträffar 

den internationella kvinnodagen vilket kan påverka uppsatsens resultat men eftersom urvalet 

från alla partier omfattar denna dag kommer resultatet fortfarande ge en rättvis bild eftersom 

det snarare är en fråga om hur respektive parti väljer att behandla dagen genom Twitter. 

Eftersom insamlingen av materialet skett en period efter att de publicerats är det möjligt att 

enstaka publicerade tweets under den tidsperioden har tagits bort. Så även tweets som har 

bemöts av kritik eller dylikt vilket skulle kunna påverka urvalet. Något annat som är värt att 

notera är hur de olika partierna twittrar olika mycket. Det kan föranleda att urvalet av material 
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kommer att sträcka sig över olika tidsperioder. Detta innebär att samhälldiskursen för den 

period som budskapen publicerats i kan tänkas se olika ut och därmed få olika betydelse. De 

ansvariga för respektive partis twitterflöde framgår inte helt. Möjligen kan de åsikter som 

framförs i partiets namn tänkas färga inläggen, utgångspunkt måste dock vara att partiernas 

ledning är ytterst ansvariga för åsikterna som framförs i inläggen. 

7. Bakgrund 

Under detta avsnitt redogörs för fenomenet Twitter som ett socialt medium 2017 samt 

partiernas egen politik presenterad utifrån deras egna utsagor. Detta för att läsaren ska få en 

större insikt i fenomenet Twitter och partierna som ska analyseras.  

7.1. Twitter 

Twitter är en social medieplattform med ett innehåll av nyheter samt socialt nätverkande. 

Användare kan publicera texter som är begränsade till 140 tecken men kan även publicera 

bilder, film och länkar till artiklar. Budskap brukar benämnas som tweets och mediekanalen 

blev tillgänglig för omvärlden i juli 2006. År 2016 hade Twitter ca 313 miljoner användare.
52

 

Idag är det ett forum där inte bara enskilda individer publicerar budskap utan även stora 

organisationer och politiska ledare som exempelvis USA:s president Donald Trump.  

7.2. Partierna 

Under denna rubrik kommer studien presentera en övergripande redogörelse av de olika 

partierna.  

7.2.1. Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna har närmare 45 tusen följare på Twitter och har hittills publicerat ca 

2000 tweets sedan december 2009.
53

 Partiet grundades år 1988. Deras stora genombrott var 
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2010 när de med 5,7 % av det svenska folkets röster fick plats i riksdagen med 20 mandat.
54

 

Den 14 september 2014 var det återigen riksdagsval och med 12,86% av rösterna blev SD 

Sveriges tredje största parti.
55

 Enligt egen utsaga är deras politiska profilfrågor invandring, 

brottslighet samt äldrevård. Deras slogan är trygghet och tradition.
56

 

7.2.2. Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna har ca 66 tusen följare på Twitter och har publicerat 19 000 tweets sedan 

2007.
57

 Partiet bildades 1889 och var enligt egen utsaga en viktig del av arbetsrörelsen.
58

 

Sedan millennieskiftet hade partiet regeringsmakten till 2006 och erhöll den igen år 2014 som 

minoritetsregering.
59

 Socialdemokraterna benämner sig själva som ”framtidspartiet” och är 

det äldsta aktiva politiska partiet, de har sedan 1898 haft en nära förbindelse med 

fackföreningsrörelsen LO.
60

 

7.2.3. Moderaterna 

Moderaterna har ca 80 tusen följare på Twitter och har publicerat ca 13 000 tweets sedan 

januari 2009 och sidan uppges styras av moderaternas kommunikationsavdelning.
61

 

Ideologiskt beaktas Moderaterna som ett konservativt och liberalt parti. I riksdagsvalet 2014 

var de andra största parti med 23,33% av rösterna.
62

 Deras profilfrågor rör frihet hos 
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 Socialdemokraterna, vårt parti, http://www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Var-historia/ , hämtad 2017-04-

11. 

59
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individen, ekonomiska system, samt valmöjligheter vad gäller vård, omsorg samt utbildning. 

Deras nuvarande aktuella områden rör arbetsmarknad, trygghet, ekonomi samt integration.
63

  

8. Analys och resultatredovisning 

Här analyseras de tre partierna var för sig, analysen av de olika partiernas inlägg kommer 

delas upp i tre delar. Först redogörs för inläggen och de element som utgör deras 

argumentation, denna del kategoriserar också inläggen efter den heuristiska topik de kan 

tillskrivas. Uppsatsen kan därmed urskilja vilka faktorer som validerar de slutsatser som dras 

vilket möjliggör en analys av förekommande inferentiella och kognitiva topiker vilka 

redogörs för under respektive rubrik.  

8.1. Sverigedemokraterna 

Här analyseras samtliga av de 15 insamlade inläggen från Sverigedemokraternas twitterflöde.  

8.1.1. Argumentationsanalys av heuristiska topiker 

Under denna rubrik redogörs för den konkreta argumentationen i varje enskilt inlägg som 

kategoriserats utifrån den heuristiska topik de kan tillskrivas.  

Kriminalitet 

Inlägg 4 innehåller texten: ”Regeringen tar inte terrorhotet på allvar. Vi vill frånta terrorister 

deras medborgarskap”.
64

 Det sakförhållande som går att urskilja ur argumentationen är att det 

finns ett terrorhot i Sverige. Eftersom texten indikerar hur Sverigedemokraterna har en del av 

lösningen på problemet är en möjlig tolkning av påståendet att läsaren bör sympatisera med 

SD på grund av detta. Sverigedemokraterna använder sig därmed av en garanti som baseras på 

att den tilltänkta publiken ser det som önskvärt att politiska partier tar ett potentiellt terrorhot 

på allvar. En möjlig tolkning av inlägget är alltså att man ska rösta på Sverigedemokraterna 
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eftersom de tar terrorhotet på allvar och har åtgärder för att förhindra detta till skillnad från 

regeringen. Det går inte att urskilja styrkemarkör, stöd eller vederläggning i inlägget.  

Inlägg 5 innehåller yttrandet: ”Regeringen visar återigen att de saknar kontroll över 

situationen. Den som ansluter sig för att begå terror utomlands ska aldrig få återvända till 

Sverige.”
65

 Det sakförhållande som går att urskilja ur det här argumentet är att regeringen 

återkommande saknar kontroll över situationen med terrorism. Genom att konkretisera en 

åtgärd i förhållande till regeringens påstådda avsaknad av kontroll i frågan så vill de framstå 

som mer fördelaktiga. En rimlig tolkning av påståendet är att man därmed bör sympatisera 

med SD på grund av detta. Garantin i argumentationen utgörs därmed av publikens oro över 

ett eventuellt terrorhot. Det går inte att urskilja styrkemarkör, stöd eller vederläggning i 

inlägget. 

Inlägg 8 publicerades med yttrandet: ”regeringen vill fortfarande tillåta IS-krigare att 

återvända. I vårt samhälle ska de utvisas.”
66

 Bildtexten lyder: ”Det finns inget hinder för att 

dra in IS-Krigares medborgarskap, utöver regeringens ovilja.”
67

 Sakförhållandet som går att 

härleda från inlägget är att regeringen fortsatt tillåter att individer som anslutit sig till 

terrororganisationen IS återvänder och får behålla sitt medborgarskap. Man menar också på 

att regeringen har en ovilja att dra in deras medborgarskap. En möjlig tolkning av garantin i 

argumentationen är att inläggets publik anser att IS-soldater förbrukat rätten till ett 

medborgarskap. Eftersom SD påpekar regeringens ovilja att dra in medborgarskap och förlitar 

sig på publikens uppfattning av det som förkastligt är möjlig tolkning av påståendet att man 

ska sympatisera med SD på grund av detta. I texten som publicerats i samband med inlägget 

beskriver de också hur IS-krigare ska utvisas om de fick bestämma hur samhället såg ut vilket 

också ger skäl till att sympatisera med Sverigedemokraterna, givet att publiken delar 

uppfattning med argumentationens garanti. Det går inte att urskilja styrkemarkör, stöd eller 

vederläggning i inlägget. 
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Inlägg 10 innehåller yttrandet: ”Regeringen har nu, efter upprepade misslyckanden, en sista 

chans att bevisa att de tar terrorhotet på allvar.”
68

 Sakförhållandet som presenteras är att 

regeringen flera gånger misslyckats med att bevisa att de tar ett terrorhot på allvar. Genom att 

hävda att regeringen saknar kontroll i frågan så är en möjlig tolkning att Sverigedemokraterna 

vill framstå som mer fördelaktiga vilket kan förstås som påståendet. Garantin i 

argumentationen utgörs därmed av publikens oro över ett eventuellt terrorhot. Det går inte att 

urskilja styrkemarkör, stöd eller vederläggning i inlägget. 

Inlägg 15 skrevs efter terrorattentatet i Stockholm den 7 april där en lastbil körde på 

människor längst Drottninggatans gågata och innehöll följande budskap: ”Vi måste göra allt i 

vår makt för att liknande terrordåd aldrig mer sker. Ett viktigt steg är att åtgärda problemet 

med att immigranter uppehåller sig illegalt i vårt land.”
69

 Sakförhållandet som presenteras är 

explicit att ett terrordåd har inträffat och mer implicit att det är en illegal immigrant som är 

skyldig. Påståendet i denna argumentation är att man måste vidta åtgärder för att förebygga 

framtida terrordåd. Eftersom en av Sverigedemokraternas uttalade profilfrågor är invandring 

kan man dock implicit förstå att de söker sympati för sin egen politik. Garantin man förlitar 

sig på i argumentationen är att publiken anser att ytterligare åtgärd av illegala immigranter 

minskar risken för terrorattentat. Sverigedemokraterna indikerar alltså var problemet 

föreligger och hur SD kan åtgärda det. I denna argumentation kan man urskilja en 

styrkemarkör när SD använder sig av värdeordet ”måste” som indikerar en säkerhet i 

påståendet. Det går att urskilja ett visst implicit stöd för garantin genom att belysa hur en 

illegal immigrant utförde dådet. I argumentationen förekommer ingen tydlig vederläggning.  

SD behandlar också kriminalitet i skolan. I inlägg 6 förmedlas: ”Det är elevers förbannade rätt 

att vara trygga i skolan.”
70

 Inlägget publicerades också med texten: ”håll dömda elever borta 

från den vanliga skolan.”
71

 Sakförhållandet som presenteras är implicit att elever kan antas 
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vara otrygga i skolan och att detta beror på kriminella elever. Det påstående som går att utläsa 

ur texten är att dömda elever inte ska få gå i vanliga skolan. Garantin man utgår från är hur 

den tilltänkta publiken anser att alla elever ska få vara trygga i skolan. Genom att belysa ett 

problem och vad som orsakar problemet och föreslå en åtgärd mot detta är ett möjligt implicit 

påstående att man ska sympatisera med Sverigedemokraternas politik. Här kan vi också se en 

styrkemarkör i form av ordet ”förbannade”, detta ord kan tänkas stärka säkerheten i den 

uttalade argumentationen. Inlägg saknar någon form av vederläggning eller stöd.  

