
Kanal Vilket material ingår? Vad söker vi på?
Hur mäts 
”engagemang”?

Urval för att besvara 
frågeställning 2-3

Facebook – offentlig konton
Alla inlägg som görs av offentliga Facebooksidor 
och -konton

Partinamn och partiledarnamn. Vi söker på: 
• Inläggsnivå: om sökordet nämns i inlägget.
• Kontonivå: om kontots namn matchar sökordet.

Delningar, reaktioner (t.ex. 
likes) och kommentarer

Ingår ej

Facebook – artiklar som delas

Redaktionella artiklar som delats på Facebook. 
Med redaktionella artiklar avses artiklar som 
publicerats av sidor såsom aftonbladet.se, 
svt.se unt.se o.s.v.

Partinamn och partiledarna. Vi söker på:
• Artikelnivå: om sökordet nämns i den redaktionella artikeln.

Delningar, reaktioner (t.ex. 
likes) och kommentarer De 15 000 artiklar som delats mest*

Twitter Alla inlägg

Partinamn och partiledarnamn. Vi söker på: 
• Inläggsnivå: om sökordet nämns i inlägget.
• Kontonivå: ingår ej i datan för sep-okt 2017, kommer dock inkluderas i 

kommande leveranser för partiernas/partiledarnas huvudkonton.

Retweets
De 15 000 twitterinlägg som 
retweetats mest, alternativt konton 
som har flest följare*

Instagram Alla inlägg som görs av öppna konton.
Partinamn och partiledarnamn. Vi söker på:
• Inläggsnivå: om en hashtag som matchar våra sökord nämns i inlägget.
• Kontonivå: om kontots namn matchar sökordet.

Kommentarer och likes Ingår ej

* De 15 000 artiklar/twitterinlägg som används i urvalet analyseras med hjälp av textanalysverktyg som kategoriserar och bedömer ämnen, och om tonen är positiv eller negativ. I de fall då systemet inte kan identifiera ett ämne eller ton, ingår 
artikeln/twitterinlägget inte heller i underlaget för diagrammen. 
På Twitter är tonen ofta mer svårbedömd för ett textanalysverktyg, och endast i drygt tio procent av inläggen kan vi identifiera en tydligt negativ eller positiv ton gentemot partiet eller partiledaren. Det beror på att en tweet ofta behöver tolkas 
utifrån de länkar och bilder som ingår, samt vem som har skrivit texten. För att säkerställa att statistiken håller tillräcklig kvalitet har därför Kantar Sifo manuellt kontrollerat tonen i de inlägg som skapat flest reaktioner (120 inlägg). Eftersom 
underlaget här inte är så stort ska statistiken tolkas försiktigt.
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