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Abstrakt 
Författare: Isabel Drewert och Matilda Strömbom 

Titel: @carlbildt – En fallstudie om den svenska utrikesministerns aktivitet på Twitter 

Kandidatuppsats: Examensarbete i politisk kommunikation, 15 hp, V14MJKAND och H11MSKAND 

Handledare: Mattias Ekman, IMS – Stockholms Universitet 

Termin: VT-14 

Nyckelord: Carl Bildt, Twitter, sociala medier, offentlighet, privat 

 

Bakgrund och syfte: Sociala plattformar utmanar de traditionella medierna och Twitter har 

på senare tid öppnat upp en ny arena för den politiska kommunikationen. Plattformen används 

som ett verktyg av politiska aktörer och personer som vill skapa debatt och opinion, men även 

stärka sitt personliga varumärke. Carl Bildt är som första svenska utrikesminister på Twitter 

ett unikt fall. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur han använder sig av den 

sociala medie-plattformen Twitter. Vi intresserar oss för hur han kommunicerar sitt officiella 

arbete och sina personliga betraktelser till övriga användare. Vidare problematiserar vi hur 

Bildt skapar en digital Twitter-identitet och dess utmärkande egenskaper. 

 

Teori: Till den teoretiska bakgrunden hör van Zoonens syn på kändisskapande hos politiker, 

Papacharissis definition av offentligheten i digital tid och Strömbäcks teori om makt och 

publicitet hos politiker. 

 

Metod: Metod för denna studie är en textbaserad tematisk kvalitativ analys. Det empiriska 

materialet utgörs av 191 twitterinlägg från två av utrikesministerns konton på plattformen. 

Genom vår analys kategoriserar vi upp det empiriska materialet för att sedan visa på hur 

Bildts digitala identitet ser ut. Därefter sätts det i kontext till teoridelarna van Zoonens teori 

om den moderna politikerns kändisskap, Papacharissis om offentlighet och det privata, 

Larsson och Moe om Twitter som politiskt verktyg samt Strömbäck om dagens politiska 

klimat. 

 

Resultat och slutsats: Vi återfann elva kategorier som tydliggjordes utifrån empirin. Utifrån 

dessa såg vi även exempel på hur utrikesministern valde att kommunicera i främst syfte för 

sitt eget varumärkesbyggande. Resultaten visade på hur Bildt var både personlig och 

professionell i sina uttalanden.   
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1. Inledning 

Sociala medier har på den senare tiden kommit att förändra villkoren för den annars 

traditionella politiska kommunikationen. Internet har gett politiker tillgång att kommunicera 

via nya plattformar och välja hur de ska synas i massmedier. Samtidigt får medborgarna 

möjlighet till nya källor för samhällsinformation och kommunikation (Strömbäck:2009:249). 

 

Det finns ett antal akademiska artiklar som behandlar ämnet, men det är ännu ett relativt nytt 

forskningsfält. Inom svensk politik är medieplattformarna Twitter och Facebook tydliga 

exempel på nya möjligheter till en kommunikation mellan politik och allmänhet. Även 

bloggmediet är idag ett alternativt kommunikationssätt, som utmanar äldre medier. 

 

Vi har valt att göra en textbaserad tematisk kvalitativ analys av Sveriges utrikesminister Carl 

Bildts Twitterkonto. Vårt gemensamma intresse för sociala medier och politisk 

kommunikation lade grunden för valet av uppsatsämne. Vi har funderat mycket kring hur nya 

medier kan komma att förändra demokratins funktion, den politiska transparensen samt 

politikernas identitetsskapande. Bildt har länge varit en förespråkare för nya medier och under 

hans tid som utrikesminister lanserade Utrikesdepartementet samtliga av Sveriges ambassader 

på sociala medieplattformar så som Facebook, Twitter och Sina Weibo (regeringen.se). Carl 

Bildt var tidig med nya medier och var den första statsministern som kontaktade Vita huset 

och President Bill Clinton via mejl (washingtonpost.com). Bildt är en flitig twittrare som kan 

uppfattas något kontroversiell. Exempelvis förra året hamnade utrikesministern i en 

Twitterdebatt med Egyptens ambassadör i Sverige gällande kritik mot Egyptens 

säkerhetsstyrkor (svd.se). Carl Bildt utsågs i en studie av Matthias Lüfkens, på Burson-

Marsteller (Burson-Marsteller:2014) till “[…] (T)he most Twitter savvy politician in Sweden, 

in Europe, and probably worldwide” (Twiplomacy:2013). 

Vi anser Bildt vara en färgstark och högst aktiv användare med en hög politisk ställning och 

ambition. Därför ser vi honom som ett intressant studieobjekt, dels för det ovan nämnda men 

dels också på grund av hans egna engagemang och driv för sociala mediers roll på den 

politiska arenan.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är belysa hur politisk kommunikation kan se ut i sociala medier. Vi 

vill även undersöka om det finns en konflikt mellan privat och offentlig i denna typ av 

kommunikation. Detta gör vi genom att undersöka och kartlägga hur Sveriges utrikesminister 

Carl Bildt använder sig av den sociala medie-plattformen Twitter. Vi intresserar oss för hur 

han kommunicerar sitt officiella arbete och sina personliga betraktelser. Vidare 

problematiserar vi hur Bildt skapar en Twitter-identitet och vad som utmärker denna.  

 

För att undersöka detta har vi formulerat två frågeställningar som blir vår ledning genom 

studien. Vår förhoppning är att dessa frågor ska bli en guide till att lyckas beskriva innehållet 

på Bildts Twitterkonto.    

 

Våra huvudfrågor blir:  

 

• Hur tar Bildts privata roll, kontra rollen som utrikesminister, sig i uttryck i hans 

tweets? 

• Hur ser konversationen ut mellan andra Twitteranvändare och utrikesministern på 

Twitter? Är det en monolog eller en dialog? 

1.2 Material och avgränsning 

För denna studie har vi valt att göra en textbaserad kvalitativ tematisk analys utifrån ett antal 

tweets, inom en viss tidsram – inom ramen ett systematiskt urval med periodisering där tweets 

hämtas från var 11:e dag under en sexmånadsperiod, med start den 1:a oktober 2013 (se 

bilaga 1(1)). En avgränsning görs gällande materialets omfattning. Carl Bildt har i dagsläget 

tre Twitterkonton och en blogg1, men insamling som görs sker endast från det svenska och det 

internationella kontot. Denna avgränsning görs av flera olika anledningar. Den första är att 

materialet hade blivit allt för omfattande om det samlades in från samtliga enheter. Den andra 

anledning var för att aktiviteten var störst på de två konton som vi valde. Dessutom fyller en 

                                                        
1 Bildts twitterkonton är ett svenskt - @CBildt, ett internationellt - @carlbildt, samt ett frågekonto - 

@fragacarlbildt. Han har även en blogg, http://www.carlbildt.wordpress.com.  
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blogg en helt annan funktion än Twitter och vi anser därför att dessa inte är jämförbara. Vi har 

valt att enbart fokusera på texten i tweetsen och bortse från att det ibland även läggs upp 

bilder. Detta trots att bilden kan påverka hur tweetsen uppfattas av mottagaren, men då en 

analys av bilderna utgör en mer semiotisk studie väljer vi att förbise dessa. Bland de 

insamlade inläggen kom majoriteten, 160 av 191, från det internationella kontot. 

 

Baserat på tidigare forskning görs även ett typurval för att visa på ytterligare nyanser i 

utrikesministerns twittrande. I den insamlingen kommer det endast presenteras ett fåtal inlägg 

där bilder också är representerade. Här fanns inte heller någon utsatt tidsram.  

1.3 Disposition 

I kapitel 1 inleder vi arbetet med att presentera vårt forskningsämne och vår idé för 

fallstudien. Inledningen innehåller studiens syfte, frågeställningar och följs upp utav dess 

material och avgränsningar. 

 

Kapitel 2 presenterar de olika delarna från vår fallstudie. Vi ger en bakgrund till det sociala 

mediet Twitter, dess historia, utseende och funktion. Sedan presenteras även utrikesminister 

Carl Bildt och hans tidigare karriär kort. 

 

I kapitel 3 går vi igenom den tidigare forskning vilken var relevant för vår studie, och i dessa 

tar vi sedan avstamp för att driva vår fallstudie och teori. Här presenteras två artiklar av 

Mattias Ekman och Andreas Widholm som dels tar upp Carl Bildts aktivitet på Twitter och 

hur det hanteras av den massmediala branschen. Vi presenterar även en kortare studie av 

Michael Karlsson, Christer Clerwall och Ulf Buskqvist som berör och problematiserar 

partipolitisk närvaro på Twitter och hur dialogen på plattformen ser ut. 

 

Kapitel 4 tar upp olika teorier, vilka vi anser relevanta för en problematisering av vår 

fallstudie. Vi lyfter främst på de teorier som vi fokuserar på vårt studieobjekt. Här presenteras 

Larsson och Moes teori om politisk kommunikation på sociala medier, van Zoonens teori om 

politikers kändisskapande, Strömbäcks syn på politikers maktposition samt Papacharissis 

problematisering av offentlighet och privat på internet.  
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I kapitel 5 presenterar vi det metodologiska tillvägagångssättet för vår studie. Här tydliggör vi 

varför vi valde kvalitativ analys samt hur denna genomförs och appliceras på vårt 

studieobjekt. Vi tar upp relevant kritik mot vår studie samt reabilitet och validiteten. 

 

Kapitel 6 visar på hur vi har hanterat vårt material under vår analys. Vi presenterar våra 

resultat, kategorier och beskriver dessa. Vi avslutar kapitlet med att analysera och jämföra 

våra resultat mot de tidigare presenterade teorierna, och hur de tillsammans med resultaten 

besvarar våra frågeställningar. 

 

I kapitel 7 reflekterar vi och sammanställer kapitel 6 med fokus mot våra resultat. Vi delar 

även med oss av våra reflektioner och förslag till vidare forskning inom detta område. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Twitter  
Twitter är ett socialt nätverk som grundades av Jack Dorsey 2006, i USA. Plattformen är 

tillgänglig för vem som helst, var som helst och tanken är att det ska fungera som en slags 

mikroblogg. Användarna har 140 tecken tillgodo för att skapa ett inlägg, eller tweets som det 

kallas, vilket sedan postas på den egna profilen. Användarna på Twitter väljer själva vilka 

andra användare som man vill följa eller prenumerera på. Tweetsen kan retweetas, alltså delas 

på det egna kontot, men också svaras på. När den senaste mätningen gjordes, i september 

2011, fanns det 200 miljoner användare världen över (Twitter.com).  