Även inlägg 7 behandlar kriminalitet i skolan. Inlägget innehåller yttrandet: ”skolan ska vara 

en fredad zon, fri från kriminella element. Hur många fler barn måste bli våldtagna innan 

regeringen agerar?”
72

 Sakförhållandet man kan urskilja ur denna information är att barn blir 

utsatta för sexuella övergrepp på skolor. Påståendet är att regeringen är passiva till problemet. 

Garantin man förlitar sig på är att publiken är av den åsikten att kriminalitet och framförallt 

sexuella övergrepp inte ska förekomma på skolor. Det går att finna stöd genom att man 

förstärker garantin och indikerar hur skolan ska vara fredad och fri från kriminalitet. Eftersom 

SD indikerar hur skolan ska vara en fredad zon och därmed framställer ett bättre alternativ än 

det nuvarande, är ett möjligt implicit påstående att man bör sympatisera med 

Sverigedemokraterna. Ur argumentationen går inte att urskilja någon framträdande 

styrkemarkör eller vederläggning.  

Ett annat inlägg som också inbegriper sexuella övergrepp är inlägg 11 som består av texten: 

”Svenska kvinnor och flickor har utsatts för en våldtäktsepidemi. Flatheten från övriga partier 

är häpnadsväckande.”
 73

 Sakförhållandet som man utgår från är att man hävdar att våldtäkter 

har ökat avsevärt. Påståendet är att Svenska partier inte vidtar åtgärder för att förhindra att 

detta sker. Garantin för denna argumentation kan tänkas vara att förhindrandet av våldtäkter 

borde vara centralt på politisk nivå. Ordet ”övriga” gör dock att SD skiljer sig från de påstått 

handlingslösa partierna. Det finns en styrkemarkör i denna argumentation i form av ordet 

”häpnadsväckande” som kan ses som kraftfullt uttryck för att indikerar hur pass ofattbart det 
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är att övriga partier inte tar till handling. I övrigt går det att urskilja vederläggning när de 

hänvisar till övriga partier eftersom det förekommer eventuella invändningar eftersom det är 

oklart vilka partier man menar. I övrigt saknar argumentationen stöd.  

I inlägg 9 så finns yttrandet: ”Attacker mot poliser får aldrig accepteras utan ska bestraffas 

med minst fyra års fängelse.”
74

 Påståendet i denna argumentation är individer som attacker 

poliser borde bestraffas med fängelse. Sakförhållandet är därmed att våld mot poliser är 

någonting som i viss mån accepteras. Garantin för att binda samman påståendet med 

sakförhållandet kan därmed tänkas vara att våld mot polisiära instanser borde bestraffas 

hårdare. De som anser att våld mot polisiära instanser borde vara hårdare bestraffat kommer 

då att sympatisera med SD i detta avseende eftersom de är av samma åsikt. I argumentationen 

går inte att finna eventuell vederläggning eller stöd. Ordet ”aldrig” fungerar som en 

styrkemarkör för att indikera säkerheten i påståendet.  

Inlägg 13 behandlar migration men också kriminalitet eftersom det handlar om att åtgärda 

problem med illegala immigranter. Texten till inlägget lyder: ”Regeringen låtsas kontrollera 

migranters ålder men i praktiken är lagen full av luckor. Bara SD kräver medicinska tester vid 

varje osäkert fall.”
75

 Inlägget är också publicerat med texten: ”Istället för lagar fulla med 

kryphål vill vi stifta lagar som reder till ordning och reda i migrationspolitiken.”
76

. I detta 

inlägg kan vi finna flera sakförhållanden, dels att en otillräcklig lagstiftning gör att illegala 

immigranter kommer in i Sverige. Men också att regeringen låtsas kontrollera migranters 

ålder och hur SD har åtgärder för att förhindra illegala immigranter. En möjlig tolkning av 

påståendet är att man borde sympatisera med SD eftersom regeringen låtsas ha en fungerande 

migrationskontroll och att SD skiljer sig från regeringspartierna eftersom de kräver faktiska 

åtgärder för en påstådd förbättrad invandringspolitik. Garantin man utgår från är en oro för en 

otillräcklig lagstiftning samt praktisk migrationskontroll. I argumentationen går att urskilja en 

styrkemarkör i form av ordet ”kräver” som indikerar med vilken säkerhet de kommer att 
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åtgärda problemet. I denna argumentation kan vi återfinna vederläggning där SD indikerar att 

åtgärden med medicinska tester endast ska ske vid ”osäkert fall”. Denna vederläggning kan 

tänkas föregripa eventuella invändningar mot det orimliga i att testa alla immigranter.  

Jämställdhet 

En annan topik som Sverigedemokraterna lyfter på olika sätt är jämställdhet. Bland annat i 

Inlägg 1 beskriver de hur de vill att det ska vara jämställda löner mellan för såväl svensk som 

utländsk arbetskraft. Texten till inlägget lyder: ”För oss är det en självklarhet att samma lön 

och avtal ska gälla för såväl svensk som utländsk arbetskraft.”
 77

  Sakförhållandet är att det 

borde vara samma lön för svensk och utländsk arbetskraft. Påståendet är att 

Sverigedemokraterna står bakom beslut för en sådan jämställdhet varför man också ska 

sympatisera med dem. Garantin kan tänkas vara en reflektion av det rättvisa och jämställda 

som Sverige som samhälle eftersträvar. Inlägget präglas av en avsaknad av styrkemarkör, stöd 

och vederläggning i argumentationen.  

I inlägg 12 påstår SD hur: ”Vi kommer aldrig att acceptera en skola där pojkar och flickor 

behandlas olika. I Sverige ska svenska normer och seder respekteras.”
 78

 Påståendet att SD:s 

politiska agenda kommer att innebära jämställdhet mellan könen i skolan, visar varför man 

också bör sympatisera med dem. Garantin är att svenska normer och seder är någonting som 

bidrar till en bibehållen jämställdhet. Sakförhållandet i argumentationen är därmed att andra 

kulturer inte anammar jämställdhet i samma utsträckning som den svenska. Här kan vi 

urskilja en styrkemarkör genom ordet ”aldrig” som kan ses som ett värdeord som indikerar 

med vilket säkerhet SD inte kommer acceptera minskad jämställdhet. Eventuell vederläggning 

eller stöd saknas i argumentationen. 

Försvar 

Sverigedemokraterna lyfter i tre inlägg andra saker än kriminalitet och jämställdhet. I inlägg 2 

beskriver SD hur: ”äntligen har regeringen tagit till sig av SD:s krav om återinförd 
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värnplikt.”
79

 Sakförhållandet kan ses som informationen om att regeringen tagit till sig av 

Sverigedemokraternas krav efter en längre tids påverkan. Påståendet är att det är SD:s 

förtjänst att värnplikten återinförs. Garantin för att godta argumentationen är att värnplikten är 

någonting som är allmänt önskvärt. SD indikerar alltså att de har infört krav på regeringen 

som nu ska förverkligas. Sympatiserar man med beslutet att återinföra värnplikten bör man 

alltså också sympatisera med SD. Argumentationen har en avsaknad av ytterligare 

information i form av stöd, den innehar dock en styrkemarkör i form av värdeordet ”äntligen”. 

Ur argumentationen går dock inte att urskilja någon tydlig vederläggning.  

Välfärd 

Inlägg 3 beskriver hur ”Tillgången till vår skattefinansierade välfärd måste begränsas till våra 

egna medborgare.”
80

 Till inlägget hör också den övergripande rubriken ”Välfärd eller 

massinvandring.” Sakförhållandet är implicit och mångfacetterat men en möjlig tolkning är att 

rådande politik missgynnar svenska medborgare eftersom skattepengar går till andra än 

svenska medborgare. Påståendet i denna argumentation är att man bör rösta på SD eftersom 

de vill prioritera välfärd till svenska medborgare. Garantin är således att en politik där 

skattemedel begränsas till svenska medborgare är önskvärd. Ur argumentationen kan man 

urskilja en styrkemarkör i form av ordet ”måste”. Det saknas dock stöd i form av ytterligare 

informationen som stärker validiteten i argumentationen. Det finns inte heller någon 

vederläggning i inlägget.  

Utrikespolitik 

Inlägg 14 innehar följande budskap: ”I morgon är sista möjligheten för riksdagen att stoppa 

EU:s vapendirektiv. Vi röstar givetvis nej!”
81

 Sakförhållandet är att riksdagen ska rösta om en 

lag om vapendirektiv som SD också framför som icke önskvärd. Påståendet i argumentationen 

är att man bör sympatisera med SD på grund av deras åsikt i den politiska omröstningen om 

vapendirektivet. Garantin är därmed att svenska medborgare inte vill införa EU:s nya 
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vapendirektiv. Det saknas ytterligare stöd för argumentationen. Man kan urskilja en 

styrkemarkör i form av ordet ”givetvis”. Argumentationen saknar vederläggning.  

8.1.2. Inferentiella topiker 

I 9 inlägg av SD behandlas den heuristiska topiken kriminalitet, två inlägg berör jämställdhet, 

de behandlar också försvarsfrågor, välfärd och lagar i varsitt inlägg. Efter att ha skärskådat 

argumentationen uppenbaras tydliga tendenser i hur partiet förankrar de påståenden de 

kommer fram till i sin argumentation. Ofta presenterar SD ett samhällsproblem som är 

ofördelaktigt för landet. I åtta inlägg beskrivs agendasättande åtgärder för dessa problem.
82

 De 

indikerar alltså en auktoritet och problemlösning som publiken förväntas se som åtråvärd om 

de skulle få genomföra sin politik. Auktoritet och problemlösning är alltså de inferentiella 

topiker som SD använder sig av för att befoga påståenden i många av deras tweets.  

En annan tendens som är tydlig är när de i sex inlägg indikerar regeringen eller andra politiska 

partiers handlingsförlamning i viktiga samhällsfrågor.
83

 I sex av 15 inlägg använder de sig av 

ordet ”vi” eller ”vårt” i argumentationen, ordet skapar tankegångar som indikerar att det finns 

en motpart.
84

 De indikerar alltså en skillnad mellan sig själva och andra partier varför 

uppbyggnaden av vi-de befogar slutsatserna och kan därför ses som en framträdande 

inferentiell topik.  

