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Svenska institutet (SI) är en myndighet med uppdrag
att skapa intresse och förtroende för Sverige utomlands.
Vi arbetar med Sverigefrämjande, samarbete
i Östersjöregionen och global utveckling.
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Sammanfattning
Samhällsutmaningar i fokus, men framförallt under valrörelsen
Inför valet uppmärksammas de sakpolitiska frågor som präglat den svenska valrörelsen i
internationella nyhetsmedier och i inlägg på sociala medier och forum. Primärt lyfts
brottslighet, och specifikt gängkriminalitet, fram som en viktig fråga i valrörelsen och för
de svenska väljarna, men temat porträtteras även bredare och beskrivs som en
samhällsutmaning för Sverige. Bitvis kopplas även migration till utmaningarna kring
brottslighet i Sverige.
Artiklar om att Sverige har utmaningar kopplat till brottslighet har förekommit i stora
etablerade nyhetsmedier, främst i form av beskrivningar i neutral ton.
Samhällsutmaningarna har även gett upphov till engagemang på sociala medier och i
diskussionsforum, där tonen varit hårdare och det även förekommit tydliga värderingar av
utvecklingen i Sverige. De har då primärt utgjorts av bedömningen att Sverige misslyckats
med integrationen av invandrare vilket bidragit till ökad brottslighet.

Det jämna valresultatet och Sverigedemokraternas framgång
utgör huvudfokus från valdagen

Från valdagen och framåt stod resultatet och specifikt Sverigedemokraternas valframgång i
fokus och var föremål för en bitvis intensiv nyhetsrapportering och aktivitet på sociala
medier, bloggar och forum. En neutral återrapportering av valresultatet, att det var jämnt
och att statsminister Magdalena Andersson meddelade att hon avgår, stod för den största
delen artiklar och inlägg. Att valresultatet uppmärksammas utomlands var väntat, det följer
mönstret från andra val. Däremot, att Sverige får en ny regering och att
Sverigedemokraterna blev näst största parti väcker uppmärksamhet. Sverigedemokraterna,
till skillnad från andra partier, beskrivs återkommande med epitet såsom nationalistiskt,
invandringskritiskt eller högerextremt. Deras historia som parti lyfts också i
nyhetsrapportering och inlägg i sociala medier, liksom referenser till bakgrund i en
nynazistisk rörelse. Resultatet, och inte minst Sverigedemokraternas valframgång, kopplas
ihop med sakpolitiska frågor, exempelvis genom att de adresserat aktuella
samhällsutmaningar i Sverige kring brottslighet och migration.
Reaktionerna på valresultatet och beskrivningarna av Sverigedemokraterna i främst
engelskspråkiga nyhetsmedier indikerar en viss förvåning över valresultatet. Det faktum att
svensk inrikespolitik inte brukar vara i fokus i utomnordiska länder bidrar sannolikt till
denna typ av reaktion. Det beskrivs på vissa ställen att Sverige står för ett stort politiskt
skifte. I sociala medier finns negativa reaktioner på valresultatet, och det uttrycks en viss
oro kring vad det kommer innebära. I vissa medier och diskussionstrådar väcker resultatet
dock positiva reaktioner, och man anser att en ny politik är det Sverige behöver för att få
bukt med sina samhällsproblem. I Norden där man regelbundet följer svensk inrikespolitik
och även återkommande rapporterar om samhällsutmaningar i Sverige återfinns inte
samma reaktioner på valresultatet.
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Reaktioner på valresultatet – en ny riktning för Sverige?

