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Mediekritik driver 
Twitteraktivitet
Om journalistik som resurs för politisk 
kommunikation i sociala medier

Andreas Widholm och Fredrik Mårtenson*

I det nya sociala medielandskapet kan politiker i 
större utsträckning än tidigare kommunicera direkt 
med väljarna utan att ta omvägen via de traditionella 
 medierna. De sociala medierna har också skapat nya 
möjligheter att kritisera och utmana nyhetsmediernas 
verklighetsbeskrivningar – särskilt via Twitter – vilket 
förändrat maktdynamiken mellan politiker och jour-
nalister. I det här kapitlet analyserar vi hur svenska 
riksdagsledamöter använder journalistik som resurs 
för politisk kommunikation på Twitter. Resultaten 
visar att det fortfarande finns ett tydligt beroende-
förhållande mellan politiken och journalistiken, även 
då debatten flyttar ut i sociala medier. Samtidigt finns 
det tydliga spår av mediekritik i kommunikationen. 
Kritik mot nyhetsmedier uttrycks i störst utsträckning 
av moderata riksdagsledamöter, och för några av dem 
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utgör mediekritiken en kraftfull resurs för att skapa 
engagemang bland följare och sympatisörer. Främst 
riktas kritiken mot journalistiken i Public Service.

Inför varje nytt riksdagsval förekommer diskus-
sioner om hur den medieteknologiska utvecklingen 
förväntas påverka demokratin. Radio, tv, satellit-
sändningar, gratistidningar, nätnyheter och  sociala 
medier har alla någon gång betraktats i termer av 
både hot och möjligheter för den politiska opinions-
bildningen. Förändringar i mediesystemen innebär 
ofta – men inte alltid – skiften i formerna för den 
 politiska kommunikationen. Statsvetaren Ben Epstein 
konstaterar exempelvis i The only constant is change 
(2018) att relationen mellan medieteknologi och 
 politisk kommunikation kan förstås cykliskt genom 
historien.  Perioder av stabilitet varvas med instabila 
perioder då teknisk innovation möjliggör och ibland 
tvingar politiker att ändra sina kommunikations-
strategier, bland annat beroende på hur tillgänglig den 
nya medie tekniken är, hur den används av politiska 
motståndare, och på vilket sätt den kan komplettera 
eller ersätta gamla former av medieanvändning och 
 påverkansformer. Inför 2018 års val är det framförallt 
de sociala mediernas inflytande på opinionsbildningen 
som stått i fokus för diskussionerna. Bakgrunden 
är den ökade förekomsten av fejkade nyheter, men 
 också en allt mer pressad situation för journalistiken. 
 Donald Trumps vinst i det amerikanska president valet 
2016, markerar på ett tydligt sätt hur makt balansen 
mellan politiker och  nyhetsmedier ändrar karaktär när 
medie konsumtionen i allt högre grad kopplas  samman 
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med sociala  medier. I det nya medielandskapet har 
nyhetsmediernas grindvaktsfunktion försvagats, och 
journalistiken är numera en av flera informations-
källor som medborgare kan vända sig till på daglig 
basis för att orientera sig i olika samhällsfrågor. Med 
detta följer också en legitimitets- och identitetskris 
eftersom journalistikens minskade makt inbegriper 
både förmågan att styra bilden av samhällsaktörerna 
och förmågan att styra med borgarnas syn på journa-
listiken som  sådan. En central del av Trumps kampanj 
handlade om att synliggöra och förstärka den här 
makt förskjutningen genom att konstant ifråga sätta 
journalistikens legitimitet, uppmåla journalister som 
”folkets fiende” och nyhetsföretagen som propaganda-
verktyg i händerna på det liberala etablissemanget i 
Washington. Ett av Trumps viktigaste  dagliga kom-
munikationsverktyg var utan tvekan Twitter. Även om 
andra plattformar – framförallt Facebook – spelade 
en viktigare roll för den politiska mobiliseringen on-
line, så spelade Twitter en alldeles särskild roll i kraft 
av plattformens höga grad av interaktion mellan  olika 
samhällseliter, däribland journalister och nyhets-
medier (Enli, 2017; Chadwick, 2017). Världens journa-
lister följer ivrigt varje stavelse Trump publicerar, vilket 
blottlägger ett slags samspel mellan presidenten och 
de nyhetsmedier han så starkt kritiserar. Själv kritiska 
amerikanska journalister har konstaterat att de  agerat 
som ”lapdogs” snarare än ”watchdogs” då det låtit 
Trumps allt mer extrema retorik styra det  politiska 
samtalet i jakten på klick och virala framgångar i soci-
ala medier (Kristof, 2016). Eller som  Leslie  Moonves, 
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VD för tv-bolaget CBS, uttryckte det i ett känt utta-
lande då Trump tillkännagivit sin kandidatur: ”It may 
not be good for America, but it’s damn good for CBS” 
(Collins, 2016). 

Det finns betydande politiska och medies trukturella 
skillnader mellan USA och Sverige vilket gör att 
 situationen kring valet av Donald Trump inte kan 
 generaliseras till svenska förhållanden. Det råder dock 
ingen tvekan om att användningen av  sociala medier, 
om än i varierande grad, destabiliserar  traditionella 
former av politisk kommunikation även här. Det 
finns också  tydliga tecken på att mediekritik blivit 
en  viktig politisk strategi, åtminstone bland  enskilda 
 politiska aktörer. I det här kapitlet diskuterar vi 
 politisk  kommunikation i sociala medier utifrån en 
svensk kontext med fokus på hur svenska riksdags-
ledamöter använder journalistiken som resurs för 
 politisk  kommunikation på Twitter. Samtidigt riktar 
vi särskild uppmärksamhet mot mötet mellan nya och 
gamla  medier. Våra frågeställningar är som följer:

• Vilken roll spelar nyhetsmedierna i svenska 
riksdags ledamöters kommunikation på Twitter?

• Hur vanligt är det med mediekritik? Vilka står 
 bakom kritiken, och mot vilka medier riktar den sig? 