8.1.3. Kognitiva topiker 

I nio inlägg, 4-11 samt 15, väljer SD att argumentera för sin politik genom att på olika sätt 

lyfta den heuristiska topiken kriminalitet.
85

 Som uttolkare av dessa inlägg finns det ett antal 

aspekter som är intressanta ur ett kognitivt perspektiv. De utgår ofta från ett potentiellt 

övergripande terrorhot som måste hanteras på ett politiskt plan. Ett samhälle fritt från terror är 

därmed någonting som anammas av befolkningen och någonting som de vill hanteras av de 
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som styr Sverige alltså av politiska partier. I flera inlägg beskrivs terrorhotet som reellt och 

bevisat, de utnyttjar alltså publikens oro över terrorhotet för att skapa opinion och gör detta på 

flera olika sätt. I argumentationsanalysen kan vi se argumentation vars garanti är baserad på 

en tilltänkt publik som ser det som önskvärt att regeringen tar terrorhotet på allvar i 

exempelvis inlägg 5.
86

 De beskriver hur deras politik ska innebära åtgärder som att IS-soldater 

förlorar sitt medborgarskap, åtgärd av illegala immigranter som uppehåller sig i Sverige samt 

ytterligare lagstiftning vid migrationskontroll.  

De beskriver också problem med brottslighet när de indikerar hur den svenska skolan är 

otrygg eftersom det bland annat förekommer sexuella övergrepp och att kriminella elever är 

ett otryggt inslag. När de indikerar detta problem så menar de också hur dessa problem måste 

åtgärdas, bland annat genom deras politik. SD använder sig alltså av en världsbild där skolan 

ska innebära trygghet för elever och sexuellt våld inte får förekomma när de söker sympati för 

det egna partiet. Att de baserar stora delar av sin argumentation på att sittande regering inte 

agerar i problem indikerar också hur SD antar att det finns publik delar den åsikten.  

Sverigedemokraterna presenterar ofta ett samhällsproblem och sedan en lösning på problemet 

genom sin egen partipolitik. De konkretiserar inte validiteten i problemet genom att hänvisa 

till andra källor, det rör sig snarare om ett övergripande konstaterande. Lösningen de 

presenterar är ofta enkel och lätt att förankra i en doxa som kan tänkas delas av publiken. 

Ingen vill drabbas av terror, ingen vill att våld mot polisen ska innebära milda straff och alla 

anammar ett jämställt samhälle som präglas av hederlighet. Ingen vill heller ha brottsliga 

element i vardagen, framförallt inte av sexuell karaktär. Man kan alltså konstatera att 

Sverigedemokraterna framförallt drar slutsatser i sin argumentation genom att appellera till ett 

samhälle som ska vara tryggt men som för tillfället inte är det, den kognitiva topik de utgår 

från kan därmed i stor utsträckning vara en föreställning om det trygga samhället.  
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8.2. Socialdemokraterna 

Här analyseras samtliga av de 15 insamlade inläggen från Socialdemokraternas twitterflöde.  

8.2.1. Argumentationsanalys av heuristiska topiker 

Under denna rubrik redogörs för den konkreta argumentationen i varje enskilt inlägg som 

kategoriserats utifrån den heuristiska topik de kan tillskrivas.  

Jämställdhet 

I inlägg 21 behandlar Socialdemokraterna migrationsfrågan genom att hänvisa till ett 

pressmeddelande från regeringen som hävdar att det ska vara samma krav för nyanlända som 

för övriga arbetsökande. Ur inlägget kan vi urskilja yttrandet: ”samma krav för nyanlända 

som för övriga arbetssökande.”
 87

 Sakförhållandet som går att utläsa är det inte är jämställda 

villkor på arbetsmarkanden och att regeringen agerar för att det ska bli det. En möjlig tolkning 

av påståendet är att man ska sympatisera med Socialdemokraterna eftersom de indikerar ett 

problem och en lösning för ökad jämställdhet. Garantin som förbinder sakförhållandet med 

påståendet är därmed en tanke om en jämställd arbetsmarknad och hur politikska partier bör 

verka för detta. Det går inte att urskilja några tydliga styrkemarkörer, eventuellt stöd för 

garantin eller någon vederläggning i argumentationen.  

Inlägg 22 samt 28 liknar varandra och framför hur Socialdemokraterna är en feministisk 

regering. Inlägg 22 beskriver hur: ”Vår feministiska regering jobbar för att öka 

jämställdheten. Vid varje beslut. Varje dag.”
 88

  Det sakförhållande som går att urskilja är att 

Socialdemokraterna är en feministisk regering. Påståendet kan därmed antas vara att publiken 

ska sympatisera med Socialdemokraterna eftersom de är ett parti som genomsyras av 

ideologier för att kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter samt skyldigheter som män. 

Sverige är ett samhälle som beskrivs som i framkant vad gäller jämställdhet mellan könen 

varför garantin i argumentationen kan vara en reflektion av det jämställda förhållningsättet 
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som läsaren av inlägget kan tänkas föredra. Argumentationen saknar stöd och vederläggning. 

Det går inte heller att urskilja någon styrkemarkör i inlägget.  

Inlägg 28 innehar uttalandet: ”Jämställdheten har gjort oss mycket friare. Jag är glad att vi har 

en feministisk regering”.
89

 Sakförhållandet är att feminism och jämställdhet inom politiken 

bidrar till ökad frihet och att Socialdemokraterna är en feministisk regering. En möjlig 

tolkning av påståendet är att man ska sympatisera med dem på grund av detta. Garantin som 

förbinder sakförhållandet med påståendet är därmed, som i inlägg 22, den kulturellt 

förankrade tanken om att jämställdhetsprincipen. Det går att urskilja en form av stöd för 

garantin genom att inlägget indikerar att ökad jämställdhet är synonymt med ökad frihet vilket 

är ett tillstånd man kan anta att många anammar. Det går att urskilja en styrkemarkör i form 

av värderordet ”mycket” som konstaterar en säkerhet i det man påstår. Argumentationen 

saknar vederläggning.  

I inlägg 23 kan vi se hur Socialdemokraterna hävdar att de tagit politiska beslut som sänkt 

pensionärskatten och höjt bostadsbidragen och hur detta gynnar kvinnor med låga pensioner 

genom yttrandet: ”När vi sänker pensionärskatten och höjer bostadstilläggen får d främst till 

kvinnor m låga pensioner”.
90

 Sakförhållandet beskriver att partiet tagit två politiska beslut 

som gynnar en grupp kvinnor med bristfällig ekonomi. När Socialdemokraterna indikerar att 

de tagit politiska beslut som gynnar en grupp utsatta kvinnor så indikerar de hur de arbetar för 

ökad jämställdhet genom konkreta beslut. Detta gör att påståendet kan vara att man bör 

sympatisera med dem på grund av det. Garantin i argumentationen kan därmed vara en tanke 

om att politiker bör verka för att hjälpa speciellt utsatta kvinnor. Det går inte att urskilja någon 

styrkemarkör, vederläggning eller stöd för argumentationen.  

Inlägg 24 konstaterar hur: ”Vår tredje vikta månad får fler pappor att stanna hemma. Bättre 

för bättre hälsa & rättvisa löner för kvinnor”.
91

 Texten pekar på ett sakförhållande där 

Socialdemokraterna tagit politiska beslut som har en positiv inverkan i jämställdhetsfrågan. 
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Påståendet kan återigen ses som att man bör sympatisera med Socialdemokraterna eftersom 

de aktivt arbetar för jämställdhet genom politiska beslut. Garantin som förbinder påståendet 

med sakförhållandet är därmed att det är en allmän åsikt att det är önskvärt att fler pappor 

väljer att vara lediga. Det går att finna ytterligare stöd för argumentationen när man visar på 

hur detta leder till bättre hälsa och mer rättvisa löner för kvinnor. Någon utmärkande 

styrkemarkör eller vederläggning går inte att uttolka i argumentationen.  

Inlägg 25 i urvalet behandlar mäns våld mot kvinnor: ”Stopp för mäns våld mot kvinnor! 

Därför har vi en ny politik med mer pengar och konkreta åtgärder”.
92

 Sakförhållandet är att 

Socialdemokraterna har en ny politik som innebär åtgärder för att stoppa mäns våld mot 

kvinnor. Påståendet är att man bör sympatisera med Socialdemokraterna på grund av deras 

verksamhetsplan när det handlar om mäns våld mot kvinnor. Garantin som man förlitar sig på 

i argumentationen är tanken om att åtgärder krävs för att förhindra mäns våld mot kvinnor. 

Utmärkande stöd, styrkemarkör eller vederläggning saknas i argumentationen.  

I inlägg 26 finner man yttrandet: ”Det är en fråga om frihet, makt och pengar, liv och död”.
93

 

Ur denna text kan man göra en rad olika tolkningar av innebörden och vad man argumenterar 

för. Eftersom inlägget publicerades på internationella kvinnodagen är en möjlig tolkning av 

sakförhållandet att jämställdheten är viktig ur flertalet perspektiv. Genom att indikera en 

medvetenhet om hur viktig frågan är ur en rad olika perspektiv och aktualisera 

jämställdhetsfrågans betydelse söker Socialdemokraterna sympati för sin egen politik. En 

möjlig tolkning av påståendet är därmed att man bör sympatisera med Socialdemokraterna. 

Garantin som förbinder påstående med sakförhållande är att man föredrar ett parti som är 

medveten om hur viktigt arbetet med jämställdhet är ur flera olika perspektiv. Inom 

argumentationen finns ingen ytterligare information som stöd eller styrkemarkörer eller 

vederläggning.  
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Inlägg 27 innehåller yttrandet: ”NEJ det har inte gått för långt- jämställdheten SKA gå 

längre”.
94

 Budskapet kan tänkas hänvisa till att jämställdhetsfrågan är någonting som kommit 

långt med men som alltid kan komma att gå ännu längre. Sakförhållandet man presenterar 

antyder att arbete för ökad jämställdhet har kommit långt men genom politik kan man handla 

för att få samhället ännu mer jämställt och därmed bidra till en ännu bättre situation för 

medborgare. Påståendet skulle utifrån denna tolkning innebära att man ska rösta på 

Socialdemokraterna på grund av deras åsikt i hur viktigt ett fortsatt jämställdhetsarbete är. 

Garantin är således att publiken anser att jämställdheten är en viktig politisk fråga som fortsatt 

ska hanteras. Inlägget innehar en styrkemarkör i form av ordet ”SKA” som indikerar med 

vilken säkerhet arbetet för ökad jämställdhet ska fortsätta. I övrigt saknad stöd och 

vederläggning.  

Inlägg 29 beskriver hur utrikesminister Margot Wallström ska delta i det första digitala mötet 

med andra kvinnliga utrikesministrar. Inlägget är publicerat med texten: ”the world’s first 

public digital meeting of female foreign ministers.”
95

 Sakförhållandet är därmed att 

Socialdemokraterna främjar jämställdhet på internationellnivå i politiska sammanhang. 

