
 

Nordiska språk 

Examensarbete 15 hp 

Språkkonsultprogrammet (180 hp) 

Vårterminen 2010 

Handledare: Håkan Åbrink 

Examinator: Karolina Wirdenäs 

English title: Dialogicality in Twitter from the political parties in the Swedish 

parliament 

Dialogicitet i 
riksdagspartiernas 
twittrande 
 

Paulina Nyman



 

 

Dialogicitet i riksdagspartiernas 
twittrande  

Paulina Nyman 

Sammanfattning 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i att de sociala medierna är konstruerade och används enligt 
idéer som stämmer väl överens med dialogismens tankar. Jag studerar riksdagspartiernas inlägg 
på Twitter under tre veckor under våren 2010 med syfte att undersöka dialogiciteten i dessa, det 
vill säga hur olika strategier skapar dialogiska relationer mellan texter och användare. Syftet är 
även att ge mig som språkkonsult verktyg för att kunna arbeta med tydlig och funktionell 
kommunikation genom sociala medier. 

Med begrepp och metoder från dialogismen och diskursanalys undersöker jag de politiska 
partiernas strategier för kontextmarkering, intertextualitet samt tilltal och omtal. Resultaten 
visar att användarna inte till fullo utnyttjar tillgängliga strategier för att skapa dialogiska 
relationer till kontext, text och människor. Tjänsten Twitter har dessutom många inbyggda 
begränsningar när den används som diskussionsplattform.   

Mina avslutande råd till personer som arbetar med att skriva för sociala medier kan 
sammanfattas i fyra meningar: Ta reda på vilka nyckelpersoner inom organisationen som 
använder Twitter professionellt och inkludera dem i dina inlägg. Utarbeta konsekventa 
kontextmarkörer och diskutera användningen både internt och med andra Twitteranvändare. 
Använd helst länkar där domännamnet och dokumentnamnet syns tydligt. Ställ frågor öppet till 
konkurrenter och medtävlare så att Twitters dialogiska potential kommer till nytta.   
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund om sociala medier och Twitter  
Svenska Dagbladet hade den 4 januari 2010 en framsida och ett uppslag om de sociala 
mediernas potentiella betydelse för årets val. Sociala medier beskrivs som ”en ny PR-kanal” 
som haft stor betydelse för både Barack Obamas presidentvalskampanj år 2008 och det norska 
stortingsvalet år 2009. Men vad är det som är nytt? Och hur går det till? 

1.1.1 Sociala medier 

Till sociala medier räknas bloggar, diskussionsforum och nätverkswebbplatser som Facebook. 
Gemensamt för dem kan sägas vara att teknik används för att underlätta människors interaktion 
samt att innehållet skapas av användarna. Ofta är de nätverksbaserade såtillvida att användarna 
knyter till sig andra användare vars inlägg de läser eller kommenterar på (Boyd & Ellison 
2007). En mycket viktig skillnad gentemot traditionella massmedier är riktningen på 
kommunikationen. I traditionella massmedier är kommunikationen riktad åt ett håll, från en 
sändare till en mottagare. Mottagaren har väldigt små eller inga möjligheter att på något sätt 
svara eller interagera. Men i de så kallade sociala medierna förutsätts båda parter generera 
innehåll samt interagera med varandra. Deltagarna kan på detta vis sägas vara både sändare och 
mottagare (Lundström & Ohlén 2009:4f, Mortazavi 2009:15).  

1.1.2 Twitter 

Twitter, som lanserades hösten 2006 av ett litet IT-företag i San Francisco, är en tjänst för 
mikrobloggande (Honeycutt & Herring 2009, Boyd & Ellison 2007). Här registrerar man sig 
under ett användarnamn och kan därefter formulera inlägg på maximum 140 tecken, som 
publiceras med en knapptryckning. Ett användarnamn på Twitter kan stå för ett företag, en 
organisation, en mindre grupp eller en individ. Det kan därför vara en eller flera personer som 
producerar inlägg bakom samma namn. När jag avser inlägg från ett specifikt användarnamn 
kommer jag dock att skriva ”användare” i singular. När jag behöver skilja på de olika 
individerna bakom det enskilda användarkontot kommer jag att tydliggöra detta.  

Inläggen som kollektiv kallas twitter (jämför svenskans ”kvitter”), och ett enskilt inlägg kallas 
på engelska för ”tweet”. Jag tycker inte att det passar in i svenskans ortografi och kommer 
därför att kalla enskilda inlägg för just inlägg.  

Användaren väljer vilka andra användare som hon vill följa. Deras och hennes egna inlägg 
hamnar därefter i ett flöde, unikt för varje användare, som uppdateras i realtid. Resultatet blir 
ganska likt ett chattrum från 1990-talet, med korta repliker som publiceras kontinuerligt och 
fyller skärmen. Men en skillnad är att flödet är individuellt för varje användare. Användaren kan 
sägas ha ett eget ”rum” med inlägg av just dem som hon själv valt att följa. (Ehrlich & Shami 
2010, Java et al. 2007)  
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Så här kan det exempelvis se ut: 

 
Bild 1. Skärmbild av ett Twitterflöde. 

Ett inlägg inleds med användarens eget namn. Därefter kommer inläggstexten på max 140 
tecken. Länkar är färgade ljusblå i mitt exempel. Efter inlägget publiceras metadata, som datum 
och tid för publicering samt information om publiceringsplattform (webbläsare, mobiltelefon 
eller särskilt program).  

I flödet samspelar inläggen med varandra. En användare kan svara på inlägg eller skicka vidare 
och därmed sprida inläggen till sitt eget nätverk, bestående av dem som valt att följa just henne. 
Observera att nätverken inte nödvändigtvis är 100 procent reciproka, utan att nätverken istället 
överlappar varandra. Det är just detta som gör Twitter till ett socialt medium.  

Det är långt ifrån endast privatpersoner som använder Twitter. Företag, organisationer och 
offentliga organ har insett värdet i att kunna kommunicera med kunder, intressenter och 
medborgare på det här viset, eftersom det är snabbt, enkelt och kostnadseffektivt. Det ger också 
en känsla av direkt kommunikation. En missnöjd kund kan agera som sändare när hon 
kommunicerar ut sin besvikelse på Twitter, och det blir företagets uppgift att reagera på det.  

Idag finns flera av Sveriges kommuner på Twitter och även statliga verk som Tillväxtverket 
(Dagens samhälle 2010). SJ AB hade den 24 maj 2010 över 3 000 personer som följer dem (SJ 
AB 2010). Detta kan visserligen jämföras med H&M som samma dag hade drygt 36 000 (H&M 
2010). 
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Att skriva för sociala medier ur företags, organisationers och myndigheters perspektiv innebär 
nya utmaningar. Texterna produceras ofta kollektivt och inläggen måste förhålla sig till vissa 
ramar. Den 29 april 2010 presenterade Sveriges Kommuner och Landsting en översikt av 
”handlingsoffentlighetens räckvidd när kommuner och landsting använder sig av olika sociala 
medier” samt en checklista med viktiga punkter att tänka på (Krusberg & Wiksell 2010:1). 
Huvudbudskapet i denna checklista var att ”alla inlägg som görs på ett socialt medium [är] att 
betrakta som allmänna handlingar om det sker inom ramen för myndighetens verksamhet” 
(Krusberg & Wiksell 2010:10). Utöver detta relevantgörs mottagaranpassning när mottagarna, 
som är synliga i en lista, faktiskt kan svara omedelbart och till och med förekomma med frågor. 
För mig som blivande språkkonsult är det därför mycket relevant att få kunskaper om 
organisationers twittrande.  

1.2 Mitt uppsatsämne 
Det finns flera intressanta aspekter att undersöka av användandet av sociala medier inom 
politiken. Idag har vi sju riksdagspartier, med varierande supportskara.1 För första gången 
kommer de att använda de sociala medierna som ett forum, lika accepterat som att stå i 
valstugor och dela ut flygblad, för att hitta potentiella väljare och för att försöka övertyga dem. 
Mycket av den aktiviteten sköter exempelvis riksdagsledamöter och kandidater för samma 
uppdrag via sina twitterkonton under sina egna namn. Men precis som att både enskilda 
politiker och de enskilda partierna har webbplatser finns även sju stycken officiella 
twitterkonton, ett för varje parti.  

Det som är intressant är att de är uttalade konkurrenter inom samma bransch med precis samma 
mål för verksamhetsåret 2010: att vinna riksdagsvalet 2010. Att hitta sju andra så pass 
jämbördiga företag eller organisationer som twittrar hade varit mycket svårt. Därför har jag valt 
att undersöka riksdagspartiernas officiella twitter i min examensuppsats. Hur gör de egentligen 
för att skapa en dialog på plattformen Twitter? 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka dialogicitet i riksdagspartiernas twittrande.  
Jag förutsätter därmed att syftet med de sociala medierna är att skapa en dialog, och jag ämnar 
undersöka de delar i kommunikation som gör att det faktiskt kan sägas uppstå en dialog.  
 
För att göra detta har jag ett antal frågeställningar till min hjälp.  

• Vilka strategier för manifest dialogicitet finns att använda på Twitter?  
• Hur markeras kontexten?  
• Hur fungerar den manifesta intertextualiteten?  
• Hur omtalas andra användare?  
• Hur tilltalas andra användare?  
• Hur kan deras interrelationella styrka värderas? 

                                                        
1 I alfabetisk ordning: Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna, Moderata 

samlingspartiet, Miljöpartiet de gröna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. 
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Begreppen jag använder ovan, som dialogicitet, manifest intertextualitet och kontext kommer 
jag att definiera och utveckla i senare delar av uppsatsen. Kortfattat kan dialogicitet sägas vara 
när många röster (från människor och andra texter) samspelar i en text. Med manifest 
intertextualitet menas hur relationer mellan texter explicitgörs. Kontext använder jag i 
betydelsen sammanhang.  

Resultatet hoppas jag kunna ge mig som språkkonsult verktyg för att kunna arbeta med tydlig 
och funktionell kommunikation genom sociala medier. 

Syftet med uppsatsen är inte att göra en jämförande analys för att exempelvis hitta språkliga 
skillnader mellan blocken. Jag tror att den här typen av kommunikation fortfarande håller på att 
finna sin form och att det är för tidigt för att se tydliga skillnader i strategier och annat. Därför 
ser jag riksdagspartierna snarare som ett politiskt kollektiv som just nu håller på att bygga upp 
en gemensam praktik för hur de sociala medierna används i en valrörelse, och jag förutsätter att 
de gör i stort sett samma sak på Twitter.  

Inte heller är syftet att studera den politiska retoriken eller underliggande värderingar i inläggen 
på Twitter. Jag ämnar inte heller studera textkedjor eller annan intertextualitet än just den 
explicita. I teoriavsnittet kommer jag att utveckla detta.  

1.4 Disposition 
Uppsatsen är disponerad enligt följande: I avsnitt 2 redogör jag för tidigare examensarbeten från 
språkkonsultprogrammet, tidigare forskning om Twitter samt forskning om sociala medier i 
relation till politik. Jag förklarar mitt teoretiska ramverk i avsnitt 3. I avsnitt 4 presenterar jag 
mitt material och min metod, för att i avsnitt 5 beskriva mina resultat. Avsnitt 6 består av min 
diskussion av resultaten. Slutligen avslutar jag uppsatsen i avsnitt 7 med fyra råd till personer 
som arbetar med att skriva i sociala medier som Twitter för företag och organisationer.  
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2 Tidigare forskning  

Jag ska först redogöra för att antal tidigare examensarbeten från språkkonsultprogrammet för att 
visa varför min uppsats är relevant för språkkonsulter. Därefter går jag igenom forskning om 
Twitter som redovisar ett antal metoder för att observera dialogicitet. Sist tar jag upp forskning 
om sociala medier och politik. På så sätt motiverar jag på vilka sätt denna tidigare forskning har 
relevans för det jag ämnar göra.  

2.1 Språkkonsulters internetforskning 
Flera språkkonsulters examensarbeten har tidigare ägnats åt att studera information och 
presentation av densamma på Internet. Jag gör nedslag i tre språkkonsultuppsatser, där syftet 
med offentlig kommunikation på internet byggts på och blivit mer komplext för varje 
fyraårsperiod. De kan ses som ett stickprov för att visa hur snabbt vår uppfattning om texter på 
Internet förändrats. Dessa uppsatser kan sägas leda fram till behovet av min uppsats.  

2.1.1 Anna Hass – 1998  

Anna Hass var en av de första språkkonsulterna att skriva examensarbete om kommunikation på 
Internet, i och med sin studie av Stockholm Vattens webbplats. En utgångspunkt i hennes 
bakgrundsbeskrivning är ”att det väl har blivit obligatoriskt för dem som vill ses som seriösa att 
ha en webbplats” (Hass 1998:1). Hon går därefter vidare med att undersöka ”språkliga faktorer 
som gör […] Internetsidor […] mer ändamålsenliga och effektiva” (ibid.). Även om hon tar den 
grafiska aspekten av webbsidor i visst beaktande betonar hon att hon främst har ett språkligt 
perspektiv. Därför blir hennes metoder främst textanalytiska: makrotemaanalys, 
textbindningsanalys och tematikanalys. Hon gör även en användarstudie för att undersöka 
funktonaliteten hos webbplatsen. Resultatet blir ett antal råd till Stockholm Vatten om hur de 
kan förbättra sin webbplats.  

Det intressanta för en läsare år 2010 är inte de avslutande råden. De känns idag ganska 
självklara för en textvetare, även om de självklart inte är implementerade överallt på nätet. 
Istället är det mest intressanta att Hass förutsätter att en webbplats endast finns till för att 
informera. Väldigt lite i Hass’ analys handlar om någon form av kontakt eller dialog mellan 
Stockholm Vatten och dess intressenter, förutom en rekommendation i de avslutande råden att 
lägga in en länk till ett e-postdokument. En webbplats tycks enligt Hass’ definition vara en 
relativt statisk informationscentral.  

2.1.2 Sofia Hildsdotter – 2002  

Sofia Hildsdotter2 menar i sitt examensarbete från 2002 att myndigheters webbtexter då befann 
sig i en skärningspunkt mellan den gamla sortens myndighetsspråk och den nyare normen för 
informationstexter på webben. Hon analyserar några offentliga instansers webbplatser, med 
                                                        
2 Numera heter hon Sofia Hildsdotter von Malortie. 
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fokus på startsidor och presentationstexter, med syfte att visa hur de framställde sig själva, både 
visuellt och verbalt. I sin analys använder hon därför metoder för genre- och stilanalys, men 
även metoder från Kress & van Leeuwens multimodalitetsforskning. Hennes syfte är att genom 
denna analys få en bild av ”hur väl de lyckas använda webbmediet för att ge en helgjuten bild av 
sig själva” (Hildsdotter 2002:5). Hildsdotter har därmed ett sändarperspektiv på 
webbplatsanalysen. 

Hennes resultat visar att startsidorna och presentationstexterna till viss del kan betraktas som en 
genre, eftersom sidorna visar många gemensamma drag. Däremot menar hon att 
presentationstexterna till skillnad från startsidorna inte ”verkar framtagna med tanke på läsarna” 
(ibid: 39). Hon resonerar även kring diskrepansen mellan ett genomarbetat visuellt intryck och 
mindre användarvänliga texter.  

Jag menar att det är den visuella aspekten som tillför något nytt i hennes examensarbete, jämfört 
med Hass’ tidigare uppsats. Men det Hildsdotter inte gör är att undersöka hur texterna tas emot 
av webbplatsens besökare. Det verkar därmed som att även hon ser på webbplatser som något 
som ska förmedla budskap och inte kommunicera med besökarna.  

2.1.3 Ina Bergström – 2006  

Bergström tar det inledningsvis ett steg längre när hon menar att ett företag eller myndighet inte 
längre bara kan nöja sig med att presentera sig själva, att ”ha en webbplats” (Bergström 2006:4). 
Istället är det nödvändigt ”att vara närvarande på nätet” (ibid: 4). Hon granskar därefter 37 
advokatbyråers webbplatser med avseende på språk, information, användbarhet och 
tillgänglighet. För att göra detta utvecklar hon en egen granskningsmodell. Resultaten är 
blandade och hon ser många förbättringsmöjligheter. 

Men interaktionsaspekten utvecklar hon inte längre än att registrera huruvida advokatbyråerna 
har en e-postadress och ”om ett klick på webbplatsernas info-mejladress leder till att mitt 
mejlprogram öppnas” (ibid: 25). Hur hennes uppsats behandlar ”närvaron” på Internet utvecklas 
inte heller.  

2.1.4 Var är vi nu – 2010? 

Jag menar att vi nått till ännu en skärningspunkt vad gäller texter, i synnerhet de på nätet. Å ena 
sidan är det fortfarande viktigt att presentera en bild av sin verksamhet, som i Hass’, 
Hildsdotters och Bergströms uppsatser. Å andra sidan är det i och med de nya sociala medierna 
även viktigt att vara med när ens egen bild omförhandlas, i en ständigt pågående diskussion på 
nätet. De som förr var passiva mottagare nu kan kombinera sin identitet med en sändarroll, och 
de gamla sändarna blir även mottagare. Som företag eller myndighet räcker det inte längre att ha 
en länk till sin e-postadress för att anses som närvarande och kontaktbar.  

Idag finns det istället fler möjligheter till interaktion. Hur denna interaktion kan gå till är det 
som jag vill utreda i min uppsats. I nästa avsnitt presenterar jag Twitter ytterligare och de 
möjligheter till interaktion som finns där.  
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2.2 Twitterforskning 
Eftersom tjänsten Twitter endast funnit sedan 2006 och begreppet sociala medier uppstått först 
under de senaste åren finns det inte mycket forskat inom området, särskilt inte med ett språkligt 
fokus. Den forskning som finns är främst amerikansk och tekniskt inriktad.  