 

Twitter är alltså ett medie med spridning som främsta egenskap snarare än dialog. Innehållet 

domineras av oriktade meddelanden vars syfte är att återanvändas och spridas (Larsson och 

Moe:2010:22).  

2.2 Carl Bildt 
Carl Bildt föddes den 15 juli 1949 i Halmstad. Han är moderat svensk politiker, tillhör adeln 

och har arbetat som diplomat. Mellan 1979 – 2001 arbetade Bildt som ledamot i Sveriges 

riksdag och mellan åren 1986 – 1999 var Bildt partiledare för moderaterna. Under denna 

period var han även statsminister mellan 1991 – 1994. Bildt har i sitt diplomatiska arbete, 
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enligt den svenska regeringen, nått stora framgångar och var under 1999 – 2001 FN:s 

särskilda sändebud på Balkan. Sedan 2006 är Bildt Sveriges utrikesminister och tre av hans 

huvudfrågor är frihet på internet, digital diplomati och att Sverige ska befinna sig i 

teknologisk framkant, enligt utrikesdeklarationen 2013 (regeringen.se).  

3. Tidigare forskning 

3.1 Politisk kommunikation – utveckling och tidigare forskning 
Anders Olof Larsson och Hallvard Moe skriver i sin artikel att den akademiska forskningen 

om användandet av Twitter är i ett mycket tidigt skede. De studier som genomförts hittills har 

främst fokuserat på att beskriva den vardagliga användningen av tjänsten (Larsson och 

Moe:2012:732). Majoriteten av den forskning som dock genomförts har varit med fokus på 

amerikanska kongressledamöter. Resultatet där visade en tydlig trend i att huvudparten av alla 

tweets handlade om spridning av information, främst nyhetsartiklar och dylikt, som rörde 

ledamöterna själva. Till viss del handlade tweetsen också om deras dagliga verksamhet. 

Larsson och Moe menar att detta användningssätt är mer besläktat med envägskommunikation 

än att faktiskt ha en dialog med väljarna (Ibid:733). Stefan Stieglitz och Ling Dang-Xuan har i 

sin forskning om sociala medier funnit att de sociala medieanvändarna som till vardags talar 

om politik också är dem som är mest benägna att använda dessa plattformar för spridning av 

sina tankar (Stieglitz och Dang-Xuan:2013). 

3.2 Twitter som ett politiskt verktyg 
Politiker använder Twitter till stor del i syfte att marknadsföra sitt politiska arbete och sig 

själva. Trots att internet och sociala medier ger möjlighet till en förbättrad 

tvåvägskommunikation, så domineras Twitter av envägskommunikation från politiker till 

allmänheten. Innehållet består, som tidigare nämnt, främst av information om politikern själv 

och fallerar i syfte att kommunicera och samarbeta med allmänheten (Larsson och 

Moe:2012:733). 

 

Under det svenska riksdagsvalet 2010 utförde Larsson och Moe en undersökning med hjälp av 

verktyget ”Your Twapper Keeper Application” för att analysera aktiviteten på Twitter kring 

valdagarna. Syftet var att granska Twitters möjliga bidrag till debatten samt på vilket sätt 
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plattformen kan verka för ett alternativt forum för samhälleliga aktörer samt aktiva 

Twitteranvändare. Undersökningen grundades i en kartläggning av de mest aktiva användarna 

under valet samt den officiella hashtagen #val2010, för att sedan fokusera på hur relationerna 

såg ut mellan dessa användare, vilket material de sände ut och återanvände samt till vilken 

grad deras material återanvändes (Ibid:734). 

 

Resultaten visade på att Twitter kunde användas i syfte att bredda den allmänna debatten. 

Dock var det svårt att definiera hur Twitter fungerar som ett politiskt motiverande verktyg 

utanför den redan intresserade, engagerade och aktiva gruppen. De avancerade användarna 

deltog till viss del i debatten gällande valet. Deras aktivitet utgjorde en betydande roll och, 

enligt Larsson och Moe, representerade de främst en större massa av mer tystlåtna användare 

(Ibid:736). Majoriteten av dessa användare utgjordes av politiker, journalister eller bloggare. 

Detta är ett ytterligare stöd för att Twitter snarare utgör ett forum för redan etablerade aktörer 

än att attrahera och bifoga nya aktörer. Dock finns en grupp av användare som är anonyma 

och trots att dessa kan vara personer som också är etablerade inom politiken visar ändå deras 

närvaro att det finns möjlighet för utomstående att göra sin röst hörd. Deras närvaro visar 

även på att ytterligare granskning bör göras för att se till hur stor del deras aktivitet kan 

resultera i politisk påverkan (Ibid:741). 

 

Twitters effekt och påverkan på valet 2010 anses vara minimal, utifrån det faktum att aktiva 

användare kampanjade via plattformen, men utan resultat. Som enda variabel för att förutse 

politisk framgång är Twitter opålitligt och den processen är alltför komplex. Det krävs fler 

undersökningar i hur Twitter medverkar i den politiska processen, om plattformen kan 

påverka väljarna och för att kunna få insikt i hur liknande framtida plattformar kan te sig 

(Larsson och Moe:2012:743–744). 

 

Twitters begränsningar består dels utav dess dynamiska mappfunktion ”hashtag”. Det kan 

vara problematiskt att identifiera ett ämne då diskussioner har en tendens att utvecklas och 

involvera ytterligare ämnesområden. Det finns också svårigheter i att säkerställa att allt 

relevant innehåll faktiskt grupperas under rätt ämnesområde på grund av att exempelvis andra 

hashtags används, felstavade hashtags eller att användaren uteslöts den relevanta hashtagen 

helt. Detta till trots ger hashtagen möjlighet till en omfattande analys. En annan begränsning 

hos plattformen baseras på kontexten. Framtida undersökningar bör sätta in 
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Twitteranvändandet i ett mer omfattande sammanhang. Exempelvis genom att jämföra 

användarbeteenden med en annan typ av onlinekommunikation. Detta kan leda till ytterligare 

förståelse och insikt i konsekvens och effekt av liknande användarmönster (Ibid:24–25). 

 

Ser man dock till toppanvändarna ser man att deras beteende skiljer sig och de använder 

Larsson och Moe menar att Twitter främst som ett verktyg för att svara och konversera med 

övriga användare. De anser att mindre etablerade politiska företrädare ter sig vara mer aktiva 

än mer etablerade politiker. Twitter utgör en plattform för mindre och marginaliserade aktörer 

och kan verka svåranpassat för högt uppsatta politiker och deras partier. Dock är Twitter en 

begränsad social medieplattform som en minoritet av internets användare brukar. Att följa 

politiker på Twitter är också mindre vanligt hos Twitteranvändarna (Ibid:22). 

 

3.3 ”The Tweeting Minister” (Ekman och Widholm:2014) 

Ekman och Widholm skriver att journalister som specialiserat sig på att bevaka politiken – 

och följer twittrande politiker som en del av deras vardagliga jobb – tycks bli påverkade av 

detta, vilket avspeglas i de nyheter de genomför/producerar (Ekman och Widholm:2014:8). 

Twitteranvändandet har ökat, både bland politiker och journalister, vilket har skapat en ny 

form av tillvägagångssätt för politisk kommunikation, bland annat för samspelet mellan just 

politikern och journalisten. Ekman och Widholm understryker dock, precis som många andra, 

att det ännu är ett väldigt outforskat område (Ibid:11). 

En studie, där brittisk och holländsk press analyserats, visar att det totala antalet tweets, 

skrivna av politiker, som blir till nyheter, var relativt få. Endast 9,5 procent av de tweets som 

blev till nyhetsstoff var från politiker. Detta jämfördes med kändisar som stod för 28,7 

procent av nyhetsflödet och idrottsmän med 23 procent (Ibid). Fallet Bildt är 

uppseendeväckande annorlunda. Ekman och Widhom menar att det beror på att 

“Bildt’s position as minister of the government, his professional Twitter style, and the 

fact that he is very restrictive in relation to news media, paves the way for a more 

‘successful’ impact in the news.” (Ibid). 

I en mindre studie, av Ekman och Widholm, gjord på 2013 års nyhetstidningar framkom det 

att politikernas tweets som togs upp av journalisterna till den svenska pressen ofta rörde 

konflikter och skandaler. Enligt dem indikerade detta på att twittrande politiker inte har någon 
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större påverkan på nyhetsinnehållet. I samma studie visade det sig även att större delen av 

politikernas tweets, vilka blev till nyhetsinnehåll, allt som oftast var personliga snarare än 

professionella (Ibid). 

 

Ekman och Widholm menar att de situationella och kommunikativa perspektiven på Bildts 

Twitter utgör en egen slags medieproduktion. Twitteranvändare, med den status som Bildt 

har, bidrar med lättåtkomliga kommentarer för journalistkåren, i en tid då resurserna för 

kritisk granskning, kontroll av källor och den grundliga nyhetsrapporteringen är skral (Ekman 

och Widholm:2014:11). 

 

Ekman och Widholm menar att sociala medier idag blivit en arena där politiska meddelanden 

har ökat i förhållande till allmänheten och nyhetsmedia (Ibid:11). Med andra ord betyder detta 

att Bildts tweets blir en lättillgänglig källa för kommentarer och åsikter för journalister 

(Ibid:11). 

3.4 “Twitter and The Celebritization of Politics” (Ekman och Widholm:2015) 
Dagens moderna politiker har betydande inslag av kändisskap i sin yrkesmässiga roll. Detta 

sker genom att politiker allt mer blir placerade i olika fack utav nyhetsmedierna, och 

definierade utifrån deras ramverk. Dock har politikers möjlighet att påverka sina personliga 

och yrkesmässiga identiteter ökat i och med sociala medier som exempelvis Twitter. De 

deltagande och konvergerande inslagen anses påverka maktfördelningen mellan 

medieproducenter och dess konsumenter (Ekman och Widholm:2015:1).   

 

Politiker, som tidigare var uteslutna från mediala institutioner, har integrerat sociala medier 

med övrig politisk kommunikationsstrategi. Twitter anses vara en plattform för att påverka 

och nätverka med andra mediala aktörer. Politiker kan här välja att visa upp sina yrkesmässiga 

framträdanden och delar av sitt privatliv. På så vis behöver inte politiker endast förlita sig på 

de traditionella massmedierna för att marknadsföra sig själva till allmänheten. Detta gör 

dagens politiker till både producent och distributör för sin egna mediala självbild. (Ibid:1-2).  