I samband med reaktioner på valresultatet ställer man sig ibland frågan hur Sverige
framöver ska uppfattas och det förekommer beskrivningar av att Sverige och det svenska
samhället är i förändring. Beskrivningarna fokuserar dels på att Sverige är känt som ett
tryggt och säkert land men som nu har stora utmaningar med utbredd brottslighet, dels på
att valresultatet kan tolkas som ett resultat av en värderingsförändring i det svenska
samhället. Resonemang förs kring huruvida Sverige som ett land känt för välfärd, öppenhet
och jämlikhet nu kan komma att förändras.
Valresultatet i Sverige kommenteras även mot bakgrund av vad som beskrivs som en
internationell trend och Sverigedemokraternas valframgångar jämförs med opinionsläget
för partiet Italiens bröder i Italien. Referenser görs även till den politiska utvecklingen i
länder som Danmark, Ungern, Brasilien, Storbritannien och USA.
Att beskrivningar av svenska samhället lyfts är inget ovanligt, men att det lyfts i
etablerade medier bedöms som mindre vanligt
Att svenska samhällsutmaningar lyfts i vissa nyhetsmedier, på sociala medier eller i
diskussionsforum är inte ovanligt. Inte heller är det första gången som tydliga
åsiktsyttringar om svensk inrikespolitik förekommer. Att det lyfts i samband med valet
2022 bedöms därför inte vara anmärkningsvärt. Svenska samhällsutmaningar och
valresultatet genererar inlägg på forum och sociala medier som får stor spridning genom
delningar, men inläggen engagerar inte i den grad att det blir någon större diskussion. Även
om antalet inlägg varit relativt högt periodvis så har innehållet i relativt stor utsträckning
utgjorts av återpubliceringar av ett fåtal användares inlägg. Det är heller inte säkert att man
bör tolka den bitvis intensiva aktiviteten på sociala medier som ett intresse för det svenska
valet, utan det kan snarare vara en följd av ett intresse för en sakfråga eller en viss persons
uttalanden.
Att svensk inrikespolitik står i fokus i stora nyhetsmedier i länder som Storbritannien och
USA är däremot inte vanligt förekommande. Än mindre att denna typ av nyhetsmedier gör
beskrivningar av förändringar i det svenska samhället och vad de anser vara svenska
värderingar. Även om denna typ av porträttering av Sverige inte är ny i dessa länder så
bedöms det svenska valet ha bidragit till att dessa frågor belysts igen. Till antalet må dessa
artiklar inte heller vara störst, men samtidigt är dessa beskrivningar värda att lyfta då de
förekommer i etablerade medier med stor räckvidd hos en bred allmänhet. I Norden har
denna typ av frågor lyfts regelbundet i stora nyhetsmedier. Valet bedöms därför inte
ha bidragit till någon ny utveckling i samma utsträckning som i länder som USA och
Storbritannien.

Valprocessen har inte stått i fokus

Valets genomförande har utgjort en liten andel av vad som skrivits om valet. Det har
primärt uppmärksammats i Norden där köer till vallokaler och det nya systemet med
valsedlar i vissa nyhetsartiklar varit i fokus. Utöver det har en del information om det
svenska styrelseskicket förekommit, hur val i Sverige genomförs och att Sverige har
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SI:s bedömning
I det korta perspektivet kan SI inte nu se att den övergripande bilden av Sverige har
påverkats då det svenska valet förvisso var föremål för en intensiv rapportering men under
en mycket begränsad tid. Personer som tar del av stora internationella nyhetsmedier har
tagit del av porträtteringen att Sverige har stora samhällsutmaningar med kriminalitet och
att analyser av att valresultatet är ett uttryck för en värderingsförskjutning i det svenska
samhället.
På längre sikt bedöms att bilden av Sverige kan komma att förändras, särskilt med
avseende på bilden av det svenska samhället. Bilden kan förändras som ett resultat av en
intensifierad rapportering med olika porträtteringar av Sverige i etablerade internationella
medier, alternativt som resultatet av hur Sverige uppfattas agera, nationellt respektive
internationellt.
SI:s analys visar att valet aktualiserat diskussioner och analyser kring aspekter som ligger
till grund för bilden av Sverige internationellt, såsom exempelvis öppenhet och tolerans.
De långsiktiga konsekvenserna av detta återstår att se.
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Inledning
Syfte

Val av representanter till Riksdag, region och kommunfullmäktige är en grundsten i den
svenska demokratin. Förtroendet för att valet genomförs korrekt och för myndigheterna
som ansvarar för detta blir därmed väldigt viktigt. En utgångspunkt för studien är att
samhällsstyret är centralt för hur Sverige uppfattas utomlands. Studien syftar till att
besvara följande frågeställningar:
•
•
•

I vilken omfattning omnämndes valet?
Vad skrevs om valet?
Bedöms porträtteringen kunna påverka uppfattningen om Sverige utomlands?