Kapitlet är disponerat enligt följande. Vi  inleder med 
en kort forskningsbakgrund. Syftet med den är att 
 belysa både vad som är nytt och vad som är  bestående 
i  relationen mellan politiker och  nyhets medier i det 
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 digitala medielandskapet. Detta följs av en kort 
 presentation av  studiens metodik. Därefter följer en 
analys av  materialet. Kapitlet avslutas med en samman-
fattande men också framåt blickande  diskussion kring 
relationen mellan  politiken och  journalistiken inför 
valet i september.

Mellan gamla och nya medielogiker

Den gren av forskningen om politisk  kommunikation 
som specifikt intresserat sig för relationen mellan 
 politiker och nyhetsmedier utgår ofta från  begreppet 
”medialisering”. Medialisering ska inte för växlas med 
begreppet mediering, som främst handlar om hur 
 objekt och idéer återges via kommunikation genom ett 
medium. Medialisering kan istället ses som den grad-
visa process i vilken autonoma och professio naliserade 
medier intagit en allt mer central plats i samhället,  vilket 
i sin tur påverkat hur med borgarna  använder  medierna 
och hur övriga samhälls institutioner  agerar i för-
hållande till och genom dem (Strömbäck, 2008;  Esser, 
2013; Asp, 2014). När  forskare talar om  politikens 
 medialisering är det ett sätt att ringa in hur politiken 
blivit allt mer  beroende av medie uppmärksamhet, och 
att politiker därför tvingats anpassa sig till  mediernas 
sätt att fungera för att få gehör för sina idéer hos 
 väljarna. Medialisering är i den meningen också en 
fråga om maktrelationer mellan politiker och medier. 
Politiker har traditionellt sett haft ett  relativt stort in-
flytande kring vad som uppmärksammas i medierna, 
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medan journalisterna har haft en starkare makt ifråga 
om hur politiken gestaltas i journalistiken (Broersma, 
den Herder & Schohaus, 2013). I det här samman-
hanget är medielogik ett nyckelbegrepp för att för-
stå vad det egentligen är politiker och andra aktörer 
 anpassar sig till för att få uppmärksamhet i  medierna. 
Begreppet används inte på ett entydigt sätt inom 
 forskningen, men en användbar utgångspunkt för en 
studie som denna är att förstå medielogik som ett sätt 
att problematisera både journalistikens konventio-
ner och produktionsvillkor.  Typiska konventioner är 
exempelvis till spetsning, personifiering, förenkling, 
konkretisering och  polarisering (se Hernes, 1979). 
Produktions villkor handlar istället om en  tidnings eller 
radiokanals publicerings rytm, konkurrens relationer, 
målgrupper och innehålls profiler. Ju mer bekant en 
 aktör är med medielogiken utifrån dessa två  perspektiv, 
desto  större chans har denne att anpassa sin kommu-
nikation på ett sådant sätt att det uppmärksammas i 
medierna.  Omvänt så kan politiker utnyttja medie-
logiken på så sätt att känsliga budskap  kommuniceras 
under perioder då riskerna för omfattande  negativ 
uppmärksamhet från medierna är betydligt mindre. 
Det ligger  således i anpassningens natur att politik på 
detta sätt ofta styrs mer av medielogik än av politisk 
logik, och vissa forskare menar att det kan få negativa 
konsekvenser för medborgarnas möjlighet att sätta sig 
in i olika sak frågor (se exempelvis Strömbäck, 2008). 

Även om nyhetsjournalistiken fortfarande är 
den viktigaste informationskälla som svenskarna 
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 använder sig av för att orientera sig i olika sakfrågor 
så finns det tecken på att politikens medialisering 
tar sig delvis andra uttryck idag än de som beskrivits 
ovan. Bakgrunden är givetvis det faktum att de  sociala 
 medierna  upptar allt större plats och tid i människors 
vardag. Det finns helt enkelt en uppsjö nya  faktorer 
som  politiker behöver anpassa sig till för att nå ut 
i det digitala medie landskapet. En central aspekt i 
denna utveckling är att de aktörer som tidigare var 
helt beroende av de etablerade medierna för att nå ut 
med sina budskap, nu själv har blivit aktiva medie-
producenter (Ekman & Widholm, 2015; 2017). Ser 
man till de  senaste årens utveckling finns inte myck-
et som  tyder på att sociala  medier skulle innebära en 
försvagning av de egenskaper som traditionellt till-
skrivits de  traditionella mediernas  logik. Tvärtom ser 
vi hur  politikens  personifiering antar helt nya dimen-
sioner när politiker kommunicerar i sociala medier. 
Den  politiska  retoriken är bitvis stenhård och tenderar 
att förstärka polariseringen mellan aktörer och mel-
lan partier. På Twitter kommunicerar användarna i 
 korta meningar om numera max 280 tecken i taget, en 
begränsning som ofrånkomligen skapar en grogrund 
för för enklingar. Twitter liksom nyhets journalistiken 
drivs också i hög grad av snabbhet. De här egenska-
perna tycks alltså inte vara  bundna till  medierna i sig, 
snarare uppstår de i  relationen  mellan aktörer då de 
agerar i och genom medier (se Asp, 2013).