Sociala medier är ett effektivt verktyg för hanteringen av den offentliga debatten och en ny 

plattform för information till nyhetsmedierna (Ibid:2).  
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Gällande utrikesminister Carl Bildt är hans användande av sociala medier ett exempel på 

politiskt kommunikationsutövande i ett modernt samhälle. Ekman och Widholm pekar på tre 

tydliga kändisframträdanden på Bildts Twitter. Det första är vid firandet av det persiska 

nyåret där utrikeministern tar en bild på sig själv med två konferencierer från scenen i 

Kungsträdgården, Stockholm, med publiken i bakgrunden. Bilden sprids på hans Twitter samt 

ytterligare en bild som tagits på utrikesministern när han tar sin egen bild. Denna meta-bild 

publicerades i alla stora nyhetsmedier i Sverige, och visar på hur den privata och den 

offentliga gränsdragningen utmanas och struktureras om (Ekman och Widholm:2015:2).   

Den andra typen är Bildts publicerande av typiska intervjusituationer på Twitter. Under en 

veckas tid postade utrikesministern tre liknande bilder och uttalande där han vill påvisa de 

internationella nyhetsmediernas intresse för honom själv (Ibid:2-3). Den sista typen innefattar 

politiska ritualer som handskakningar eller möten med andra politiska ledare. Detta gör Bildt 

genom ett bildbevis eller en kommentar från det mötet där han nämner närvarande personer 

av hög politisk rang. Här nämns sällan det politiska syftet utan det är främst kändisnärvaron 

som ligger i fokus (Ibid:3). 

 

Detta resulterar i att Twitters mediala logik har avancerat den politiska personifieringen och 

reifierar den politiska diskursen. Twitter är fördelaktigt för sloganliknande texter och är 

väldigt kampanjvänligt. Dock är kommunikationen på Twitter främst fokuserad vid 

publiciteten, vilket har resulterat i fler narcissistiska inslag i kommunikationen. På så vis 

handlar kommunikationen främst om att bygga, stärka och marknadsföra den personliga 

politiska identiteten (Ibid).   

3.5 Svenska politiska partiers användande av sociala medier  

Sociala medier ger de svenska riksdagspartierna en möjlighet att skapa en långsiktig och 

ömsesidig relation till sina väljare. Innan, under och efter valperioden 2010 genomförde 

Michael Karlsson, Christer Clerwall och Ulf Buskqvist en kartläggning för att följa hur 

svenska partier använde sig av sociala medier som kommunicerande plattform. 

Undersökningen innebar en kvantitativ datainsamling som fokuserade på att mäta närvaron på 

olika sociala plattformar (Karlsson, Clerwall och Buskqvist:2013:5). Undersökningsperioden 

varade mellan den 15 januari 2010 till den 10 juni 2011 och inkluderade alla riksdagspartier 

samt Feministiskt initiativ, Piratpartiet och Sverigedemokraterna (Ibid:97–98).  
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3.6 Ett parti eller en politiker 

Facebook och Twitter är de dominerande sociala medieplattformarna för partiernas 

kommunikation, och deras aktivitet är jämnast (Ibid:102).  Dock noterade författarna att det 

kunde vara svårt att avgöra om de konton som användes var partiets officiella. 

Marknadsföringen var inte alltid jämn och arbetet med länkande till plattformarna var 

intensivast innan valet. Detta indikerar på att arbetet med sociala medier var kopplat främst 

till valet (Karlsson, Clerwall och Buskqvist:2013:101). Gällande Twitter var Feministiskt 

initiativ ett intressant exempel då partiet hade en hög uppdatering under mätningsperioden. 

Twitterkontot hanterades som partiordförande Gudrun Schymans egen plattform. När 

Schyman avgick tappade partiet Twitterkontot, vilket visar på att Twitter är starkt kopplat till 

en individ bakom kontot. Resurser och partistorlek kan påverka uppdateringen men behöver 

inte vara avgörande om en individ är väldigt aktiv (Ibid:103). 

3.7 Dialog på Twitter? 

Samma undersökning mätte även partiernas interaktivitet via funktioner som exempelvis 

uppdateringar, kommentarsfält eller re-tweets. Mätningarna visade att den reella dialogen 

mellan presumtiva väljare och partierna var sällsynt, men att Twitter var den plattform där 

interaktionen var vanligast. Dock begränsades de politiska debatterna av att verktyget endast 

tillåter inlägg på max 140 tecken. Interaktion bestod främst av svar på frågor, politiska 

uttalanden från partierna samt information om övriga källor för partifrågor. Mätningarna 

visade också att det är de små partierna som når en större andel av sina väljare via Twitter. 

Detta vilket gör mediet till en viktig plattform för dessa, trots att de är mindre aktiva och har 

sämre förutsättningar (Ibid:105–106).  

3.8 Relationsbyggande sociala medier 

Författarna pekar också på att kommunikationen på sociala medier främst består av en 

toppstyrd struktur med några undantag för Twitter. Trots möjligheten till ett kommunikativt 

byggande av en långvarig relation till sina väljare tar partierna inte vara på den (Ibid:109). En 

betydande faktor är att endast en minoritet av befolkningen tar del av partiernas sociala 

plattformar, och mycket talar för att många av de politiska följarna och gillarna redan är 

etablerade inom exempelvis politiken eller journalistiken. Detta leder till att partiernas 
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relationsskapande återgår till det analoga mediesystemets logik snarare än de nya 

relationsbyggande teorierna för sociala medier (Ibid:109–110).   

3.9 Sammanfattning – tidigare forskning 

Samtliga författare delar ståndpunkten att forskningen kring, och även sociala medier i sig, 

befinner sig i en tidig fas i utvecklingen. Detta försvårar processer gällande empiri, analys 

samt att kunna förutse framtida konsekvenser utav plattformarna. De delar även ett 

gemensamt utgångsperspektiv om internet som en offentlighet. Ekman och Widholm, liksom 

Larsson och Moe, har båda studerat huruvida Twitter kan användas som ett verktyg för att 

påverka massmedia, allmänheten och det politiska systemet, vilka är tre väldigt olika arenor. 

Båda analyserna drar reflektionen att Twitter som enskilt verktyg inte besitter tillräckligt stor 

influens. 

 

Ekman och Widholm samt Larsson och Moe anser också att Twitter främst fungerar som en 

plattform för envägskommunikation. Larsson och Moe menar att politiska tweets oftast består 

av oadresserade meddelanden, som istället mer fungerar som en slags publicitet för 

avsändaren. Ekman och Widholm poängterar därefter att Bildts Twitterkonto nästintill 

uteslutande följs av, och följer, andra makthavare. Detta styrks av Larsson och Moes teori om 

att Twitter främst består av redan etablerade opinionsbildare. 

 

Sammantaget anser Karlsson, Clerwall och Buskqvist att om det existerar någon dialog 

mellan partierna och deras målgrupper så sker den inte på sociala medier. Detta trots det 

kommunikativa stödet som Twitter försöker att ge. Författarna anser att partierna missar att 

stärka en långsiktig och ömsesidig relation till sina väljare. Trots att målgruppernas intresse 

ökar efter valet så bemöter partierna inte detta eftersom deras aktivitet sänks efter valet. Detta 

ses, av författarna, som en strategisk kommunikativ miss av partierna och de möjligheter som 

ges till en förbättrad relation till väljarna nyttjas inte till fullo.  
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4. Teori 

4.2 Dagens massmedier 
Medierna i dagens samhälle är omöjliga att undvika och de påverkar människan konstant. 

Kommunikationen som sker via de olika plattformarna är främst till för masskommunikation 

men det finns också andra kommunikationsgrupper. Kommunikation ser ut likt en pyramid 

där toppen består av få som kommunicerar vid exempelvis masskommunikation och botten 

består av interpersonell kommunikation. Teknikens utveckling och internet har lett till att 

gränserna mellan de olika kommunikationsgrupperna suddats ut och att de olika 

kommunikationstyperna kan slås samman allt mer (Strömbäck:2009:15–16). Massmedier 

utmärks av att kommunikationen är enkelriktad, tekniska hjälpmedel krävs, kommunikationen 

är opersonlig eller offentlig, mottagarna nås ungefär samtidigt, publiken är stor, heterogen och 

geografiskt utspridd (Ibid:17). Strömbäck anser att internet inte kan kategoriseras likt 

masskommunikation och menar även att internet bryter mot uppdelningen av 

medieproducenter och dess konsumenter (Strömbäck:2009:17). 

4.3 Publicitetsmodellerna 

Ett verktyg för att vinna människors uppmärksamhet är kommunikation. Syftet kan se olika 

ut, och för exempelvis politiska partier är målet att nå ut med sitt budskap, medan för 

individer kan fokus vara att bygga eller stärka sitt personliga varumärke. Hur medierna 

rapporterar kring avsändaren kan vara ett sätt att mäta sin publicitet och kommunikation. 

Dock kan det aldrig säga något om antalet lästa artiklar, publikens storlek eller hur budskapet 

mottogs. Det kan snarare ses som ett mått på framgång då publicitet ses som ett mål i sig 

(Strömbäck:2009:22–23). Dessa modeller anser att det viktigaste är uppmärksamheten i sig, 

och ibland kan det leda till att gränsen mellan mål och medel blir något otydlig. 

 
Något originellt för publicitetsmodellerna är att det är ett nollsummespel. Det finns endast 

en viss mängd nyheter inom de olika medierna och uppmärksamheten för just denna nyhet 

kan endast vara singulär. Detta binder denna typ av kommunikation till nuet och varje dag 

är en ny chans att skapa uppmärksamhet. Denna kommunikation präglas av att det 

viktigaste inte är vad som sägs utan att det sägs och leder till mer uppmärksamhet. 

Mottagarens roll blir mest att agera likt en passiv åskådare (Strömbäck:2009:23). 
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4.4 Politik och makt 
Politik, kommunikation och makt är tre integrerade delar i det samhällspolitiska systemet och 

inom detta finns det främst tre centrala aktörsgrupper; politiska aktörer, allmänheten och 

medieaktörer.  De politiska aktörerna innebär individer eller organisationer vars fokus är att 

förändra samhällets nuvarande struktur och auktoritära fördelning. I en demokrati är även 

allmänheten en aktörsgrupp och dess åsikter och beteenden är av stor vikt. Den offentliga 

makten ska söka stöd från allmänheten och makten ska utgå från folket. Den sista 

aktörsgruppen är medieaktörerna vilka representeras av bland annat journalister, redaktörer 

och mediechefer. Dessa tre aktörer utgör även en kraft inom den politiska kommunikationen. 