Socialdemokraterna antyder en medvetenhet om jämställdhet och visar att de aktivt arbetar för 

jämställdhetsfrågan dels genom att framhålla en kvinna på en framstående politisk post men 

också genom att indikera att jämställdhetsarbete är någonting man vill främja och inom 

världspolitiken. Påståendet i argumentationen kan därmed vara att man bör sympatisera med 

Socialdemokraterna på grund av detta. Garantin som förbinder påståendet med 

sakförhållandet är att publiken ser det som önskvärt att jämställdhetsarbete bör ske på högre 

politiska instanser och även internationellt. Ur argumentationen går inte att finna ytterligare 

information som stöd för garantin. Det finns också en avsaknad av styrkemarkörer och 

vederläggning.  
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Pension 

Inlägg 16 och 17 behandlar på olika sätt pension. Inlägg 16 innehar uttalandet: ”Har du 

arbetat hårt ett helt yrkesliv så ska du ha en trygg pension. Ingen ska riskera att bli lurad.”
 96

 

Sakförhållandet som går att urskilja är att Socialdemokraterna verkar för en rättvis och trygg 

pension. Påståendet är därmed implicit att man ska sympatisera med Socialdemokraterna på 

grund av deras politiska ställningstagande till sakförhållandet. Garantin är att publiken anser 

att personer som pensionerat sig har rätt att vara ekonomiskt trygga och inte riskera att bli 

lurade. Det går inte att finna någon tydlig vederläggning. Ordet ”ska” indikerar med vilken 

säkerhet man påstår att personer ska ha en trygg pension. Det går inte att urskilja direkt stöd 

för garantin i inlägget.  

Inlägg 17 beskriver hur man vill sänka pensionärskatten genom yttrandet: ”Lön och pension 

ska beskattas lika – vi är beredda att ta ett ytterligare steg för att sluta klyftan.”
97

 samt ”Ny 

sänkning av pensionärskatten på gång”.
98

 Sakförhållandet som presenteras är att lön och 

pension ska beskattas lika och hur Socialdemokraterna vill agera för det genom att ta beslut 

för en sänkning av pensionärskatten. Eftersom Socialdemokraterna indikerar beslut för bättre 

villkor för pensionärer söker de sympatisörer genom att antyda detta. Påståendet är således att 

man bör sympatisera med Socialdemokraterna. Garantin man utgår från är att villkoren för 

pensionärer bör förbättras. Det går inte att finna något explicit stöd för argumentationen och 

inte heller någon vederläggning eller tydlig styrkemarkör.  

Sjukvård 

Inlägg 19 beskriver ett nytt lagförslag med uttalandet: ”Nytt lagförslag: sjukskrivna ska inte 

behöva sig för att få sjukpenning indragen retroaktivt.”
99

 Det finns också ytterligare text i 

inlägget som lyder: ”Därför lägger vi nu fram ett förslag som ska trygga ekonomin för dig 

som är sjukskriven. Inga avslag ska kunna ske i efterhand och din sjukpenninggrundade 
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inkomst ska vara skyddad under hela din sjukskrivning”.
100

 Sakförhållandet som presenteras 

är att sjukskrivna i dagsläget kan få sin sjukpenning indragen retroaktivt och att 

Socialdemokraterna lägger fram förslag som ska förhindra detta. Påståendet är därmed att 

man bör sympatisera med Socialdemokraterna på grund av deras politiska gärning för bättre 

villkor för sjukskrivna. Garantin som förbinder påståendet med sakförhållandet är tanken om 

att sjukskrivna inte ska behöva oroa sig för sin ekonomi. I inlägget går att finna stöd till 

argumentationen bland annat genom texten: ”SVENSKA MODELLEN SKA UTVECKLAS 

INTE AVVECKLAS”.
 101

 Att de hänvisar till den svenska modellen som fungerar som stöd 

till garantin eftersom den indikerar en politisk tanke som varit en del den svenska 

arbetarkulturen under en tid.
102

 

Inlägg 20 har uttalandet: ”Kl 21:15 debatterar sjukvårdsminister @gabrielwikstrom med 

@anderwjonsson i kvällens #svtagenda. Missa inte!”
 103

 Ser man till artikeln som länkas till 

handlar debatten om undersköterskornas vantrivsel inom äldreomsorgen. Även om inlägget 

snarast kan se som informativt så kan det ändå vara argumenterande. Att föra en debatt 

handlar om att övertyga en grupp åhörare i en avgränsad fråga, att informera om en sådan äger 

rum indikerar hur man vill övertyga en publik om den egna politiska ståndpunkten i den 

frågan. Sakförhållandet är undersköterkor vantrivs i äldreomsorgen. Påståendet som kan 

härledas ur att informera om detta är att de ser frågan som viktig för deras politik eftersom de 

också har historiska band till frågor om bland annat arbetsvillkor varför man också bör 

sympatisera med dem. Garantin som förbinder påstående med sakförhållande är tanken om en 

politik som verkar för goda arbetsvillkor. Det går inte att urskilja stöd för garantin. Det går 

inte heller att urskilja någon styrkemarkör eller vederläggning i inlägget. 
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Försvaret 

Inlägg 18 är publicerat med yttrandet: ”Nu återinf värnplikten! Hultqvist: ”Ska vi ha fulla och 

övade krigsförb så måste det frivilliga syst kompl värnplikt”.
104

 Sakförhållandet är att 

värnplikten återinförs eftersom det frivilliga systemet för övade krigsförband måste 

kompletteras. Eftersom Socialdemokraterna indikerar hur deras politiker resonerar kring 

frågan om återinförd värnplikt indikerar de också en partipolitik som verkar för detta. 

Påståendet är därmed att man bör sympatisera med Socialdemokraterna på grund av deras 

politiska ställningstagande i frågan. Garantin är således att värnplikten är någonting som är 

åtråvärt av publiken. Det finns varken styrkemarkör, stöd eller vederläggning som stärker 

validiteten i argumentationen. 

Ekonomi 

Inlägg 30 beskriver hur: ”SDs budget skulle lämna ett svart hål i Sv kommuner och 

landsting”.
105

 Man länkar också till en debattartikel som beskriver hur ”SD:s politik skulle 

skapa kaos i kommunerna”.
106

 Sakförhållandet som presenteras är hur SD presenterat en 

budget som inte fungerar i praktiken. Genom att antyda SD som mindre fördelaktiga än 

Socialdemokraterna ur ett ekonomiskt perspektiv är en möjlig tolkning av påståendet att man 

ska sympatisera med Socialdemokraterna. Garantin i argumentationen är att publiken ser 

hållbar ekonomi som åtråvärd ur ett politiskt perspektiv. Det går inte att urskilja stöd eller 

vederläggning i inlägget. Ordvalen ”svart hål” kan dock förstärka påståendet om effekten av 

SD:s budget och fungerar därmed som styrkemarkör  

8.2.2. Inferentiella topiker 

I nio inlägg av Socialdemokraterna behandlas den heuristiska topiken jämställdhet, de utgår 

från pension respektive sjukvård i två av sina inlägg. Försvaret och ekonomi är utgångspunkt i 

ett inlägg vardera. Det går att utläsa tydliga tendenser hos socialdemokraterna i hur de befogar 

slutsatserna man kan finna i deras argumentation. I sex inlägg så beskriver de politiska 
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gärningar som partiet genomdrivit vilka fått positiva konsekvenser för samhället.
107

 Det är 

genom att visa på positiva konsekvenser av sin partipolitik som de befogar slutsatsen att man 

ska sympatisera med dem och deras framtida politik vilket alltså kan ses som en inferentiell 

topik. I sex inlägg så utgår de från att beskriva en samhällsproblematik och sedan presentera 

en konkret åtgärd för att lösa den, här kan man alltså tala om den inferentiella topiken 

problemlösning.
108

 De indikerar alltså också en form av auktoritet i sin vilja och förmåga att 

driva igenom politiska beslut vilket motiverar påståendet i att man ska sympatisera med dem.  

8.2.3. Kognitiva topiker 

Vid en överblick av Socialdemokraternas twitterflöde under perioden för urvalet så kan man 

också se vissa tendenser som är intressanta för uppsatsens topiska perspektiv. Åtta av femton 

inlägg behandlar på olika sätt den heuristiska topiken jämställdhet.
109

  

Vi kan tydligt se hur man argumenterar för sin politik genom att peka på hur man faktiskt 

agerar och går tillväga ur ett jämställdhetsperspektiv i den regerande ställning som partiet har. 

Man låter exempelvis individer uttala sig om hur partiet arbetar för ökad jämställdhet i vissa 

frågor. Under perioden för urvalet för denna uppsats förde sig Socialdemokraterna med ett 

tema under parollen #femgov där de också uttryckligen beskriver hur de är en feministisk 

regering. Att många inlägg berör feminism på olika sätt beror med största sannolikhet på att 

den åttonde mars är internationella kvinnodagen. En dag som uppmärksammar kvinnor och 

kvinnans situation i världen och hur den ser ut ur ett jämställdhetsperspektiv. De indikerar 

också hur viktig jämställdheten är eftersom den är synonym med frihet och rättvisa. De 

beskriver hur deras jämställda politik förbättrar arbetsvillkor, minimerar könsroller samt 

hjälper speciellt utsatta kvinnor. De pekar också på hur deras politiska jämställdhetsarbete ska 

förhindra mäns våld mot kvinnor och hur det kan vara en fråga om liv och död. 

Socialdemokraterna antyder också hur viktigt det är att läsaren förstår att jämställdheten har 
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kommit långt men att den kan nå längre, både nationellt som internationellt, speciellt genom 

deras partipolitik. Utöver jämställdhet behandlar Socialdemokraterna också pension genom att 

appellera till en publik som anser att ekonomisk trygghet för pensionerade är en viktig politisk 

fråga. De tilltalar också en publik som anser att villkoren för pensionärer överhuvudtaget 

måste förbättras.  

Socialdemokraterna indikerar alltså i majoritet möjligheter med jämställdhet och de problem 

man fortfarande står inför i frågan. De utgår alltså till stor del inom urvalet för uppsatsen från 

den kollektivt delade svenska förståelsen för jämställdhet som samhället anammar. Genom att 

åskådliggöra detta för publiken så indikerar de också för publiken hur de genom sin 

demokratiska röst kan påverka jämställdhetsarbetet genom att rösta på Socialdemokraterna. 

För att förstå topiken jämställdhet ur ett kognitivt perspektiv kan vi alltså benämna den som 

tanken om det jämställda samhället.  

8.3. Moderaterna 

Här analyseras samtliga av de 15 insamlade inläggen från Moderaternas twitterflöde. 