Metod

Med hjälp av digitala verktyg samlades nyhetsartiklar och inlägg på sociala medier,
bloggar och forum om valet in. Sammanställningar av volymer, engagemang och spridning
gjordes automatiserat. Kategorier, teman, tonalitet och budskap identifierades
genom innehållsanalys av ett slumpmässigt urval av 331 nyhetsartiklar och 1330 inlägg på
sociala medier, bloggar och forum. Dessa kompletterades av ett strategiskt urval av
20 artiklar från nyhetsmedier med stor räckvidd på de undersökta språken. Med budskap
menas explicit textinnehåll där ett omdöme om Sverige kommer till uttryck.

Avgränsningar

De avgränsningar som gjorts är följande:
•
•
•
•

Tidperiod: 3–18 September 2022
Geografi: Globalt, exklusive Sverige
Språk: engelska, arabiska, ryska, norska, danska, finska
Källor: Nyhetsmedier, bloggar, forum, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube m
fl sociala medieplattformar. Begränsningar i åtkomst av data förekommer från nära
på alla listade källor såsom låsta nyhetsartiklar samt plattformars begränsingar i
utlämning av data till tredje part. Tillgång till data från Facebook bedöms vara
särskilt begränsad.
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Porträttering av valet i alla källtyper
Det svenska valet har fått stor uppmärksamhet utomlands men rapporteringen och inläggen
om valet var intensiva och koncentrerade till en mycket begränsad period. Primärt handlar
det om dagarna runt valet (11–12 september) samt i anslutning till att valresultatet från
onsdagsräkningen står klart (14–15 september). Valkampanjen och perioden efter valet
bedöms ha fått begränsad uppmärksamhet.
Sett till antalet inlägg är valet mest omnämnt på Twitter och i diskussionsforum såsom
Reddit. Andelen nyhetsartiklar bedöms dock vara relativt hög, särskilt i de nordiska
länderna. Bland de internationella medier som skrev om händelsen finns också många stora
internationella medier med stor räckvidd.
Sett till språk har valet fått mest uppmärksamhet på engelska (97%). Språken i Norden
(norska, danska och finska) står för resterande andel (3%), och valet har omnämnts i
mycket begränsad omfattning på ryska och arabiska. En anledning till att valet omnämnts
mest på engelska bedöms vara att händelsen uppmärksammats främst i engelskspråkiga
länder som USA, Storbritannien och Indien. Dessa länder är stora vad gäller
befolkningsmängd och i utbudet av nyhetsmedier jämfört med exempelvis de nordiska
länderna, varför det är naturligt att valet omskrivs i större omfattning på engelska. En
annan anledning är att engelska använts som språk för att diskutera händelserna även i
andra länder, inte minst i sociala medier och diskussionsforum.
Totalt har valet omskrivits (i någon utsträckning) i 192 länder.

Figur 1: Grafen visar volymen av artiklar och inlägg och det svenska valet utomlands mellan 3 – 18
september 2022. Av grafen framgår att det var en tydlig koncentrering av inlägg och artiklar kopplat till
valdagen (11 september). Volymökningen påbörjades sent på valdagen- omnämningarna utomlands fortsatte i
stor omfattning även dagen efter valet (12 september). En andra kraftig volymökning skedde även några
dagar efter valet (14-15 sept) kopplat till att velat är jämnt och att valresultatet väcker reaktioner.
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Porträttering av valet 2022