Aktörerna och de institutioner, eller organisationer, som de är aktiva inom har en dynamisk 

relation där olika regler och tillvägagångssätt för kommunikationen påverkar processen. Det 

sker även ett kommunikativt sampel mellan de tre aktörsgrupperna och övriga politiska 

institutioner och medieinstitut. Politisk kommunikation kan ses som ett socialt system 

eftersom det förstärker relationen och förhållandet mellan politiska aktörer, institutioner, 

medieaktörer och allmänheten. Dessa är beroende av varandra och påverkar varandra vid 

förändring (Strömbäck:2009:29ff). 

4.5 Politiskt kändisskapande 
Den individuella politikern blir allt mer framträdande genom politiska och kulturella 

förändringar. I och med den tekniska utvecklingen har den individuella prestationen och 

produktionen av egen information fått ett effektivare tillvägagångssätt, vilket påverkar 

människors förutsättningar för att göra politiska bedömningar (van Zoonen:2005:69). Folket 

söker allt snabbare och effektivare vägar för att bedöma hellre en individuell politiker, snarare 

än att ta in fakta gällande ett politiskt ämne. I en kultur där politik har utvecklats till bland 

annat underhållning, skapas en norm där politiska problem ska redogöras på ett behagligt och 

lättsamt sätt. Detta gynnar individen mer än den större maktstrukturen och sociala långsiktiga 

processer. Dagens politiker måste även pendla mellan de politiska uppdragen och 

underhållning för att bibehålla sin sociala position och status inom det politiska fältet (Ibid).   

 

Oddsen för att en slumpmässigt utvald politiker i västvärlden är en vit man i övre medelåldern 

är relativt höga. Till de grupper som faller som minoritet inom det politiska fältet hör bland 

annat kvinnor, unga och representation av arbetarklassen. Är detta ett tecken på att dessa 

grupper inte har samma förmåga att agera ”politiskt” eller är det ett bevis på att den politiska 



Isabel Drewert 
Matilda Strömbom 

IMS, Stockholms Universitet 
 

17 
 

arenan gynnar en specifik typ av aktör framför en annan? (Ibid:73). Ideal som ibland 

dominerat den politiska arenan har varit av rationell, individualistisk och konkurrensaktigt 

slag (Ibid).  

4.6 De politiska scenerna  
Det finns enligt van Zoonen tre politiska scener där politiker bör prestera som yrkesperson 

och som politiker.  Den första innefattar de politiska institutionerna och processerna där det 

dagliga yrkespolitiska arbetet utförs. Den andra scenen kallas för det privata livet och det är 

fortfarande en tydlig plattform för politiker. Här presenteras familjelivet, nätverket och 

livsstilen som politikern har utöver sitt yrkesliv. På den tredje scenen kan både kvalitéer inom 

det politiska arbetet och delar av det privata livet presenteras inför en större publik. 

Framträdanden som ingår i detta kan var allt från ett politiskt tal på ett torg till medverkan i en 

talkshow. Då politikerns persona innefattar både en politisk- och en kändisdimension, måste 

båda kunna passa in i samma karaktär och kulturella sammanhang. Alla framträdanden måste 

därför vara konsekventa oavsett kontext för att kunna presentera och behålla sin autentiska 

persona inför allmänheten (van Zoonen:2005:74–75). 

4.7 Kändispolitikern 

En perfekt balans mellan det politiska och de personliga dragen skapar en kändispolitiker. Ett 

medie som gynnar politiker är televisionen och främst talkshows. Detta då politikern får 

möjlighet att prata längre och agera mer diverserat för att visa upp flera karaktärsdrag. Det 

krävs här att visa på sina politiska kunskaper och erfarenheter samtidigt som man ska 

framhålla personliga attribut från den privata plattformen. Sådana typer av tv-framträdanden 

ska föredras av politiker framför nyhetsjournalistikens manipulativa arbetssätt. Här får de 

chans att visa på sin rationella och emotionella kapacitet (Ibid:78). En ytterligare dimension 

av kändispolitikerns identitet är vikten av att lyfta fram att man är som alla andra. Men även 

här ska en balans skapas av att ingjuta känslan hos publiken att vara lik dem, men samtidigt 

vara annorlunda så att man kan få förtroende att få representera dem (Ibid:83). 

4.8 Offentligheten och det privata i modern tid 

Skiljelinjen mellan det som ses vara offentligt eller privat, definieras av vad som uppfattas 

allmänt respektive enskilt. Spänningen mellan dessa två skapar förutsättningen för politisk 
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interaktion och eftersträvan för underhållet av demokrati. Demokratisk politik är beroende av 

den utveckling och diskussion som sker inom offentliga och det privata 

(Papacharissi:2010:25). Med hjälp av värderingar och ifrågasättanden skapas en dynamisk 

relation mellan dessa två. Gränsen mellan det offentliga och privata kan hjälpa oss att förstå 

ekonomiska, politiska, rättsliga och moraliska aspekter av samhällets kulturella grund. Dock 

menar Papacharissi att dessa aspekter främst är subjektivt anpassade efter individuella 

situationer och rutiner, och bör inte tas som en generell tolkning. Definitionen av termerna 

offentlig och privat kan med andra ord baseras på självrefererande grunder, vilket skulle 

kunna leda till att det inte finns någon allmängiltig förklaring (Ibid). 

4.9 Internet som offentlighet?  
Idén om en offentlighet baseras på strävan efter medborgarnas aktiva deltagande i 

samhälleliga frågor och debatter. Begreppet offentlighet fokuserar på ideal om 

medborgarskap, gemensamhet och icke-privata intressen (Papacharissi:2002:10–11). Internets 

struktur, form och funktion ses som en bidragande faktor till konvergensen mellan det privata 

och offentliga. Användare på internet har påvisat sig kunna förbise olika samhällsstrukturer, 

hierarkier och sociala kapital. Gällande internets påverkan i politiska sammanhang finns 

förhoppningen att internet ska vara ett verktyg för att flera åsikter ska kunna höras. Dock 

anses den politiska aktiviteten på internet främst domineras av redan etablerade röster. Det 

finns exempel som visar på politiska makthavare som genom internet skapat möjligheten till 

dialog genom digitala forum. På så vis ger internet utrymme för en mer allmän politisk 

diskussion, men internet utgör dock ingen offentlighet i sig (Papacharissi:2002:13). 

4.10 Sammanfattning – teori  
Sammanfattningsvis ser vi att de teorier som presentas problematiserar politikerns sociala roll 

i samhället samt dess kommunikationsmöjligheter. Strömbäck påvisar att politikerns innehav 

av makt och inflytande även påverkar hur denne väljer att publiceras och exponeras i 

medierna. Politikerns maktposition påverkar även hur mycket denne kan påverka sitt 

personliga varumärke. Detta går även att utläsa hur van Zoonens syn på den så kallade 

kändispolitikern och dennes medvetna strategiska framträdanden, som kan liknas med 

Strömbäcks publicitetsmodeller. van Zoonen problematiserar även balansen mellan den 

privata kändispolitikern gentemot dennes offentliga person samt hur de väljer att framställe 

dessa attribut. Detta kan jämföras med Papacharissis teori om privat och offentlig. Där menar 
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Papacharissi att denna gränsdragning är svår att tydligt bestämma och grundas på subjektiva 

definitioner.  

5. Metod 

5.1 Tillvägagångssätt 
Fokus i den här studien ligger på Sveriges utrikesminister Carl Bildts identitetsskapande på 

Twitter och innehållet, och landar slutligen i en kategorisering av olika genre. Målet med 

studien är att kartlägga Bildts twittrande och tematisera kontots innehåll.  

5.2 Urvalsstrategier 

Det insamlade materialet består av 196 tweets, retweets och konversationstweets 

(konversationerna räknar vi som ett inlägg, även om det finns flera svar från utrikesministern) 

som systematiskt samlades in under en sex månadersperiod, var elfte dag. Inläggen hämtas 

från både det svenska och internationella kontot.  Vi använder Tweetdeck och Twitter för 

insamlingen.  

5.2.1 Systematiskt urval 
Den första strategin är av systematiskt karaktär, och insamlingen börjar den 1 oktober 2013, 

och fortlöper var elfte dag under sex månaders tid. Anledningen till valet av ett systematiskt 

material är för att det öppnar upp för generalisering av vårt material och motverkar vår 

förförståelse.  

 

5.2.2 Typurval 
Vi väljer även att göra en ytterligare insamling som ett nästa led i vår studie – ett urval av vad 

vi kallar för ”Den Komiska Tweeten”. Typiska urval karaktäriseras av att de man ämnar 

samla in, utgör de man önskar få i resultat (Larsson:2010:61). Ekman och Widholm beskriver 

i sin studie The Tweeting Minister kategorin ”The Witty Tweet”, där de menar att inlägg som 

har en mer humoristiskt karaktär har större chans att bli belysta och bli till nyhetsmaterial. 

(Ekman och Widholm:2014:12). Denna typ av inlägg uteblev från vårt systematiska urval, 

och därför valde vi typurval för att även kartlägga denna kategori.  
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5.3 Textbaserad kvalitativ tematisk analys 

Människor interagerar ständigt med olika meddelanden och budskap i textform. En text 

brukar sägas bestå av en rad olika system av tecken, som i relation till varandra skapar en 

mening. Texten är dock aldrig något självständigt, utan är en representation av något. (Ledin 

och Moberg:2010:153).  

 

Kvalitativ tematisk analys innebär att man sorterar sin data i olika teman. Utmärkande för 

dessa teman är att det är, mer än en gång, återkommande drag eller karaktärer i den empiri 

man ämnar studera (Hayes:2000:173). Det finns två typer av kvalitativ tematisk analys, 

teoristyrd och induktiv. Den teoristyrda tematiska analysen sätts teorin i framkant och utifrån 

den utvecklar man förutsägelser och teman från vilken man genomför sina studier. Man 

bestämmer alltså i förväg olika teman och sorterar sedan in empirin. En induktiv tematisk 

analys å andra sidan låter materialet själv sortera in sig i olika teman (Hayes:2000:179). 