8.3.1. Argumentationsanalys av heuristiska topiker 

Under denna rubrik redogörs för den konkreta argumentationen i varje enskilt inlägg som 

kategoriserats utifrån den heuristiska topik de kan tillskrivas. 

Kriminalitet 

Moderaterna länkar till en artikel på news55.se i inlägg 35. I artikeln lyfter partimedlemmen 

Beatrice Ask problem med att brottsligheten har börjat drabba allt fler äldre. Texten som går 

att utläsa ur inlägget är: ”Dags att ta brotten mot äldre på allvar”
110

. Sakförhållandet som 

framkommer är ökad brottslighet riktad mot äldre och hur Moderaterna strävar efter att 

förhindra detta. Påståendet är därmed att man ska sympatisera för moderaterna och deras 

politiska åtagande i att lyfta problematiken. Garantin som binder påstående och 

sakförhållande är därmed att äldre borde känna sig trygga. Ur inlägget kan man finna stöd för 
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garantin genom den introducerande texten till inlägget som Moderaterna länkar till, där 

beskrivs med statistik hur äldre känner sig mer otrygga än för två år sedan. Det går dock inte 

att finna direkta styrkemarkörer eller eventuell vederläggning i argumentationen.  

I inlägg 38 indikerar Moderaterna att det är allvarligt att antalet inre utlänningskontroller 

minskar samtidigt som skuggsamhället växer. Inlägget länkar också till en artikel från 

Sydsvenskan där rubriken är: ”polisen befarar växande skuggsamhälle”.
111

 Sakförhållandet 

man utgår från i argumentationen är att skuggsamhället tilltar. De indikerar en oro för nämnda 

samhällsproblematik genom att hänvisa till polisens uppfattning av densamma. Påståendet i 

argumentationen är implicit att man ska sympatisera med moderaterna på grund av deras 

politiska intressen i att lyfta och behandla problemen med skuggsamhällen. Garantin i 

argumentationen är således att publiken ser skuggsamhällen som ett problem som behöver 

åtgärdas på politisk nivå. Stöd som underbygger garantin är att även myndigheten polisen 

involveras för att stärka trosföreställningen om växande skuggsamhällen. Moderaterna söker 

alltså skapa opinion utifrån en doxa där skuggsamhällen inte är önskvärt och därmed ett 

problem som man vill se en politisk lösning på. Ur inlägget går inte att utläsa någon tydlig 

styrkemarkör eller eventuell vederläggning.  

Inlägg 41 av Moderaterna beskriver hur: ”Malmö kan bli säkrare med förbudszoner för 

kriminella”.
112

 Sakförhållandet som presenteras är att Malmö kan bli säkrare med hjälp av 

förbudszoner för kriminella. Påståendet är därmed att man ska sympatisera med Moderaterna 

och deras förslag om att införa förbudszoner. Garantin som förbinder dessa påståenden kan 

tänkas baseras på den allmänna synpunkten att Malmö har drabbats av kriminalitet som 

behöver åtgärdas genom politisk handling. Ur inlägget går inte att urskilja någon 

styrkemarkör, stöd eller vederläggning.  

I inlägg 43 uppmärksammar Moderaterna en dom som fallit i ett rättsfall angående våldtäkt 

som genomförts av fem ungdomar gentemot en minderårig pojke. Inläggets text är som följer: 
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”Det måste leda till tydliga konsekvenser när man begår så fruktansvärda brott”.
113

 En möjlig 

tolkning av sakförhållandet är att brott av liknande karaktär ofta har för lindriga konsekvenser 

för förövarna. Påståendet är att brott av liknande karaktär bör beststraffas hårdare. Genom att 

göra detta så indikerar Moderaterna hur deras politik verkar för sådana beslut varför en publik 

som sympatiserar med den åsikten också bör sympatisera med dem. Garantin i 

argumentationen är att det finns en allmän åsikt om det borde finnas tydligare straff när det 

handlar om brott av särskild grym karaktär. Det går att urskilja en styrkemarkör i form av 

ordet ”fruktansvärt” som indikerar den hemska naturen av brottet som begåtts. Det går dock 

inte att urskilja stöd eller vederläggning i argumentationen.  

Jämställdhet 

Inlägg 39 är publicerat på internationella kvinnodagen. Den innefattar ett citat av Elisabeth 

Svan som menar att: ”Vi är på rätt väg, men det finns flera utmaningar kvar och mycket att 

göra för jämställdheten”.
114

 Sakförhållandet är informationen om att det finns mer att göra ur 

ett jämställdhetsperspektiv. Påståendet är att jämställdheten implicit kan nå längre med 

Moderaternas inflytande. Garantin som man kan anta ligger till grund för argumentationen är 

tanken om ett mer jämställt samhälle. I denna argumentation kan man urskilja vederläggning 

genom att man skyddar sig mot eventuella invändningar om att Sverige inte skulle vara 

jämställt. Vi kan finna styrkemarkör i ordet ”mycket” som indikerar hur många möjligheter 

det finns för ytterligare förändring. Det finns dock inget stöd för garantin i inlägget. Inlägg 42 

indikerar samma sak som i inlägg 39 fast med orden: ”Arbetet för jämställdhet fortsätter”.
115

 

Alla element i argumentationen kan liknas vid de i inlägg 39 men utan vederläggning eller 

styrkemarkör.  

Inlägg 40 hänvisar till en intervju med den Moderata politikern Elisabeth Svan som talar om 

jämställdhet. I inlägget finns uttalandet: ”Fokus på arbetsmarknaden och arbetsmiljö så att 
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kvinnor klarar av att jobba hela arbetslivet och får en god pension”.
116

 Texten indikerar en 

påstående som kan förstås som att man söker sympati för Moderaterna genom deras 

jämställdhetsarbete. Sakförhållandet är därmed informationen om att partiet vill satsa på 

arbetsmarkanden och arbetsmiljön för att främja kvinnornas pension. Garantin som 

argumentationen lutar mot kan därmed tänkas vara att politiker bör verka för en mer jämställd 

arbetsmiljö. Ur inlägget går inte att urskilja någon vederläggning, styrkemarkör eller något 

stöd. 

Inlägg 44 är publicerat med yttrandet: ”Grattis Jennifer! Blivande moderatkollega som vunnit 

pris på Swedish Alliance for Women in Sports!”
117

 Sakförhållandet är att en av deras blivande 

kollegor vunnit pris för sin förmåga att vara en förebild, förändra och våga ta plats. Påståendet 

kan implicit vara att man bör sympatisera med Moderaterna eftersom de hyllar, uppskattar 

och innehar unga och framgångsrika kvinnliga politiker. Garantin som förbinder dessa är att 

framgångsrika och föredömliga kvinnor är någonting som bör eftersträvas i politiska 

sammanhang. Det går inte att urskilja stöd, vederläggning eller styrkemarkör ur inlägget.  

Inrikespolitik 

Inlägg 32 länkar till en debattartikel i Aftonbladet. Artikeln hänvisar till en politiker från 

Moderaterna som indikerar på vilket sätt Socialdemokraterna inte tar tag i vissa problem 

såsom utanförskap och sjukvård. Inläggets text lyder: ”Sverige behöver ett ledarskap som tar 

tag i de problemen som finns”.
118

 Sakförhållandet kan förstås som hur Socialdemokraterna 

inte tar tag i problem som finns. Påståendet kan återigen ses som att Moderaterna söker 

sympati för sitt eget parti då de indikerar bristande ledarskap hos den sittande regeringen och 

implicit framlägger hur de därmed är ett bättre alternativ. Garantin som förbinder 

sakförhållandet med påståendet är att publiken anammar ett politiskt ledarskap som tar tag i 

de problem som finns i samhället. Ur argumentationen går inte att urskilja någon 
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styrkemarkör i form av ord som stärker säkerheten i det som påstås. Det finns inte heller något 

stöd för garantin. Inte heller någon vederläggning går att utläsa ur argumentationen.  

Inlägg 36 beskriver hur: ”Ylva Johanssons (S) bristande kunskap om sexualbrott är farlig.”
119

 

I detta inlägg så kritiserar Moderaterna en Socialdemokratisk politiker genom att belysa 

dennes bristande kompetens om brott av sexuell natur vilket också kan förstås som 

sakförhållandet. Påståendet i inlägget är att en socialdemokratisk politiker är inkompetent. En 

möjlig garanti för argumentationen är att politiker bör besitta kunskap inom de ämnen de 

behandlar. En ingress till inlägget går att finna som citerar Elisabeth Svan, en politiker 

verksam inom Moderaterna: ”vi politiker måste alltid sträva efter att beskriva verkligheten 

baserat på fakta. Annars riskerar vi ökad populism.”
120

 Denna text fungerar som stöd till 

garantin där det är åtråvärt att politiker väljer att beskriva verkligheten som den ser ut med 

hjälp av kunskap om densamma. Därmed är ett möjligt mer implicit påstående att man bör 

sympatisera med Moderaterna eftersom de är mer kunniga än Socialdemokraterna vad gäller 

brott av sexuell natur samt hur de arbetar för att minska populism. Eventuella styrkemarkörer 

går att finna genom exempelvis ordet ”farlig”, som är ett känsloladdat ord som indikerar en 

allvarlig påverkan av bristande kunskaper och därmed stärker innebörden av påståendet.  

Försvaret 

Inlägg 33 hänvisar till en artikel där Anna Kinberg Batra och Hans Wallmark hävdar att 

Sveriges försvar måste stå i proportion till verkligheten. Texten i inlägget beskriver hur: 

”Verkligheten måste styra Sveriges försvar”.
121

 Sakförhållandet är att Sveriges försvar inte 

reflekterar den världsbild som för närvarande finns i världen, genom länken till artikeln går 

också urskilja att Moderaterna de har föreslagit ett anslag på 8,5 miljarder kronor till 

försvaret. Då Moderaterna menar att försvaret inte är tillräckligt rustat för världsläget och hur 

de har ett förslag som skulle förändra detta är en möjlig tolkning av påståendet att man ska 

sympatisera med Moderaterna på grund av detta. Det som förbinder påstående med 
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sakförhållandet är således garantin att publiken ser det som nödvändigt att det svenska 

försvaret motsvarar de förhållanden som finns i världen. Stöd för garantin går att utläsa i ordet 

”verkligheten” som implicit pekar på ett världsläge av instabilitet och krig som därmed skulle 

innebära att Sveriges förmåga att försvara sig borde reflektera det världsläget. En 

styrkemarkör går att finna i ordet ”måste”, ett värdeord som indikerar säkerheten i påståendet. 

Ur argumentationen går inte att urskilja någon vederläggning.  