De sociala mediernas specifika logik kan istället 
kopplas samman med nya distributionsformer vilka 
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skiljer sig på flera avgörande sätt från traditionella 
nyhets medier. För det första så bygger kommunikation 
i sociala medier på viralitet; för att informationen ska 
nå ut krävs inte bara att meddelandet i sig är innehålls-
mässigt attraktivt – det måste också kommuniceras 
på ett sätt som gör att användare i sociala medier är  
villiga att distribuera det vidare genom delningar, 
kommentarer och gillamarkeringar. För det andra 
så bygger sociala medier på algoritmer som väver 
 samman människor genom att spåra social affinitet 
och  gemensamma intressen i deras användar beteenden 
(Nielsen, 2017; Singer, 2014). Det finns med andra ord 
inga publiker i traditionell mening i sociala medier utan 
istället formeras användare i ”nätverk av lika sinnade” 
där informationsflödena till stor del är är  villkorade av 
att deltagarna delar information med varandra ( Klinger 
& Svensson, 2015). Denna  struktur ligger också bort-
om både politikers och nyhets mediers kontroll, vilket 
skapat en betydande ”plattforms makt” hos  företag 
som Facebook och Twitter (Van Dijck, 2013). Så hur 
ska vi förstå politisk kommunikation in en tid då medie-
strukturerna blivit allt mer komplexa? Medie forskaren 
Andrew Chadwick (2017) argumenterar i boken The 
Hybrid Media System för att vi  måste gå bortom 
distink tionen mellan ”nya” och ”gamla”  medier för 
att förstå politisk kommunikation i det  digitala medie-
landskapet. Detta betyder att vi själv fallet behöver peka 
på avgörande skillnader mellan medieformer då de är 
relevanta, men också rikta upp märksamheten mot hur 
de samverkar och graviterar mot varandra i form av 
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”systemisk hybriditet” (Chadwick, 2017, s. 158). Ingen 
politiker kan kommunicera enbart via  sociala medier 
för att nå framgång, utan det existerar fortfarande ett 
starkt beroende förhållande mellan politiska aktörer 
och de traditionella medie företagens i kraft av deras 
räckvidd. Detta gäller i synnerhet den kommunikation 
som äger rum på Twitter. Plattformen används idag av 
25 procent av  befolkningen, men bara av 6 procent på 
daglig basis. Mest använt är Twitter i de yngre ålders-
grupperna; bland de som är 16–25 år är nästan hälften 
användare, och 16 procent dagliga  sådana (Davidsson 
&  Thoresson, 2017). Trots dessa siffror så finns det 
ett relativt stort politiskt engagemang på Twitter, och 
det beror  sannolikt på sammansättningen av de som 
använder plattformen, snarare än räck vidden. Hybri-
ditet  bildar utgångspunkten även för den här studien 
eftersom vi är intresserade av på vilka sätt nyhets-
journalistiken används som resurs för politisk kommu-
nikation på Twitter. 

Metod och material

Studien bygger på en kombination av automatiserad 
och manuell innehållsanalys (Neuendorf, 2017) av 
tjänstgörande riksdagsledamöters publiceringar på 
Twitter under sammanlagt fyra veckor (16 januari– 
13 februari 2018). Den 16 januari hölls partiledar-
debatt i riksdagen, vilket också markerade start skottet 
för 2018 års valrörelse. Eftersom vi fokuserar på tjänst-
görande riksdagsledamöter innebär det sam tidigt att 
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några politiska nyckelaktörer inte förekommer i våra 
data, exempelvis svenska ministrar samt parti ledare 
som saknar riksdagsplats. Där vi finner det relevant 
kommer vi därför att komplettera  analysen med  siffror 
som kan skapa fler nyanser i bilden av framförallt 
partiernas inflytande. Värt att notera är också att en 
av Sveriges mest inflytelserika politiker på Twitter, 
 moderaten Hanif Bali, lämnat både plattformen och 
sin plats i moderaternas partistyrelse efter  omfattande 
kritik. Balis avgång ägde rum efter att insamlingen 
 avslutats, vilket innebär att han fortfarande spelade 
en viktig roll under den period som undersökts.1 Data 
har samlats in med hjälp av en insamlingsplattform 
som utvecklats av författarna och som är placerad 
på institutionen för mediestudier (IMS), Stockholms 
 universitet. Plattformen utgår från Twitters API, och 
gör automatiserade sökningar efter ett bestämt tids-
intervall (i det här fallet var 15:e minut). Fördelen med 
detta tillvägagångsätt är att risken för bortfall mini-
meras samtidigt som det finns möjlighet att ta  hänsyn 
till dynamiska aspekter i materialet, t ex antalet del-
ningar och likes som ständigt förändras. Vid varje 
hämtningstillfälle samlades både nya och gamla data 
in. Om en tweet som redan samlats in hade förändrade 
data (nya likes och retweets) uppdaterades informa-
tionen i plattformen.2 De konton som samlats in har 

1 Även om Hanif Bali har lämnat Twitter så är han aktiv på Facebook där 
han också har en betydande följarskara.

2 Data som använts för den manuella innehållsanalysen exporterades från 
plattformen en vecka efter att perioden avslutats. Data för partiernas 
 position på Twitter under samma period exporterades 12 april.
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synkroniserats mot riksdagens öppna data där vi fått 
fram vilka riksdagsledamöter som är tjänstgörande, 
samt information om partitillhörighet, kön, ålder och 
andra bakgrundsvariabler (alla diskuteras dock inte i 
det här kapitlet). 

Publiceringar på Twitter antar tre huvudsakliga 
 former: Tweets, retweets samt replies. Tweets kan 
 betraktas som originalmeddelanden, medan retweets 
utgör okommenterade vidarebefordringar av  andra 
aktörers meddelanden. Replies utgörs av direkt 
 adresserade svar till andra aktörers tweets. Mellan den 
16 januari och 14 februari publicerade de svenska riks-
dagsledamöterna sammanlagt 21 206  meddelanden 
varav 45 procent var retweets. Eftersom vi primärt 
är intresserade av riksdagsledamöternas egna kom-
munikation valde vi att begränsa analysen till tweets 
och replies, dvs publiceringar där användarna aktivt 
 bidragit med egen information. Utifrån dessa  kriterier 
var det totala antalet publiceringar (N) under  perioden 
11 632. Dessa data har sedan bearbetats i ett andra steg 
där vi sorterat ut publiceringar som på ett tydligt sätt 
relaterar till nyhetsmedier. Här handlar det om tweets 
som innehåller länkar till nyhetsmedier (direkt eller 
till innehåll  delat av nyhetsmediernas twitterkonton), 
samt tweets som innehåller om nämningar ( mentions) 
av antingen specifika nyhetsmedier ( exempelvis 
@ dagensnyheter) eller specifika redak tioner (exempel-
vis @DNKultur). Det totala antalet medierelaterade 
publiceringar enligt denna definition var 2 554, och 
det är dessa som ligger till grund för den manuella 
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innehållsanalysen. Värt att notera är att vi inte har 
 räknat in tweets som enbart innehåller omnämningar 
av  enskilda journalister eftersom vi bedömde att det 
 skulle skapa en allt för stor osäkerhet kring urvalets 
kvalitet och tillförlitlighet. En bredare definition som 
även  inkluderar mentions av enskilda journalister 
skulle innebära en något högre andel medierelaterade 
tweets än vad som analyseras här.