Eftersom vi inte ämnar lägga någon värdering i vad utrikesministerns twitterinlägg har för 

innehåll kommer vi att utgå från den induktiva analysen. Vårt mål är att kartlägga den empiri 

vi samlat in och själv låta den utvisa vilka olika drag och teman som går att utvinna, och 

således är även en tematisk analys den bäst lämpade metoden för vårt ändamål.   

 

Att tematisera/koda sin data är, inom den kvalitativa forskningsansatsen, ett metodiskt sätt att 

utveckla och förfina det insamlade materialet. Att koda sitt material betyder att man samlar 

ihop och analyserar alla de teman, idéer, koncept, tolkningar, etcetera som man får in. Vad 

som inledningsvis tycks vara vaga chansningar, gällande studiens utfall, byter här skepnad. 

De omdefinieras, expanderas, förkastas eller utvecklas (Taylor och Bogdan:1984:137).  

5.4 Att koda sin data 
Analys av data, enligt Taylor och Bogdan, innefattar till viss del distinkta stadier. Den första 

är den pågående upptäcktsfasen, där man försöker identifiera teman och utvecklar olika 

koncept. Den andra fasen, som vanligtvis inträder efter det att all data är insamlad, innebär att 

man kodar sin data men även skaffar sig större förståelse i ämnet. Den tredje, och sista fasen 

går ut på att forskaren skapar sig en förståelse av det material som samlats in – alltså att man 

begriper i vilket sammanhang den är en del av, själva helheten (Ibid). “As a researcher, you 

owe it to your readers to explain how you collected and interpreted your data. You should 
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give readers enough information about how the research was conducted to enable them to 

discount your findings; to understand them in context” (Taylor och Bogdan:1984:150). 

5.5 Att arbeta med data 

När man börjar sin studie är första steget att läsa och åter läsa materialet; samla alla de 

anteckningar, dokument, och annat material som samlats in och läs igenom allt noga. När allt 

är läst så läses materialet om igen, lika noga. Vissa forskare spenderar veckor, ibland 

månader, med att bara läsa in sig på det som samlats in. Viktigt är att hela tiden vara 

uppmärksam (”hålla utkik”) på möjliga teman, föraningar, tolkningar och idéer. En del 

forskare skriver ner anteckningar, för egen räkning, så fort de stöter på möjliga teman i sitt 

insamlade material (Ibid:130). 

 

Nästa steg i studien är att konstruera typologier; typologier, eller klassificeringssystem, kan 

vara av stor nytta för att kunna urskilja teman samt att utveckla begrepp och teorier. En 

typologi kan dels handla om hur människor klassificerar andra människor, men även föremål, 

i deras liv. En typologi kan även utgöras av forskarens eget klassificeringsschema. Efter det 

bör begrepp och teoretiska propositioner utvecklas; genom begrepp och framställningar 

ändrar forskaren beskrivningen av datan till egna beskrivningar och teorier. Vad gäller 

begrepp är dessa abstrakta beskrivningar som genererats av empirisk fakta. En proposition är 

ett allmänt konstaterande av det insamlade materialet. Genom att studera teman, konstruera 

typologier samt att jämföra olika data med varandra, kommer forskaren så småningom att 

lyckas urskilja generaliseringar i sitt material (Ibid:130ff).  

 

5.6 Vår kategorisering 

Taylor och Bogdan har gjort ett kodningsschema som vi valde att anpassa på vår studie. Vi 

började kodningsprocessen med att läsa in oss på den empirin vi samlat in, tills det att vi var 

väl bekanta med innehållet. När vi kände vår empiri började vi leta efter vad som särskilde 

twitterinläggens karaktär och därefter sorterades de in utefter dessa drag. Vi listade varje tema 

som identifierats eller utvecklats under den inledande fasen av analysen. För att eliminera 

risken att någon/några av kategorierna var för lika gick vi åter igenom dessa när 

kodningskategorierna var identifierade. De kategorier som gick in i varandra sattes istället 

ihop till en gemensam kategori. När detta var gjort tilldelade vi varje kategori en egen symbol, 
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Taylor och Bogdan föreslår här exempelvis en siffra eller en bokstav, vi valde att kategorisera 

i titlar (Taylor och Bogdan:1984:138). 

 

När vi började med själva kodningen placerade vi in alla tweets i sin tilldelade titel. 

Kategoriseringen utgick ifrån tweetsens textuella uppbyggnad och innehåll, detaljerad 

beskrivning för detta följer i presentationen av varje specifik kategori nedan. I samband med 

att vi kodade materialet förfinade vi också kodningsschemat/kategorierna – adderade någon 

kategori, tog bort någon, vidgade eller omdefinierade. Huvudregeln för en kodning av 

kvalitativa analyser är emellertid att koden ska stämma in på det insamlade materialet, och 

inte vice versa (Ibid). 

 

När materialet var kodat och sorterat var en viss del av den empiri som samlats in utebliven 

från kategoriseringen, då vissa inte passade in. Bogdan och Taylor hävdar dock att ingen 

studie använder allt insamlat material, så att försöka tvinga in de sista delarna är inte att 

rekommendera. Men kan tilläggas att vissa av de uteblivna kategorierna kan framträda utgöra 

en egen kategori, vilken kan relatera till de redan befintliga (Ibid:139). 

 

Genom att göra en kodning/sortering av det insamlade materialet kunde vi lätt jämföra olika 

delar i den data som samlats in. Vissa av de teman och kategorier som från början kanske 

framstod som vaga och otydliga kom nu att belysas istället. Likväl var det vissa delar som inte 

alls passade in eller höll måttet för studien. Man bör vara beredd på att dessa kan behöva 

utvecklas för att det analyserade materialet ska få plats, enligt Bogdan och Taylor. 

(Ibid:137ff).  

 

5.7 Förförståelse 
För att förståelse och tolkning ska möjliggöras är det nödvändigt att ha forskarens 

förförståelse i beaktning. Ingen ser världen utan tidigare erfarenheter eller vissa 

förutsättningar. Utan sådana erfarenheter eller förutsättningar skulle undersökningar vara utan 

riktning. Förförståelse kan bestå av grundläggande delar så som exempelvis språk, 

trosuppfattningar och individuella kunskaper (Gilje och Grimen:2004:183–184). För att 

genomföra vår fallstudie korrekt strävar vi efter objektivitet och en jämlik hantering av 
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materialet. Bildts politiska agenda har vi ingen ambition att uppmärksamma, fokus är 

tweetsens textuella innehåll och utseende. 

5.8 Kritik av kvalitativ metod 
Kvalitativ metod får ofta kritik för att vara allt för subjektivt och impressionistiskt lagd. 

Metoden anses kunna producera osystematiskt framtagna ställningstagande av vad som är 

viktigt och betydelsefullt. Kritiken anser även att det finns risk för en allt för personlig 

relation mellan forskaren och dennes forskningsobjekt (Bryman:2004:284). Den kvalitativa 

metoden arbetar likt en avsmalnande process, där man börjar sin studie i ett brett perspektiv 

för att sedan gradvis bryta ned undersökningsproblemen till mindre delar. Detta kan försvåra 

möjligheten för läsaren att förstå varför just ett visst undersökningsområde valdes framför ett 

annat liknande (Ibid).  

 

Kvantitativa forskare anser att kvalitativa forskningstendenser är allt för svåra att reproducera. 

Detta eftersom mycket av materialet är ostrukturerat och till stor del bygger på den aktuella 

forskarens uppfinningsrikedom. Även insamlandet av den utvalda datan tenderar också att 

baseras på forskaren förförståelse, då denne väljer var fokus ska ligga under undersökningen. 

Annan kritik anser att en ostrukturerad insamling av data kan leda till att tolkningen blir 

påverkad av forskarens subjektiva åsikter. Detta kan vara en orsak till att kvalitativa metoder 

kan vara omöjliga att rekonstruera (Ibid).  

 

Man anser att de resultat som kvalitativa undersökningar ger är begränsade. Vid kvalitativa 

intervjusituationer är det svårt att generalisera och överföra resultaten på andra fall. En 

fallstudie kan inte representera en större helhet men den kan generalisera gentemot olika 

teorier. Dock kan kvalitativa fallstudier påvisa teorietiska undantag eller splittringar vilka kan 

vara avgörande för bedömningen av generaliseringen (Ibid:285).  

 

Ibland kan det vara svårt att tydliggöra vad forskaren faktiskt gjorde och hur denna nådde sina 

resultat. Det kan vara allt från att urvalet var otydligt baserat till svårlästa intervjuer. Dock bör 

man tänka på läsarens rätt till att få tillgång till all fakta och information, exempelvis hur 

urvalet såg ut och vad de svarade i detalj. Det kan också vara otydligt kring hur datan och 

analysen sammanförs. Mycket av arbetet, för att skapa en transparent studie och 
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arbetsprocess, är upp till forskaren själv och detta problem är något som allt fler kvalitativa 

forskare börjar uppmärksamma (Bryman:2004:285).   

 

Med ovanstående kritik i beaktning kommer vi att använda oss av denna metod. För att 

undvika en alltför subjektivt vinklad studie, väljer vi ett slumpmässigt urval för att skapa med 

möjlighet till generalisering. Vår textuella tolkning ska inte förhindras av vår tidigare 

förförståelse för Bildts aktivitet varken politiskt eller på twitter. Då vi båda har olika 

förförståelse kan detta komma att bli ytterligare en garant för en mindre subjektiv studie.  

5.9 Validitet och reliabilitet  

Vetenskap handlar inte om vad som är sant eller falskt, det handlar om att man ska ge en 

skäligt god grund för att kunna påstå sanningen för vetenskapen. För att en studie ska vara 

pålitlig och säker bör man se över metodens validitet och reliabilitet (giltighet och 

tillförlitlighet). När man genomför vetenskapliga studier är det alltså av yttersta vikt att man 

skall kunna motivera de analyser och slutsatser man kommer fram till. Slutsatser stöds av 

olika argument, och argumenten måste vara valida och reliabla (Ekström och 

Larsson:2010:14). Reliabilitet inom kvalitativa metoder delas upp i extern och intern 

reliabilitet. Med den externa reliabiliteten menas i vilken grad en studie kan komma att bli 

reproducerad. Den interna reliabiliteten innebär att om undersökningen, vilket gäller i vårt 

fall, görs av fler personer krävs det att man internt kommer överrens beträffande 

undersökningsprocessen (Bryman:2004:273). Vad rör empiriska studier, underbyggs alltså 

slutsatsen av den empiri som samlats in, vilket i slutändan blir de argument som forskaren 

refererar till för att kunna påstå något med en tillräcklig vetenskaplig grund. 