2.2.1 Användning av mikrobloggar 

Java et al. (2007) har studerat hur mikrobloggandet ser ut och vad det används till, i syfte att 
kunna bidra med kunskap till dem som utvecklar sådana tjänster. De menar att mikrobloggandet 
skiljer sig från det vanliga bloggandet genom att vara ett snabbt kommunikationsmedium. 
Användarna behöver inte ägna tid åt att formulera långa inlägg, utan kan snabbt och koncist få 
ut sina tankar. En annan skillnad är frekvensen av publicerade inlägg. Medan vanliga bloggare 
publicerar inlägg några gånger i veckan kan mikrobloggare publicera inlägg flera gånger om 
dagen.  

Deras resultat visar även att användarnas intentioner med sin aktivitet på Twitter kan delas in i 
fyra kategorier: vardagligt prat (daily chatter), konversationer (conversations – men skillnaden 
mellan detta och vardagligt prat utvecklas inte), informationspridning (sharing information) 
samt nyhetsrapporterande (reporting news). Författarna delar även upp användarna i tre 
huvudkategorier: informationskällor (information source, användare med många ”följare”) 
vänner (friends, användare som främst följer dem som hon redan känner) och 
informationssökare (information seeker, användare som följer många, men följs av få). (Ibid.) 

Detta utgår jag ifrån i den fortsatta delen av uppsatsen.  

2.2.2 Tilltal och omtal på Twitter  

Honeycutt & Herring (2009) bygger vidare på Java et al:s studie. De undersöker särskilt vad @-
tecknet får för betydelse när dialog och samarbete skapas av användarna på Twitter. Enligt dem 
kan Twitter sägas vara en ”brusig” miljö, på grund av den stora mängden inlägg som produceras 
och publiceras utan någon annan ordning än den kronologiska.  

För att underlätta för användare används därför @-tecknet som ett sätt att rikta specifika inlägg 
till andra. När @-tecknet följs av ett användarnamn skapar tjänsten automatiskt en hyperlänk till 
denna användares flöde. Dessutom kan användaren själv se vilka som riktat meddelanden till 
henne med @-tecknet genom en särskild meny på webbplatsen. Två resultat av @-
användningen blir adressivitet (addressivity) och referens (reference), enligt Honeycutt & 
Herring. Med adressivitet menas att inlägget är riktat till någon, att någon tilltalas. Med referens 
menas att någon omtalas i ett inlägg.  

De finner slutligen att, trots denna brusiga miljö, används Twitter ofta som en diskussionskanal, 
där @-tecknet ”is a useful strategy for relating one tweet to another and, indeed, for making 
coherent exchanges possible” (ibid.). 

Adressivitet och referens kommer jag benämna som tilltal och omtal, och de kommer vara två 
viktiga beståndsdelar i min metod (se avsnitt 4.2).  

2.2.3 Övriga kommunikationsstrategier 

En studie av Boyd et al. (2010) går något djupare in på hur konversationer formas på Twitter. 
De menar att diskussionerna på Twitter oftast följs av fler än dem som faktiskt deltar i 
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konversationen. Mikrobloggstjänsten är uppbyggd så att användare följer anda användare och 
inte specifika ämnestrådar. Därför noterar författarna tre strategier som används för att 
underlätta för diskussionsföljarna.  

Den första strategin är @-tecknet som ett redskap för adressivitet i analogi med Honeycutt & 
Herrings analys. Den andra strategin är #-tecknet, som betecknar en så kallad hashtagg. Genom 
att använda #-tecknet före ett visst ord uppstår en hashtagg, där tjänsten skapar en hyperlänk av 
det markerade ordet. Genom att klicka på den kan en användare läsa andra inlägg som markerats 
med samma hashtagg, även de som är skrivna av andra användare än dem som hon redan följer. 
Den tredje strategin är att vidarebefordra andras inlägg, genom en så kallad ”retweet” 
(vidaretwittring). Det är denna strategi som författarna främst studerat.  

Boyd et al. använder en twitterbaserad enkät för att kategorisera användarnas motiv till att 
skicka vidare twitter. Resultaten visar att användare skickar twitter vidare för att:  

• sprida nyheter till andra. 
• underhålla eller informera en specifik publik. 
• kommentera på någon annans inlägg genom att citera och sedan kommentera.  
• göra sig själv synlig som lyssnare. 
• offentligt hålla med någon. 
• bekräfta någon annans mening. 
• visa lojalitet. 
• ge mindre synliga användare en vidare publik.  
• försöka göra sig själv synligare och få fler följare.  
• spara inlägg för sin egen senare åtkomst. 

 
De finner även flera exempel på hur användare signalerar en vidarebefordring i inlägget. Några 
exempel är: ” ‘RT: @’, ‘retweeting @’, ‘retweet @’, ‘(via @)’, ‘RT (via @)’, ‘thx @’, ‘HT @’, 
‘r @’, and ‘♻ @’” . Författarna menar vidare att en enhetlig praktik för vidaretwittring ännu 
inte formats. De visar också hur begränsningen på 140 tecken gör att det uppstår en form av 
”visklekseffekt”, där information förvanskas, medvetet eller omedvetet av användarna.  

Från Boyd et al:s resonemang tar jag med mig de tre strategierna – @-tecknet för adressivitet, #-
tecknet för hashtaggning och vidaretwittring – för att utveckla dessa i metodavsnittet, då i 
relation till min teoretiska ram.  

Även Ehrlich & Sami (2010) nämner dessa tre strategier, eller konventioner som de kallar det, 
för kommunikation via mikrobloggar. De menar att #-tecknet kan sägas gruppera inlägg som är 
relaterade. Vidare förklarar de @-tecknet som ett sätt att rikta meddelanden till en specifik 
användare, och de tar upp vidaretwittring. Slutligen tar de upp att användare kan posta länkar i 
sina inlägg och hur detta oftast sker via en tjänst som förkortar länkarna, eftersom textutrymmet 
på Twitter är ytterst begränsat.  

I min analys kommer jag att undersöka alla dessa fyra sätt att kommunicera via Twitter, och de 
kommer därför utvecklas vidare i metodavsnittet (se avsnitt 4).  
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2.3 Forskning om politik i sociala medier  
Eftersom sociala medier är ett relativt nytt begrepp har inte användandet av dem blivit föremål 
för forskning, och särskilt inte i relation till politik. Detta tror jag dock är på väg att förändras 
just nu, men hittills finns ett antal uppsatser på kandidat- och magisternivå som behandlar detta 
ämne.  

I en kandidatuppsats från Högskolan i Halmstad kartläggs de politiska ungdomsförbundens 
användande av sociala medier (Lundström & Ohlen 2009). Författarna går igenom flera olika 
webbtjänster som de anser tillhöra kategorin sociala medier, exempelvis Facebook, YouTube, 
Wikipedia och Twitter. Därefter frågar de ungdomsförbunden hur dessa definierar sociala 
medier och vilka av webbtjänsterna de använder. Resultaten visar att vissa tjänster är klart mer 
använda än andra (till exempel Facebook), men att ungdomsförbunden ser ett problem i att 
effekten av opinionsbildning via sociala medier är svår att mäta (ibid: 52f).  

Frågan är om effekten av någon PR-kanal någonsin går att mäta på ett rättvisande sätt. Inom 
politik bör det bästa resultatet vara att öka sin andel väljare. Det lyckades Piratpartiet med i 
valet till Europaparlamentet våren 2009. Detta partis ”syn på och användning av sociala medier” 
undersöks i en magisteruppsats från Lunds universitet (Mortazavi 2009). Företrädare för partiet 
har intervjuats om hur de arbetar med sociala medier och hur de ser på dessa som verktyg. 
Slutsatsen i studien är att det är svårt att lyckas övertyga någon genom att använda sociala 
medier. Istället bör det handla om att vara (i) sociala medier (ibid: 25). Enligt Piratpartiet består 
kommunikationen där inte av ”envägs- eller tvåvägskommunikation” utan ”en horisontell 
multivägskommunikation där samtliga inblandade är producenter av den text som alstras 
gemensamt” (ibid: 24). I teoriavsnittet som följer härnäst kommer jag att ansluta till den synen 
på kommunikation, genom dialogismens idéer.  
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3 Teoretisk ram  

I detta avsnitt placerar jag in tidigare forskning i ett rimligt teoretiskt ramverk för språkvetare 
och tar därefter ett metodiskt avstamp.  

Jag hävdar utifrån tidigare avsnitt att Twitter är konstruerat utifrån en syn på människors 
kommunicerande som handlar om en ständigt pågående dialog, där andra röster och texter 
införlivas, upprepas och rekontextualiseras. Det innebär en sociokulturell språksyn, och därför 
utgår jag i min uppsats från teorier med samma syn på språk och kommunikation. 
Utgångspunkten har jag i dialogismen. Teorin motsätter sig en syn på texter som särkopplade, 
enskilda företeelser och hävdar istället motsatsen: att alla texter måste förhålla sig till varandra.  

Den ryske litteraturvetaren och språkfilosofen Michail Bachtin menade att språkets huvudenhet 
är yttrandet (Bachtin 1986:213). Även om det medför konnotationer till muntlig kommunikation 
verkar Bachtin faktiskt ha menat främst skriftliga texter med sitt begrepp (ibid: 203). En av de 
mest centrala aspekterna av ett yttrande menade han var dess riktning, yttrandets adressivitet 
(ibid: 234, jfr jämför med Honeycutt & Herring 2009). Det innebär att ett yttrande alltid är riktat 
till någon, och det måste alltid förhålla sig till detta. Det finns därmed inga yttranden som är 
fristående och oberoende av resten av världen och det som pågår runt omkring. Enligt Bachtin 
är därför ”varje yttrande en länk i en mycket komplext organiserad kedja av andra yttranden”, 
där varje yttrande både har påverkats av dem som kom före och kommer att påverka dem som 
följer efter (ibid: 212).  

Bachtins idéer vidareutvecklades av litteraturteoretikern Julia Kristeva på 1960-talet. Hon 
benämnde tankarna om textsamspel som intertextualitet (Ajagàn-Lester, Ledin & Rahm 
2003:204). I hennes tolkning handlar intertextualitet om ”’an intersection of textual surfaces’”, 
av Ajagàn-Lester, Ledin & Rahm översatt som skärningspunkter mellan textytor, något som hon 
menar är en vertikal kraft (ibid: 205). Hon såg också en horisontell kraft, med avseende på 
relationen mellan sändare och mottagare, med texten i mitten (ibid.).  

Dialogismen är en social teori som förutsätter att människor konstruerar mening tillsammans. 
Betydelsen hos yttrandet uppstår i kontexten som avsändaren och mottagaren befinner sig i, så 
att meningsskapande uppstår mellan dem som interagerar (ibid: 206ff). Eftersom ingen text kan 
uppstå i ett vakuum, när en text alltid samspelar med allt som tidigare skrivits och det som 
kommer att skrivas, betyder det dels att texter alltid bär spår av andra texter och kommer ge spår 
i framtida texter, och dels att även genrer och normer bär spår av tidigare genrer och normer och 
kommer påverka framtida genrer och normer (ibid.). En skribent måste därmed förhålla sig till 
både läsare (via den horisontella kraften) och traditioner (via den vertikala). Det är det här som 
är dialogicitet.  

Faircloughs tankar bygger vidare på Bachtins och Kristevas idéer. För Fairclough är 
intertextualitet ett överordnat begrepp till de här båda riktningarna av vertikala och horisontella 
krafter. Han ser den vertikala riktningen som ett normsamspel, och det kallar han 
interdiskursivitet (Fairclough 1992:103f). Den horisontella riktningen ser han som den mellan 
texten och dess föregångar samt efterträdare i den pågående dialogen, och den kallar han 
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manifest intertextualitet. Båda riktningarna är enligt hans mening intertextualitet, men på olika 
plan.  

Intertextualitet är enligt Fairclough "relations between one text and other texts which are 
'external' to it, yet in some way brought into it" (2007:3). Med manifest intertextualitet menar 
han hur andra texter explicit syns i en text. Det innebär att de andra texterna är ”’manifestly’ 
marked or cued by features on the surface on the text”, som exempelvis citattecken (Fairclough 
1992:104). Det är den formen av intertextuailtet jag främst är intresserad i den här uppsatsen.  

Blåsjö definierar dialogicitet som ”dialogiska relationer mellan yttranden, aktörer, perspektiv, 
genrer osv” (Blåsjö 2004:38). Den definitionen kommer även jag att använda när jag pratar om 
dialogicitet, som ett vidare begrepp för relationer människor emellan och människor och texter, 
samt hela kommunikationssituationen på Twitter med många röster i samspel. Blåsjö delar upp 
begreppet i tre aspekter: perspektivaspekt (hur olika perspektiv möts), kedjeaspekt (hur 
yttranden bygger på varandra) och manifest dialogicitet. Därefter ger hon exempel på hur detta 
kan komma till uttryck, både i muntligt och skriftligt språkbruk. Figuren nedan kommer jag att 
återvända till i mitt metodkapitel, då jag även utvecklar den för mitt eget syfte och material.  

 

 Kedjeaspekt Perspektivaspekt Manifest dialogicitet 

Skriftligt 
språkbruk 

Hävdanden  
Epistemiska markörer 

Adversativa 
konnektiver 
Perspektivmarkörer 
Interpersonella 
markörer 
Dialogiska strukturer 
med läsarperspektiv 

Citat och referat 

Muntligt 
språkbruk 

Uppföljningar 
Reella frågor 

Adversativa 
konnektiver 
Perspektivmarkörer 

Yttranden, frågor 
Deltagarroller i 
förhållande till genre 

Figur 1. Blåsjös kategorier för manifest dialogicitet (Blåsjö 2004:56). 

Det kan vara på sin plats att påpeka att Blåsjö inte avser samma sak med yttrande som Bachtin.  

Med manifest dialogicitet menar hon i stort detsamma som Fairclough gör med manifest 
intertextualitet, det vill säga ”inbäddade utsagor eller röster från olika personer eller källor, 
explicit eller på annat sätt tydligt avgränsade från varandra” (Blåsjö 2004:38ff). Jag kommer 
dock att använda Faircloughs manifest intertextualitet när jag menar hur relationer mellan texter 
explicitgörs, främst för att särskilja det jag tolkar som ett mikroperspektiv (intertextualitet) från 
makroperspektivet (dialogicitet) på interaktion.  

Ett ytterligare begrepp jag behöver definiera är kontext, när jag senare kommer att tala om 
kontextmarkörer. Jag utgår från Hellspong & Ledin (1997) när de förklarar kontext som textens 
sammanhang och ”hela den språkliga och sociala miljö som texten kommer ur och verkar i” 
(ibid: 49). För den här uppsatsen kommer sammanhang vara en lämplig förklaring. Jag 
återkommer till detta i avsnittet om kontextmarkörer (se avsnitt 5.1). 
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4 Material och metod 

4.1 Mitt material 
Mitt material hämtar jag från de officiella twitterflödena från riksdagspartierna. Jag har samlat 
in samtliga inlägg publicerade av de sju riksdagspartierna under tre olika veckor. Materialet 
kommer från perioderna 22 till 28 februari, 15 till 21 mars och 5 till 11 april, samtliga under år 
2010. Jag valde kortare perioder om sju sammanhängande dagar från varje månad eftersom jag 
tidigt observerat att publiceringarna inte sker jämnt fördelade över alla dagar. Med dessa 
nedslag under tre månader hoppas jag få ett mer representativt material. 

En stor fördel med mitt material är just att det ligger öppet på Internet. Det är lättillgängligt och 
vem som helst med tillgång till Internetuppkoppling kan läsa det. Därför har jag inte sett någon 
relevans i att anonymisera det.  

Materialet finns bifogat i en bilaga, och är där sorterat efter riksdagsparti utan inbördes ordning 
dem emellan. Ordningen är kronologisk, så att de senast publicerade inläggen kommer först. 
Totalt består materialet av 302 inlägg som fördelar sig enligt följande tabell: 

Tabell 1. Antal inlägg i mitt material.  

Antal inlägg Parti 
22–28 
februari 

15–21 
mars 

5–11 
april 

Socialdemokraterna 18 7 9 
Folkpartiet 7 11 9 
Miljöpartiet 7 4 30 
Moderaterna 27 82 11 
Centerpartiet 14 14 4 
Vänsterpartiet 7 10 5 
Kristdemokraterna 8 7 11 
 

Jag valde att inte samla inlägg från en sammanhängande treveckorsperiod för att minimera 
risken för eventuella händelser som kan påverka både antalet inlägg och ämnena i dem. 
Exempelvis kan twittrandet öka markant när partierna har stämmor eller större möten. Detta 
skedde visserligen under min valda marsvecka i Moderaternas flöde. Dock tror jag att detta kan 
balanseras av de andra studerade veckorna.  