Den manuella analysprocessen inleddes med ut-
vecklingen av en kodbok innehållande ett antal 
 variabler och variabelvärden. Kodboken testades i en 
mindre pilotstudie vilket föranledde ett antal  mindre 
kategorijusteringar. Den slutgiltiga kodningen av 
materialet genomfördes därefter av en forsknings-
assistent.3 Ett slumpmässigt urval om 10 procent 
dubbel kodades av assistenten för kontroll av intra-
reliabilitet. Testet visade på god överenstämmelse för 
samtliga variabler.4 De manuellt kodade  variabler som 
används i kapitlet är tweetens primära funktion, samt 
typ av mediekritik. Utöver dessa är antal retweets, 
gilla-markeringar samt medietyp centrala variabler i 
analysen. Dessa kodades inte manuellt utan exporte-
rades genom automatiska  omkategoriseringar  direkt 

3 Ett stort tack riktas till forskningsassistent Sanna Lundsten som arbetat 
med kodningen.  

4 Cohen’s Kappa användes för kontroll av reliabilitet för de manuellt koda-
de variablerna. Resultaten varierade mellan .833 och .909 vilket visar på 
en god överensstämmelse mellan originalkodning och dubbelkodning.
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från insamlingsplattformen.5 Retweets och gilla-
markeringar kommer i analysen att summeras till 
ett värde vi kallar reaktioner. Eftersom en användare 
potentiellt både kan gilla och retweeta ett inlägg så 
 betecknar värdet inte unika individer. Däremot kan 
det ge en fingervisning om det engagemang som olika 
typer av inlägg skapar. Avslutningsvis så är det viktigt 
att förhålla sig kritisk till både antal följare och olika 
spridningsmått på Twitter eftersom botar och fejk-
konton är mycket vanligt.

De politiska aktörerna

Låt oss börja med att ge en överblicksbild kring 
 partierna och riksdagsledamöternas roll på Twitter 
(se tabell 1). Moderaterna är det parti som samlar 
både flest följare och skapar mest reaktioner bland 
Twitter användarna. Det är lätt att tro att denna tät-
position beror på att moderaterna är att stort parti 
med många  ledamöter representerade i riksdagen och 
därmed  också på Twitter. Den främsta anledningen 
till moderaternas position handlar dock om att partiet 
under perioden hade riksdagens i särklass mest aktiva 
twittrare i Hanif Bali, Lars Beckman och Jan Ericsson. 
Tillsammans utgör deras twittrande ungefär en tredje-
del av samtliga inlägg publicerade av riksdagsleda-
möterna under perioden. 

5 Se analysen för kategorivärden för ovan nämnda variabler. 
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Tabell 1. Partiernas position på Twitter under perioden. 

Parti Ledamöter Tweets Följare Reaktioner Reak/tweet Ledande aktörer 

M 56 5 558 267 817 308 777 56
Hanif Bali (78%) 
Lars Beckman (8%) 
Jan Ericson (5%)

SD 20 684 149 743 36 318 53
Paula Bieler (47%) 
Richard Jomshof (8%) 
Sven-Olof Sällström (6%)

C 14 974 138 637 35 523 37
Staffan Danielsson (54%)  
Annie Lööf (36%) 
Rickard Nordin (4%)

V 12 873 173 385 31 707 36
Jonas Sjöstedt (58%) 
Ali Esbati (12%) 
Jens Holm (7%)

L 12 868 211 531 27 273 31
Jan Björklund (60%) 
Roger Haddad (17%) 
Fredrik Malm (13%)

S 43 1 213 143 664 9 771 8
Anders Ygeman (30%) 
Elin Lundgren (16%) 
Hillevi Larsson (9%)

MP 15 854 50 542 7 968 9
Carl Schlyter (41%) 
Lorentz Tovatt (23%) 
Lise Nordin (14%)

KD 13 483 37 303 4 129 9
Andreas Carlson (38%) 
Caroline Szyber (27%) 
Jakob Forssmed (14%)

Kommentar: Tabellen visar antalet twittrande tjänstgörande ledamöter för varje parti 
samt det totala antalet tweets, följare och reaktioner under den studerade  perioden. 
Ledande aktörer avser de tre ledamöter inom respektive parti som genererar mest 
 reaktioner (siffran inom parentes avser relativt inflytande inom respektive parti i  procent). 
Antalet följare har beräknats genom att summera antalet följare för  ledamöterna inom 
varje parti; det är alltså inte fråga om unika individer/konton. Politiska ”vildar” som 
 saknar partitillhörighet presenteras inte i tabellen.

En hög inläggsfrekvens är knappast en garant för stor 
spridning, men Moderaterna ligger – trots det om-
fattande antalet tweets – i topp också när det gäller 
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 antal reaktioner per tweet. Detta beror dock främst på 
Hanif Bali som genererar en relativt konstant ström av 
reaktioner oavsett vad han publicerar. Ingen ledamot 
var så dominant på Twitter inom sitt parti som Bali var 
under den studerade perioden; han genererade ensam 
hela 78 procent av moderaternas reaktioner. Bakom 
moderaterna bildar Sverigedemokraterna, Centern, 
Vänsterpartiet och Liberalerna en grupp med medel-
stort inflytande. Liberalerna har förvisso många följ-
are, men genererar något mindre reaktioner jämfört 
med de övriga. I botten finner vi Social demokraterna 
och Miljöpartiet samt Kristdemokraterna.  Positionen 
för de två förstnämnda bör ses i ljuset av att de är 
regerings partier vars främsta aktörer är ministrar i 
 regeringen och antingen saknar riksdagsplats eller har 
aktiva ersättare i riksdagen. Ser vi bortom den data som 
analyserats här så är Socialdemokraternas  främsta 
 aktörer på Twitter utrikesminister Margot Wallström, 
socialminister Annika Strandhäll, samt civil minister 
Ardalan Shekarabi. Om samtliga  ministrar räknats 
in i underlaget skulle Social demokraterna vara det 
 andra största partiet på Twitter i termer av reaktioner 
(42  989), men fortfarande efter Moderaterna under 
den period som undersökts. Ebba Busch Thor är Krist-
demokraternas främst twittrare, men saknar även hon 
riksdagsplats och finns heller inte med i  materialet. 
Vårt fokus på tjänstgörande riksdagsledamöter har 
med andra ord vissa begränsningar, inte minst efter-
som många partier har aktiva och inflytelse rika  aktörer 
utanför riksdagen (exempelvis bland de  aktörer som 
kandiderar för att få en plats efter valet). 
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Nyhetsmediernas roll i kommunikationen