 

Reliabilitet är således studiens tillförlitlighet, och understryker vikten av noggrannhet i själva 

mätningen. Validitet handlar generellt om att man mäter det man avser att mäta (Ekström och 

Larsson:2010:15).  

5.10 Sammanfattning – metod 
Fördelar med en kvalitativ innehållsanalys är att den är reflektiv snarare än kritiserande. 

Metoden lämnar utrymme för egna reflektioner och analyser på ett annat sätt en vad, 

exempelvis, en kvantitativ analys gör. Den lämnar även utrymme för att lyfta fram 

nyanseringar, textuell struktur och detaljer vilket kommer vara en stor del av vår analys av 
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Bildts Twitterkonto. Nackdelar med metoden är att den kan framstå som aningen diffus då 

reflektioner och tolkningar alltid utgår från individens egna erfarenheter (Ledin och 

Moberg:2010:153). För att försöka undvika detta kommer vi ha i åtanke att vårt arbete inte får 

påverkas av subjektiva värderingar och att vi kommer arbeta med ett öppet sinne. Slutligen 

kan tilläggas att forskaren inte kan fordras att återge all empiri, utan bara referera ett antal 

representativa citat (Hayes:2000:11).  

6. Analys 

Det insamlade materialet bestod i den första insamlingen, det systematiska, av total 191 

inlägg, 160 på det internationella kontot och 34 på det svenska. I denna räkning ingår tweets, 

retweets och konversationstweets. Det internationella kontot bestod specifikt av 130 tweets, 

24 retweets och sex konversationstweets. Det svenska utgjordes av åtta tweets, tre retweets 

och 17 konversationstweets, samt 6 dagar då ingen aktivitet förekom överhuvudtaget. Den 

andra insamlingen, det typiska, bestod materialet av fem tweets, två från det internationella 

kontot och tre från det svenska. Utförlig beskrivning av dessa återfinns i kapitel 6.2.3. 
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6.1 Kategorisering 
Current affairs 

Denna är den största av de kategorier vi fick fram, med totalt 39 poster, samtliga från det 

internationella kontot. 38 stycken är tweets och en är en retweet. Alla tweets i denna kategori 

är kommentarer till pågående diplomatiska processer om aktuella händelser – exempelvis 

bilaterala möten och toppmöten om krisen i Ukraina. Dessa tweets skulle kunna ses som en 

modern variant av pressmeddelanden, där utrikesministern ger ett ställningstagande i en viss 

fråga. En annan tydligt återkommande aspekt i denna kategori är att många av inläggen är 

länkningar till andra användare och artiklar. Dessutom faller dessa tweets under hans 

offentliga roll. Under vår urvalsperiod har krisen i Ukraina varit ett dominerande ämne 

överlag på Bildts Twitter. Den 20 februari skrev utrikesministern på sitt internationella konto; 

 

 ”Truly alarming development in Kiev. We repeat our call for all to avoid violence and for 

regime to initiate truly honest political process.” (twitter.com) 

 

Den informativa tweeten 

Den i storleksordning andra största kategorin är denna, och består av 33 poster. Från det 

internationella kontot är det 22 tweets, åtta retweets och två konversationstweets och från det 

svenska är det en retweet. Främst utgörs dessa inlägg av ett neutralt vidarebefordrande av 

information. Till skillnad från övriga kategorier är Bildts personliga åsikter frånvarande här. 

Många inlägg är retweets och skulle på så vis kunna uppvakta avsändaren. Men tydligast är 

att Bildt framför information från andra politiska aktörer, exempelvis @UNICEF, 

@UN_Spokesperson och Europas utrikesminister Catherine Ashton. Ett annat exempel är att 

tweetsen består av historiska återblickar för att sätta dagens utrikespolitik i denna kontext. 

Exempel för denna kategori är en retweet från UNICEF, som skrevs 12 november 2013. 

Tweeten åsyftar orkanen Haiyan som inträffade på Filippinerna under hösten förra året;  

 

“We’re appealing for $34 million for the children of the #Philippines, as #Haiyan crisis 

deepens http://uni.cf/1aRxGY9  #YolandaPH” (twitter.com) 

 

Den självcentrerade tweeten 

Denna kategori är även den en av de mest representerade, och hamnar således på delad andra 

plats i storleksordning. Med 14 tweets och 14 retweets på det internationella kontot respektive 
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tre tweets och två retweets på det svenska utgörs även denna kategori av 33 inlägg. Tweetsen i 

denna kategori utgörs uteslutande av sådant som handlar om Carl Bildt själv. Det är tweets 

från honom själv där han länkar till artiklar han omnämns i, eller intervjuer han gjort samt 

retweets från andra användare där han blivit omnämnd. Kategorin innehåller också 

information om annan övrig massmedia han ställt upp i eller omnämnts i. Ett annat tydligt 

attribut i dessa tweets är uppmaning till delaktighet i hans framträdande. Vi fick känslan att 

med dessa tweets vill Carl Bildt påvisa hur aktiv han är som utrikesminister. Här följer ett 

exempel, inlägget skrevs den 11 november 2013 och är från det internationella kontot. 

 

“Did quick interview with @cnn after our EU meetings. Stressed also the grave threat of 

further Russian aggressive acts against Ukraine.” (twitter.com) 

 

Den performativa tweeten 

Denna kategori är den fjärde största, med totalt 28 inlägg. 25 tweets och två 

konversationstweets på det internationella och en tweet på det svenska kontot. Här utgörs 

tweetsen främst av verb gällande vad Bildt gör i sin roll som utrikesminister. En typisk tweet 

för denna kategori är en som beskriver vart han är, vad han gör, vem han är med följt av en 

kort sammanfattande kommentar. I dessa tweets uppmanade Bildt också till att ta del av hans 

digitala och reella aktiviteter. Ett inlägg från det internationella kontot får representera denna 

kategori, och skrevs den 22 oktober, 2013, på det internationella kontot; 

 

”Much delayed, but now wheels up from Kiev and heading for Tbilisi and the evening 

meetings planned there. Third capital today.” (twitter.com) 

 

Omvärldsbetraktelsen  

Med totalt 23 inlägg, 18 tweets på det internationella och tre tweets samt två 

konversationstweets på det svenska kontot liknade tweetsen här de i kategorin current affairs. 

Till skillnad från kategorier som Den bråkiga och Den uppkäftiga (se nedan) så är dessa 

tweets av en mer restriktiv karaktär och domineras av Carl Bildts omvärldsanalytiska 

kommentarer. Här är tweetsen mindre fokuserade på hans egen person, och mer på världen 

omkring honom. Ett exempel i denna kategori är en tweet från det internationella kontot. 

Tweeten är daterat till den 19 februari, 2014 där han ger en kommentar till ett inlägg av Patrik 

Fältström om frihet på nätet på forumet CircleID (circleid.com); 
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“Among everything else, our work for freedom on and of the net remains a priority. 

http://www.circleid.com/posts/20140219_it_is_payback_time_government_of_sweden_on_int

ernet_governance/ …” (twitter.com) 

 

Current events 

Kategorin utgörs av 13 inlägg, tolv tweets och en retweet, samtliga från det internationella 

kontot. Här handlar det om att Carl Bildt ger sin åsikt eller en kommentar till en aktuell, 

oförutsedd, nyhetshändelse. Tweetsen är av både offentligt och privat anslag, inläggen är 

alltså nyanserade av både hans roll som utrikesminister och Bildt som person. Nästintill 

samtliga inlägg i denna kategori handlar om en världsomspännande nyhet till vilken Bildt ger 

mer än bara en politisk kommentar till. Ett exempel på en tweet i denna kategori kommer från 

den 5 december, 2013, från hans internationella konto där han kommenterade Nelson 

Mandelas bortgång;  

 

”Nelson Mandela was a giant of our age. For freedom. For rights for everyone. For 

renconciliation. For compassion. A world in deep grief.” (twitter.com) 

 
Den tillrättavisande tweeten 

Kategorin består enbart av konversationstweets mellan utrikesministern och andra användare, 

ett på det internationella och elva på det svenska kontot. Gemensamt för samtliga i denna 

kategori är att Bildt tillrättvisade användarna som hade ifrågasatt eller ”omnämnt” honom (när 

användaren använt @CarlBildt/@CBildt). Tillrättavisandet är av karaktär sakligt hållen och 

professionellt framlagd. Här väljer också Bildt i de flesta fall att hänvisa till en källa för de 

belägg han lägger fram. Den 1 oktober skrev Anders Almgren;  

 

Almgren (@AndersAlmgren) ”Attityd & arrogans istället för sanning & saklighet: 

@carlbildt försökte lura allmänheten om UD:s lönebluff. Hur länge får han hålla på?” 

(twitter.com) 

 

varpå Carl Bildt svarade; ”@AndersAlmgren Vänta med dina invektiv till imorgon. Då 

kommer DAC:s skriftliga utvärdering av vårt bistånd.” (twitter.com) 

 



Isabel Drewert 
Matilda Strömbom 

IMS, Stockholms Universitet 
 

29 
 

Den uppkäftiga tweeten 

Detta är en av de mindre representerade kategorierna, med totalt tre inlägg. En tweet på det 

internationella och två konversationstweets på det svenska kontot. Tillskillnad från kategorin 

ovan, ”den tillrättavisande tweeten” så är dessa tweets karaktär av ett sarkastiskt, ironiskt och 

kaxigt slag. Inläggen är högst personliga, och en av de tweets som var längst ifrån hans roll 

som utrikesminister. Dock tillhör denna kategori en av de minsta, med endast tre stycken 

inlägg. Samtliga inlägg som representeras i denna kategori är konversationstweets, två från de 

svenska och ett från det internationella. Ett exempel i denna kategori är en kommentar från 

Bildts svenska konto till Anders Lindberg, ledarskribent på Aftonbladet, från den 18 januari 

2014. Bakgrunden är artikeln ”Dessa män ska prata om muslimer” på Aftonbladet 

(aftonbladet.se) vilken Lindberg kritiserar på sin Twitter med;  

 

 (@anderslindberg) skriver ”kompetens är en vit man: ’Dessa män ska prata om muslimer’ 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18198200.ab ... #svepol”. (twitter.com) 

 

Carl Bildt kommenterar på detta; ”@anderslindberg Varför ska du plötsligt attackera Bosse 

Ringholm? Jag trodde han var en av Aftobladets ledstjärnor…” (twitter.com) 

 

Detta agerande från Bildts sida är den första i sitt slag för vår studie då vi tidigare inte sett 

honom kommentera utan att ha omnämnts i den för tillfället aktuella tweeten.  