Omfånget på materialet består som tidigare nämnt av 302 inlägg på cirka 140 tecken vardera. 
Det kan sägas motsvara 6 000 ord. Att Moderaternas flöde har så pass många fler inlägg beror 
på att de använde Twitter för att direktrapportera från två olika seminarier under mars. Jag 
bedömer dock inte detta som ett problem. För det första är mitt syfte inte att på något sätt 
jämföra de politiska partierna med varandra, och därför behöver mitt material inte fördela sig 
exakt lika mellan dem för att kunna säga någonting. För det andra visar denna frekvensökning 
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faktiskt på hur Twitter ofta används. Hade jag valt någon annan vecka är sannolikheten stor att 
något annat parti hade utnyttjat Twitter för direktrapportering från något av deras evenemang,  

Även partier utanför riksdagen använder förstås sociala medier, som exempelvis Feministiskt 
initiativ, Piratpartiet och Sverigedemokraterna. Jag menar dock att deras situation skiljer sig allt 
för mycket från de etablerade riksdagspartierna med avseende på antal väljare, partikassa (och i 
och med det möjlighet att exempelvis arvodera redaktörer för de sociala medierna) och konkret 
verksamhet. Jag valde därför att endast studera de partier som finns representerade i riksdagen 
och därför har beslutande makt i Sverige idag.  

Att studera enskilda politikers twittrande bedömer jag inte som intressant ur ett 
språkkonsultperspektiv. På individnivå är syftet tudelat: å ena sidan twittras det mycket om 
personliga saker, som middagar hos svärföräldrar, observationer i tv-program och om väder och 
humör, å andra sidan publiceras mer politiskt inriktade inlägg. Jag har svårt att se vad en 
språkkonsults funktion skulle vara i relation till privat twittrande. Däremot tror jag att politiker 
på individnivå kan lära sig en del av studier som denna om organisationers twittrande. Med det 
perspektivet tror jag att enskilda offentliga twittrare kan ha nytta av min uppsats.  

4.2 Mitt val av metod 
För att analysera mitt material har jag en kvalitativ ansats och försöker att tolka dialogiciteten i 
inläggen genom att studera dem i närperspektiv. Jag bedömer inte kvantifierade uppgifter vara 
intressanta eftersom mitt syfte inte är att göra en jämförande analys. Eftersom det finns få 
etablerade modeller för den här typen av text och nätbaserad kommunikation utgår jag från 
diskursanalytiska begrepp och metoder, men använder även metoder från de tidigare studierna 
av kommunikation i sociala medier.  

I teorikapitlet (se avsnitt 3) redogjorde jag för Blåsjös tabell för analyskategorier av dialogicitet. 
Hon går där igenom tre aspekter av dialogicitet och exempel på hur de yttrar sig i skriftligt och 
muntligt språkbruk. Av dessa tre olika aspekter på dialogicitet väljer jag att ägna min uppsats åt 
manifest dialogicitet. Jag är alltså intresserad av hur dialogicitet explicitgörs i twitterinlägg, 
eftersom det är i detta jag menar att de nya möjligheterna till dialog och interaktion finns. Det 
betyder inte att de andra aspekterna inte är intressanta eller relevanta för mitt ämne. Tvärtom 
hoppas jag att någon annan kan ta sig an dem i andra uppsatser.  

Blåsjö har utvecklat tabellen för att passa sitt eget material och syfte, och jag behöver därför 
arbeta om den efter mitt material och syfte. Manifest dialogicitet innebär som nämnts tidigare 
”hur konkreta deltagare av olika kategorier kommer till tals och i viss mån hur de behandlas” 
(Blåsjö 2004:61). Det är i detta jag har min utgångspunkt. För mitt material tolkar jag det som 
de möjligheter en användare har att konkret anknyta sitt twitterinlägg till andra sammanhang, 
andra texter och andra användare. Resultatet blir hur inlägg konkret samspelar med sig själva, 
andra texter och användare. 

Där Blåsjö gör en uppdelning i skriftligt och muntligt språkbruk kommer jag inte att göra denna 
strikta uppdelning för mitt material. Jag tänker därför inte endast utgå från hennes kategorier för 
skriftligt språkbruk, även om twitterinlägg är just skriftliga. Jag menar att de även har drag av 
muntligt språkbruk, eftersom användarna kan sägas ägna sig åt konversationer med dessa (jfr 
Java et al. 2007). Därför kombinerar jag istället analyskategorier enligt vad jag uppfattar som en 
inringning av kommunikationssituationen.  
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Först måste jag gå igenom Blåsjös kategorier för att relatera dem till mitt eget material. Vad 
gäller citat och referat menar jag att man här även kan inkludera vidaretwittring (retweeting) 
och länkar. När det hänvisas till andra texter, som jag definierar som text i konventionell 
mening, det vill säga skriven text, kallar jag den typen av dialogicitet för intertextualitet.  

Yttranden och frågor kan sägas korrespondera mot själva twitterinläggen, som i flödet har en 
tydlig dialogisk karaktär gentemot varandra. Kategorin yttrande och frågor är därför min 
utgångspunkt inför hela uppsatsen, och jag ser de övriga kategorierna som ett resultat av detta. 
Därför har jag inte denna kategori som en egen.  

Deltagarroller i förhållande till genre menar jag handlar om vem som tilltalas och omtalas på 
vilket sätt. Deltagarrollerna kan behöva specificeras i underkategorier för mitt syfte. Jag delar 
upp dem i tilltal och omtal, som jag menar är kärnan i kommunikation på Twitter.  

För att undersöka omtal utgår jag från Hellspong & Ledin som menar att textens ram definieras 
av vilka personer som omtalas(1997:173f). Exempelvis menar de att omtal i tredje person, med 
avseende på namn och titlar, kan säga något om ”textens sociala attityd” (ibid.). I relation till 
min uppsats och det jag vill undersöka menar jag att det explicita omtalet genom 
adressivitetstecknet @ från Honeycutt & Herrings studie kan signalera en annan sak än ett 
omnämnande av ett personnamn. Jag vill med detta undersöka om det kan finns olika grader av 
närhet mellan användaren och personerna hon omtalar som visar sig i olika omtalsstrategier. Ju 
tätare knutna till varandra de är, desto högre skulle styrkegraden bli. 

Jag gör i princip samma sak för tilltal. Med tilltal konstrueras en mottagare (Hellspong & Ledin 
1997:173f). Även olika typer av tilltal på Twitter, med @-tecken, egennamn eller pronomen, 
kan signalera olika styrkegrader. Jag är också intresserad av huruvida tilltalet är ett initiativ eller 
ett svar.  

Vidare beskriver Boyd et al. (2007, se avsnitt 2.2.3 om tidigare forskning) hur #-tecknet 
markerar ämnen för diskussion på Twitter. Jag kallar detta för kontextmarkör, eftersom jag 
menar att det kan handla om mer än diskussionsämnet. Kontext är ett vitt begrepp, men här 
definierar jag det till att handla om det sammanhang (se teoretisk ram, avsnitt 3) som 
avsändaren tycks vilja att inlägget ska tolkas i. Jag kan inte säga någonting om kontext i 
förhållande till hur inlägget kom till, under vilka omständigheter det producerades och hur 
situationen såg ut för användaren. Därför menar jag med kontext endast hur inläggets författare 
markerar dess sammanhang för läsaren. 

Markeringar av kontext är något som Blåsjö inte tar upp under manifest dialogicitet, 
förmodligen på grund av att det inte finns möjligheter att på ett konkret sätt signalera kontext i 
hennes studerade material. Det intressanta med kontextmarkörer på Twitter är att de explicit 
hänvisar till andra inlägg inom samma markerade kontext. Därför behöver jag ha med det som 
en kategori.  

Det jag ska undersöka kan därmed sammanfattas i fyra kategorier. Jag väljer att fokusera på 
intertextualitet, tilltal och omtal samt kontextmarkörer i min analys av dialogicitet på Twitter. 
Dock väljer jag en annan ordning för mitt angreppssätt. Min figur för manifest dialogicitet på 
Twitter ser därför ut som följer: 
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Manifest dialogicitet Uttryck 

Kontextmarkörer #-tecken framför valfritt ämnesord 

Intertextualitet Citat, referat, länkar och återtwittring 

Omtal Med @-tecken eller namn 

Tilltal Med @-tecken, namn eller övriga språkliga 
resurser (pronomen, imperativ) 

Figur 2. Analyskategorier för min uppsats 

Denna figur illustrerar min metod, och utifrån dessa kategoriers ordning ovan kommer jag att 
disponera mina resultat. Jag menar att när man följer dessa kategorier i nämnd ordning uppstår 
en inringande effekt, vilket ger en bättre helhetsbild av kommunikationssituationen. Det är 
därför inte fyra av varandra oberoende kategorier jag valt. Jag menar att de signalerar en 
riktning och är knutna till varandra. Först behandlar de kontexten, det vill säga ämnet som ramar 
in kommunikationen. Därefter kommer relaterade texter, som inom denna ram i viss mån pekar 
vidare. Sedan kommer omtal som relaterar andra användare och personer till den pågående 
diskussionen. Sist kommer tilltal som positionerar två användare gentemot varandra.  
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5 Resultat 

I detta avsnitt presenterar jag mina resultat. I alla mina exempel är fenomenet jag undersöker 
fetmarkerat. Resten av inlägget har helt rensats från formatering.  

5.1 Kontextmarkörer 
I detta avsnitt ska jag redogöra för mina resultat vad gäller kontextmarkörer. Jag har funnit fyra 
huvudgrupper av kontextmarkörer – ämne, händelse, grupp och modalitet. Jag för sedan ett 
resonemang om vad jag inte anser vara kontextmarkörer.  

5.1.1 Ämne 

För det första används #-tecknet följt av ett ämnesord just för att markera vilket ämne som 
inlägget ska relateras till. Kontextmarkören hänvisar därmed inlägget till ett ämne och en 
pågående diskussion. Detta kan ses i följande inlägg: 

 

24  Socialdemokrat Mona Sahlin och Ibrahim Baylan inleder valrörelsen idag kl 11‐12. 
Södertörns högskola, sal MB416 vid aulan. Välkommen! #val2010 9:42 AM Feb 25th 
via Tweetie  

 

I detta inlägg publicerar användaren Socialdemokrat en inbjudan till att lyssna till två av partiets 
frontfigurer på Södertörns högskola. Inlägget är markerat med #val2010 och det är detta som jag 
anser vara en kontextmarkör. Inlägget, och besöket på högskolan, ska därmed tolkas i kontexten 
kring valet. Klickar en användare på #val2010 presenterar tjänsten andra publicerade inlägg som 
markerats med samma tagg. På så sätt kan en användare följa ämnen som hon är intresserae av 
och få läsa inlägg även av andra användare än de som hon redan följer. 

Gränsdragningen mellan ämne och händelse (se avsnitt 5.1.2) kan tyckas vara otydlig. Jag 
menar att ett ämne inte är lika tidsbestämt som en händelse eftersom ett ämne kan ha en 
odefinierad startpunkt, sluttid eller både och. Därför kategoriserar jag #val2010 som ett ämne. 

Ännu ett exempel: 

 

101  Miljopartiet presenterar program med 9 punkter för ett mer robust tågsystem. 
http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=190429 #tagkaos 12:04 PM 
Feb 24th via web 

 

Här utnyttjar Miljöpartiet den kontextmarkör som spontant uppstod i traditionella medier och på 
Twitter under de snöiga veckorna i februari 2010, när mängder av tågavgångar ställdes in. 
Tågkaos blir ”tagkaos” på Twitter som har svårt att korrekt skapa hyperlänkar av å, ä och ö.  
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5.1.2 Händelse 

Ett annat användningsområde är att markera inläggen med en specifik händelse, exempelvis 
konferenser, seminarier och temadagar. Det är en praxis som tycks ha vuxit fram under de 
senare åren när deltagare i seminarier och temadagar twittrar och rapporterar i realtid. Dessa 
seminarier har oftast en förbestämd tagg som samtliga deltagare instrueras att använda. På så 
sätt kan deltagare i den aktuella händelsen följa varandra. Även utomstående kan följa med i 
diskussionen.  

I följande exempel hänvisar Miljöpartiet sitt inlägg till händelsen Gröna Studenters årsmöte, 
genom att markera det med #GSårsmöte2010: 

 

62  Miljopartiet hälsar också till alla pigga @gronastudenter som sliter med 
verksamhetsplan o budget på #GSårsmöte2010 10:39 AM Apr 11th via web  

 

Det är dock tveksamt hur bra denna kontextmarkör fungerar praktiskt, eftersom den innehåller å 
och ö.  

Moderaterna har i mitt material två exempel på seminarier där direktrapportering sker via 
Twitter. Det första är ett seminarium om sociala medier (#msocmed). 

 

127  Nya_moderaterna    Nu är det dags att prata SEO med @nikkelin! Kul! #msocmed 
10:32 AM Mar 19th via web  

128  Nya_moderaterna    @MaryXJ och @KentPerssons gemensamma blogg Moderata 
Perspektiv. #msocmed 10:27 AM Mar 19th via web  

130  Nya_moderaterna    Härligt att höra det knattrande ljudet av tangenter. #msocmed 
10:20 AM Mar 19th via web  

 

Här syns det att de korta inläggen publiceras med korta intervaller, bara ett par minuter emellan. 
För att knyta samman dem används #msocmed.  

Nya Moderaterna hade även ett seminarium om tonårsprostitution över Internet, med boken 
Fjorton år till salu som bakgrund. Här har man valt den inte helt genomskinliga 
kontextmarkören #14ts, förmodligen för att spara in tecken i ett redan begränsat utrymme.  

 

170  Nya_moderaterna    Caroline Engvall läser dikt av Tessan som hon skrivit om i boken 
14 år till salu #14ts 2:07 PM Mar 18th via web 

171  Nya_moderaterna    Du kan också se oss på 
www.ustream.tv/channel/Möteskanalen #14ts 2:03 PM Mar 18th via web  

172  Nya_moderaterna    Välkommen till seminariet 14 år till salu. Följ oss under 
hashtagen #14ts 2:02 PM Mar 18th via web  

 

I inlägg 172 som är det första från detta seminarium definierar användaren vilken 
kontextmarkör som fortsättningsvis ska användas. Man presenterar också ett sätt att följa 
seminariet parallellt med videosändningen. Att följa diskussionen under kontextmarkören ger då 
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en ytterligare dimension då man får tillgång till andra användares reaktioner i realtid. Istället för 
att endast följa en videosändning kan alla som vill även delta i en diskussion kring den.  

Här följer ytterligare ett exempel på ett användningsområde för kontextmarkörer i relation till en 
viss händelse: 

 

256  Vansterpartiet    Partikongressen 7‐9 maj närmar sig. Nu öppnar kongressidan för 
information och diskussion: http://kongress2010.vansterpartiet.se/ #vkongress 
5:37 PM Apr 8th via web  

 

Vänsterpartiet introducerar sin kommande kongress med både en länk till en blogg och en 
kontextmarkör, #vkongress. Men användningen av denna kommer förmodligen inte att starta 
förrän under just dessa dagar i maj.  

Dessa fyra kontextmarkörer är exempel på tidsbegränsade, partiinterna händelser. Det är möjligt 
att argumentera för att även #val2010 hör till denna grupp, men jag menar att valrörelsen är 
mindre av en avgränsad händelse, eftersom startdatumet för valrörelsen inte kan definieras. 
Dessutom pågår valrörelsen under en längre period och får därmed karaktär av ett ämne som 
diskuteras under en viss tid än en enskild händelse.  

5.1.3 Grupp 

Det finns även kontextmarkörer som snarare markerar inom vilken grupp diskussionen förs. 
Kontextmarkörer som jag kategoriserar som grupp kan ha flera syften. För det första kan det 
syfta till att hänvisa alla inlägg som produceras av en grupp till varandra. För det andra kan det 
markera inlägg som riktar sig till en grupp. För det tredje kan det röra sig om inlägg som 
handlar om en grupp. Avgränsningen mellan dessa syften är svår att göra, och de inlägg i mitt 
material som exempelvis är markerade med #alliansen kan sägas kombinera flera syften.  

Det tydligaste exemplet på en kontextmarkör som hänvisar ett inlägg till en viss grupp är 
#alliansen. Se följande exempel: 

 

237  Centerpartiet Ny grafisk profil för #alliansen, se den på nya webbplatsen: 
http://www.alliansen.se/ 11:36 AM Mar 15th via TweetDeck  

238  Centerpartiet    Pressträff med partisekreterarna för #alliansen. Följ här: 
http://bambuser.com/channel/Alliansen 11:31 AM Mar 15th via TweetDeck  

 

Genom att klicka på #alliansen kommer användaren snarare att finna inlägg som är skrivna av 
andra som definierar sig som eller riktar sig till alliansen.  

5.1.4 Modalitet 

I skriven text är det oftast svårt att förmedla humor och ironi. Användare på Twitter har löst det 
genom att markera sina inlägg med taggar för modalitet, som exempelvis #humor. Här följer ett 
exempel på det: 
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114  Nya_moderaterna md2perpe   Bästa inlägget hos @sthlmsmotorn: 
http://www.stockholmsmotorn.se/201.do #humor @nya_moderaterna 9:08 PM 
Mar 20th via web Retweeted by nya_moderaterna 

 

Här menar förmodligen inte Moderaterna att inlägget som de länkar till objektivt sett är det 
bästa någonsin. Snarare kan de mena att det är en rolig och träffsäker text. Syftet med 
kontextmarkören är till skillnad från föregående kategorier inte att läsaren ska hitta andra 
humorinlägg, utan snarare förstå hur inlägget tolkas.  

Kontextmarkörer #fail används när något inte fungerar eller har misslyckats.  

 

235  Centerpartiet    @mharnvi: Aj då, det var ju inte bra. Fungerade det inte alls? /UI 
#fail 11:51 AM Mar 15th via TweetDeck in reply to mharnvi 

 

Syftet med #fail i detta exempel verkar vara att från Centerpartiets sida markera sin 
medvetenhet om problemet. Läsaren ska alltså förstå bara av att läsa inlägget att avsändaren är 
mycket medveten om det som fallerat och allvarligheten i detta.  