Vilken övergripande roll har nyhetsmedierna i  svenska 
riksdagsledamöters twitterflöden? Som noterats tidig-
are så kan ingen politiker kommunicera  enbart via 
 sociala medier, utan det existerar  fortfarande ett starkt 
beroendeförhållande mellan politiska  aktörer och de 
traditionella medieföretagens stora informations-
räckvidd. Frågan är i praktiken inte om nyhets-
medierna spelar en viktig roll, utan snarare hur och 
vilken utsträckning de präglar den politiska kom-
munikationen. De 2 554 tweets som definierats som 
medierelaterade i den här undersökningen utgör 22 
procent av det totala materialet. Över en femtedel av 
all kommunikation rör alltså på ett eller annat sätt de 
etablerade mediernas verksamhet. Då ska vi komma 
ihåg att denna siffra skulle vara ännu högre med en 
bredare definition av medierelationer. Dessutom har vi 
inte räknat med retweets, där nyhetsmedierna utgör en 
stor del. Ser man till andelen medierelaterade tweets 
inom  respektive parti så finns det signifikanta skillna-
der (ej i tabell). Mest mediebundna är Liberalerna (28 
procent) och Moderaterna (27 procent). Minst medie-
relaterade tweets har Centern och Krist demokraterna 
(12 procent), medan övriga partier varierar mellan 
14 och 18 procent. Även om det finns vissa skillnader 
mellan partierna så vittnar siffrorna om det som 
 Andrew Chadwick (2017) definierat som medie-
systemisk  hybriditet, där nya och gamla medielogiker 
uppenbart möts snarare än ersätter varandra. Sociala 
medier är i den meningen inte bara kanaler för ”nya” 
former av politisk kommunikation, utan de utgör 



Mediekritik driver Twitteraktivitet | 121120 | Andreas Widholm och Fredrik Mårtenson

också verktyg för att sprida de politiska budskap som 
publiceras inom ramen för de traditionella  medierna. 
Tidigare forskning om politisk kommunikation på 
exempel vis Instagram har också visat att medverkan 
och synlighet i traditionella medier har ett viktigt 
symboliskt värde även i sociala medier eftersom det 
ökar de politiska budskapens legitimitet och hjälper 
 politiker att framställa sig själva som framgångsrika 
och trovärdiga (Ekman & Widholm 2017; 2014).

Tabell 2. Vilka medietyper länkar svenska  
riksdagsledamöter till?

n Procent

Storstadspress 908 45

Landsortspress 500 25

Public Service 384 19

Tidskrifter 136 7

Utländska nyhetsmedier 62 3

Digitala nyhetsmedier 29 1

Kommersiell Radio och TV 21 1

Totalt 2 040 101*

Kommentar: Tabellen visar vilka medietyper som förekommer i riksdagsledamöternas 
twitterflöden baserat på länkar. Procenttalen har avrundats till heltal vilket gör att totalen 
överstiger 100.

Tabell 2 ovan visar fördelningen mellan medie-
typer inom de 2 040 tweets som länkade till olika 
 nyhetsmediers innehåll. Den största kategorin utgörs 
av storstadspress, vilket inkluderar tidningar  baserade 
i Stockholm, Göteborg och Malmö, däribland de 
 stora morgontidningarna liksom kvällstidningarna. 
En fjärde del av alla länkar gick till lokal press utanför 
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 storstäderna, medan nära en femtedel gick till journa-
listik producerad av public service -bolagen,  nationellt 
och lokalt. Tidskriftstexter utgör en  mindre men för-
visso betydande andel av det länkade  materialet,  medan 
nya digitala nyhetssajter samt kommersiell radio och 
tv (i praktiken TV4) förekommer i liten utsträckning. 
Ser vi till specifika mediehus, så är det Expressen som 
får allra mest utrymme (ej i tabell).  Expressens  artiklar 
 utgör 14 procent totalt, vilket är nära dubbelt så  mycket 
som för konkurrenten Aftonbladet (8 procent) och 
 betydligt mer än både DN och SVD (båda 8  procent). 
De två public service-bolagen SR och SVT når 9 
 respektive 8 procent, eller omkring en femtedel totalt 
sett. Bland den lokala journalistiken står Gefle Dag-
blad, Arbetarbladet och Hela Hälsingland ut6, men här 
finns  också en lång svans av publikationer som bidrar 
till landsortspressens position i materialet. 

Användningen av journalistiken som resurs för 
 politisk kommunikation är mångfacetterad. I sociala 
 medier är det inte ovanligt att politikers professionella 
och privata liv blandas samman, och det är ofta svårt att 
dra tydliga gränser dem emellan. Det finns starka drag 
av ett slags vardagskommunikation som inte skiljer sig i 
nämnvärd bemärkelse från hur andra aktörer  använder 
plattformen. I tabell 3 nedan sammanfattas de olika 
funktioner som identifierats. Här utgår vi inte bara 
ifrån länkat material, utan också om redaktioner eller 
medier blivit omnämnda vilket gör att det totala antalet 

6 Den starka positionen för dessa tre tidningar är till stor del en effekt av 
den moderata riksdagsledamoten Lars Beckmans twittrande. Beckman 
står för merparten av länkningarna. 
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är  något högre än i föregående tabell. Det absolut vanli-
gaste sättet att använda nyhetsmedier på är att  använda 
dem som underlag för att kommentera en pågående 
händelse och/eller ange en åsiktsposition kring en fråga 
som fått uppmärksamhet i journalistiken (38 procent). 
Den näst vanligaste funktionen är mer passiv, och inne-
bär att man helt enkelt delar artiklar utan att själv lägga 
till någon nämnvärd information. Gemensamt för båda 
är att de sätter händelser, sakfrågor och debatter i  fokus, 
och att de utgår från att det som förmedlas genom 
journa listiken är sant. Annorlunda uttryckt så används 
journalistiken för att bidra till hur en politiker eller ett 
parti uppfattas genom att de associeras med specifika 
sak frågor, händelser och värderingar.