 

Den bråkiga tweeten 

Denna är den minsta kategori med endast två inlägg, och dessa var båda konversationstweets, 

från det svenska kontot. Denna kategori utgör de tweets där utrikesministern kunde upplevas 

vara i konflikt med någon. Tonen i dessa tweets utmärks av att konversationerna mellan Bildt 

och andra användare är av ett ganska aggressivt slag. Det som karaktäriserar denna kategori 

var att det var fåordiga, ganska korthuggna inlägg som byggde på rent subjektiva 

kommentarer från Bildts sida. Det exempel vi valt är från den 16 december, 2013, där Bildt 

hamnar i dispyt om hans delaktighet vs. icke-delaktighet i en styrelse för ett spionföretag i 

USA. Professor Ferrada de Noli (@ProfessorsBlogg) skrev den 15 december, 2013; 
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“Swe FM Carl Bildt's board affiliations leading to Booz Allen Hamilton, NSA security 

contractor that employed #Snowden? 

http://professorsblogg.com/2013/12/15/bildt_akim_snowden …” (twitter.com) 

Var på Carl Bildt svarar; ”@ProfessorsBlogg Stolligheter. Felaktigheter. Bludder.” 

(twitter.com) 

Prof. Ferrada de Noli (@ProfessorsBlogg) – To @CBildt: "Elegant" empty rebuttal. Say 

instead CONCRETELY what'd be erroneous in posts 

a)http://professorsblogg.com/2013/12/15/bildt_akim_snowden/ …& 

b)http://jinge.se/allmant/carl-bildt-sitter-i-styrelsen-for-det-spionforetag-i-usa-dar-snowden-

jobbade-tidigare.htm … (twitter.com) 

Susanne Maier (@gerge42) svarade; “@CBildt @ProfessorsBlogg How was that again with 

Sweden`s alleged "neutrality" hm? All smoke and mirrors no?” (twitter.com) 

Prof. Ferrada de Noli (@ProfessorsBlogg) – “@CBildt Jinge.se clarifies: "@CarlBildt was 

part of the network around BoozAllenH Holding's board at least until 2006" 

http://jinge.se/bloggosfaren/snowdens-foretag-och-det-militarindustriella-komplexet.htm …” 

(twitter.com) 

Bildt avslutar; ”@ProfessorsBlogg Fortfarande rappakalja.” (twitter.com) 

Övrigt 

Denna kategori består av att Bildt på totalt sex dagar (13 november och 5 december 2013, 29 

januari, 9 februari, 3 samt 25 mars 2014) inte twittrande på det svenska kontot vilket han 

gjorde på det internationella. 

6.2 Sammanfattning och analys 

 

6.2.1 Utrikesministerns kommunikation – monolog eller dialog? 
I detta avsnitt avser vi att besvara frågeställningen Hur ser konversationen ut mellan andra 

Twitteranvändare och utrikesministern på Twitter? Är det en monolog eller en dialog? utifrån 

de hypoteser som presenterades i avsnitt kapitel 4 – Teori. 
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Strömbäcks teori om publicistmodellerna skulle kunna kopplas till Carl Bildts twittrande. Att 

en utrikesminister har en aktivitet på en social plattform skulle kunna ses som ett personligt 

varumärkesbyggande från hans sida. Dessutom sitter Bildt på en politisk maktposition, vilket 

också kan kopplas till Strömbäcks teorier om detta.  Totalt utgörs materialet av 22 

konversationstweets, sex stycken på det internationella kontot och 17 stycken på det svenska. 

Retweetsen består av 24 stycken på det internationella och tre stycken på det svenska. Vad 

gäller konversationstweetsen kan man se en tydlig skillnad mellan det internationella kontot 

och det svenska, då dessa på det förstnämnda utgör den minsta posten och på det svenska den 

största. Sammantaget för båda var att de konversationer som äger rum enbart är med vad man 

skulle kunna definiera som opinionsbildare eller makthavare; andra politiker, journalister eller 

professurer/forskare vid olika institutioner. Retweetsen var gemensamt den mittersta posten 

på båda kontona. Vi märkte en tydlig trend när det kom till vilka konton Bildt retweetade – 

alla utom en var tydligt etablerade politiker, journalister, organisationer eller ambassader. Vid 

ett tillfälle under denna studie hände det att Bildt retweetade sig själv, från det internationella 

kontot till det svenska. Dessutom utgör majoriteten av retweetsen, 17 av 27, inlägg där 

utrikesministern blev omnämnd.  

 

Enligt Larsson och Moe så är de mindre etablerade politiska företrädarna mer aktiva på 

Twitter än vad de mer etablerade politikerna är. Dock skulle vi vilja understryka att fallet Carl 

Bildt visar på raka motsatsen. Redan 2002 menade Papacharissi just att det enbart var 

etablerade politiker som fick mest gehör på internet, vilket stöder exemplet Bildt.  Han sitter 

på en av de högsta politiska posterna, och är därtill en flitig twittrare. Däremot stämmer deras 

teori, om hur Twitter används som politiskt verktyg, in på Bildts internationella konto. De 

menar som nämnt på att politiker främst använder Twitter för att marknadsföra sig själva och 

sin politik, snarare än att interagera med andra användare. Men vi ser också ett högt 

konversationtweetsantal på det svenska kontot, som under vår studieperiod dominerar 

innehållet. Återigen visar fallet Bildt hur mångfacetterad en politikers närvaro på en social 

plattform kan vara.  

 

Vad vi främst fick fram genom vår kategorisering var att utrikesminister Carl Bildt till största 

del använder Twitter för att sprida ett ”budskap” – hans politiska åsikter och hans roll som 

utrikesminister. Fyra av våra kategorier – Current affairs, Den informativa tweeten, 

Omvärldsbetraktelsen samt Current events – påvisar detta genom att de är professionellt 
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framställda. De tweets som representerar dessa kategorier har alla gemensamt att Bildt gör 

inlägg om vad han utför i sin roll som utrikesminister. Som vi nämnde ovan så förekommer 

det interaktion på hans konton, men i dessa kategorier var de nästintill uteslutna. Det faktum 

att de konversationer som äger rum, och att majoriteten av dem han konverserade med var 

andra opinionsbildare eller makthavare, skulle kunna kopplas till nästa teori – van Zoonens 

tes om politiskt kändisskapande.  

 

Gemensamt för de allra flesta kategorier var att de, med främst Den självcentrerade tweeten i 

täten, visar på Bildts strategiska digitala agerande för att stärka sin personliga status. Hans 

upprepade återkoppling till mediers bevakning av honom själv samt uppvisandet av ett brett 

socialt nätverk kan kopplas till van Zoonens teori om den moderne politikerns 

kändisskapande. Det sistnämnda görs genom ”@mention”2 där Bildt återkommande tweetar 

om och till högt uppsatta politiker och makthavare – både på nationell och internationell nivå. 

Kategorierna Den aktiva tweeten och Den självcentrerade visar på Bildts medvetenhet om sitt 

eget nyhetsvärde, eftersom dessa till viss del består av sensationellt innehåll gällande honom 

själv.  

 

6.2.2 Utrikesministern – privat eller offentlig? 

I detta avsnitt avser vi att analysera frågeställningen Hur tar Bildts privata roll, kontra rollen 

som utrikesminister, sig i uttryck i hans tweets? utifrån de teorier som presenteras utifrån de 

hypoteser som presenterades i avsnitt kapitel 4 – Teori.  

 

Det finns tre kategorier som ger goda exempel på hur Bildt balanserar mellan den offentliga 

rollen som utrikesminister till att agera mer personligt. Med detta menar vi de gånger som han 

frångår sin yrkesroll och sin professionella hållning i inläggen. Bildts personliga tweets 

domineras av svar i konversationstweets och de kategorier som omfattades av detta var; Den 

tillrättavisande, Den uppkäftiga och Den bråkiga tweeten (se exempel ovan). Gemensamt för 

dessa tre kategorier är att de enbart var inlägg som Bildt blivit omnämnd i och sedan svarat 

på, eller inlägg som han reagerat på. De tre kategorierna visar på att Carl Bildts interaktivitet, 

                                                        
2 “A mention is any Twitter update that contains "@username" anywhere in the body of the Tweet.” 

(twitter.com) 
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till skillnad från ovan, inte alla gånger var så konsekventa och diplomatiska. Den bråkiga 

tweeten kan ge insyn i hur personlig han faktisk kan vara.  

 

Det som skiljer kategorierna åt, och går att koppla till Papacharissis teori om offentlighet och 

det privata är utifrån hur han väljer att svara i de olika konversationstweetsen. Vad gäller den 

förstnämnda, Den tillrättavisande tweeten, är han i allra högsta grad saklig och formell och 

behåller på så vis sin offentliga roll som utrikesminister. I den andra kategorin, Den 

uppkäftiga, återfinns inslag av sarkasm och ironi, vilka kan uppfattas som något privat och 

inte något som en utrikesminister bör framföra. I den sista kategorin, Den bråkiga tweeten, 

frångår Bildt helt rollen som utrikesminister och reagerar starkt och högst personligt.   

 

6.2.3 Den komiska tweeten 

 

Att Carl Bildt ibland twittrar med en relativt diskutabel karaktär är för oss föga förvånande. 

Utrikesministern har många gånger stuckit ut hakan på Twitter och klivit ur sin yrkesroll för 

att inta en mer personlig karaktär på plattformen. När vi gjorde vår huvudstudie – det 

systematiska urvalet – föll dessvärre dessa inlägg bort och vi valde därför att göra en 

förlängning av vår studie genom att göra ett typurval. Vi valde ut fem stycken tweets, från 

både det svenska och internationella kontot och presenterar dem nedan. Denna gång satte vi 

ingen tidsram för inom vilken vi var tvungna att hämta tweetsen, utan innehållet avgjorde 

urvalet. Denna kategori fick namnet ”De komiska tweetsen”. 