5.1.5 Övrigt 

5.1.5.1 Mediekonventioner 

Trots att Twitter som medium endast har funnits sedan 2006 har vissa konventioner med 
avseende på #-tecknet vuxit fram. De signalerar därför inte kontext i egentlig mening, utan har 
istället en viss funktion. Jag menar därför att detta inte är kontextmarkörer enligt min definition. 
Därför kallar jag dessa för taggar. I mitt material hittar jag några sådana exempel.  

Taggen #ff står för ”Follow Friday”. På fredagar kan den användas för att helt enkelt tipsa om 
andra twitteranvändare som är värda att följa. I följande inlägg tipsar Miljöpartiet om flera 
användare som de hoppas att andra ska börja följa. Det kan sägas vara en solidaritetshandling, 
för att ge andra användare uppmärksamhet och fler följare.  

 

72  Miljopartiet #ff följer @rodgront2010 @gronastudenter @kristenvanster 
@s_studenter @GronUngdom @ungvanster @vansterpartiet @larsohly @MSahlin 
10:27 AM Apr 9th via web  

 

Taggen #svpt står för ”svenskar på Twitter”. Inlägg markerade med detta syns även på 
webbplatsen www.svpt.nu, som ett sätt att visa vad svenskar gör på Twitter. Även det blir en 
solidaritetsstrategi när användaren lyfter fram andra svenska twittrare. Centerpartiet använder 
denna tagg i följande inlägg: 

 

241  Centerpartiet    @erlhel Finns säkert många sätt. Men att ha avdraget kvar i 
nuvarande form är bättre än att avskaffa det som @MSahlin vill. /DP #svpt 8:48 PM 
Feb 26th via TweetDeck in reply to erlhel 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5.1.5.2 Standardförvirring 

På Twitter bestämmer användaren själv i varje enskilt inlägg vilken #-tagg hon vill använda, 
och det finns alltså inga färdiga standarder för dessa. Ibland vacklar därför användningen av 
kontextmarkörer. Det visar följande exempel:  

 

167  Nya_moderaterna    Beatrice Ask talar om övegrepp på unga #14ts 2:17 PM Mar 
18th via web  

168  Nya_moderaterna    Först ville Tessa polisanmäla men sedan inte. Var 
rädd.#fjortonår 2:14 PM Mar 18th via web  

169  Nya_moderaterna    Tessan var liten och späd men full av ord #14ts 2:09 PM Mar 
18th via web      

 

Här råder en intern förvirring om vilken tagg som ska användas. Seminariet heter ”Fjorton år till 
salu”. Man använder #14ts som kontextmarkör, men ett inlägg markeras med #fjortonår. Det 
skapar svårigheter för läsarna. Om en användare klickar på #fjortonår kommer hon inte att finna 
några av de inlägg som istället är markerade med #14ts. Större delen av diskussionen går 
därmed förlorad. Därför är det viktigt att markera alla inlägg med rätt tagg.  

Praxis kan förstås spreta mellan olika användare, och jag finner exempel på hur användare 
försöker förhandla fram en standard. I följande inlägg vill Jonas Ivarsson att fler ska använda 
#twittbla för att knyta samman de twittrare som röstar på det borgerliga blocket. Moderaterna 
tycks anse att det är en bra idé och skickar vidare meddelandet.  

 

187  Nya_moderaterna Jonas_Ivarsson   Jag är en blå twittrare! Är du? Tagga #twittbla 
så att vi får koll på varandra! #alliansen #val2010 7:42 AM Mar 16th via web 
 Retweeted by nya_moderaterna  

 

5.1.5.3 Ej kontextmarkörer 

Viktigt att poängtera är att inte alla ord som är markerade med #-tecknet är kontextmarkörer. I 
vissa sammanhang fungerar #-orden som signaler för insticksprogram och liknande att göra 
något särskilt med just det inlägget. Exempelvis kan man koppla alla twitterinlägg till Facebook 
med ett efterföljande #fb.  

 

289  KDRiks    @goranhagglund besöker Nyköping http://is.gd/aLyVp #fb 8:55 AM Mar 
17th via web  

 

Med rätt inställningar publiceras då samma inlägg som en statusuppdatering på Facebook. Det 
finns fler exempel: Webbplatsen LinkedIn har en liknande princip, med #ln. Då innebär #-
tecknet snarar en viss sorts intertextualitet, där inläggen kan publiceras parallellt i fler forum än 
ett.  



 

 22 

5.2 Intertextualitet 
Med intertextualitet menar jag när en text tas upp i en annan text, genom citat eller hänvisning. I 
detta avsnitt presenterar jag tre huvudgrupper av intertextualitet i mitt material: 
direktupprepning, hyperlänk och omnämnande.  

5.2.1 Direktupprepning 

Den första kategorin är direktupprepning, eller vidaretwittring, av andra användares inlägg. Den 
vanligaste strategin är att inleda det direktupprepade inlägget med ”RT @namn”, där står RT för 
”retweet”. Genom att använda @-tecknet och ett användarnamn kommer också 
ursprungsinläggets författare att se hur hon är upprepad. 

 

75  Miljopartiet RT @BodilCeballos De fängslade Gröna i #Kirgizistan är släppta och 
ingen av de Gröna är vad vi vet skadade. 11:49 PM Apr 8th via web  

 

”Via @namn” visar varifrån inläggets text är hämtat och är kanske den mest svenskanpassade 
strategin. Den finns oftast i slutet av det upprepade inlägget, omgivet av parenteser.  

 

13  Socialdemokrat ska manifestera för starka kollektivavtal på Sergels torg! (via 
@Streijffert) #val2010 2:42 PM Mar 17th via Tweetie  

 

I det sista exemplet blir den ursprungliga avsändarens användarnamn fetmarkerat (i 
originalinlägget och inte bara i mitt exempel). I slutet av inlägget visas också ”Retweeted by” 
för att ytterligare markera att inlägget är en direktupprepning. 

 

178  Nya_moderaterna SebastianTham   Bra artikel av Hjälmered: Miljöpartiet är ett hot 
mot forskningen för bättre miljöbilar http://bit.ly/bnCJ4C 11:34 AM Mar 17th via 
web  Retweeted by nya_moderaterna  

 

Gemensamt för samtliga är att det med en hyperlänk framgår att det är någon annan som är 
upphovsman eller –kvinna. Originalinlägget är lätt att spåra med länken till den användarens 
flöde och inläggstexten är oftast i stort sett identisk. I mitt material är de allra flesta exempel på 
direktupprepning partiinterna. Med det menar jag att upphovsmannen eller -kvinnan finns inom 
partiets krets.  

5.2.2 Hyperlänkar 

En annan typ av intertextualitet är när användaren postar hyperlänkar till andra dokument på 
nätet. Att skriva hela länken kan ta många tecken i anspråk: 

228  Centerpartiet    @politweeter: Här hittar ni fler C‐twittrare: 
http://twitter.com/#/list/Centerpartiet/c‐twittrare 5:17 PM Mar 17th via web in 
reply to politweeter 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På grund av Twitters inbyggda teckenbegränsning använder därför många användare 
länkförkortningstjänster som ger resultat som dessa: 

 

205  Nya_moderaterna    SvD: Anna Kinberg Batra: Allt fler inser kärnkraftens betydelse: 
http://bit.ly/donF9v #fb 8:25 AM Feb 25th via web  

226  Centerpartiet    Skuldproblemen måste tacklas på bred front. Förebyggande i skolan, 
snabbare skuldsanering och större fokus i vården. http://korta.nu/f12c 2:46 PM 
Apr 6th via web  

276  Vansterpartiet Lars Ohly intervjuas på Uppsala universitet http://bit.ly/aWYYyb 
3:21 PM Feb 22nd via twitterfeed 

 

Det blir en stor skillnad i genomskinlighet mellan exempel 228 och de andra. I exempel 228 ser 
man tydligt vilken domän som hänvisas till och vad dokumentet heter. Länken blir 
genomskinlig. I de andra fallen med förkortade länkar måste man klicka i blindo för att nå det. 
Med sådana ogenomskinliga länkar blir det blir svårare för användare att bedöma länkens 
relevans.  

5.2.3 Omnämnande av texter 

En tredje sorts intertextualitet är omnämnandet av externa texter. Med det menar jag texter som 
inte finns att tillgå på Internet eller som helt enkelt inte länkas till. Miljöpartiet skriver i 
exemplet nedan om medlemstidningen Grönt. Här finns ingen hyperlänk till den omnämnda 
texten. Vill man hitta den får man leta själv.  

 

89  Miljopartiet läser extra matigt nummer av medlemstidningen Grönt med bl a 
klimatkocken Carina Brydling o Camilla "Matupproret" Sparring #godmat 5:59 PM 
Apr 6th via web  

 

Den här sortens omnämnanden kan även användas för att bestämma ogenomskinliga 
hyperlänkar, som i följande inlägg: 

 

100  Miljopartiet läser Mikaela Valtersson (MP) ekonomisk talesperson, på Aftonbladet 
debatt: "RUT‐avdraget ska bort – men inte nu" http://korta.nu/rut‐avdrag 10:08 
AM Feb 25th via web  

 

Eftersom användaren inte ser på länken exakt vart den hänvisar kan den tidigare meningen 
förklara vad den handlar om. Länken hänvisar alltså till Aftonbladet Debatt. Det är dock 
tveksamt om denna strategi sparar in några tecken.  
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5.3 Omtal  
I detta avsnitt presenterar jag hur användare och personer omtalas genom hyperlänkar och 
genom personnamn. Jag resonerar även kring den dialogicitet som de två sätten innebär.  

5.3.1 Med hyperlänk  

Har den omtalade ett twitterkonto kan omtalet konstrueras med @-tecknet följt av 
användarnamnet, då tjänsten automatiskt konstruerar en hyperlänk till den användarens flöde. 
Fördelarna är att den omtalade lätt kan hitta inlägget genom en särskild länk i menyn i 
webbtjänsten. Dessutom ser övriga ”lyssnare” exakt vem som omtalats och kan därigenom läsa 
den tilltalades egna flöde. Det kan se ut så här:  

  

297  KDRiks Är @goranhagglund en rebell? Iaf enligt @MarcusBirro http://is.gd/94NmK 
#fb 2:43 PM Feb 24th via web 

 

I detta exempel omtalas både Göran Hägglund och Marcus Birro. Eftersom de har valt att 
registrera sina egennamn som användarnamn underlättar det för läsarens förståelse. I andra fall 
är användarnamnen inte lika genomskinliga. I följande inlägg har Kristdemokraterna löst detta 
genom att först introducera ” äldre- och folkhälsominister Maria Larsson” som MinisterMaria.  

 

296  KDRiks Nu kan du följa äldre‐ och folkhälsominister Maria Larsson ‐ @MinisterMaria 
‐ både på Twitter och FB. http://is.gd/9eFze 2:52 PM Feb 26th via web   

 

Tjänsten Twitter har dock en inbyggd svaghet: inleds ett inlägg med @-tecknet och ett 
användarnamn tolkas detta som ett tilltal. Därmed blir inlägget endast synligt för den tilltalade 
och för de personer som följer både den som tilltalar och den tilltalade. I följande exempel 
kommer därför endast de som följer både Centerpartiet och Mona Sahlin att få inlägget i sina 
flöden.  

 

243  Centerpartiet    @MSahlin vill inte debattera hushållsnära tjänster med Maud 
Olofsson. @LucianoA får göra det istället. Agenda SVT2 söndag 21:15. 7:43 PM Feb 
26th via TweetDeck  

 

Förmodligen är detta en miss från Centerpartiets sida. För att komma runt detta problem måste 
inlägget formuleras om. Om inlägget istället inleds med något annat än @-tecknet kan samtliga 
av Centerpartiets följare se det. 

Även Kristdemokraterna formulerar inlägg på detta vis, så att endast de av deras följare som 
även följer Göran Hägglund kan se följande inlägg. 

 

299  KDRiks    @goranhagglund mot Skellefteå och ett nytt köksbordsbesök 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http://is.gd/7tI2H #fb 9:36 AM Feb 24th via web  

 

5.3.2 Med namn 

En annan strategi för att omtala personer är att göra det med deras namn. Det är främst 
offentliga personer som omtalas på detta vis. I första exemplet omtalas Mona Sahlin och 
Ibrahim Baylan med sina fulla namn, i det andra Birgitta Ohlsson: 

  

24  Socialdemokrat Mona Sahlin och Ibrahim Baylan inleder valrörelsen idag kl 11‐12. 
Södertörns högskola, sal MB416 vid aulan. Välkommen! #val2010 9:42 AM Feb 25th 
via Tweetie  

42  Folkpartiet I veckans "Korseld" frågar Sanna Rayman (SvD) och Katrine Kielos (AB) ut 
Birgitta Ohlsson: http://bit.ly/a9xZ4F 4:31 PM Apr 6th via web 

 

Observera att både Mona Sahlin (exempel 24) och Birgitta Ohlsson (exempel 42) omtalas med 
sina namn, trots att de har personliga twitterkonton. Sahlins twitteranvändarnamn är MSahlin, 
som tidigare presenterat i exempel 72, 241 och 243 ovan. Ohlssons användarnamn är 
BirgittaOhlsson (se http://twitter.com/birgittaohlsson). Men varken Sahlins eller Ohlssons egna 
partier använder här dessa, något som jag menar gör styrkegraden lägre.  

På några ställen omtalar redaktörerna för twitterkontot sig själva och gör sig därmed synliga. I 
följande inlägg visar sig redaktörerna för Folkpartiet och Centerpartiet, och ger på så sätt 
inläggen en annan avsändare än partiet.  

 

45  Folkpartiet @rolferikson: Som sagt, formell valsamverkan blir det inte men ett 
djupt, förtroendefullt och bra samarbete. / Niki, redaktör 9:47 AM Mar 18th via 
web in reply to rolferikson 

235  Centerpartiet    @mharnvi: Aj då, det var ju inte bra. Fungerade det inte alls? /UI 
#fail 11:51 AM Mar 15th via TweetDeck in reply to mharnvi 

241  Centerpartiet    @erlhel Finns säkert många sätt. Men att ha avdraget kvar i 
nuvarande form är bättre än att avskaffa det som @MSahlin vill. /DP #svpt 8:48 PM 
Feb 26th via TweetDeck in reply to erlhel 

115  Nya_moderaterna Tack alla deltagare och föreläsare på #msocmed som gjorde 
dagen så otroligt bra. /Martin Karlsson 4:28 PM Mar 19th via web  

 

En tolkning av denna strategi kan vara att värderingar får stå för privatpersoner, alltså 
redaktörerna, för att inte se ut att komma från partiet.  
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5.4 Tilltal 
Strategier för tilltal uppvisar många likheter med omtalstrategierna (se föregående avsnitt). Här 
tar jag även upp inläggens riktning, som initiativ eller svar.  

5.4.1 Med hyperlänk  

När partierna tilltalar med @-tecknet följt av ett användarnamn skapas automatiskt en hyperlänk 
till den tilltalade. På detta vis kan också den tilltalade enkelt se inlägget som riktar sig till henne. 
Det kan se ut som i följande exempel: 
 
28  Socialdemokrat @burriburr Finns det något vi kan göra för att hjälpa dig med ditt 

beslut...? 2:58 PM Feb 24th via Tweetie in reply to burriburr 

279  KDRiks    @alliansfritt Det är knappast en politisk fråga. Men att bejaka sin egen 
sexualitet och respektera andras kan väl aldrig vara ute? 10:31 AM Apr 9th via 
Echofon in reply to alliansfritt 

 

I inläggen ovan markeras också att dessa är svar i metadatan, genom ”in reply to”.  

5.4.2 Med övriga språkliga resurser 

Med övriga språkliga resurser menar jag exempelvis pronomen och imperativ. Dessa tilltal 
tycks inte förvänta sig svar och syftar därmed inte till att skapa en dialog. Se till exempel 
nedanstående inlägg, där Socialdemokraterna uppmanar läsare att bli ett fan till dem på 
Facebook: 

 

25  Socialdemokrat Bli ett fan till oss på Facebook istället för att vara med i vår 
facebook‐grupp! http://bit.ly/azkBN0 3:05 PM Feb 24th via Tweetie  

 

5.4.3 Riktning 

Den extra dimension som just tilltal ger handlar om riktning på kommunikationen. Vem skickas 
inlägget till? Är det som initiativ eller svar? Det är relativt lätt att avgöra i mitt material, 
eftersom svar markeras i metadatatexten efter inlägget (se exempelvis 4.4.1).  

Följande två exempel är de enda i mitt material som tycks vara initiativ. Det första exemplet 
riktar sig från Miljöpartiet till SJ AB. Då mitt syfte inte är att studera andra användare än de 
politiska partierna är det här irrelevant huruvida SJ AB svarar eller ej.  