Tabell 3. Medierelaterade tweets: funktioner och reaktioner. 

Funktion n % Reaktioner Reak/tw Median

Kommentar om aktuell händelse 962 38 45 338 47 4

Nyhetsdelning 630 25 3 937 6 2

Politisk marknadsföring  
(parti/block)

271 11 10 777 40 7

Politisk kritik 202 8 13 995 69 14

Personlig marknadsföring 217 8 4 166 19 6

Mediekritik 170 7 24 753 146 17

Medieberöm 44 2 1 630 37 8

Passiv mention 43 2 188 4 1

Politiskt beröm/erkännande 15 1 404 27 6

Totalt 2 554 102* 105 188 41 4

Kommentar: Tabellen visar fördelningen av olika funktioner beträffande riksdags
ledamöters användning av nyhetsmedier. Reaktioner är ett mått som summerar antal 
gillamarkeringar och retweets. *Procent har avrundats till heltal vilket gör att totalen 
blir mer än 100. 
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Ungefär en femtedel av materialet utgörs av olika 
former av politisk marknadsföring. Med politisk 
marknads föring avses här hänvisningar till exempel-
vis egenförfattade debattartiklar, eller till olika former 
av medverkan i nyhetsmedier och debatter. Den här 
kommunikationen kan i sin tur delas upp i personlig 
marknads föring (8 procent totalt), och marknads-
föring av respektive parti eller block (11 procent  totalt) 
och båda får ungefär lika mycket uppmärksamhet 
i materialet. Ytterligare en funktion vi identifierat i 
 användningen av nyhetsmedier är att  använda journa-
listiken som verktyg för att sprida politisk kritik mot 
andra aktörer (8 procent). Istället för att peka på sina 
egna goda sidor, handlar det här om att peka på  andra 
aktörers dåliga sidor. Den  politiska kritiken riktas mot 
andra politiker eller partier likväl som mot exempel-
vis arbetet av och inom olika myndigheter. Ett tydligt 
exempel under perioden var utnämningen av Dan 
 Eliasson som ny generaldirektör för Myndig heten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB); nyhets-
bevakningen av tillsättningen  användes som verktyg 
för att kritisera både regeringen och Eliassons för måga 
och kompetens. Mediekritiken, slutligen, utgör under 
perioden 7 procent av materialet. Till skillnad från 
den övriga kommunikationen, så riktas uppmärksam-
heten här mot journalistiken, mot medieföretagen 
 eller i vissa fall mot enskilda journalister. Även om 
den här kommunikationsformen inte på något sett 
 dominerar flödet, så tycks den bära på egenskaper 
som väcker  engagemang bland användarna. I tabell 3 
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framgår  också vilka funktioner som genererar flest 
 reaktioner. En tydlig skillnad syns för det första mellan 
passiva och aktiva funktioner. Att bara dela informa-
tion ger mycket lite utdelning i termer av reaktioner. 
Den  personliga marknadsföringen tycks heller inte ha 
någon stark effekt bland följarna. Mediekritiken är 
den funktion som får överlägset mest reaktioner per 
tweet. Under perioden var det genomsnittliga antalet 
reaktioner per mediekritisk tweet 146, vilket är mer än 
dubbelt så många som för den politiska kritiken som 
är den funktion som har näst högst värde (69). Båda 
funktionerna kan betecknas som negativa och kon-
frontativa vilket i sig tycks skapa engagemang. Tweets 
som är kritiska mot medierna får under den här perio-
den mer än fyra gånger så många reaktioner per tweets 
jämfört med de som är positiva och berömmande. Att 
mediekritiken står ut på detta vis understryker att 
 negativa attityder till journalistiken bland vissa följar-
grupper tydligt omsätts i aktivt engagemang i form 
av delningar och gillamarkeringar. Överlag var flera 
mediekritiska tweets bland de allra mest delade under 
perioden, vilket också gör att det var en mycket stor 
spridning i antalet reaktioner kopplas till kritik. Detta 
framgår av medianvärdet som ligger på 17, vilket fort-
farande placerar mediekritiken i topp, men avståndet 
krymper betydligt, särskilt till den politiska kritiken 
(14). Den tweet som genererade mest reaktioner av alla 
under perioden (4 423) publicerades av Hanif Bali och 
riktades mot SVT-programmet Opinion Live:
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”Opartiska” @SVTOpinion - ljuger och mörkar med-
vetet ihop en story om en nyanländ från Malmö för att 
 kasta skit på Moderaterna i Staffanstorp. Sen har Helin 
och Co mage att yra om Fake news? Ni är ju Sveriges 
största producent av lögner och propaganda. 

Balis tweet rymmer förutom mediekritik också en 
 politisk tematik som alltid genererar stort engage-
mang i sociala medier, nämligen migrationsfrågan. 
 Tidigare forskning visar att det finns en betydande 
misstro mot journalistiken när det gäller frågor som 
rör just  migration (Andersson, 2017), så när medie-
kritik och migrationskritik vävs samman skapas där-
med ett innehåll med stor spridningspotential.   Detta 
syns också bland de mediekritiska inlägg som fick 
 allra flest reaktioner under perioden, vilka till stor del 
handlar om just nyhetsbevakningen om invandring, 
 integration, rasism, och brottslighet i de svenska för-
orterna. Dessa teman kan alltså till stor del förklara 
varför viss typ av mediekritik får större spridning än 
annan. Medie kritiken generellt kan dock inte redu-
ceras till migrations frågan utan den är mer mång-
facetterad än så. 