Frågor som knyter an till partier, opinion och valresultatet har varit mest framträdande i
samband med valet. Särskilt fokus fick valresultatet mot slutet av valdagen då
de preliminära resultaten började tillkännages. Resultatet beskrivs som otroligt jämnt, som
en "thriller” eller ”valrysare”, och att den kommande regeringsbildningen skulle kunna bli
en utdragen process. I takt med att rösträkningsprocessen fortskred under valdagen lyftes
även Sverigedemokraterna fram tydligare som utmanaren mot Socialdemokraterna då det
framkom att de skulle komma att bli de två största partierna. Fokus på valresultatet
fortsatte även efter valdagen och bidrog till stora volymer av artiklar och inlägg, inte minst
i samband med att statsminister Magdalena Andersson aviserade sin avgång samt att det
slutliga resultatet presenterades.
Sakpolitiska frågor lyftes också fram, men sett till antalet inlägg och artiklar i mindre
omfattning än partier, opinion och valresultatet. Det var framförallt innan valdagen, under
valrörelsen, som de sakpolitiska frågorna stod i fokus. De frågor som präglade den
internationella rapporteringen under perioden var brottslighet, migration och energifrågor.
Brottslighet och särskilt gängkriminalitet fick ett stort fokus, både i nyhetsrapportering och
i inlägg på sociala medier, forum och bloggar. Brottsligheten beskrivs stundtals som en
stor samhällsutmaning i Sverige och som en fråga som kommit att prägla den svenska
valrörelsen och som blivit viktig för de svenska väljarna. Andra frågor såsom skola,
sjukvård och klimatfrågor har också lyfts fram som viktiga för valrörelsen men i mindre
utsträckning. Från valdagen och framåt förskjuts fokus från sakpolitiska frågor till partier,
opinion och valresultat. De sakpolitiska frågorna förekommer också efter valet, inte minst i
resonemang kring orsaker till valresultatet, men då i begränsad utsträckning och de utgör
sällan fokus i nyhetsartiklarna om valet.
Valprocessen bedöms ha omnämnts i begränsad omfattning. Inför valet återger primärt
engelskspråkiga medier hur svenska medier rapporterar om tonläget i den svenska
valrörelsen och att det varit högt och bitvis otrevligt. Under valdagen förekommer allmän
information kring hur valet går till. I de nordiska länderna finns en mer ingående
rapportering från genomförandet av valet och bland annat om köer till vallokalerna. Efter
valet förekom enstaka inlägg eller artiklar som ifrågasatte valresultatet, men det bedöms
utgöra en ytterst liten andel av innehållet.
Kategorier

Andel

Partier, opinion och valresultat

68,9%

Sakpolitiska frågor

7,8%

Valprocessen

4,7%
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Jämförelse med val i andra länder

Rapporteringen och inläggen om valet i Sverige har följt ett liknande mönster som
rapporteringen om val i andra länder, dvs att det var relativt få dagar i nära anslutning till
valet som valet omskrevs. Något som skiljer ut det svenska valet är dock att den intensiva
rapporteringen förekom även några dagar efter valet, i samband med att valresultatet från
onsdagsräkningen i riksdagsvalet presenterades. Det bedöms dels bero på det jämna
valresultatet, dels på att resultatet i sig skapade relativt stora reaktioner.
Det svenska valet följer mönstret från val i andra länder vad gäller hur stor andel
rapporteringen om valet utgjort av allt som skrevs om landet under perioden. Som mest
omskrevs valen på valdagen, alternativt dagen efter valet, och utgjorde då mellan 17–21 %
av allt som skrevs om respektive land utomlands.
I reella tal omskrevs valet i Sverige i mindre omfattning än valet i Tyskland 2021 och i
större omfattning än valet i Norge. Det följer mönstret att Tyskland vanligtvis är mer
omnämnt än Sverige och att Norge vanligtvis är mindre omnämnt än Sverige.

Figur 2: Grafen visar volymen av artiklar och inlägg om valet i Sverige 2022, valet i Norge 2021 och valet i
Tyskland 2021. I grafen har dagarna innan valen, valdagen och dagarna efter valet inkluderats. Av grafen
framgår att det var en tydlig koncentrering av inlägg och artiklar kopplat till valdagen i alla tre valen.
Volymökningen gällande svenska valet några dagar efter valet har inge motsvarighet för valet i Norge
respektive Tyskland.