 

96  Miljopartiet @SJ_AB Vad tyckte ni förresten om våra 9 punkter för ett mer robust 
tågsystem? http://korta.nu/c81d 10:40 AM Feb 25th via web 

 

Mitt andra exempel är det enda exemplet i mitt material på en dialog mellan partierna. Nya 
Moderaterna frågar användaren Socialdemokrat samt Alliansfritt vad de avser göra med RUT-
avdraget om de vinner valet:  
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208  Nya_moderaterna    @socialdemokrat @alliansfritt Ska ni avskaffa eller behålla 
hushållsnära tjänster? http://bit.ly/dtehyD #fb 9:22 AM Feb 24th via web  

 

Socialdemokraterna svarar (inom 25 minuter), men diskussionen avslutas där: 

  

29  Socialdemokrat @nya_moderaterna Vi ger besked till er och andra möjliga väljare i 
god tid innan valet. #val2010 9:47 AM Feb 24th via Tweetie in reply to 
nya_moderaterna 

5.5 Sammanfattning av resultat 
I detta avsnitt har jag kategoriserat kontextmarkörer som markörer för ämne, händelse, grupp 
och modalitet. Jag har funnit tre olika varianter av intertextualitet, nämligen direktupprepning, 
hyperlänkar samt omnämnande av texter. Omtal konstrueras med hyperlänk och med 
personnamn. Tilltal konstrueras med hyperlänkar och andra språkliga resurser. I nästa avsnitt 
diskuterar jag resultaten. 
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6 Diskussion 
I detta avsnitt diskuterar jag mina resultat under tre rubriker – att signalera kontext, att koppla 
till andra texter och att relatera till människor – och jag förklarar hur de kan sägas konstruera 
dialogicitet. Jag värderar även funktionaliteten i de strategier jag uppmärksammat. Sist 
reflekterar jag kring min metod och mina resultat samt föreslår vidare forskning.  

6.1 Att signalera kontext 

På 140 tecken ryms inte metatext eller bakgrundshistorier som annars kan användas i 
exempelvis debattartiklar eller webbsidor, men det finns ett stort behov av redskap för att hjälpa 
läsaren tolka och avkoda texten i flödet av många, små korta inlägg om skilda ämnen och för 
skilda mottagare. Därför har taggarna en tydlig funktion i twitterinlägg: just som 
kontextmarkörer. 

Dessa taggar skapar automatiskt hyperlänkar till andra inlägg med samma tagg. Det bildas 
därmed nätverk av inläggsgrupperingar. Inlägg knyts till varandra och hänvisar till varandra. Ett 
inlägg med flera taggar kan på detta vis hänvisa till flera områden på en och samma gång: till ett 
ämne, till en viss händelse, till en grupp och med en viss modalitet. Med hjälp av korta ord 
markerade med #-tecknet kan man bygga upp nätverk av meddelanden. Detta menar jag är ett 
explicit exempel på de "dialogiska relationer mellan yttranden" som Blåsjö resonerar kring 
(2004:38).  

Långt ifrån alla inlägg har en kontextmarkör i form av en tagg. Frågan är om det alltid är 
nödvändigt att hänvisa ett inlägg till en viss diskussion, grupp eller dylikt. Förmodligen inte. 
Dock menar jag att fler inlägg skulle vinna på att markeras och kategoriseras. Detta har flera 
orsaker. 

För det första vore Twitter utan hänvisningar alldeles för stort och oöverskådligt. 
Diskussionstrådar behöver knytas ihop, och eftersom inte tjänsten gör det automatiskt måste 
användarna göra det, för att Twitter ska kunna användas som diskussionskanal över huvud taget.  

För det andra vinner den enskilde användaren på det. Det underlättar nämligen för andra 
användare att hitta nya flöden att följa, om ämnen som intresserar just dem. Fler potentiella 
följare kan då hitta till rätt användare. Särskilt för de politiska partierna borde detta vara 
användbart, då de behöver nå intresserade av just deras profilfrågor, som arbete, miljö och 
skatter.  

Det är lätt att introducera egna taggar och det är både till mediets fördel och nackdel. Det är en 
fördel på så sätt att användarna kan utveckla dem när de anser att det behövs, istället för att 
vänta på en webmasters ingripande. Men det är också en nackdel att taggarna inte kan 
kontrolleras, inte ens om en användare skulle vilja det. Eftersom mediet är snabbt uppstår 
många fel därefter. En användare kan slinta på tangenterna, och om det inte uppmärksammas får 
inlägget en felaktig tagg som helt utesluter det från den pågående diskussionen och 
textnätverket med relaterade inlägg. Så blev fallet när Moderaterna twittrade från sitt 
seminarium ”Fjorton år till salu”. Ett inlägg markerades fel och riskerade därför att inte komma 
med i den synliga diskussionen under den tagg som faktiskt förklarats officiell.  

Det finns säkert fler kategorier av kontextmarkörer än de som jag tagit upp i denna uppsats. 
Dock menar jag att dessa är de som fanns i just mitt material, som trots allt är begränsat till 
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endast tre veckor under våren 2010. I andra kontexter, utanför den politiska arenan, uppstår 
förmodligen behov av att markera andra aspekter av kontext. Även gränsdragningen mellan 
kategorierna är svår, exempelvis den mellan ämne och händelse som jag diskuterade i avsnitt 
5.1. Jag tror att den blir ännu mer komplicerad ju större materialet är.  

6.2 Att koppla till andra texter 

I Analysing Discourse förklarar Fairclough intertextualitet som relationen mellan en text och 
andra externa texter, när de infogas eller hänvisas till i den förra (Fairclough 2007:40). Att 
citera, referera eller nämna andra texter är det som då avses. I min undersökning fann jag tre 
kategorier av intertextualitet: direktupprepning, hyperlänk och omnämnande. Dessa menar jag 
har olika styrkegrad, beroende på hur nära den externa texten finns och kan nås.  

Direktupprepning menar jag är den starkaste formen av intertextualitet i det här sammanhanget. 
För det första är det en genomskinlig hänvisning, eftersom det tydliggörs både i inlägget och i 
metadata var det ursprungliga inlägget kom ifrån. Dessutom skapar tjänsten en hyperlänk som 
underlättar för läsaren att finna det ursprungliga inlägget. Sist men inte minst uppstår denna 
intertextualitet inom samma medium, Twitterwebbplatsen.  

Genom hyperlänkar dras den externa texten explicit in i en annan text. Det ger en hög 
styrkegrad eftersom läsaren kan nå den externa texten och läsa även den. Hyperlänkar menar jag 
kan delas in i två grupper, som också avgör deras styrkegrad. Med det menar jag att en 
hyperlänk kan vara genomskinlig eller ogenomskinlig. En genomskinlig hyperlänk är 
exempelvis ” http://twitter.com/#/list/Centerpartiet/c-twittrare” i inlägg 228. Här är det tydligt 
vilken domän och vilken sida som hyperlänken kommer att förflytta användaren till vid ett 
klick. Det anser jag ge en högre styrkegrad.  

En ogenomskinlig hyperlänk kan se ut så här: ”http://bit.ly/aWYYyb” (Inlägg 276). Läsaren kan 
av texten inte avgöra vart länken leder. Man kan fråga sig om sådana länkar skulle accepteras 
någon annanstans än i mikrobloggtjänster med utrymmesbrist. För att komma runt detta 
problem kan användaren benämna texten, som i exempel 100:  

Miljopartiet läser Mikaela Valtersson (MP) ekonomisk talesperson, på Aftonbladet debatt: 
’RUT-avdraget ska bort – men inte nu’ http://korta.nu/rut-avdrag. 

Det ger så att säga en tvåstegsintertextualitet som jag anser vara funktionell, när texten först 
omnämns och sedan länkas till. Men om syftet är att spara tecken i inlägget uppnås kanske inte 
alltid detta.  

Att endast referera eller omnämna en extern text blir i min analys en jämförelsevis svag 
koppling mellan texter. I vanlig, tryckt text finns inte möjlighet att bifoga valmanifest eller 
intervjuer från andra medier, men det gör det i Twitter, via hyperlänkar. Om den möjligheten 
inte utnyttjas menar jag att mediets fulla potential inte utnyttjas och att styrkegraden blir låg.  

Jag analyserar inte relationer mellan texter på något annat sätt än hur starkt jag anser att de 
kopplas till ett twitterinlägg. Därmed kan jag inte säga något om sociala attityder till externa 
texter och de sätt med vilka de omtalas och rekontextualiseras. Det hade möjligen varit en poäng 
att göra detta, men jag är som sagt huvudsakligen intresserad av hur dialogiciteten konstrueras 
på Twitter och inte vad den får för implikationer för texters inbördes relationer.  
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6.3 Att relatera till andra människor 

Vid sidan av det gemensamma producerande av text är relationen till andra användare det som 
gör Twitter till ett socialt medium (se Honeycutt & Herring 2009). Jag har därför undersökt hur 
personer och användare omtalas och tilltalas. På samma sätt som jag menar att en hyperlänk är 
en starkare koppling till en text än ett citat eller rent omnämnande anser jag att en hyperlänk till 
ett användarnamn med hjälp av @-tecknet är en starkare koppling än ett personnamn. Därför 
tycker jag att det är märkligt att Folkpartiet och Socialdemokraterna inte riktar sina omtal om 
Mona Sahlin och Birgitta Ohlsson till deras Twitterkonton med ett @-tecken. Hade de istället 
gjort det hade inte bara en dialog uppstått mellan partierna och deras egna frontfigurer, utan 
även möjliggjort andra möjliga dialoger, genom att nya följare kunnat upptäcka och 
kommunicera med MSahlin och BirgittaOhlsson. Enligt min analys blir därför ett omnämnande 
av personnamn mer distanserat än ett omtal med @-tecknet.  

Det verkar som att partierna är mycket noga med att svara varje gång de blir tilltalade eller 
omtalade (med @-tecknet och hyperlänk). Jag anser inte det räcka till för att något ska kallas 
dialog. Det blir en form av ensidig kommunikation, där ena parten har huvudansvaret genom att 
fråga och den andra parten passivt svarar. 

En mycket intressant iakttagelse är därför att partierna mycket sällan tar initiativ till diskussion 
med följarna. Poängen med att finnas på Twitter och ha möjlighet till direktkontakt med väljare 
går då helt och hållet förlorad. Detta skulle lätt kunna uppnås i mycket högre utsträckning med 
frågor och direkt tilltal, i form av pronomen och imperativ. Miljöpartiet gör förvisso något 
ganska intressant när de först presenterar ett förslag till robustare tågtrafik, och ett par minuter 
senare frågar SJ vad de tycker. Men SJ är ett stort företag som inte har rösträtt i valet. En debatt 
eller åsiktsutväxling dem emellan är inte vad valrörelsen främst ska gå ut på. 

Dock visar detta ändå på en möjlighet som inte tas tillvara: att låta den politiska debatten ske 
publikt på Twitter. Partierna skulle kunna tilltala varandra, ifrågasätta, hålla med och reagera på 
varandras förslag, och därmed låta väljarna följa diskussionen i realtid. Detta sker bara vid ett 
enda tillfälle i mitt material (Inlägg 208 och 29). Moderaterna frågar Socialdemokraterna vad de 
anser om RUT-avdraget. Intressant nog svarar Socialdemokraterna bara ett par minuter senare 
med att det kommer presenteras, tids nog. Där fanns ett gyllene tillfälle att åtminstone resonera 
kring för- och nackdelar och låta väljarna se den diskussionen. Men istället visar det på en 
kommunikationsstrategi som handlar om att förmedla ut, inte kommunicera och interagera. Det 
är samma strategi som jag känner igen från Hass (1998), Hildsdotter (2002) och Bergström 
(2006). 

En teknisk detalj i sammanhanget, som faktiskt får stor betydelse, är att inlägg som inleds med 
ett direkt tilltal i form av @namn endast blir synligt i den tilltalades flöde samt i flöden hos de 
användare som redan följer denne. Jag fann flera exempel på när detta inte tycktes vara avsikten 
med inlägget (se exempelvis inlägg 243 och 299). Om Kristdemokraterna (299) önskade att 
samtliga följare skulle kunna se vad Göran Hägglund skulle göra den dagen hade ett enkelt sätt 
att komma runt detta varit att omformulera texten. Så länge inte @-tecknet inleder inlägget kan 
samtliga följare läsa det.  

Men oftast knyts ingen annan användare till inläggen. Istället blir det små korta budskap som 
trycks ut i ett flöde, med samma syn på kommunikation som den i språkkonsultuppsatserna från 
början av 2000-talet. Det är tydligt att texterna och kommunikationen inte är anpassade till det 
nya mediet. Måhända är detta en utvecklingsfas. Förmodligen kommer också nya plattformar 
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för snabb och kortfattad kommunikation att uppstå genom och efter Twitter, kanske med 
tydligare kontextmarkeringsmöjigheter och utan utrymmesbegränsning. Det enda jag förmodar 
kommer att bestå är det snabba och enkla sättet på vilket vi förmedlar information genom 
sociala medier idag.  

6.4 Reflektioner kring undersökningen 

Jag hade en kvalitativ ansats inför min undersökning. I efterhand kan man resonera kring om jag 
hade behövt kvantifiera mina resultat. Dock menar jag att jag nu påbörjat ett sorteringsarbete. 
Kategorierna kan användas för att sortera och kvantifiera i framtida studier.  

I min teoretiska ram och till min metod använder jag diskursanalytiska begrepp, fastän jag 
egentligen inte arbetar diskursanalytiskt. Min definition av manifest dialogicitet blir en 
hypermanifest dialogicitet där jag endast granskar relationer mellan texter och värderar deras 
styrka. Jag analyserar inte deras inbördes sociala relationer och budskap. Jag menar att det inte 
går att göra med min utgångspunkt i sju fixpunkter, det vill säga partiernas egna twitterflöden. 
Eftersom jag enbart granskat dessa och inte alls tagit omgivande, samspelande aktörer med i 
analysarbetet handlar mitt resultat därmed om huruvida intertextualitet finns, och inte vad den 
betyder. Men även detta ser jag som en utgångspunkt inför framtida analysarbete.  

För att komplettera min undersökning vore det intressant att, förutom en kvantifiering av mitt 
material, genomföra användarstudier, exempelvis med en kommunikationsetnografisk metod. 
Hur ser det ut när redaktörerna arbetar med partiernas kommunikation i sociala medier? Var gör 
de det – framför en kontorsdator eller på stående fot i mobilen? När gör de det? Hur mycket tid 
lägger de ned? Vad har de för strategier? Intervjuer och deltagande observationer skulle 
eventuellt kunna svara på dessa frågor.  

Men jag menar att min undersökning och mina resultat svarar väl mot mitt syfte: att undersöka 
manifest dialogicitet i riksdagspartiernas twittrande. Resultatet har också givit möjligheter att 
kunna arbeta rådgivande med tydlig och funktionell kommunikation över sociala medier. I nästa 
kapitel presenterar jag dessa råd.   
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7 Avslutning 

Här följer fyra råd för twitteranvändning i organisationer och företag.  

Råd 1: Se till att ta reda på vilka nyckelpersoner inom organisationen som använder Twitter 
professionellt. När dessa nyckelpersoner omtalas bör det göra med en hänvisning till deras 
Twitterkonto med hjälp av @-tecknet och användarnamnet. Om användarnamnet inte är tydligt 
nog kan en hänvisning till personnamnet vara på sin plats.  

Råd 2: Utarbeta konsekventa kontextmarkörer i form av hashtaggar och diskutera användningen 
både internt och med andra användare öppet på Twitter. Uppmana alla twittrare i organisationen 
att använda dessa.  

Råd 3. Använd helst genomskinliga länkar, där domännamnet och dokumentnamnet syns 
tydligt. Undvik därmed länkförkortningstjänster i möjligaste mån. I undantagsfall kan dessa 
användas tillsammans med en förklarande hänvisning.  