Vid sidan av migration och integration så 
framträder fyra aspekter som särskilt viktiga när det 
gäller den  politiska mediekritiken på Twitter. För det 
första så har den en stark politisk slagsida (ej i tabell). 
I detta sammanhang bör det sägas att mediekritik inte 
 primärt  varit en höger/ vänsterfråga i svensk  politik, 
utan det har förekommit över hela den politiska  skalan, 
även om argumenten sett olika ut.  Traditionellt har 
de  höger orienterade  kritikerna argumenterat för att  
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journalist kåren är politiskt vänster vriden och att detta 
får tydliga effekter i  nyhets journalistikens perspektiv 
och  problematiseringar. De vänster orienterade kriti-
kerna å andra sidan, pekar ofta på ägarförhållanden 
och den  starka  borger liga  dominansen på de  svenska 
ledarsidorna och att  denna skulle spilla över även 
på  perspektiven och  analyserna i nyhetsmaterialet 
( Strömbäck & Nord, 2017, s. 26). Bland riksdags leda-
möterna på Twitter uttrycks dock mediekritik i be-
tydligt högre grad av politiker som befinner sig högerut 
på det politiska  spektrumet.  Moderaterna står för nära 
tre fjärde delar av all mediekritik i materialet (84 pro-
cent). Ser vi till  andelen mediekritik inom respektive 
parti så  ligger  Moderaterna och Sverige demokraterna 
på samma nivå (9 pro cent av de medierelaterade 
tweetsen i dessa partier var mediekritiska). Övriga 
partier uppvisar avsevärt lägre nivåer, och för Social-
demokraterna och Miljöpartiet handlar det om  under 
1 procent, det vill säga enstaka publiceringar. För det 
andra så är kritiken starkt knuten till tre  moderata 
 aktörer, Lars  Beckman, Jan Ericsson och Hanif Bali. 
De tre står för 72 procent av all mediekritik i  materialet. 
För Beckman och Bali är mediekritiken den  kategori 
som totalt sett genererade mest reaktioner  under 
 perioden – trots att  kategorin som sådan utgör en 
 ganska liten del av deras  totala användning av nyhets-
medier. För Jan Ericsson var mediekritiken den funk-
tion som bidrog näst mest vid sidan om kommenterar 
kring pågående händelser. Det är således knappast en 
slump att de tre aktörer inom moderaterna som har 
störst in flytande också är de som till störst del använ-
der mediekritik som politiskt verktyg i kommunikatio-
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nen. För det tredje så är mediekritiken specifik snarare 
än  generell i den bemärkelsen att den i huvudsak riktas 
mot publicservicemedierna (se tabell 4).

Tabell 4. Vilka medier utsätts för kritik?

n Procent*

SVT 90 46

SR 56 29

Press 25 13

Nyhetsmedier generellt 14 7

Nyhetsbyrå 5 3

Kommersiell TV/Radio 4 2

Digitala nyhetsmedier 1 1

Total 195 101

Kommentar: Tabellen visar förekomsten av olika medietyper i den politiska medie
kritiken. *Procent har avrundats uppåt och baseras på det totala antalet förekomster 
(n=195) och inte på det totala antalet mediekritiska tweets, detta eftersom flera företag 
kan nämnas i en och samma tweet.

SVT och SR förekommer i hela 75 procent av de   
kritiska omnämningar som registrerats. Här före-
ligger dock en viss osäkerhet eftersom vi inte kan 
 generalisera  resultaten bortom undersöknings-
perioden. Att public  service utsätts för mer kritik än 
andra medier är dock inte särskilt förvånande efter-
som det vilar ett  särskilt ansvar på Sverige radio och 
SVT när det gäller oberoende och opartiskhet. Det 
handlar också om den politiska slag sidan i kritiken 
då public service  oftare angrips från höger än från 
 vänster.  Resultaten bör dock ses i ljuset av hur vi valt 
ut och definierat medie relaterade publiceringar på 
 Twitter. Inom  pressen har  enskilda journalister och 
 skribenter en mer  fram skjuten  position, och de har 
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också en  friare roll på  Twitter än vad  anställda inom 
public service kan ha. Det är därför möjligt att medie-
kritik riktad mot  pressen är mer person orienterad, 
 vilket inte fångas fullt ut i den här studien.

En fjärde och sista aspekt som bör lyftas fram 
 handlar om vilken typ av mediekritik som uttrycks. 
Det vanligaste är att utmåla journalistiken – främst 
den som produceras inom ramen för public service – 
som partisk. I det här fallet handlar det om  partiskhet 
till förmån för den rödgröna sidan, alternativt till 
nackdel för oppositionspartierna på den högra  sidan. 
Vid  sidan om partiskhet så utgår en stor del av  kritiken 
från att journalistikens verklighetsbilder är vilse-
ledande  eller att de inte visar ”hela sanningen”. En 
viktig del av  kritiken handlar också om problem med 
journalistikens trovärdighet. Den här kritiken riktar 
misstro mot aktuella publiceringar i ljuset av hur jour-
nalistiken  behandlat liknande händelser och fenomen 
vid  tidigare tillfällen. Avslutningsvis är det också värt 
att notera att en relativt liten del av kritiken handlar 
om att peka på konkreta faktafel i rapporteringen, 
även om det förekommer i 12 procent av fallen. Från 
detta kan vi därmed konstatera att kritiken till stor 
del handlar om ett missnöje med de journalistiska 
perspektiven och tolkningsriktningarna,  snarare än 
att innehållet skulle vara falskt eller felaktigt. Bland 
de medie kritiska tweets som genererar allra flest 
 reaktioner finns dock sällan utrymme för nyanser. Där 
handlar det allt som oftast om att konfrontera jour-
nalistiken i mycket hårda ordalag genom termer som 
propaganda, lögner, mörkläggning och ”fake news”. 
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Tabell 5. Förekomst av olika typer av mediekritik.

n Procent*

Partiskhet 68 40

Vilseledande beskrivning 33 19

Trovärdighetsproblem 24 14

Ämnesval och nyhetsvärdering 21 12

Faktafel 20 12

Ideologisk kritik 11 6

Språkliga/tekniska problem 2 1

Kommentar: Tabellen visar förekomsten av olika mediekritiska teman. Variablerna som 
använts här var dikotoma, vilket betyder att en tweet kunde kodas för flera teman sam
tidigt. *Procentsiffran baseras på det totala antalet mediekritiska tweets (n=170) och 
inte på det totala antalet kodade teman. 