Hur riksdagsvalet i Sverige 2022 porträtterats utomlands

11 (19)

Porträttering i nyhetsmedier
Nyhetsartiklar utgör 10% av materialet där det svenska valet omnämnts. Att sociala
medier, bloggar och forum utgör en större andel är inte uppseendeväckande då de källorna
följer en annan logik än nyhetsmedier. Andelen nyhetsartiklar bedöms vara en relativt stor
andel jämfört med andra uppmärksammade händelser om Sverige.
Till skillnad från diskussionen i sociala medier, som till mycket stor utsträckning skett på
engelska, har nyhetsrapporteringen i större utsträckning skett på flera språk. Språken i
Norden och arabiska utgör en större del av helheten för nyhetsmedier men mängden
rapportering i USA, Storbritannien och Kanada gör ändå att andelarna på engelska blir
mycket stora (86%).
En relativt stor andel (40%) av nyhetsartiklarna på engelska utgörs av återpubliceringar.
Det handlar främst om att ett fåtal nyhetskällor, exempelvis headtopics.com och
newsexplorer.net, återpublicerat etablerade nyhetskällors artiklar. Det bidrar till att öka den
totala volymen av nyhetsartiklar om valet. De rent återpublicerande källorna bedöms dock
inte i någon större utsträckning bidra till att sprida information om det svenska valet. De
har mindre räckvidd än etablerade medier och de återpublicerade artiklarna delas inte i
sociala medier. I de nordiska länderna förekommer inte återpublicerande källor på samma
sätt utan det är de etablerade medierna som står för det största antalet artiklar om det
svenska valet, och som också delas mest på sociala medier.
Förutom etablerade nyhetsmedier och återpublicerande nyhetsmedier förekommer även
artiklar i nyhetsmedier med ett specifikt fokus i sin rapportering, exempelvis Breitbart och
Document.no. De tillhör inte de nyhetskällor som publicerat flest artiklar om valet men
artiklarna får en jämförelsevis stor spridning genom delningar. Denna typ av medier
bedöms ha ett stort genomslag i sina målgrupper.
I innehållsanalysen för nyhetsmedier har även identifierats en del innehåll (6%) där olika
värderingar kring utvecklingen i Sverige i stort kommer till uttryck. Detta förekommer
primärt i artiklar av analytisk karaktär där det sakpolitiska står i fokus, exempelvis kopplat
till kriminalitet, energi- och hälsofrågor.

Partier, opinion och valresultat

En större kategori i det analyserade materialet (69%) består av ett särskilt fokus på den
partier, opinion och valresultat i Sverige. I denna kategori ingår material som rör
valresultat, opinionsmätningar, ingående partiporträtt och analyser kring den politiska
utvecklingen. Kategorin var särskilt dominerande i materialet under och efter valdagen.
Inför valdagen kretsade det analyserade materialet primärt kring de möjliga
regeringsalternativens olika proportioner och möjliga regeringskonstellationer efter valet.
Fokus ligger framför allt på det parlamentariska läget. Bland annat rapporteras det utifrån
opinionsmätningar att det jämna läget mellan de olika regeringsalternativen riskerade att
skapa parlamentarisk osäkerhet. Man lyfte fram olika möjliga regeringskonstellationer och
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det framstår som en utmanande situation för de olika alternativen att hitta samsyn mellan
olika partier.
Under valdagen publicerades fortsättningsvis flera artiklar kring det parlamentariska läget i
Sverige. I takt med att rösträkningen färdigställdes och att valresultatet tog form
resonerade man att regeringsbildningen likt riksdagsvalet 2018 skulle kunna bli en
utdragen process. I nyhetsrapporteringen beskrivs ofta valet som en ”thriller”, det vill säga
spännande och oerhört jämnt.
Dagarna efter valet fortsatte rapporteringen att domineras av reaktioner på det preliminära
valresultatet. Valutgången och statsminister Magdalena Anderssons tal där hon meddelade
att hon avgår som statsminister uppmärksammades stort. En stor del av rapporteringen
efter valdagen kretsade kring att ett eventuellt maktskifte var att vänta. Att
Sverigedemokraterna blir andra största parti får också ett särskilt fokus på alla språk.
Beroende på kontext sätts olika epitet på partiet såsom nationalistiskt, invandringskritiskt
eller högerextremt. Inte sällan lyfter man även upp partiets historiska bakgrund som då
beskrivs vara sprungen ur en nynazistisk rörelse. Partiet beskrivs på senare tid ha
genomgått en omstöpning. Stundtals beskrivs Sverigedemokraternas ökade inflytande som
ett historiskt skifte som man då menar kan förändra uppfattningen om Sverige som tolerant
och öppet.
I nordiska medier rapporterar man att svenska medier beskrivit Sverigedemokraterna som
valets stora vinnare. En särskilt utmärkande tendens är att man rapporterat om partiet
Nyans valresultat. Bland annat tar man upp att partiet troligtvis fått ett stort antal röster
från socialdemokratiska väljare i Malmö. I arabiska nyhetsmedier framkommer ibland
negativa budskap om Sverige där det uttrycks att valresultatet tyder på att
främlingsfientligheten växer i landet.
Tema