Råd 4: Utnyttja den offentliga dialogen. Ställ frågor öppet till konkurrenter och medtävlare. 
Men kom ihåg Twitters tekniska begränsning och inled inte en öppen fråga med @-tecknet om 
fler än de redan invigda ska kunna läsa det.   
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från Riksdagens utredningstjänst visas tydligt effekterna 

http://bit.ly/doy0cB (via @johansbuzz) #val2010 2:43 PM Apr 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& 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ska 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17th via 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Socialdemocrats 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15th via 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 Socialdemokrat 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@netroots_se 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i 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twitter 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Tweetie 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reply 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burriburr 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1 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11‐12. Södertörns 

högskola, sal 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Tweetie 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Feb 24th via Tweetie in reply 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@burriburr 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att 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24th via Tweetie in reply to burriburr 

29  Socialdemokrat @nya_moderaterna Vi ger 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till er och 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väljare i god tid innan 

valet. #val2010 9:47 AM Feb 24th via Tweetie in reply to nya_moderaterna 

30  Socialdemokrat God morgon. Ännu en vinterdag. 7:34 AM Feb 24th via web  

31  Socialdemokrat @IbrahimSakhnini vi vidareförmedlar... 2:25 PM Feb 23rd via Tweetie in reply to 

IbrahimSakhnini 

32  Socialdemokrat Mona Sahlin och Ibrahim Baylan inleder valrörelsen nu på tors 25 feb kl 11‐12. 

Södertörns högskola, sal MB416 vid aulan. #val2010 11:11 AM Feb 23rd via Tweetie  

33  Socialdemokrat @vinayhaslund besök som berör kvalitén i välfärdstjänsterna, formuleringen blir 

tydligare i pressmeddelandet: http://bit.ly/bdycg8 5:00 PM Feb 22nd via web in reply to vinayhaslund 

34  Socialdemokrat Mona Sahlin på välfärdskvalitébesök i Luleå: Onsdagen den 24 februari reser Mona 

Sahlin till Luleå. Besöke... http://bit.ly/bdycg8 #val2010 2:39 PM Feb 22nd via twitterfeed 

35  Folkpartiet TV‐tips: Jan Björklund diskuterar vår framtida välfärd med Maria Wetterstrand i SVT 

Agenda ikväll kl. 21.15. http://svt.se/agenda 8:02 PM Apr 11th via web  

36  Folkpartiet Utveckla Folkpartiets politik och vårt valmanifest ‐ lämna dina kommentarer till några av 

våra arbetsgrupper här: http://bit.ly/cnBZNS 12:13 PM Apr 9th via web 

37  Folkpartiet Vi vill att de gamla ska få leva tillsammans tills döden skiljer dem åt ‐ inte tills kommunen 

skiljer dem åt http://www.folkpartiet.se/ 7:51 PM Apr 8th via web 

38  Folkpartiet Imorrn bitti: Johan Pehrson mot Thomas Bodström i SVT kl. 7.15 om narkotika i skolorna. 

Cecilia Wigström i P1 kl. 8.15 om Dawit Isaak. 5:48 PM Apr 7th via web 

39  Folkpartiet @annasoderbom Det var tråkigt att höra. Var jobbar du? Hör av dig till oss på 

info@liberal.se så att vi kan rätta till ev. missförstånd. 6:13 PM Apr 6th via web in reply to 

annasoderbom 

40  Folkpartiet @MathiasSundin För att du har en engelskspråkig auto‐format‐mall? Kanske? 6:09 PM Apr 

6th via web in reply to MathiasSundin 

41  Folkpartiet Nyamko Sabuni: Europarådet har tagit "hbt‐rekommendation" för bättre rättigheter för 

homo‐bisexuella och transpersoner http://bit.ly/chOeFV 5:57 PM Apr 6th via web 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42  Folkpartiet I veckans "Korseld" frågar Sanna Rayman (SvD) och Katrine Kielos (AB) ut Birgitta Ohlsson: 

http://bit.ly/a9xZ4F 4:31 PM Apr 6th via web 

43  Folkpartiet Fp lämnar avtalsförhandlingarna mellan SKL och lärarfacken. Vi vill att 

arbetstidsomläggningar ska förhandlas lokalt: http://bit.ly/cYVYZS 7:13 PM Apr 5th via web 

44  Folkpartiet ‐ Vi måste vara solidariska mot Grekland. Ja till finanspolitiskt samarb, nej till överregl av 

finansmarknaderna http://tinyurl.com/yjjrvqg 4:10 PM Mar 19th via web  

45  Folkpartiet @rolferikson: Som sagt, formell valsamverkan blir det inte men ett djupt, förtroendefullt 

och bra samarbete. / Niki, redaktör 9:47 AM Mar 18th via web in reply to rolferikson 

46  Folkpartiet @webbanalys_nu Tack för tipset! / Niki, redaktör 9:46 AM Mar 18th via web in reply to 

webbanalys_nu 

47  Folkpartiet Folkpartiet fick bäst betyg i SvD‐test om anpassn av partiernas hemsidor för 

funktionshindrade. Vi höjer ribban! http://tinyurl.com/ykjl5gp 9:37 AM Mar 18th via web  

48  Folkpartiet Strax medverkar Nyamko Sabuni i SR P1 Studio Ett kl. 17.20 om våldsbejakande radikal 

islamism http://tinyurl.com/cqr4vo 5:13 PM Mar 17th via web  

49  Folkpartiet Nu kl. 17 är Birgitta Ohlsson i P3 om att parlamentariker i Litauen vill stoppa BalticPride 

som hon ska inviga 8/5 http://tinyurl.com/cwo2fn 5:02 PM Mar 17th via web  

50  Folkpartiet Nyamko Sabuni debatterar nu på fm i riksdagen hur nyanlända invandrare snabbare få ett 

jobb. Direktsändn på http://www.folkpartiet.se/ 9:09 AM Mar 17th via web  

51  Folkpartiet @rolferikson Det har diskuterats länge men nu går vi till val med sep valsedlar. Det goda 

samarbetet kommer att manifesteras på många sätt. 12:58 PM Mar 15th via web in reply to 

rolferikson 

52  Folkpartiet Besök Alliansens nya hemsida: http://www.alliansen.se/ 11:40 AM Mar 15th via web  

53  Folkpartiet Nu avtäcker partisekreterarna Alliansens nya logotype. Se 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från pressträffen: 

http://bambuser.com/channel/alliansen 11:37 AM Mar 15th via web  

54  Folkpartiet    Nu pressträff med Alliansens partisekreterare bland 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gemensam hemsida. 

Följ pressträffen:http://bambuser.com/channel/alliansen 11:31 AM Mar 15th via web 

55  Folkpartiet Jan Björklund i Expressen idag: Utan kärnkraften 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högre elpriser och 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jobb i 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svenska basindustrin: http://tinyurl.com/yjz93k7 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via 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56  Folkpartiet Nyamko Sabuni 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stödet 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‐ 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och 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ta kontroll 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liv. 11:04 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via web  

57  Folkpartiet Jan Björklund vill öka lärandet i förskolan: Förskolan ska inte bli skola, men förskolan ska 

vara lärorik: http://tinyurl.com/ylcbqdp 10:15 AM Feb 25th via web  

58  Folkpartiet Vill du jobba för Folkpartiet Stockholm stad eller län i valrörelsen? 

http://folkpartibloggen.wordpress.com/ 1:56 PM Feb 24th via web  

59  Folkpartiet Birgitta Ohlsson i Aftonbladet idag: Hon inte vill tvingas av EU att stanna hemma i 6 veckor 

efter förlossningen http://tinyurl.com/ye2486z 10:57 AM Feb 24th via web  

60  Folkpartiet Birgitta Ohlsson: EU kan inte ha världens mest utbildade hemmafruar. Fler europeiska 

kvinnor måste arbeta: http://tinyurl.com/yaj7835 9:10 AM Feb 23rd via web  

61  Folkpartiet Se Birgitta Ohlsson i Rapport kl. 19.30 ikväll om nya EU‐förslaget om obl mammaledighet + 

om kritiken mot EU:s utrikesrepr. Catherine Ashton 4:11 PM Feb 22nd via web 

62  Miljopartiet hälsar också till alla pigga @gronastudenter som sliter med verksamhetsplan o budget på 

#GSårsmöte2010 10:39 AM Apr 11th via web  

63  Miljopartiet @MariaFerm Du vet hur nyheter fungerar :‐) Tycker du kan upprepa "sen jag tillträdde 

som språkrör har jag debatterat med SD" 10:25 AM Apr 11th via web in reply to MariaFerm 

64  Miljopartiet nu debatterar även @gronUngdom med sverigedemokraterna RT @MariaFerm är 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intervjuad i @sydsvenskan http://bit.ly/c75V18 #val2010 10:15 AM Apr 11th via web  

65  Miljopartiet skickar en hälsning till alla MP:are från landets alla valkretsar som är på 

riksdagskandidatgruppens helg på Sånga Säby #val2010 10:01 AM Apr 11th via web  

66  Miljopartiet Maria Wetterstrand i Expressen: de gröna frågorna har fått ett starkare fäste, förtroendet 

för vårt parti har successivt ökat under många år 9:43 AM Apr 10th via web  

67  Miljopartiet i väntan på helikopter 14 vill Peter Rådberg (MP) hellre rusta den lättare helikoptern H 4 

än att regeringen köper superdyra Blackhawk 11:32 PM Apr 9th via web  

68  Miljopartiet @m00ns Trots att EU samordnar sin energipoltik är det möjligt att införa ett kommunalt 

veto http://korta.nu/uranprospektering 1:38 PM Apr 9th via web in reply to m00ns 

69  Miljopartiet hej @subtilezaobvia, på http://mp.se/stockholm o http://mp.se/sll hittar du gröna 

kommunala‐ o landstingsprogram för @MP_Sthlm_Region 11:50 AM Apr 9th via web  

70  Miljopartiet ACTA‐bloggen: Oroande utveckling när Storbritannien klubbar ny fildelningslag 

http://bit.ly/cVSeoY 10:53 AM Apr 9th via Twitter Tools  

71  Miljopartiet denna vecka bloggar Gustav Fridolin på Kommunalarbetarens sida 

http://www.ka.se/index.cfm?n=1926 10:43 AM Apr 9th via web  

72  Miljopartiet #ff följer @rodgront2010 @gronastudenter @kristenvanster @s_studenter 

@GronUngdom @ungvanster @vansterpartiet @larsohly @MSahlin 10:27 AM Apr 9th via web  

73  Miljopartiet @mpskane Självklart får ni använda vår bakgrundsbild! Det är en beskuren bild, hela 

hittar du här http://korta.nu/valstuga 9:54 AM Apr 9th via web in reply to mpskane 

74  Miljopartiet lokal debattartikel av @GunvorG o @Bolund: ”Rösta emot uranbrytning i höst” 

http://korta.nu/4bbb #centerpartiet 7:34 AM Apr 9th via web  

75  Miljopartiet RT @BodilCeballos De fängslade Gröna i #Kirgizistan är släppta och ingen av de Gröna är 

vad vi vet skadade. 11:49 PM Apr 8th via web  

76  Miljopartiet ser i efterhand Maria Wetterstrand debattera med Björklund i http://ur.se/Skolfront 9:27 

PM Apr 8th via web  

77  Miljopartiet med @lrahm i De rödgröna: Vi måste få ett slut på striden mellan ministern och 

högskolornahttp://korta.nu/db95 #val2010 9:22 PM Apr 8th via web  

78  Miljopartiet RT @vansterpartiet Ny rödgrön grupp för att lyfta kulturpolitiken http://bit.ly/aoKNoQ 

#val2010 3:51 PM Apr 8th via web  

79  Miljopartiet Regeringen borde ompröva motstånd mot höghastighetståg, sa Karin Svensson Smith på 

trafikutskottet‐seminarium http://korta.nu/5bae 3:00 PM Apr 8th via web  

80  Miljopartiet thx @telecomix for "The Greens of Europe are doing it right" http://bit.ly/aotmf1 2:05 

PM Apr 8th via web  

81  Miljopartiet tipsar om @GronUngdoms omgjorda hemsida: www.gronungdom.se 12:46 PM Apr 8th 

via web  

82  Miljopartiet ACTA‐bloggen: ACTA Hearing nu på Youtube http://acta.mpbloggar.se/2010/04/08/acta‐

hearing‐nu‐pa‐youtube/ 11:09 AM Apr 8th via Twitter Tools  

83  Miljopartiet andra gröna kanaler är http://mp.se http://mpbloggar.se http://flickr.com/miljopartiet 

http://youtube.com/miljopartiet 10:20 AM Apr 8th via web  

84  Miljopartiet har nu reggat http://facebook.com/miljopartiet för dig som vill följa MP även där 

#val2010 10:15 AM Apr 8th via web  

85  Miljopartiet @mickejamtsved @gardefjord De flesta vill ha papper i kongressalen ‐ bättre med tryckta 

häften än utskrifter från egna skrivaren 2:17 PM Apr 7th via web in reply to mickejamtsved 

86  Miljopartiet    ACTA‐bloggen: "Sanningen om ACTA" i Parlamentet igår 

http://acta.mpbloggar.se/2010/04/07/sanningen‐om‐acta‐i‐parlamentet‐igar/ 10:44 AM Apr 7th via 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Twitter Tools 

87  Miljopartiet onsdag 8 april är sista dagen för att anmäla sig till #MPkongress 14‐16 maj i Uppsala. 

Anmäler dig gör du på www.mp.se/kongress 10:32 AM Apr 7th via web  

88  Miljopartiet skickar till tryckeriet "Gröna recept för godare mat", med språkröret Peter Eriksson o EU‐

parlamentarikern Isabella Lövin m fl 9:59 AM Apr 7th via web  

89  Miljopartiet läser extra matigt nummer av medlemstidningen Grönt med bl a klimatkocken Carina 

Brydling o Camilla "Matupproret" Sparring #godmat 5:59 PM Apr 6th via web  

90  Miljopartiet @rodgront2010 “Skatteverkets ekonomiska kris öppnar för ökat skattefusk” 

http://www.politikerbloggen.se/2010/04/03/29542 9:44 AM Apr 6th via web  

91  Miljopartiet rödgröna vill att krisen för Skatteverket löses så myndigheten kan utreda de fel o fusk 

som bidrar till skattebortfall på 130‐140 miljarder 9:43 AM Apr 6th via web  

92  Miljopartiet ACTA‐bloggen: Senaste nytt om ACTA http://acta.mpbloggar.se/2010/03/18/senaste‐

nytt‐om‐acta/ 2:00 PM Mar 18th via Twitter Tools  

93  Miljopartiet Svenskarna väljer förnybart före kärnkraft 

http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=193451 12:03 PM Mar 18th via web  

94  Miljopartiet    ACTA‐bloggen: Inget obligatorisk "3‐strikes" i ACTA 

http://acta.mpbloggar.se/2010/03/17/inget‐obligatorisk‐3‐strikes‐i‐acta/ 3:13 PM Mar 17th via 

Twitter Tools 

95  Miljopartiet ACTA‐bloggen: Parlamentets resolution en första seger ‐ nu börjar kampen 

http://bit.ly/d0RVTy 10:25 AM Mar 15th via Twitter Tools  

96  Miljopartiet @SJ_AB Vad tyckte ni förresten om våra 9 punkter för ett mer robust tågsystem? 

http://korta.nu/c81d 10:40 AM Feb 25th via web in reply to SJ_AB 

97  Miljopartiet @vinayhaslund Visst är det bra om alla kan städa själva. Kom ihåg bara att ha Svanen‐

märkt såpa, haha :‐) 10:35 AM Feb 25th via web in reply to vinayhaslund 

98  Miljopartiet @claeskrantz Mikaela Valtersson företräder Miljöpartiet som gruppledare i riksdagen o 

ekonomisk talesperson 10:34 AM Feb 25th via web in reply to claeskrantz 

99  Miljopartiet @andersmi Hoppsan då, vi kan ta bort dig från pressutskick men någon gång har du 

anmält dig eller står du hos Pir AB som politisk reporter 10:32 AM Feb 25th via web in reply to 

andersmi 

100  Miljopartiet läser Mikaela Valtersson (MP) ekonomisk talesperson, på Aftonbladet debatt: "RUT‐

avdraget ska bort – men inte nu" http://korta.nu/rut‐avdrag 10:08 AM Feb 25th via web  

101  Miljopartiet presenterar program med 9 punkter för ett mer robust tågsystem. 

http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=190429 #tagkaos 12:04 PM Feb 24th via web 

102  Miljopartiet är fortsatt principiellt motståndare till en permanent skattereduktion för hushållsnära 

tjänster http://korta.nu/9d06 2:45 PM Feb 22nd via web 

103  Nya_moderaterna Lyssna till veckans politiska talradio med riksdagsledamoten Göran Pettersson. 

http://bit.ly/9ycAec #fb 1:42 PM Apr 9th via web  

104  Nya_moderaterna DN: Försvarsministern: "Så här löser vi Sveriges problem med helikoptrarna" 

http://bit.ly/9lIoqG #fb 8:35 AM Apr 9th via web  

105  Nya_moderaterna Aftonbaldet: Borg: "Fler måste jobba längre" http://bit.ly/dsOoJe #fb 8:30 AM Apr 

9th via web  

106  Nya_moderaterna Vlt: "Många vägar till ett friskt och aktivt liv: http://bit.ly/bDbaKG #fb 3:42 PM Apr 

8th via web  

107  Nya_moderaterna Lästips: Bloggaren Sofia Arkelsten @moderatmat,om Reklamfilmsfight i S? 

http://bit.ly/bU1u1F #fb 1:44 PM Apr 8th via web 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108  Nya_moderaterna SvD: "Viktigt steg mot kärnvapenfri värld" http://bit.ly/d0Osw1 #fb 12:03 PM Apr 

8th via web  

109  Nya_moderaterna Lästips: Bloggaren @kentpersson skriver om föräldrars ansvar och att inte bjuda 

barnen på sprit. http://bit.ly/akdHc3 #fb 9:05 AM Apr 7th via web  

110  Nya_moderaterna Lästips: Bloggaren André Assarsson: "Labour isn’t working": http://bit.ly/bZbgj0 

#fb 8:53 AM Apr 7th via web  

111  Nya_moderaterna Förbättrade ekonomiska förutsättningar för kommuner och landsting: 

http://bit.ly/de4jyu #fb 8:39 AM Apr 7th via web  

112  Nya_moderaterna SvD: "Alliansen ska prioritera unga",http://bit.ly/coTpmA #fb 11:27 AM Apr 6th via 

web  

113  Nya_moderaterna @henrikvonsydow skriver på Netopia ‐ forum för digitala samhällsfrågor ‐ om 

upphovsrättsreformism:http://bit.ly/boxx0T #fb 11:15 AM Apr 6th via web  

114  Nya_moderaterna md2perpe   Bästa inlägget hos @sthlmsmotorn: 

http://www.stockholmsmotorn.se/201.do #humor @nya_moderaterna 9:08 PM Mar 20th via web 