Inlägg 34 föreställer en bild på Karin Enström, en partimedlem som enligt inläggstexten är 

vice ordförande i utrikesutskottet. Inlägget är publicerat tillsammans med yttrandet: ”Bra att 

Sv har varit med och tagit sitt ansvar för internationell säkerhet, även om uppgiften i 

Afghanistan var svår”.
122

 Sakförhållandet är att Sverige och har varit med och arbetat med 

säkerhet även på internationell nivå och hur Moderaternas politik stödjer detta. Genom att 

lyfta denna fråga indikerar Moderaterna att de anser att det politiska ansvaret för internationell 

säkerhet är viktigt, detta gör också att de argumenterar för att man ska sympatisera med deras 

politik på grund av deras politiska intressen för detta. Garantin som förbinder påstående med 

sakförhållande är därmed en tanke om att säkerhetsarbete på internationell är någonting som 

bör eftersträvas. Inget tydligt stöd för garantin eller eventuella styrkemarkörer eller 

vederläggningar går att finna i argumentationen.  

Utrikespolitik  

I inlägg 37 beskriver Moderaterna hur de är av åsikt att man måste ta frågan angående Brexit 

på större allvar. Texten i inlägget beskriver hur: ”Sverige måste höja rösten i Brexit-

frågan”.
123

 Sakförhållandet är att det är allvarligt att Storbritannien lämnar EU och hur det är 

viktigt att Sverige tar det på allvar och behandlar frågan samt hur den Moderata politiken ser 

frågan som central på en politisk nivå. Påståendet är att man ska sympatisera med 

Moderaterna eftersom de tar frågan om Brexit och frågor som rör EU allvarligt. Garantin som 

förbinder dessa är därmed baserad på att publiken vill att politiker ska agera i frågan i en 

större utsträckning eftersom den har en påverkan på medborgare. En styrkemarkör som 
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indikerar det viktiga i påståendet är ordet ”måste”. I övrigt går inte att urskilja något explicit 

stöd för garantin eller vederläggning.  

Inlägg 45 beskriver hur den moderata partiledaren Anna Kinberg-Batra håller föredrag för den 

Norska motsvarigheten till Moderaterna. Yttrandet i inlägget beskriver hur: ”Vår politik 

behövs. Viktigt med sammanhållning mellan systerpartierna”.
124

 Påståendet är att liknande 

politiska åsikter bör ha sammanhållning internationellt. Sakförhållandet är att Moderaternas 

partiledare menar att den politiska gärningen de båda partierna står för behövs likväl som 

sammanhållning över landsgränser. Garantin som förbinder dessa baseras på den allmänna 

åsikten att politik bör vara gränsöverskridande samt hur den moderata politiken är viktig. Ur 

argumentationen går inte att finna stöd vederläggning eller eventuella styrkemarkörer.  

Ekonomi 

Inlägg 31 är ett inlägg som länkar till en artikel i dagens industri där moderaten Ulf 

Kristersson menar att man ska stoppa ändringen av 3:12 reglerna, en form av högre skattesats 

för småföretagare jämfört med stora företag.
125

 Texten till inlägget är: ”Stoppa regeringens 

ändring av 3:12 reglerna.”
126

 Sakförhållandet är informationen är informationen om att 

regeringen ska genomföra denna ändring och att Moderaterna vill stoppa förslaget. 

Moderaterna indikerar att regeringen ändrar ett regelverk och hur det får negativa 

konsekvenser. Detta kombinerat med det egna uttalade mottycket till beslutet möjlig gör en 

tolkning av påståendet som att man ska sympatisera med Moderaterna dels för deras politiska 

åsikt i frågan men också för att de är ett mer fördelaktigt val än Socialdemokraterna. Garantin 

som förbinder påstående med sakförhållande baseras på publikens uppfattning om att en 

högre skattesats för småföretagare inte är att föredra. Ingen styrkemarkör, vederläggning eller 

stöd går att urskilja ur argumentationen.  
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8.3.2. Inferentiella topiker 

I fyra fall utgår Moderaternas inlägg från den heuristiska topiken kriminalitet, tre inlägg 

behandlar jämställdhet, inrikes- samt utrikespolitiska frågor behandlas respektive två gånger, 

de utgår också från ekonomi en gång. Moderaterna befogar sina slutsatser genom att peka på 

vilka åtgärder deras politik har för att åtgärda samhällsproblem i sex inlägg, man kan alltså 

tala om den inferentiella topiken problemlösning som det som befogar slutsatsen.
127

 Likt de 

andra partierna så utgår Moderaterna i stor utsträckning från de inferentiella topikerna 

auktoritet och positiv konsekvens vilket också är det som berättigar slutsatsen i varför man bör 

sympatisera med dem. I tre av inläggen framkommer endast hur Moderaterna tar problemet på 

allvar, de indikerar alltså ingen konkret åtgärd eller lösning utan uppmärksammar endast 

problemet.
128

 Istället så indikerar de hur de skiljer sig från övriga partier som då antas inte ta 

problemet på allvar i liknande utsträckning, det är alltså den inferentiella topiken skillnad som 

befogar påståendet att de har en mer attraktiv politik än sina politiska rivaler. 

8.3.3. Kognitiva topiker 

Ser vi till Moderaternas twitterflöde kan vi inte se några heuristiska topiker som framstår i 

majoritet. Deras tweets fokuserar på många olika frågor tillskillnad från de andra partierna 

som hade en tydlig återkommande heuristisk topik under perioden för urvalet. I fem fall 

behandlar de kriminalitet och i fyra fall jämställdhet vilka är de utgångspunkter som 

behandlas i störst utsträckning. Moderaterna utgår från problem med kriminalitet genom att 

bland annat visa hur den äldre generationen är särskilt utsatt men också genom att påvisa 

tilltagande skuggsamhällen i Sverige.  

Genom att utgå från Malmö så indikerar de också konkret åtgärd för den ökade kriminaliteten. 

De är också av åsikt att man borde skärpa lagstiftningen när det gäller brott av sexuell natur. 

Som tidigare presenterats under den kognitiva förståelsen för Sverigedemokraternas kognitiva 

topikanvänding är kriminalitet ett inslag i samhället som de flesta förkastar. Genom att 

presentera en partipolitik som indikerar oro och möjlig åtgärd för dessa problem appellerar 
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Moderaterna till den publik som är av åsikt att det bör behandlas på en politisk nivå. Vi kan 

alltså se att de i en viss utsträckning utgår från den kognitiva topiken det trygga samhället.  

Att behandla topiken jämställdhet och påpeka vilken positiv inverkan de kan ha för dess 

utveckling appellerar de, som Socialdemokraterna, till en vedertagen doxa som är väletablerad 

i samhället. De indikerar bland annat hur deras politik innebär beslut för en mer jämställd 

arbetsmiljö. I ett inlägg lyfter de en framtida Moderat politiker som feministisk förebild. Som 

presenterats under en förståelse för Socialdemokraternas kognitiva användning av topiker har 

jämställdhet en kulturell förankring och anknytning till Sverige. Genom att presentera hur de 

agerar för ett mer jämställt samhälle så har de därmed möjlighet att appellera till en väldigt 

stor publik. Här kan vi alltså se att de också i viss mån utgår från den kognitiva topiken det 

jämställda samhället.  

De indikerar också hur de innehar ett politiskt ledarskap som i större utsträckning tar tag i 

varierade samhällsproblem både på nationell och på internationell nivå. En vedertagen tanke 

är att Sverige som nation behöver ett ledarskap som tar tag i samhällsproblem och verkar för 

att åtgärda dem och Moderaterna försöker genom sina inlägg appellera till den publiken. Det 

kan också förmodas finnas en kollektiv åsikt i samhället som anammar ett försvar som 

reflekterar den bilden av världsläget, Moderaterna appellerar genom sina inlägg till den 

publiken och söker genom den kognitiva förståelsen för försvarsfrågor sympati för sin 

partipolitik. En samlad förståelse för Moderaternas kognitiva topikanvändning antyder hur de 

appellerar genom tanken om en mångsidig politik, som behöver behandla en rad olika 

perspektiv.  

9. Slutsatser och diskussion 

Här sammanfattas resultatet utifrån analysen och kopplas till uppsatsens frågeställningar. En 

övergripande diskussion om analysresultatet ger en djupare och mer komplett förståelse för 

studiens konklusioner, diskussionen lyfter också relevanta frågor för framtida studier.  

9.1. Slutsatser 

Här sammanfattas svaren på de ursprungliga frågeställningarna i studien. 
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9.1.1. Utifrån vilka topiker argumenterar respektive parti? 

SD använder sig av de heuristiska topikerna kriminalitet, jämställdhet, välfärd och 

utrikespolitik. Utifrån dessa topiker appellerar SD till en publik vars doxa präglas av 

upplevelsen av ett otryggt samhälle med samhällsproblem. SD använder sig av den 

inferentiella topiken vi-de i sitt förhållande till den sittande regering som påstås visa 

handlingsförlamning inför SD:s valda heuristiska topiker där argumentationen ofta utgår från 

den kognitiva topiken det trygga samhället. Partiet baserar sin argumentation på garantier i 

form av enkla handlingskraftiga lösningar som underbygger en känsla av vi mot dem i det 

politiska budskapet och de inferentiella topikerna som är mest förekommande är just vi-de, 

auktoritet samt problemlösning. 

Socialdemokraterna argumenterar genom de heuristiska topikerna jämställdhet, pension, 

sjukvård, försvar och ekonomi. De utgår de från en doxa som präglas av en nutidspolitik där 

man kommenterar aktuella händelser, exempelvis jämställdhet i samband med den 

internationella kvinnodagen. Det jämställda samhället är alltså en framträdande kognitiv topik 

för partiet. Argumenten utgår från garantier i form av tidigare politiska gärningar och framtida 

lösningar, de inferentiella topikerna man använder kan alltså benämnas som positiv 

konskevens, problemlösning och auktoritet.  

Moderaterna använder fler heuristiska topiker än de andra partierna då de utgår från 

kriminalitet, jämställdhet, inrikes- och utrikespolitik samt ekonomi. Genom att visa ett 

engagemang för fler topiker strävar man efter att appellera till publiken genom att 

åskådliggöra en politisk medvetenhet om ett flertal kärnfrågor. Vilket gör de appellerar till en 

publik som anser att en mångsidig politik, en kognitiv topik som Moderaterna använder, ska 

prägla den politik som styr landet. En möjlig effekt av detta är att Moderaterna genom en 

kognitiv förståelse för topiker fångar nya politiska anhängare vars doxa kanske skiljer sig mer 

från varandra än följare i andra partier. De inferentiella topiker Moderaterna använder är 

bland annat, liksom de andra partierna, problemlösning, auktoritet och positiv konsekvens 

men också skillnad. 