Andel av total

Valresultat

42,7%

Partier

15,5%

Opinionsmätningar

9,6%

Regeringsbildning

1,2%

Övriga teman

0,9%
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Sakpolitiska frågor

Sett till hela perioden utgör sakpolitiska frågor en mindre kategori (8%) i det analyserade
materialet.
Denna kategori var dock särskilt utmärkande i perioden fram till valdagen då fokus låg på
de största partiernas kärnfrågor och vad som uppfattades som viktiga frågor i den svenska
valrörelsen och för de svenska väljarna. Socialdemokraterna beskrivs bland annat gå till
val med ett fokus på välfärdsfrågor, utvecklingen av förnyelsebar energi och
brottsbekämpning. Moderaterna beskrivs bland annat gå till val på en förbättrad skola, en
utvecklad kärnkraft och brottsbekämpning.
Brottsbekämpning lyfts ofta fram som ett särskilt dominerande tema i den svenska
valrörelsen och inte sällan som en central samhällsutmaning för landet. Sakfrågor såsom
energi, välfärd och klimat lyftes också som viktiga för valrörelsen men i mindre
utsträckning. I den mån klimatfrågan lyfts har det primärt kretsat kring Greta Thunbergs
intervju och uttalande för Reuters om att klimatfrågan inte uppmärksammats i det svenska
valet.
Inför valet riktade flera stora internationella nyhetsmedier såsom BBC News och Politico
ett särskilt fokus på hur just gängkriminalitet präglat den svenska valrörelsen. I denna
rapportering lyfts kriminalitet fram som en negativ utveckling för Sverige i stort. Man
menar bland annat att utvecklingen kring brottslighet skapat en känsla av otrygghet hos
många och därför hamnat högt på den politiska agendan inför valet. I de här artiklarna görs
en djupare beskrivning av det svenska samhället och hur gängkriminaliteten utvecklats de
senaste åren. Stundtals målas en mörk bild av samhällsutvecklingen i Sverige. I viss
rapportering förekommer budskap om Sverige att covid-19-pandemin visade på ojämlikhet
och välfärdsproblem men att frågan trots detta inte blivit särskilt uppmärksammad under
valrörelsen som istället dominerats av brottslighet, integration och energifrågor.
Tema

Andel av total

Brottslighet

3,8%

Energi

1,4%

Internationella relationer

1,0%

Övriga teman

0,7%

Covid

0,4%

Klimat

0,4%
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Valprocessen

En mindre del i rapporteringen (5%) riktar ett särskilt fokus på valprocessen. I denna
kategori ingår material som rör allmän valinformation, valdeltagande och
rösträkningsprocessen. Även teman som rör valpåverkan, valsäkerhet eller valresultatets
giltighet ingår.
Under perioden inför valdagen var det relativt lite fokus på valprocessen. Valrörelsen får
delvis fokus då man stundtals lyfter att tonläget i debatten varit högt. I engelska
nyhetsmedier hänvisar man till svenska medier och konstaterar att valet beskrivits som
”heated” eller ”nasty”. BBC News lyfter att valet i svenska medier beskrivits som ”one of
the ugliest campaigns in history”.
Under valdagen förekom i den nordiska kontexten rapportering att det förekommit köer till
vallokalerna på valdagen vilket man antog kunde fördröja valresultatet. Man tar även upp
att reglerna kring valsedlarnas placering ändrats efter att kritik mot valhemligheten
uppkommit i samband med tidigare riksdagsval. Det lyfts även att Sverige fått ett lägre
valdeltagande i årets val, men på finska kommenteras att man trots detta har ett högre
valdeltagande än i Finland.
Rapportering angående valpåverkan, valsäkerhet eller valfusk har förekommit i mycket låg
grad i det analyserade materialet. I den mån det förekommit har det primärt kretsat kring
Sverige och svenska myndigheters förebyggande arbete mot valpåverkan inför valet. I
mycket enstaka fall förekommer negativa budskap där man menar att det osäkra
parlamentariska läget i Sverige visar på en krisartad situation i landet.
Tema