Retweeted by nya_moderaterna 

115  Nya_moderaterna Tack alla deltagare och föreläsare på #msocmed som gjorde dagen så otroligt bra. 

/Martin Karlsson 4:28 PM Mar 19th via web  

116  Nya_moderaterna Bra om Twitter @MaryXJ! #msocmed fortsätter nu med @slumpnavigator. 1:32 

PM Mar 19th via web  

117  Nya_moderaterna Hej @MaryXJ! #msocmed 1:18 PM Mar 19th via web  

118  Nya_moderaterna emileriksson   RT @hanneskataja @MaryXJ pratar om twitter. #msocmed 1:09 PM 

Mar 19th via Echofon in reply to hanneskataja Retweeted by nya_moderaterna  

119  Nya_moderaterna Nu blir det filmvisning på #msocmed 1:05 PM Mar 19th via web  

120  Nya_moderaterna @mikaelpersson. Vi har alla ett stort ansvar att ta detta med oss och föra det 

vidare i förbunden. #msocmed 11:57 AM Mar 19th via web  

121  Nya_moderaterna @mikaelpersson Budgetfråga tyvärr men visst borde alla moderater vara här. 

#msocmed 11:49 AM Mar 19th via web in reply to mikaelpersson 

122  Nya_moderaterna Nu är det dags för @martinalind att prata om politometern.se. #msocmed 11:36 

AM Mar 19th via web  

123  Nya_moderaterna    Bra jobbat @nikkelin ! #msocmed 11:31 AM Mar 19th via web  

124  Nya_moderaterna    Länkar är en liten bit kärlek, säger @nikkelin #msocmed 11:23 AM Mar 19th via 

web  

125  Nya_moderaterna    Bra att lyckas förklara svåra saker på ett enkelt och roligt sätt. Bra @nikkelin ! 

#msocmed 10:41 AM Mar 19th via web  

126  Nya_moderaterna    "Det är struktur och innehåll som är viktigt" @nikkelin 10:34 AM Mar 19th via 

web  

127  Nya_moderaterna    Nu är det dags att prata SEO med @nikkelin! Kul! #msocmed 10:32 AM Mar 19th 

via web  

128  Nya_moderaterna    @MaryXJ och @KentPerssons gemensamma blogg Moderata Perspektiv. 

#msocmed 10:27 AM Mar 19th via web  

129  Nya_moderaterna    @MaryXJ pratar om tiden hon lägger på sin blogg. Hon är en hängiven bloggare. 

Bra Mary! 10:24 AM Mar 19th via web  

130  Nya_moderaterna    Härligt att höra det knattrande ljudet av tangenter. #msocmed 10:20 AM Mar 

19th via web  

131  Nya_moderaterna    @MaryXJ tar oss på en resa genom sin blogg. #msocmed 10:13 AM Mar 19th via 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web  

132  Nya_moderaterna    Regeringen vill ha nya reaktorer: http://bit.ly/aYe8bm #fb 8:40 AM Mar 19th via 

web  

133  Nya_moderaterna    Sten Tolgfors: ”Nu stärker vi stödet för Sveriges veteraner” http://bit.ly/bdI7dd 

#fb 8:38 AM Mar 19th via web  

134  Nya_moderaterna    @feministen den runda logotypen är nu uppe på hemsidan, tack för att du 

efterfrågade den: http://www.moderat.se/grafisk_profil 5:07 PM Mar 18th via web in reply to 

feministen 

135  Nya_moderaterna    Stort tack till alla deltagare och stort tack Anna König Jerlmyr riksdagsledamot 

som är initiativtagare till seminariet #14ts 3:32 PM Mar 18th via web  

136  Nya_moderaterna    Nu kommer Beatrice Ask snart chatta om unga och deras utsatthet på 

moderat.se 3:30 PM Mar 18th via web  

137  Nya_moderaterna    Mer resurser till psykvården och forskning, mer samspel mellan myndigheter 

#14ts 3:30 PM Mar 18th via web  

138  Nya_moderaterna  Mer ett europaperspketiv på detta fenomen så att man samspelar mer. Det 

handlar om internationell brottslighet #14ts 3:29 PM Mar 18th via web  

139  Nya_moderaterna    Deltagarna skickar med önskemål till justitieministern #14ts 3:27 PM Mar 18th 

via web  

140  Nya_moderaterna    Gärningsmännen kommer för lätt undan menar en deltagare. Samhället måste 

markera att det här inte är ok. #14ts 3:20 PM Mar 18th via web  

141  Nya_moderaterna    I skolan där det finns datorer finns en skyldighet att informera unga om nätet och 

de risker som finns. #14ts 3:19 PM Mar 18th via web  

142  Nya_moderaterna    Som skolpersonal har man skydlighet att tala om övergrepp som hänt unga i den 

egena skolan. Det går inte att vara tyst och vänta. #14ts 3:18 PM Mar 18th via web  

143  Nya_moderaterna    Paulina tycker det är viktigt för ungdomar att veta vad ett övergrepp är. #14ts 

3:14 PM Mar 18th via web      

144  Nya_moderaterna Paulina som varit utsatt kom från en bra uppväxt och fick stöd av en nära vän. 

#14ts 3:13 PM Mar 18th via web 

145     BRIS gör ett viktigt arbete här att lyssna in. #14ts 3:12 PM Mar 18th via web  

146  Nya_moderaterna    Hur ska vi få unga att berätta om sin utsatthet? Det handlar om förtroende. #14ts 

3:11 PM Mar 18th via web  

147  Nya_moderaterna    Ask talar om skammen som många unga känner. En skam som borde finns hos 

förövaren och inte de utsatta. #14ts 3:02 PM Mar 18th via web  

148  Nya_moderaterna    Paulina fick hjälp av en polis i Västerås #14ts 3:00 PM Mar 18th via web  

149  Nya_moderaterna    Stöd viktigt för unga under men också efter utsatthet. #14ts 2:54 PM Mar 18th 

via web  

150  Nya_moderaterna    Barn har rätt att bli bemötta på ett proffessionelt sätt. Efterlysning av ett 

nationellt centra. Inga barn ska falla mellan stolarna #14ts 2:51 PM Mar 18th via web  

151  Nya_moderaterna    Det handlar inte bara om att samtala utan också att hantera ångest hos dessa 

ungdomar #14ts 2:49 PM Mar 18th via web  

152  Nya_moderaterna    Vad säger ungdomar själva att dem behöver? De efterlyser engagemang, att man 

håller dem i handen, ngn som finns där hela tiden.#14ts 2:47 PM Mar 18th via web  

153  Nya_moderaterna    Man kan få behandling online i specialenhet i Linköping #14ts 2:46 PM Mar 18th 

via web  

154  Nya_moderaterna    Paulina som varit utsatt var med tidgare på TV4 nyhetsmorgon och chattade 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därefter. #14ts 2:43 PM Mar 18th via web  

155  Nya_moderaterna    Finns färdiga manualer för sjukvården idag för att dokumentera vad som hänt för 

utsatta. På SÖS finn speciell mottagning. #14ts 2:41 PM Mar 18th via web  

156  Nya_moderaterna    Ask menar att det finns många led för att se ngt utslag ute på vårdcentraler som 

bemöter unga #14ts 2:40 PM Mar 18th via web  

157  Nya_moderaterna    Hur blir unga som blivit utsatta bemötta? #14ts 2:39 PM Mar 18th via web      

158  Nya_moderaterna Panel som diskuterar frågan. Caroline Engvall anser att man vet väldigt lite om 

unga gör så här #14ts 2:36 PM Mar 18th via web 

159  Nya_moderaterna    Det är en myt att unga gärna exponerar sig själv på nätet. 1 av 10 som ngn gång 

lagt ut ngt med sexuell anspelning på nätet. #14ts 2:32 PM Mar 18th via web  

160  Nya_moderaterna    Viktigt att se över sexköplagen. #14ts 2:31 PM Mar 18th via web  

161  Nya_moderaterna    Mer lagstiftning, kunskap och föräldrar som reagerar behövs #14ts 2:29 PM Mar 

18th via web  

162  Nya_moderaterna    I förra året kriminaliserades grooming. Detta för att täppa till ett hål i 

straffrättsliga skyddet. #14ts 2:26 PM Mar 18th via web  

163  Nya_moderaterna    Polis och åklagare har fått pengar för att arbeta operativt när det gäller 

sexhandel #14ts 2:25 PM Mar 18th via web  

164  Nya_moderaterna    Viktigt med sexualundervisningen i skolan #14ts 2:24 PM Mar 18th via web  

165  Nya_moderaterna    Viktigt att människor som möter unga utsatta har kunskap att möta dem. 

Regeringen arbetar med att ta fram information. #14ts 2:23 PM Mar 18th via web  

166  Nya_moderaterna    Många unga utsatta känner sig ensamma. Det är vanligt att det är unga flickor. 

De har svårt att ta sig ut denna bubbla, saäger Ask #14ts 2:20 PM Mar 18th via web  

167  Nya_moderaterna    Beatrice Ask talar om övegrepp på unga #14ts 2:17 PM Mar 18th via web  

168  Nya_moderaterna    Först ville Tessa polisanmäla men sedan inte. Var rädd.#fjortonår 2:14 PM Mar 

18th via web  

169  Nya_moderaterna    Tessan var liten och späd men full av ord #14ts 2:09 PM Mar 18th via web      

170  Nya_moderaterna    Caroline Engvall läser dikt av Tessan som hon skrivit om i boken 14 år till salu 

#14ts 2:07 PM Mar 18th via web 

171  Nya_moderaterna    Du kan också se oss på www.ustream.tv/channel/Möteskanalen #14ts 2:03 PM 

Mar 18th via web  

172  Nya_moderaterna    Välkommen till seminariet 14 år till salu. Följ oss under hashtagen #14ts 2:02 PM 

Mar 18th via web  

173  Nya_moderaterna    Sofia Arkelsten och Niklas Wykman: Vi behöver en grön arbetslinje. 

http://bit.ly/d0ogwR #fb 11:01 AM Mar 18th via web  

174  Nya_moderaterna    Per Schlingmann: Näringslivet kan vara en bidragande faktor till en positiv 

samhällsutveckling: http://bit.ly/9saGSB #fb 9:02 AM Mar 18th via web  

175  Nya_moderaterna    Ulf Kristersson (M) debatterar med Thomas Bodström (S) om barn och ungas 

uppväxtvillkor imorgon på Fryshuset: http://bit.ly/bpbhHe #fb 8:50 AM Mar 18th via web  

176  Nya_moderaterna    Carl Bildt: Hisnande ambitioner: http://bit.ly/a5A4XF #fb 8:26 AM Mar 18th via 

web  

177  Nya_moderaterna    @mikaelpersson Under våren kommer vi lansera en särskild valsajt. Ambitionen 

är att vara Sveriges bästa parti beträffande tillgänglighet. 8:18 AM Mar 18th via web in reply to 

mikaelpersson 

178  Nya_moderaterna SebastianTham   Bra artikel av Hjälmered: Miljöpartiet är ett hot mot forskningen 

för bättre miljöbilar http://bit.ly/bnCJ4C 11:34 AM Mar 17th via web  Retweeted by 



 

 43 

nya_moderaterna  

179  Nya_moderaterna    Glöm inte att chatta med Beatrice Ask imorgon kl. 15.30 om ungas utsatthet efter 

sexuella övergrepp, http://bit.ly/bS2w9v #fb 1:46 PM Mar 17th via web  

180  Nya_moderaterna    @HenrikvonSydow diskuterar demokratifrågor & öppenhet på internet: 

http://bit.ly/azjg7P #fb 11:33 AM Mar 17th via web  

181  Nya_moderaterna    Idag 17 mars debatterar Riksdagen nyanlända invandrares 

arbetsmarknadsetablering: http://bit.ly/8Z7oSV #fb 8:15 AM Mar 17th via web  

182  Nya_moderaterna    DN: Turkar lämnar S i protest: http://bit.ly/am5sB7 #fb 8:09 AM Mar 17th via 

web  

183  Nya_moderaterna    Chatta med Beatrice Ask 18 mars kl.15.30‐16.00 om ungas utsatthet på Internet. 

Ställ dina frågor på Twitter #14ts, http://bit.ly/bHzn3Y #fb 9:05 AM Mar 16th via web  

184  Nya_moderaterna    Om drogtester: ‐Tidiga insatser mot unga som missbrukar är helt avgörande, 

säger justitieminister Beatrice Ask.http://bit.ly/99QHxe #fb 8:17 AM Mar 16th via web  

185  Nya_moderaterna    SvD: Statsvetaren Tommy Möller ser inga konstitutionella problem med 

Reinfeldts agerande. http://bit.ly/8Xj3XK #fb 8:11 AM Mar 16th via web  

186  Nya_moderaterna    Fredrik Reinfeldt kommenterar riksdagens beslut rörande 1915 års händelser i 

det dåvarande Osmanska riket: http://bit.ly/bbew73 #fb 8:03 AM Mar 16th via web  

187  Nya_moderaterna Jonas_Ivarsson   Jag är en blå twittrare! Är du? Tagga #twittbla så att vi får koll på 

varandra! #alliansen #val2010 7:42 AM Mar 16th via web  Retweeted by nya_moderaterna  

188  Nya_moderaterna HenrikvonSydow   skriver i Computer Sweden om globaliserad/digitaliserad handel 

och Sverige som attraktiv hamn i internetekonomin:http://tinyurl.com/yc74qv2 7:54 AM Mar 16th via 

web  Retweeted by nya_moderaterna and 1 other  

189  Nya_moderaterna    Anders Borg till Ekofinmöte i Bryssel den 16 mars: http://bit.ly/avPNMz #fb 1:25 

PM Mar 15th via web  

190  Nya_moderaterna    SvD: Oseriös uträkning om rut‐avdraget: http://bit.ly/cm9E1l #fb 10:18 AM Mar 

15th via web  

191  Nya_moderaterna    SvD: Varför så viktigt med fler svartjobb? http://bit.ly/bU1NLW #fb 10:14 AM 

Mar 15th via web  

192  Nya_moderaterna    850 nya platser för ensamkommande barn: http://bit.ly/bRZt3S #fb 8:14 AM Mar 

15th via web      

193  Nya_moderaterna Arbetsmarknad: Jobbsökande i jobb‐ och utvecklingsgarantins tredje fas: 

http://bit.ly/d5yE7m #fb 8:04 AM Mar 15th via web 

194  Nya_moderaterna    Idag besöker Cristina Husmark Pehrsson Barnmottagningen på Norrtelje Sjukhus: 

http://bit.ly/9snF1H #fb 7:56 AM Mar 15th via web  

195  Nya_moderaterna    Sydsvenskan: "Fler kvinnor bör driva företag": http://bit.ly/bE6yKN #fb 7:54 AM 

Mar 15th via web  

196  Nya_moderaterna    Sven Otto Littorin från debatten igår i Umeå: "Alliansen satsar på ungdomar": 

http://bit.ly/aggpXu #fb 10:04 AM Feb 26th via web  

197  Nya_moderaterna    Stockholmarnas klimatidéer är viktiga för Stockholm: http://bit.ly/cSDU3e #fb 

8:34 AM Feb 26th via web  

198  Nya_moderaterna    Splittringen fortsätter kring de hushållsnära tjänsterna. (V) säger nej, (S) öppna 

för att behålla RUT‐avdrag. http://bit.ly/chqlYd #fb 8:16 AM Feb 26th via web  

199  Nya_moderaterna    SvD: ”Vi bjuder resenärerna på en veckas resande med SL”: http://bit.ly/b2eZ3u 

#fb 8:12 AM Feb 26th via web  

200  Nya_moderaterna    SvD: Viktigt kunna jobba extra under studietiden: http://bit.ly/cmgSfb #fb 3:16 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PM Feb 25th via web  

201  Nya_moderaterna    @thomasbohlmark Det vi vet är att Västerbottens‐Kuriren och Västerbottens 

Folkblad kommer bevaka det hela. 1:22 PM Feb 25th via web in reply to thomasbohlmark  

202  Nya_moderaterna emileriksson   @oloflavesson och kulturministern kritiserar Ilmar Reepalu för hans 

sätt att agera. Nu finns artikeln på regeringen.se. http://korta.nu/2edd 9:53 AM Feb 25th via web 

 Retweeted by nya_moderaterna and 1 other    

203  Nya_moderaterna    Välkommen att lyssna till debatten om jobb mellan Sven Otto Littorin och Sven‐

Erik Österberg i Umeå idag: http://bit.ly/dbAVAh #fb 9:40 AM Feb 25th via web  

204  Nya_moderaterna    Kent Persson skriver om (S) och den rödgröna rörans splittring i frågan om 

hushållsnära tjänster: http://bit.ly/cecyEO #fb 8:56 AM Feb 25th via web  

205  Nya_moderaterna    SvD: Anna Kinberg Batra: Allt fler inser kärnkraftens betydelse: 

http://bit.ly/donF9v #fb 8:25 AM Feb 25th via web  

206  Nya_moderaterna    SR:Antalet nya förtidspensionärer har minskat rekordsnabbt de senaste åren och 

ligger nu på en historiskt låg nivå. http://bit.ly/bThz4L #fb 8:23 AM Feb 25th via web  

207  Nya_moderaterna    Lyssna till Reinfeldts besök på företaget Compositteknik i Örnsköldsvik idag: 

http://bit.ly/9DTkjZ #fb 3:48 PM Feb 24th via web  

208  Nya_moderaterna    @socialdemokrat @alliansfritt Ska ni avskaffa eller behålla hushållsnära tjänster? 

http://bit.ly/dtehyD #fb 9:22 AM Feb 24th via web  

209  Nya_moderaterna    SR: Kortare tid i brottsregistret för unga: Du får en ny chans, och det är ett viktigt 

besked, säger Beatrice Ask. http://bit.ly/aHaoll #fb 9:10 AM Feb 24th via web  

210  Nya_moderaterna    Beatrice Ask besöker Malmö och Ystad: http://bit.ly/9s2raS #fb 8:47 AM Feb 24th 

via web  

211  Nya_moderaterna    Cristina Husmark Pehrsson besöker Eskilstuna och Vingåker: http://bit.ly/90G2f2 

#fb 8:32 AM Feb 24th via web  

212  Nya_moderaterna    Lästips: Anders Olssons blogg: Låt hjärtat vara med: http://bit.ly/aBeDkD 3:53 PM 

Feb 23rd via web  

213  Nya_moderaterna    Rehabiliteringsrådets ledamöter utsedda. De ska bistå regeringen i frågor med 

koppling till rehabiliteringsområdet. http://bit.ly/cLJ7qz #fb 3:22 PM Feb 23rd via web  