Sammanfattande diskussion

I det här kapitlet har vi studerat hur nyhets medier 
 används som resurs för politisk kommunikation på 
Twitter av svenska tjänstgörande riksdags ledamöter. 
Resultaten visar att sociala medier på intet sätt 
 fri kopplar politiker från journalistiken – över en 
femte del av alla tweets i vårt material relaterade till 
nyhets medier, även om det fanns noterbara  variationer 
 mellan partierna. Resultaten kan ses som en  indikation 
på att politisk kommunikation fortsätter att ske i sam-
spel med nyhetsmedierna, även om interaktionen 
 givetvis också sker i relation till andra typer av aktörer 
som inte studerats här (t ex andra politiker, intresse-
organisationer, medborgare osv). Svenska riksdags-
ledamöter bidrar aktivt till att sätta journalistiken i 
centrum av den demokratiska debatten och sannolikt 
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bidrar de också med trafik till de svenska  nyhetssajterna 
(även om omfattningen är okänd åtminstone i den här 
studien). I den meningen utgör politikers twittrande 
knappast något hot mot journalistiken.  Användningen 
av mediematerial sker främst genom kommentarer och 
personlig och politisk marknadsföring, men så  mycket 
som en fjärdedel var dessutom okommenterade del-
ningar av journalistiskt material. Vi lever emellertid i 
en tid då journalistiken utsätts för mycket hård poli-
tisk kritik världen över, och det finns spår av det även 
i svensk politisk kommunikation. Resultaten visar 
att det finns en klar slagsida åt höger i mediekritiken 
och att moderaterna står ut bland de övriga  partierna 
när det gäller antalet publiceringar. Det har också 
 visat sig att kritiken är starkt bunden till några få ak-
törer samt att det framförallt är public service och i 
 synnerhet SVT som utsätts för kritik. Den period som 
 studerats inbegrep två  publiceringar som fick  särskilt 
stor uppmärksamhet: SVT-programmet Opinion 
 Lives  debatt om boende för nyanlända i Staffanstorp, 
samt P4  Göteborgs granskning av en av  Moderaternas 
val filmer i vilken klipp bilder från Kanada användes 
för att illustrera miss förhållanden i  Göteborgs för-
orter. Båda  publiceringarna gav en  negativ bild av 
 Moderaterna, och de kan också kopplas till debatten 
om  migration och  integration i Sverige, vilka är ämnen 
som får   särskilt stor uppmärksamhet i sociala medier. 

Mediekritik bör självfallet inte ses som något 
i  grunden negativt. Tvärtom tillför saklig och väl 
under byggd mediekritik nödvändigt syre till den 
 demokratiska samhällsdebatten. Den kan också  bidra 
till att problematisera journalistikens makt i sam-
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hället. Om journalistiken publicerar felaktiga upp-
gifter  eller feltolkar grundläggande fakta i sin rappor-
tering kan det aldrig vara negativt att uppmärksamma 
detta. Journalistikens främsta uppgift är att producera 
sann och relevant information, och en väl fungerande 
mediebransch klarar av att möta saklig kritik. I bästa 
fall kan Twitter på så sätt bidra till att journalistiken 
blir bättre och mer pålitlig. Långt ifrån all mediekritik 
i sociala medier är dock saklig, och i värsta fall kan den 
istället bidra till ökad misstro mot medier inklusive hat 
och hot mot journalister. Resultaten i kapitlet visar att 
mediekritik har en potential att generera starka reak-
tioner, och det betyder också att den kan missbrukas 
som ett politiskt instrument i jakten på likes, följare 
och väljare. Även här krävs fortsatta studier som in-
riktar sig på kvaliteten i argumentationen inklusive 
om mediekritiken tenderar att vara styrd av fakta eller 
känslor. En ökad diskussion behövs också kring  syftet 
med kritiken inklusive den politiska slagsidan och 
tyngdpunkten på public service. 

Inom forskningen har den journalistiska medie-
logiken länge betraktats som ett problem efter-
som den sägs premiera dramatiskt innehåll och 
 polariserande vinklingar som får stor uppmärk-
samhet (på  bekostnad av det goda demokratiska 
samtalet). Det är därför inte utan ironi som man 
kan  konstatera att det  knappast  behöver bli mindre 
 polariserat och förenklat då  politiker själva har mak-
ten över kommunikationen.  Frågan är om inte en av 
journalistikens allra  viktigaste funktioner idag är att 
dämpa och  balansera den  polarisering som tenderar 
att  definiera det  politiska samtalet i  sociala medier. I 
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dagens  hybrida  medie landskap har fler aktörsgrupper 
inflytande över det  demokratiska samtalet än någon-
sin, vilket också gör att plattforms makten ökar för 
 socialamedie företagen. Därför vilar det ett extra stort 
 ansvar på journalistiken att  leverera en allsidig och 
korrekt bevakning. Ett betydande a nsvar vilar  också 
på de  politiska aktörerna att bidra till en ärlig och 
kunskaps baserad debatt,  inklusive den som behandlar 
hur nyhets medierna sköter sitt uppdrag. Avslutnings-
vis finns det skäl att understryka begränsningarna i 
den politiska kommunikationen på Twitter. Ett  fåtal 
aktörer har tveklöst ett visst  inflytande i termer av 
 reaktioner, och det förstärks genom att debatter som 
får stor spridning i sociala medier ofta lyfts fram av de 
traditionella medierna. För det stora flertalet är dock 
både följarna och reaktionerna få, och i flera fall är de 
i princip obefintliga. 
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