Andel av total

Valinformation

1,5%

Valresultat

0,9%

Övriga teman

0,9%

Valdeltagande

0,8%

Valarbete

0,3%

Valsäkerhet

0,2%

Valpåverkan

0,2%
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Porträttering i sociala medier, bloggar, forum
Inlägg om valet gjordes primärt på Twitter. Det är inget ovanligt, men att diskussionen förs
på forum i den utsträckning som gjorts kring valet är inte lika självklart. I detta fall rör det
sig om ett fåtal långa trådar på forumen Reddit och 4chan som bidragit till att volymen på
forum är relativt hög.
Inläggen på sociala medier, bloggar och forum görs nästan uteslutande på engelska (97%)
och primärt från USA. Övriga inlägg utgörs av språk i Norden (3%). Att engelska är så
dominerande på sociala medier, bloggar och forum är inte ovanligt.
Vanligast är att inläggen på sociala medier enbart bestod av text (61%). Visuella inslag i
form av bild var dock relativt vanligt förkommande (19%), liksom att dela en länk (18%).
Vanligast är att länkar från etablerade nyhetsmedier delades, som Guardian, BBC och
Reuters.
Twitter-inlägg på engelska analyserades närmare vad gäller återpubliceringar. I samband
med valdagen var andelen unika inlägg på sociala medier och diskussionerna på forumen
som högst, vilket tyder på en hög form av engagemang kring det preliminära valresultatet.
Även om volymerna var nästa lika stora i samband med att resultatet från
onsdagsräkningen presenterades (14–15 sep) så var andelen återpubliceringar på Twitter
klart lägre. En möjlig förklaring kan vara att reaktionerna på valresultatet då var mer
beroende av hur enskilda opinionsledare och influerare analyserat valresultatet.

Partier, opinion och valresultat

En större andel av det analyserade materialet (77%) består av diskussion om partier,
opinion och valresultat. I denna kategori ingår opinionsmätningar, ingående partiporträtt
och analyser kring den politiska utvecklingen i Sverige. Kategorin var särskilt utmärkande
i det analyserade materialet från valdagen och i perioden efter valet.
Under valdagen kretsade innehållet primärt kring olika politiska partiers storlek och
utveckling utifrån diverse opinionsmätningar. I takt med att rösträkningsprocessen
slutfördes och valresultatet tog form lyftes Sverigedemokraterna fram som utmanare mot
Socialdemokraternas valseger och det framgick att dessa två verkade bli de två största
partierna. Beskrivningar och porträtteringar av övriga partier framträder också stundtals
men i mycket mindre omfattning.
I perioden efter valdagen förekommer flera inlägg i sociala medier kring valresultatet.
Innehållet kretsar primärt kring inlägg som beskriver valutgången och att Sverige förväntas
få en ny regering. Flera lyfter även fram att brottslighet och migration varit viktiga frågor i
den svenska valrörelsen och ser det som en förklaring till valutgången. Det fördes också
ingående diskussioner kring valresultatet på bloggar och forum. På forumet Reddit kretsar
flera diskussionstrådar om vinstmarginalen och Sverigedemokraternas storleksutveckling,
och att frågor som migration och kriminalitet varit ett stort fokus för det svenska valet. Inte
sällan sätts både de sakpolitiska ämnena och partiernas utveckling, opinion och
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valresultatet in i en större kontext och relateras till internationella trender. Bland annat
diskuterar man hur kriminalpolitiken och migrationspolitiken ser ut i Sverige i jämförelse
med andra länder och man diskuterar huruvida Sverigedemokraterna kan jämföras med
andra partier i Europa.
Det förekommer även flera budskap kring vad valutgången har för betydelse för Sverige i
stort. Utvecklingen för landet beskrivs både positivt och negativt. Flera konstaterar att en
högerpolitisk vändning är precis vad Sverige behöver för att lyckas hantera stora
samhällsutmaningar. Man menar att ett socialdemokratiskt styre varit negativt för Sverige
och att den nuvarande regeringen misslyckats med att lösa problem som rör kriminalitet
och integration. Andra menar att den nya inriktningen kan resultera i ett kraftigt
identitetsskifte för Sverige som man associerar med liberala eller progressiva kännetecken.
Man menar att Sverigedemokraternas framgång är en del av en trend
för extremhögerpartier och populism som även kan ses i andra länder i Europa och USA.
Tema