214  Nya_moderaterna  @MacDanne Ber om ursäkt för det. Jobbar annars alltid med att få ut tips minst 

en dag innan. 3:11 PM Feb 23rd via web  

215  Nya_moderaterna    Fredrik Reinfeldt besöker Örnsköldsvik: http://bit.ly/aF3Osd #fb 3:07 PM Feb 

23rd via web  

216  Nya_moderaterna    @maliinh Hi Malin, you can find most information about us at www.moderat.se. 

Questions can be sent to info@moderat.se or to @nya_moderaterna 2:40 PM Feb 23rd via web in 

reply to maliinh 

217  Nya_moderaterna    Reinfeldt dismayed by transport freeze: http://bit.ly/aApy85 2:28 PM Feb 23rd 

via web  

218  Nya_moderaterna    Konferens om villkoren på arbetsmarknaden för personer med 

funktionsnedsättning: http://bit.ly/cBy3NB #fb 9:13 AM Feb 23rd via web  

219  Nya_moderaterna    Cristina Husmark Pehrsson: En aktiv rehabilitering: http://bit.ly/bNw6SG #fb 9:52 

AM Feb 22nd via web  

220  Nya_moderaterna    Almega: RUT‐avdraget mer populärt än någonsin: http://bit.ly/cheG8A 9:50 AM 

Feb 22nd via web  

221  Nya_moderaterna    Ökad trygghet för företagare: http://bit.ly/cIfaYn #fb 9:48 AM Feb 22nd via web  

222  Nya_moderaterna    @ph13t0n Visst är det så! Kombinationen är det som verkligen ger effekt. 8:06 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AM Feb 22nd via web in reply to ph13t0n 

223  Centerpartiet Centerpartiet föreslår företagarpaket för unga: Bara fyra procent av de sysselsatta 

mellan 18‐30 år var företagare... http://bit.ly/bpaShI 10:52 AM Apr 8th via twitterfeed  

224  Centerpartiet    Lärlingsanställning sänker trösklarna för unga: Idag överlämnades betänkandet Lärling 

‐ en bro mellan skola och ar... http://bit.ly/bVHmjJ 4:54 PM Apr 7th via twitterfeed  

225  Centerpartiet    Riksdagskandidaten @AbirAlsahlani skriver i Expressen idag: "Frihetskampen gör oss i 

Centern unika". http://korta.nu/ac9b 2:49 PM Apr 6th via web  

226  Centerpartiet    Skuldproblemen måste tacklas på bred front. Förebyggande i skolan, snabbare 

skuldsanering och större fokus i vården. http://korta.nu/f12c 2:46 PM Apr 6th via web  

227  Centerpartiet    @politweeter: Toppen, tack :‐) /UI 10:18 AM Mar 18th via web in reply to politweeter 

228  Centerpartiet    @politweeter: Här hittar ni fler C‐twittrare: http://twitter.com/#/list/Centerpartiet/c‐

twittrare 5:17 PM Mar 17th via web in reply to politweeter 

229  Centerpartiet    @anders_e: Bra fråga! I detta fallet baserades dt på att dt inte gick att se vem som 

hade skapat grpen / @promemorian @johansbuzz /UI 5:05 PM Mar 17th via web in reply to anders_e 

230  Centerpartiet    @promemorian: Nja, de var bara snabba att gå md o trodde dt var en "riktig" sida. Å 

andra sidan väljer de ju själva /@johansbuzz 4:52 PM Mar 17th via web in reply to promemorian 

231  Centerpartiet    @johansbuzz: Jo, rätt ska ju vara rätt ;‐) /UI 4:03 PM Mar 17th via web in reply to 

johansbuzz 

232  Centerpartiet    @johansbuzz: Antar att du oxå vet att det finns en falsk FB‐sida för @alliansen, alltså 

är dt den du o @promemorian syftar på /UI 3:46 PM Mar 17th via web in reply to johansbuzz 

233  Centerpartiet    Maud Olofsson: "Miljöpartiet har lagt sig platt för Vänsterpartiet": "Att Miljöpartiet 

under Maria Wetterstrands l... http://bit.ly/cnnI35 9:32 PM Mar 15th via twitterfeed  

234  Centerpartiet    Alliansens initiativ för valseger: Alliansens fyra partisekreterare presenterade 

utgångspunkterna inför valrörelse... http://bit.ly/buCYIN 2:17 PM Mar 15th via twitterfeed  

235  Centerpartiet    @mharnvi: Aj då, det var ju inte bra. Fungerade det inte alls? /UI #fail 11:51 AM Mar 

15th via TweetDeck in reply to mharnvi 

236  Centerpartiet ingemarsdotter   Vad säger man om #alliansen på Twitter? Följ hashtaggen #alliansen 

här: http://tinyurl.com/yzwtelx 11:41 AM Mar 15th via TweetDeck  Retweeted by Centerpartiet and 1 

other  

237  Centerpartiet Ny grafisk profil för #alliansen, se den på nya webbplatsen: http://www.alliansen.se/ 

11:36 AM Mar 15th via TweetDeck  

238  Centerpartiet    Pressträff med partisekreterarna för #alliansen. Följ här: 

http://bambuser.com/channel/Alliansen 11:31 AM Mar 15th via TweetDeck  

239  Centerpartiet AmandaBrihed   Nu är partisekreterarna på plats på Café Kofi. Följ pressträffen på 

http://bambuser.com/channel/alliansen 11:29 AM Mar 15th via web  Retweeted by Centerpartiet  

240  Centerpartiet ingemarsdotter   Snart presskonferens. Nyhet släpps #alliansen 11:23 AM Mar 15th via 

TweetDeck  Retweeted by Centerpartiet and 1 other  

241  Centerpartiet    @erlhel Finns säkert många sätt. Men att ha avdraget kvar i nuvarande form är bättre 

än att avskaffa det som @MSahlin vill. /DP #svpt 8:48 PM Feb 26th via TweetDeck in reply to erlhel 

242  Centerpartiet    Maud Olofsson i Rapport: "Avdraget för hushållsnära tjänster en ekonomisk vinst för 

staten" http://bit.ly/dryf6Y 8:34 PM Feb 26th via TweetDeck  

243  Centerpartiet    @MSahlin vill inte debattera hushållsnära tjänster med Maud Olofsson. @LucianoA 

får göra det istället. Agenda SVT2 söndag 21:15. 7:43 PM Feb 26th via TweetDeck  

244  Centerpartiet niklassvensson   Mona Sahlin vill inte debattera hushållsnära tjänster med Maud 

Olofsson: http://bit.ly/cuu1YX 4:31 PM Feb 25th via TweetDeck  Retweeted by Centerpartiet and 2 



 

 46 

others  

245  Centerpartiet    Timvis elmätning ska spara energi: För att konsumenten ska kunna styra sin 

förbrukning och välja att minska sin el... http://bit.ly/d9VcBd 9:26 AM Feb 26th via twitterfeed  

246  Centerpartiet    Olofsson utmanar Miljöpartiet på debatt: Centerpartiledaren Maud Olofsson utmanar 

Miljöpartiet till debatter på ti... http://bit.ly/9q9ypm 3:05 PM Feb 25th via twitterfeed  

247  Centerpartiet    Maud Olofsson besöker hushållstjänsteföretag: http://bit.ly/cXBO8f 6:58 PM Feb 24th 

via twitterfeed  

248  Centerpartiet    26 landskapsambassadörer ska lyfta Matlandet Sverige: Jordbruksminister Eskil 

Erlandsson (C) utsåg idag 26 Matland... http://bit.ly/9jULnE 4:27 PM Feb 23rd via twitterfeed  

249  Centerpartiet    RT @kentpersson: Ett utspel som både alliansen och centern vinner på: 

http://wp.me/plNMf‐1lk 11:39 AM Feb 23rd via TweetDeck  

250  Centerpartiet    Kunskapsmiljard ska ge bättre skolresultaten: Centerpartiet föreslår idag en 

kunskapsmiljard för att förbättra res... http://bit.ly/a6jAo4 10:54 AM Feb 23rd via twitterfeed  

251  Centerpartiet sr_ekot   Centerpartiet föreslår kunskapsmiljard http://bit.ly/dpo95L 2:32 AM Feb 23rd 

via twitterfeed  Retweeted by Centerpartiet and 1 other  

252  Centerpartiet   PolBlogg   Maud Olofsson: Wetterstrand, Ohly och Sahlin hotar framtidens jobb. 

http://www.politikerbloggen.se/2010/02/23/27069/ 7:27 AM Feb 23rd via web  Retweeted by 

Centerpartiet and 1 other  

253  Centerpartiet    Hushållsnära tjänster splittrar de rödgröna: En ny rapport från Almega visar att över 

11 000 personer idag arbetar... http://bit.ly/a7NXw0 12:30 PM Feb 22nd via twitterfeed  

254  Centerpartiet    C‐grupp: "Förläng föräldraledigheten": En arbetsgrupp inom Centerpartiet som leds av 

utbildningsutskottets ordföra... http://bit.ly/bwXuuU 11:28 AM Feb 22nd via twitterfeed  

255  Vansterpartiet  Ackreditering till partikongressen, m.m. http://bit.ly/9xGXO9 6:47 PM Apr 8th via 

twitterfeed  

256  Vansterpartiet    Partikongressen 7‐9 maj närmar sig. Nu öppnar kongressidan för information och 

diskussion: http://kongress2010.vansterpartiet.se/ #vkongress 5:37 PM Apr 8th via web  

257  Vansterpartiet    Josefin Brink: Agera mot svartsektorn! http://bit.ly/bTf9M7 3:57 PM Apr 8th via 

twitterfeed  

258  Vansterpartiet    Ny rödgrön grupp för att lyfta kulturpolitiken http://bit.ly/aoKNoQ 10:16 AM Apr 8th 

via twitterfeed  

259  Vansterpartiet    Rätten till sitt liv ‐ dags för handling. Seminarium om kvinnors asylrätt. 

http://bit.ly/bCN1qx 8:46 AM Apr 8th via twitterfeed 

260  Vansterpartiet    Stoppa avvisningarna till Malta http://bit.ly/cPYirV 11:35 AM Mar 17th via 

twitterfeed  

261  Vansterpartiet    Dags att satsa på utbildning för arbetslösa http://bit.ly/an77cW 11:35 AM Mar 17th 

via twitterfeed  

262  Vansterpartiet    Eva‐Britt Svensson tog emot Roks pris http://bit.ly/c5jKqT 3:01 PM Mar 16th via 

twitterfeed  

263  Vansterpartiet    Husen ska vara passiva inte regeringen! http://bit.ly/aVBugl 12:55 PM Mar 16th via 

twitterfeed  

264  Vansterpartiet ifmetall   RT @HRF_Facket: Hitta restauranger med schysta villkor via din mobil 

http://tinyurl.com/yjnnkef 10:34 AM Mar 16th via Seesmic  Retweeted by vansterpartiet and 3 others  

265  Vansterpartiet    @politikerkoll Här kommer den. http://twitpic.com/18wrm7 ^TG 10:28 AM Mar 16th 

via CoTweet in reply to politikerkoll 

266  Vansterpartiet    Rossana Dinamarca (v) är med i en SMS‐duell om skolan på nyheter24.se. Twittra era 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frågor med hashtaggen #smsduellen för att vara med. ^TG 10:24 AM Mar 16th via CoTweet  

267  Vansterpartiet    Vi kommer alltid minnas Halabja http://bit.ly/dhiwFg 10:22 AM Mar 16th via 

twitterfeed  

268  Vansterpartiet    @politikerkoll Absolut. Vilket format vill du ha den i, png, gif? ^TG 10:19 AM Mar 

16th via CoTweet in reply to politikerkoll 

269  Vansterpartiet    @politikerkoll Vill du ha vår logga m transp bakgrund så kan jag ordna det. ^TG 9:21 

AM Mar 16th via CoTweet in reply to politikerkoll 

270  Vansterpartiet Pinsamt om praktikanter http://bit.ly/as2BTu 2:12 PM Feb 26th via twitterfeed  

271  Vansterpartiet    Förslag till sjukvårdspolitiskt program http://bit.ly/9BnAKa 12:22 PM Feb 26th via 

twitterfeed  

272  Vansterpartiet    EU till FN: Kvinnor ska ha makten över sin kropp http://bit.ly/apGFNG 1:37 PM Feb 

25th via twitterfeed  

273  Vansterpartiet    Föräldraledighet: En rättighet för pappor men en skyldighet för mammor 

http://bit.ly/cF9Ias 11:15 AM Feb 24th via twitterfeed  

274  Vansterpartiet    Svensson leder EU‐delegation till FN‐möte http://bit.ly/aFfIOy 11:15 AM Feb 24th via 

twitterfeed  

275  Vansterpartiet    Vänsterpartiet besöker Island inför folkomröstning http://bit.ly/bXDVN0 12:15 PM 

Feb 23rd via twitterfeed  

276  Vansterpartiet Lars Ohly intervjuas på Uppsala universitet http://bit.ly/aWYYyb 3:21 PM Feb 22nd via 

twitterfeed 

277  KDRiks ehrenberg   Testar @goranhagglund s FB‐länk. www.facebook.com/goranhagglund.kd Sprid 

den! 1:28 PM Apr 11th via Tweetie  Retweeted by kdriks and 2 others  

278  KDRiks    @alliansfritt Borde vi överväga att publicera en inne‐ och ute‐lista? Vilka andra partier har en 

sådan? 10:45 AM Apr 9th via Echofon in reply to alliansfritt 

279  KDRiks    @alliansfritt Det är knappast en politisk fråga. Men att bejaka sin egen sexualitet och 

respektera andras kan väl aldrig vara ute? 10:31 AM Apr 9th via Echofon in reply to alliansfritt 

280  KDRiks    Månadens twittrare, @MinisterMaria, just nu i SVT1 7:20 AM Apr 9th via Echofon  

281  KDRiks Pihlblad   Den twittrande ministern... http://bit.ly/bxGp7W 1:59 PM Apr 8th via TweetDeck 

 Retweeted by kdriks  

282  KDRiks    Stort Grattis till @MinisterMaria! Utsedd till månadens Twittrare! http://is.gd/bjH2y #fb 9:45 

AM Apr 8th via web  

283  KDRiks goranhagglund   På väg mot Hälsingland för köksbordsbesök i Delsbo. http://bit.ly/bIqvek 9:13 

AM Apr 7th via Facebook  Retweeted by kdriks  

284  KDRiks    @alliansfritt Svar; Nej 4:15 PM Apr 6th via Echofon in reply to alliansfritt 

285  KDRiks    @goranhagglund diskuterar brott och straff med Jerzy Sarnecki i P1 kl 16. http://is.gd/bgUdI 

12:53 PM Apr 6th via web  

286  KDRiks MinisterMaria   Med kryckor på väg mot Stockholm. Nya erfarenheter. Svårt bära filtallrik. #fb 

6:51 AM Apr 6th via Tweetie  Retweeted by kdriks  

287  KDRiks goranhagglund   För den som vill läsa en debattartikel från Aftonbladet idag: 

http://bit.ly/bQL3PW 11:22 AM Apr 5th via Facebook  Retweeted by kdriks and 1 other  

288  KDRiks    Mycket läsvärd ledare i SvD, hyllning till @goranhagglund http://is.gd/aN0CG #fb 9:10 AM 

Mar 18th via web  

289  KDRiks    @goranhagglund besöker Nyköping http://is.gd/aLyVp #fb 8:55 AM Mar 17th via web  

290  KDRiks    KD‐bloggar på Facebook http://is.gd/aLxhO 8:26 AM Mar 17th via web  

291  KDRiks    http://www.alliansen.se/ Ny grafisk profil #alliansen 11:39 AM Mar 15th via web 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292  KDRiks    @juditburda Glömde skriva tid.11.30 börjar det 11:17 AM Mar 15th via web in reply to 

juditburda 

293  KDRiks    Följ Alliansens pressträff via Bambuser http://bambuser.com/channel/Alliansen 11:08 AM 

Mar 15th via web  

294  KDRiks    Pressträff idag kl 11:30 i Sthlm med Alliansens partisekreterare http://is.gd/aGwnq #fb 9:30 

AM Mar 15th via web  

295  KDRiks    @promemorian Det kommer hon att göra. Trots allt första dagen för @MinisterMaria på 

twitter. 7:14 PM Feb 26th via web in reply to promemorian 

296  KDRiks Nu kan du följa äldre‐ och folkhälsominister Maria Larsson ‐ @MinisterMaria ‐ både på Twitter 

och FB. http://is.gd/9eFze 2:52 PM Feb 26th via web   

297  KDRiks Är @goranhagglund en rebell? Iaf enligt @MarcusBirro http://is.gd/94NmK #fb 2:43 PM Feb 

24th via web 

298  KDRiks    "Alla vårdföretag som uppfyller vissa kriterier ska få vara med och konkurrera" 

@goranhagglund http://is.gd/940Tp #fb 10:01 AM Feb 24th via web  

299  KDRiks    @goranhagglund mot Skellefteå och ett nytt köksbordsbesök http://is.gd/7tI2H #fb 9:36 AM 

Feb 24th via web  

300  KDRiks    Verklighetens folk bor i Stockholm http://tinyurl.com/yeu8o53 #fb 7:58 PM Feb 23rd via web  

301  KDRiks    Dags att sätta tågresenärerna i centrum! http://is.gd/8ZT6E #fb 1:17 PM Feb 23rd via web  

302  KDRiks goranhagglund   I eftermiddag besöker jag relativt nya Husläkarmottagningen på Kista 

Hälsocenter http://bit.ly/dk0r6j 2:13 PM Feb 22nd via Facebook  Retweeted by kdriks 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