Gemensamt för de olika partierna är hur de ur en inferentiell förståelse bevisar sina 

påståenden genom att peka på samhällsproblem och sedan beskriva hur konkreta politiska 

åtgärder kan användas för att åtgärda det. De utgår alltså från problemlösning när de drar sina 
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slutsatser. Socialdemokraterna som regeringsparti tenderar att i större utsträckning än de 

andra partierna peka på hur deras genomförda politiska gärningar haft en positiv konsekvens 

för samhället. De övriga två partierna har gemensamt att de i olika omfattning indikerar 

brister hos regeringen. SD befogar detta genom en utpräglat vi-de argumentation medan 

Moderaterna markerar skillnad mellan sin partipolitik och regeringens.  

9.1.2. Vad utmärker de olika partierna i deras sätt att argumentera utifrån topiker på 

Twitter? 

Under denna rubrik sammanfattas de slutsatser som besvarar studiens andra frågeställning. 

9.1.2.1. Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraternas argumentation baseras flitigt på antagandet om hur kriminalitet och 

terrorhot bör avfärdas och åtgärdas. Ur en inferentiell förståelse är det tydligt att många 

påståenden som görs indikerar att en röst på SD innebär kraftfulla åtgärder för dessa. I sex 

inlägg är sakförhållandet som presenteras är inte alltid helt vedertagen information.
129

 Läsaren 

måste själv konstatera det utifrån hur SD presenterar befintliga problem. Informationen 

backas sällan upp med konkret fakta från utomstående part för att bevisa legitimiteten i 

sakförhållandet. Oavsett hur väl Sverigedemokraterna argumenterar från sakförhållande till 

påstående kommer slutsatsen i argumentationen att bli svag om premisserna som förutsätter 

slutsatsen är vag. Detta gör att garantin, om den inte är baserad på högst vedertagen 

information, inte alltid kan ses som en generell regel. Argumentationen saknar därmed 

stundtals validitet eftersom garantin kan ses som osäker. 

Sverigedemokraterna använder sig sällan av vederläggning i sin argumentation, de 

förekommer därför inte eventuella invändningar mot deras påståenden. Det går således ofta att 

undergräva argumentationen i många inlägg. Partiet använder sig frekvent av styrkemarkörer, 

som medför att en publik kan ha lättare att ta till sig av deras påståenden eftersom de 

förstärks.  Då Sverigedemokraternas inlägg många gånger saknar beviskraft i sin 

argumentation är det svårt att bedöma huruvida inläggen innehar relevans eller hållbarhet.  
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Sverigedemokraterna försöker genom sina inlägg visa på en större handlingskraft och kontroll 

i samhällsproblem än den sittande regeringen, även om det inte alltid framgår på vilket sätt 

regeringen skulle tappat eventuell kontroll eller hur handlingskraften skulle vara större i det 

egna partiet. Detta sätt att argumentera kan associeras till fallasin belastad tes eftersom den 

skapar positiva associationer till det egna partiet medan den skapar negativa associationer till 

partier i regeringsställning.
130

 Detta normativa sätt att argumentera kan göra att 

argumentationen blir väldigt platt och trivial men kan få effekt i regeringspartierna får kämpa 

för att återfå legitimitet när de behandlar topikerna kriminalitet eftersom publiken kan ha gett 

större tilltro till Sverigedemokraternas handlingsförmåga i ämnet. 

9.1.2.2. Socialdemokraterna 

Det är tydligt att Socialdemokraterna försöker belysa samhällsproblematiken med ett icke-

jämställt samhälle och verkligen uppmärksamma dessa under den internationella 

kvinnodagen. De har publicerat ett antal inlägg under internationella kvinnodagen och rört sig 

med hashtagen ”#femgov”. De indikerar på vilket sätt de är en feministisk regering och 

använder det som ett argument för sin politik. Partiet appellerar till en vedertagen rådande 

doxa där Sverige är ett framstående land vad gäller jämställdhet och medvetenheten om hur 

viktig den frågan är genomsyrar det svenska samhället. På så sätt söker de finna sympatisörer 

för sin politik under en period när ämnet är extra aktuellt.  

Socialdemokraternas sätt förankra sakförhållanden med påståenden gör att slutsatsen i 

argumentationen får en ökad legitimitet och det innebär att publiken får lättare att köpa deras 

påståenden. Garantin för argumentationen baseras ofta på den djupt förankrade doxan om 

jämställdhetsprincipen som vi lever efter i Sverige. Att garantin är så pass vedertagen i 

samhället gör att den inte behöver ges ytterligare stöd i argumentationen. Socialdemokraterna 

publicerar dock inlägg där argumentationen inte är förankrad i en vedertagen doxa. Ett 

exempel är inlägg18 som utgår helt från en garanti som är beroende av läsarens åsikt om 
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behovet av värnplikten.
131

 Återinförandet av värnplikten är någonting som har diskuterats 

flitigt och behovet av densamma är inte en åsikt som i samma utsträckning som exempelvis 

jämställdhet delas av hela samhället. Detta är ett exempel på när ytterligare stöd i inlägget 

hade stärkt validiteten i argumentationen. Socialdemokraterna rör sig inte ofta med 

vederläggning i sin argumentation, det finns således utrymme att undergräva argumentationen 

i många av deras publicerade inlägg.  

Socialdemokraterna bearbetar topiken jämställdhet genom att visa på en medvetenhet om dess 

positiva effekter på flertalet olika sätt. En publik som anser att den viktigaste politiska 

gärningen i frågan om jämställdhet är att förhindra mäns våld mot kvinnor har därmed samma 

anledning att rösta på Socialdemokraterna som de som anser att sänkta skatter och höjda 

bidrag för utsatta kvinnor är den viktigaste frågan. Detta innebär att garantin för att köpa de 

påståenden de argumenterar för också får en bredd. Hade Socialdemokraterna endast 

behandlat jämställdhetsfrågan utifrån endast en garanti i sin argumentation hade de troligen 

appellerat till en mindre publik.  

9.1.2.3. Moderaterna 

Moderaternas argumentation grundar sig i topiker av varierande slag. Detta påverkarhar hur 

de uppfattas av inläggens läsare. En inferentiell förståelse av inläggen indikerar att man ska 

rösta på Moderaterna på grund av deras mångfacetterade politiska gärningar och intressen. 

Detta tyder på att Moderaterna strävar efter att appellera till en bred publik genom att utgå 

från ett brett spektrum av topiker. Sakförhållandet som presenteras framgår inte alltid explicit 

av inlägget, man hänvisar istället i många fall till information i form av artiklar eller inlägg i 

andra medier. Om läsare inte använder dessa referenser är argumentationen inte alltid 

välgrundad i inläggen. Att referensen finns tillgänglig ökar ändå legitimiteten i påståendet.  

De påståenden som Moderaterna gör, utgår ofta från relativt vaga garantier, exempelvis när de 

hävdar att ”Verkligheten måste styra Sveriges försvar”
132

, ”Dags att ta brotten mot äldre på 
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allvar”
133

, och ”Sverige behöver ett ledarskap som tar tag i de problemen som finns”
134

. Vad 

verkligheten innebär, vilka brott det handlar om och vilka problem regeringen inte tar tag i 

framgår inte. Eftersom dessa vagt formulerade påståenden är förankrade i ytterligare 

information i form av artiklar som också fungerar som stöd för garantin så är deras 

argumentation, trots vag utformning, ofta välgrundad. Dock så saknar argumentationen ofta 

styrkemarkör eller vederläggning. Detta gör att det går lätt att undergräva argumentationen då 

partiet inte påvisar en säkerhet eller undantag i det de påstår. Det går också att urskilja 

argumentation som indikerar brister hos Socialdemokraterna och regeringspartier, exempel på 

detta är inlägg 32 och 36 som indikerar bristande ledarskapsförmåga samt bristande 

kunskaper hos enskilda politiker.
135

 I Moderaternas mest framträdande attribut i de argument 

som analyserats är att de aktualiserar sina inlägg och sin argumentation genom att hänvisa till 

källor som indikerar legitimiteten i det de påstår. 

9.1.2.4. Sammanfattning 

Sverigedemokraterna utgår i stor utsträckning från den heuristiska topiken kriminalitet när de 

argumenterar för sin egen politik på Twitter. Det är framförallt genom att peka på ett 

samhällsproblem och en egen lösning på problemet samt andra partiers eftergivenhet i frågan i 

ett vi-dem perspektiv som Sverigedemokraterna söker sympati för sitt parti, den inferentiella 

topiken problemlösning är därmed framträdande. De utgår ofta från en bild av det trygga 

samhället som medborgarna torde anamma. De sakförhållanden de presenterar utgår inte 

alltid från etablerad information. Garantierna de utgår från är däremot ofta baserade på 

vedertagna åsikter varför publikens tilltro SD:s förklaring av sakförhållandet ofta blir en 

förutsättning för att de köpa SD:s påståenden och sympatisera med dem.  

Socialdemokraterna utgår i hög grad från den heuristiska topiken jämställdhet under denna 

tidsperiod för att skapa partisympatier. De påståenden partiet gör om jämställdhet innehar ofta 

från premisser som kan anses vara välförankrad i doxa eftersom jämställdhetsprincipen är så 
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väl etbalerad i det svenska samhället. De utgår också från den kognitiva topiken det 

jämställda samhället i stor utsträckning. Det är framförallt genom att peka på framtida 

åtgärder och tidigare politiska beslut och den positiva inverkan dessa skulle ha eller haft på 

samhället som Socialdemokraterna skapar sympati för sitt eget parti. Ur en inferentiell 

förståelse är det alltså bland annat genom problemlösning eller positiv konsekvens som partiet 

befogar slutsatserna i sin argumentation.  

Moderaterna utgår från väldigt varierande heuristiska topiker. De argument de anför baseras 

ofta på en positiv inverkan av tilltänkta och framtida politiska gärningar. De utgår inte alltid 

från en vedertagen doxa, beslut om ändrad skattereglering för småföretag eller varför det är 

viktigt att Sverige ”höjer rösten” i Brexit-frågan är inte lika väletablerad som jämställdhet 

eller avsky för kriminalitet. Vi kan alltså anta att de den publik de utgår från är av åsikt att en 

mångsidig politik, alltså politiska åtgärder på många olika instanser, är att föredra. 

Moderaterna hänvisar ofta till utomstående information av icke partipolitiska referenser som 

ger stöd till premisserna sina påståenden såsom exempelvis artiklar. Moderaterna indikerar 

också eftergivenhet hos regeringen men inte i samma utsträckning som SD. Det är genom att 

behandla varierande samhällsproblem och argumentera för sina politiska åtgärder och åsikter i 

dessa frågor som Moderaterna framhåller sin egen politik som fördelaktig och attraktiv för en 

publik, slutsatser befogar de bland annat genom de inferentiella topikerna problemlösning, 

auktoritet samt skillnad.  