Andel av total

Valresultat

62,4%

Partier

9,5%

Opinionsmätningar

3,9%

Partisamarbeten

0,5%

Övriga teman

0,6%

Sakpolitiska frågor

En mindre kategori i det analyserade materialet (5%) ger ett särskilt fokus på sakpolitiken
som präglat det svenska valet.
Precis som för nyhetsmedier var kategorin särskilt utmärkande för perioden före valdagen
och brottslighet ett särskilt framträdande tema. Bland annat uppkom på diskussionsforumet
Reddit en stor diskussionstråd utifrån en artikel i Politico där det lyfts att problemet med
gängkriminalitet i Sverige var en central valfråga. Flera kommentarer i tråden beskriver
samhällsutvecklingen i Sverige som negativ. I den nordiska kontexten lyfts brottslighet
fram på nyhetsinriktade sajter och bloggar som en central samhällsutmaning för Sverige
och det förekommer även inlägg i sociala medier där man konstaterar att Sverige är i en
negativ trend gällande brottslighet.
I innehållsanalysen för sociala medier, forum och bloggar förekommer en hel del innehåll
som kretsar kring sakpolitiken för valet där också olika bedömningar kring utvecklingen i
Sverige i stort kommer till uttryck. Denna kategori av budskap kretsar kring kriminalitet
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(1,2%) och integration (7,4%) och utgörs primärt av inlägg och kommentarer där det
konstateras att Sverige haft stora problem eller kraftigt misslyckats med integration till
följd av en stor invandring. Man är kritisk till den förda migrationspolitiken i landet och
menar att mångkulturalism var fel väg för Sverige. Integrationsmisslyckandet kopplas inte
sällan samman med att kriminaliteten ökat i Sverige under senare år och man exemplifierar
med brottsdåd som skjutningar, bombdåd och våldtäkter. Dessa budskap förekommer
främst på engelska och på språk i Norden.
Tema

Andel av total

Brottslighet

2,4%

Migration

1,3%

Klimat

0,9%

Religion

0,5%

Energi

0,2%

Kultur

0,1%

Valprocessen

En mindre kategori i det analyserade materialet (4%) består av ett särskilt fokus på
valprocessen.
Innehållsmässigt kretsar detta primärt kring allmän information om det svenska valet eller
om deltagandet i det svenska valet. Framför allt rör innehållet diverse inlägg där det
konstateras att det svenska valet äger rum och att man röstat i det svenska valet.
Enstaka inlägg där det antyds att det förekommit valpåverkan eller valfusk i det svenska
valet förekommer och handlar oftast som enskilda kommentarer i forum eller inlägg på
sociala medier. Dessa inlägg har inga särskilda gemensamma drag och bedöms även ha låg
spridning. Likt i nyhetsmedier förekommer mycket enstaka budskap om att det svenska
parlamentariska läget tyder på en besvärlig eller krisartad situation. Enstaka positiva
budskap beskriver bland annat den svenska valprocessen som säker och välfungerande.
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Tema

Andel av total

Valdeltagande

1,0%

Valresultat

0,7%

Valinformation

0,6%

Inget tema

0,4%

Rösträkning

0,2%

Valpåverkan

0,2%

Valfusk

0,1%
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