9.2. Diskussion  

Vid analysen av vilka topiker som partierna väljer att använda sig av är det tydligt att de har 

olika strategier för att appellera till sin publik.  

Något som är intressant att diskutera är effekten av att behandla många utgångspunkter i en 

återkommande övergripande heuristisk eller kognitiv topik. Socialdemokraterna behandlar 

topiken jämställdhet genom att se till många olika infallsvinklar som hör till samma problem 

eller möjligheter i jämställdhetsfrågan som exempelvis dess effekt för ekonomi, frihet, 

orättvisa osv. Genom att lyfta olika aspekter av möjligheter eller problem i 

jämställdhetsfrågan utgår de ifrån ett större antal argument som förlitar sig på olika garantier. 

Att använda sig av ett bredare spektrum av garantier gör att de utgår från ett större antal 
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samhälleliga värderingar. Socialdemokraterna konkretiserar därmed sin politiska gärning för 

topiken jämställdhet för ett bredare spektrum av publik.  

Sverigedemokraterna lyfter ut den heuristiska topiken kriminalitet men den inferentiella 

utgångspunkten är ofta återkommande likadan och tar sig uttryck genom problemlösning eller 

vi-de. Exempelvis när de indikerar problem med kriminalitet och beskriver exempelvis hur 

regeringen inte tar terrorhotet på allvar och ur deras politik innebär åtgärder. Troligtvis är den 

kognitiva tanken för ökad jämställdhet en mer etablerad tanke hos den svenska befolkningen 

än att det finns stora problem med kriminalitet och terror. Därmed kan man föra en diskussion 

om hur Sverigedemokraterna begränsar sina chanser att övertyga den stora massan att 

sympatisera med deras politik genom sina inlägg, deras frammarsch som etablerat 

riksdagsparti indikerar dock motsatsen. Samma resonemang om hur en bredare publik bör nås 

av ett partis budskap om det har flera utgångspunkter kan appliceras på Moderaternas bredare 

behandling av topiker. Partiet utgår från många olika topiker vilket torde få effekt att deras 

politiska budskapsutövning har en chans att utgå från en större publiks världsuppfattning.  

Det är också intressant att belysa hur partierna väljer att, förmodligen omedvetet, behandla de 

olika förståelserna för topikerna och argumentera inom eller med hjälp av dessa. Det 

reflekterar i viss mån hur de har uppfattat doxan hos den publik de försöker att tilltala. På ett 

sätt kan man alltså tala om inläggen som en reaktion på omvärlden. Sättet partierna 

argumenterar på och de utgångspunker de lyfter inom de topiker som förekommer i majoritet 

torde alltså vara en reflektion av vad partierna antar om den tilltänka publiken och vilken 

politisk agenda publiken föredrar. I urvalet kan vi se hur vissa skeenden i samhällsdiskursen 

har satt agendan för de politiska partierna. Internationella kvinnodagen är någonting som 

uppmärksammades av både Moderaterna och Socialdemokraterna. Därmed kan vi anta att 

dessa partier utgått från att de borde beröra frågan jämställdhet denna dag. Kontexten verkar 

alltså till vis del styra över partiernas budskapsutövning. Därför kan vi se hur partiernas 

twitterinlägg har en kontextuell funktion där de utgår från vad som förväntas av dem i 

situationen. Här kan vi alltså tala om politisk topikanvänding som en form av reaktion på yttre 

faktorer.  

De olika partierna utgår från sin politiska agenda och tenderar att med hjälp av information 

och argumentation göra den betydelsefull ur olika perspektiv. Detta innebär att de politiska 
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budskapen och situation de presenterar till viss del är skapad av dem själva. Om man då utgår 

från att människor bearbetar verkligheten bland annat genom andras förmedling av den, så 

finner vi några intressanta aspekter. Det politiska budskapsutövandet kan bland annat ha en 

betydande inverkan på rådande doxa då partiernas agendor kan antas besitta ett stort 

allmänintresse och genom medieplattformen Twitter så når de också ut till en väldigt stor 

publik. 

Ser man till exempelvis se till Sverigedemokraterna och hur de gång på gång utgår från ett 

övergripande terrorhot kan det ha en möjlig effekt på publiken. Som medskapande i 

situationen kan SD bidra till en doxa där terrorhotet till slut ses som ett försanthållande och 

därmed en central fråga i politiken. Socialdemokraterna publicerar många inlägg där 

jämställdhet är en central politisk fråga. Därmed kan partierna bidra till att etablera detta 

antagande i publikens doxa. Genom att förmedla en världsbild som stämmer överens med det 

egna partiets politik, så kommer deras budskap alltså inneha en agendasättande funktion. 

Tidigare presenterad forskning i denna studie presenterar slutsatser som indikerar att Twitter 

har en agendasättande funktion, något som inte motsägs av resultatet i denna uppsats.  

Eftersom det inte finns utrymme för långa utlägg på Twitter torde inte heller förväntningarna 

från publiken vara att partierna på detta medium behöver långa resonemang som kan redogöra 

för och påvisa sanningshalten i sina budskap. En möjlig effekt av detta kan vara att 

twitterinlägg inte möts av en nödvändig källkritik när de består av påståenden utan 

faktabakgrund, därmed kan en argumentationen som endast härleds ur det sannolika vara 

effektivt på Twitter.  

En annan aspekt som är intressant att vidare analysera skulle vara hur utvecklingen av politisk 

budskapsutövning utvecklats på Twitter. Ser den likadan ut som den alltid gjort eller har 

budskapen förändrats? Vad skulle det i sådana fall kunna bero på? Det skulle också vara 

intressant att se till politiska partier twittrade efter terrorattentatet i Stockholm. Samtliga 

verkar utgå från den heuristiska topiken terrorism under en period efteråt. Att analysera hur de 

använder sig av den händelsen för att skapa opinion torde kunna avslöja mycket om vilka 

ideologier och värderingar partier faktiskt appellerar och anammar. Ur dessa perspektiv kan 

denna uppsats ge en grundläggande förståelse för intressant framtida forskning.  
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Retorik är ett språkligt verktyg som alltid inneburit makt i politiska sammanhang. Kanske är 

det just därför som den kritiskt granskande aspekten av retoriken är så viktig. Om nu politik 

kan förstås som en plats av osäkert vetande där doxa är medskapande till det sannolika är det 

också essentiellt att vi har förmågan och verktygen att förhålla oss kritiska till den politiska 

budskapsutövningen. Det finns således en intressant etisk aspekt att vidare analysera i politisk 

budskapsutövning och agendasättande politik. Det vore därmed intressant att närma sig 

politiska twitterinlägg i en ny studie utifrån ett propagandistiskt perspektiv. För vem vet 

egentligen vilka etiska förhållningsätt som ligger bakom politisk budskapsutövning och finns 

det något som egentligen reglerar hur den egentligen får ta sig uttryck? Det uppenbara svaret 

är exempelvis förnuft, omdöme och lagar men historien har också gett oss empiri nog att även 

ifrågasätta om detta verkligen fungerar i alla sammanhang.  

10. Sammanfattning 

Uppsatsen ämnar söka en mer samtida förståelse för på vilket sätt retoriken är ett inslag i 

gemene mans vardag via sociala medier. Genom att se till politiska partiers twitterflöden 

under en period har persuasivt budskapsutövande i vad som kan antagas vara en avsikt att 

värva anhängare till egna partiet kunnat analyseras. Med utgångspunkt i det retoriska 

begreppet topik och politikernas användande utav den, avgränsas uppsatsen. Syftet är att ge en 

bild av vilka värderingar som styr partiernas sätt att söka sympati för sina agendor, samt hur 

de argumenterar för dessa på Twitter. Följande frågor var vägledande:  

 Utifrån vilka topiker argumenterar respektive parti?  

 Vad utmärker de olika partierna i deras sätt att argumentera via Twitter? 

Uppsatsens tar avstamp i den kritiska retoriken med närläsning och tolkning som 

metodologiska utgångspunkter. Utifrån detta genomförs en topikanalys. Analysen omfattar en 

redogörelse av de topiker som kan urskiljas i argumentationen samt en redogörelse för hur de 

olika partierna argumentarar. Ur resultatet är följande resultat det mest intressanta: SD:s 

argumentation utgår ofta från de heuristiska topikerna kriminalitet och argumenterar för sin 

egen politik genom att presentera dessa som ett samhällsproblem, varför en de ur en kognitiv 

appellerar till sin publik genom en bild av det trygga samhället. Socialdemokraterna utgår till 

stor del från jämställdhet i sin argumentation och presenterar de möjligheter eller problem de 
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anammar eller söker åtgärda genom sin politik, varför de appellerar genom att hänvisa till det 

jämställda samhället. Moderaterna utgår från flertalet topiker och söker genom dessa 

appellera en publik till att sympatisera med deras politik, varför man ur en kognitiv förståelse 

för topiker kan anta att de appellerar till en publik som föredrar en mångsidig politik. En 

gemensam faktor för partierna är i den utsträckningen de söker befoga sina påståenden och 

slutsatser genom att visa sig mer begärliga genom auktoritet eller skillnad från övriga partier, 

bland annat genom den inferentiella topiken problemlösning. Detta har föranlett en diskussion 

kring partiernas förmåga att appellera till olika publiker utifrån ett doxologiskt perspektiv och 

vilken effekt respektive partis strategier kan ha. Utifrån detta förs diskussion om bland annat 

hur partiernas budskapsutövande förståtts som antingen anpassad eller medskapande av 

kontexten de argumenterar genom.  
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Bilagor:  

Samtliga twitterinlägg är direkt hämtade från respektive partis egna officiella sida på Twitter 2017-04-11. 

Bilagorna är uppdelade i tre delar, en för respektive parti, för att underlätta för läsaren att orientera sig i 

referering till dessa.  

 

Bilaga 1. 

Bilaga 1 innehåller twitterinlägg som är publicerade av Sverigedemokraterna. 

Sverigedemokraterna:  

Inlägg 1. 
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Inlägg 12.  
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Inlägg 14. 
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Bilaga 2.  

Bilaga 2 innehåller twitterinlägg som är publicerade av Socialdemokraterna. 

Socialdemokraterna: 

Inlägg 16. 
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Inlägg 18. 

 

Inlägg 19. 
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Inlägg 26.  
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Inlägg 27.  
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Inlägg 29.  
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Bilaga 3: 

Bilaga 3 innehåller twitterinlägg som är publicerade av Moderaterna. 

 

Moderaterna:  

Inlägg 31.  

 

Inlägg 32.  
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Inlägg 33. 
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Inlägg 35. 
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Inlägg 41. 
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