 

Det första är en konversationstweet mellan vänsterpartisten Lars Ohly och utrikesministern, 

vilken är hämtad från den 21 oktober, 2013; 

 

Lars Ohly (@OhlyLars) – ”WTF? Ska vi ha två Hallandslag i allsvenskan nästa år? Och 

bara ett Stockholmslag?” (twitter.com) 

Carl Bildt (@CBildt) – ”@OhlyLars Vad är problemet? Halland är bra i de flesta 

avseenden.” (twitter.com) 

Lars Ohly (@OhlyLars) – ”@CBildt Men vet du ens vilken sport vi snackar om?” 

(twitter.com) 
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Carl Bildt (@CBildt) – ”@OhlyLars Nej, självfallet inte, men Halland duger för minst två 

lag i vilken som helst.” (twitter.com) 

 

Den andra vi valt gäller ett bildinlägg om Nordkoreas diktator Kim Jong-un och är hämtat 

från det internationella kontot den 19 december 2013; 

 

Carl Bildt (@carlbildt) – “I see that the Greatest of Leaders and the Light of Mankind is 

embarking on a glorious sea voyage.”  (twitter.com) 

 
Bildkälla: twitter.com/carlbildt  

 
Det tredje inlägget vi valt är även det ett inlägg med en bild. Inlägget kommer från det 

internationella kontot och är hämtat den 20 december, 2013; 

 
Carl Bildt (@carlbildt) –”Every Christmas brings its own tie - this is the 2013 version.” 
(twitter.com) 
 

 

Bildkälla: twitter.com/carlbildt 
 
Nästa tweet är en konversationstweet mellan utrikesministern och Sveriges Radio P3 kommer 
från den 22 april, 2014; 
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P3 (@SverigesRadioP3) – ”Har du hört det här @carlbildt? Bert Karlsson dömer ut dig som 
korvgubbe. Hörde vi en utmaning?” (twitter.com) 
 
Carl Bildt (@CBildt) – “@SverigesRadioP3 Jo, och han har säkert rätt. Sjunga kan jag ju 
inte heller.” (twitter.com) 
 
 
Det femte inlägget är från den 4 mars, 2014 och är ett bildinlägg; 
 
Carl Bildt (@CBildt) – ”Alltid kul mer vår alerta presskår här i riksdagen.” (twitter.com) 
 

 
Bildkälla: twitter.com/CBildt 

 
Kategorin ”Den komiska tweeten” visar på ytterligare en dimension av Bildts twittrande. Här 

är han mer personlig än i någon av de andra kategorierna. Likt van Zoonens teorier om 

politikers skapande av kändisstatus kan tweets inom denna kategori skapa publicitet och 

uppmärksamhet från massmedia och samhället. Denna typ av twittrande går också lätt att 

koppla till van Zoonens teori om de olika scenerna, och i detta fall den tredje. I denna kategori 

använder utrikesministern sina konton, där han presenterar sig själv som just Sveriges 

utrikesminister, till att göra inlägg om sådant som egentligen inte alls rör hans yrkesmässiga 

roll. En annan dimension som gör de komiska tweetsen till ett intressant ämne att diskutera 

utgår ifrån det Ekman och Widholm diskuterar. De konstaterar fenomenet att av de tweets 

som blir upptagna i nyhetsmedier, så är det de komiska tweetsen som får allra störst 

uppmärksamhet. Detta då vi, till trots, har påvisat att dessa inte tillhör de störta kategorierna 

på utrikesministerns Twitter. Det vi ser är att Bildts digitala identitet inte går ihop med 

nyhetsmediernas, eftersom de är mer intresserade av Bildts inlägg som rör sig utanför hans 

roll som utrikesminister.  
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6.3 Sammanfattning – analys 

Avslutningsvis ser vi att det går att utläsa en tydlig skillnad mellan det svenska kontots 

innehåll gentemot det utländska kontots. Dock ser vi att dessa konton sammantaget skapar en 

gemensam identitet på Twitter. Denna identitet består utav både personliga attribut och 

offentliga uttryck från Bildt, vilket är i enlighet med både Papacharissis problematisering av 

dessa områden och van Zoonens syn på politiskt kändisskap. Vidare kan även Twitter i sig ses 

likt en av van Zoonens definition av scener där politikern väljer att göra sina framträdanden. 

De olika kategorierna som vår analys presenterar visar på den nyanserade hanteringen och 

publiceringen av Carl Bildt. Strömbäck menar att politikerns position avgör dennes möjlighet 

till makt över hur det personliga varumärket publiceras i medierna. Detta är Carl Bildt ett 

tydligt exempel på, då hans tweets ofta är centrerade kring honom själv. Dock visar även våra 

kategorier på hur varierande utrikesministerns material kan vara. Då kategorierna går från en 

allmän och politiskt informativ kategori till en mer privat och personlig sådan. Igen kan detta 

visa på balansen mellan det offentliga och det privata i enlighet med Papacharissi. Hennes 

definition av dessa anser att grunderna för dessa är främst subjektivt baserade vilket även våra 

kategorier och teman är.  

 

Vad som utmärker Bildt i hans offentliga twittrande är att de är den dominerade karaktären. 

Detta innefattar alla de gånger som han redogör för sitt politiska ämbete genom möten, resor 

och politiska uttalanden. Vi ser att dessa tweets är flest till antalet och därför dominerar dessa 

hans identitet. Det som gör Bildt till en dynamisk twittrare är de gånger han skriver med 

privat karaktär. Dessa kategorier är mindre i antal men skapar ett unikt och innovativt fall.  

7. Slutdiskussion och reflektion 

En av anledningarna som fick oss att vilja studera just utrikesminister twitteraktivitet var för 

att vi fann insynen i Bildts vardag och arbetsliv som unik. Vi anser att fallet Bildt visar på hur 

en politisk avsändare å ena sidan för en politisk och karriärmässig agenda (främst på det 

internationella kontot) å andra sidan följer iden om ett öppen och transparent demokratiarbete 

där han ger svar på tal och är i vissa fall högst personlig (främst på det svenska kontot).   

 



Isabel Drewert 
Matilda Strömbom 

IMS, Stockholms Universitet 
 

37 
 

Inför denna studie var vår ambition att kartlägga och strukturera upp kategorier för 

utrikesminister Carl Bildts aktivitet på medieplattformen Twitter. Efter insamling av empiri 

har vi kunnat uppfatta tolv olika kategorier, vilka präglar utrikesministerns digitala aktivitet.  

Tidigt i insamlingen av data uppmärksammade vi att han gärna framhäver sig själv i sina 

tweets. Huruvida detta är ett medvetet strategiskt drag eller ej kan inte denna studie utvisa. 

Som ovan nämnt dominerades kontona främst av att Bildt marknadsförde sig själv och sitt 

arbete som utrikesminister, samt inlägg om politiska händelser. Det skedde en viss interaktion 

med andra twitteranvändare, dock till största andel med redan etablerade politiker och 

journalister. Då kontona dominerades av yrkesrelaterade tweets och till stor del innehöll 

”@mentions” pekade det tydligt på Bildts passion och engagemang för sitt jobb samt hans 

nätverkande ambitioner.    

 

Även om huvudparten av tweets utgjordes av en professionell karaktär, hände det med jämna 

mellanrum att inläggen intog en mer personlig stil. Det vi såg i dem typerna av tweets var hur 

personen bakom rollen som utrikesminister trädde fram. Somliga inlägg var högst personliga, 

medan andra var nästintill oprofessionella. I och med att Carl Bildt på både det internationella 

och det nationella kontots presentation utger sig för att vara utrikesminister, kan man 

ifrågasätta om huruvida dessa mer personliga tweets bör hanteras och tolkas. Som citat ovan, 

från kategorin ”Den bråkiga tweeten” använder Bildt ordet ”rappakalja” som ett svar i en 

konversationstweet. Vi funderar över hur detta ska tolkas – är det Carl Bildt som 

utrikesminister som säger detta eller Carl Bildt som person? Även kategorin ”Den uppkäftiga 

tweeten” går att ifrågasättas om vad som är privat och vad som är utrikesministern. Inte bara 

kan tweeten som vi lagt som exempel uppfattas vara av otrevlig karaktär, Bildt har heller 

ingenting med inlägget att göra. I detta fall valde Bildt själv att gå in i en konversationstweet 

som varken var riktad till honom eller handlade om något som gällde hans yrkesmässiga 

ämnesområden. Det agerandet uppfattar vi som högst privat baserat, vilken blir en motsägelse 

till den presentation han ger av sig själv på plattformen. Detta är ett fenomen som skulle 

kunna undersökas vidare. En annan intressant aspekt för framtida forskning skulle vara att 

jämföra Bildts twittrande med andra ministrar eller politiker på samma nivå. Är fallet Bildt 

unikt, eller finns det likasinnade exempel? 

 

Den tidigare forskningen som vi använt oss av visar på att vissa av Bildts twitterinlägg blir till 

nyheter. Ekman och Widholms ”The Witty-tweet” motsvarar i vår studie kategorin ”Den 
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komiska tweeten”, vilka har en tendens att uppmärksammas av massmedia. Men som vår 

studie visade är denna typ av tweet ovanligt förekommande då den var helt frånvarande i den 

empiri som vi samlade in under en sexmånaders period. Vi ställer oss frågan om motivet till 

uppmärksamheten för dessa tweets.  Varför får dessa tweets komiska mest medialt gehör? Är 

dessa tweets intressanta för nyhetsmedier just för att han frångår rollen som utrikesminister? 

Detta skulle kunna vara ett nästa steg i forskningen, och då med fokus från ett massmedialt 

perspektiv.    

 

Sociala medieplattformar, och med det Twitter, har kommit att förändra den politiska 

kommunikationen. Politiker är inte längre lika beroende av nyhetsmedierna för att synas och 

höras, och har getts möjlighet att få kommunicera självständigt. Plattformen ger även 

användaren möjlighet att följa och få insyn i den politiska världen. Carl Bildt är inget 

undantag. Som en tydlig förespråkare för frihet på nätet och engagerad digital politiker ser vi 

även problem med denna utveckling. Gränsen mellan privat och offentlig blir allt suddigare, 

men vad det har för utfall på den moderne politikern är i dagsläget svårt att utsäga. Det finns 

inte tillräckligt med forskning eller erfarenhet i ämnet, då vi befinner oss i denna utveckling 

just nu. Dock är vi övertygade om att framtidens pressmeddelande och officiella uttalande 

likväl kan utspela sig i online-miljö som i de klassiska formerna för politisk kommunikation.   

 
 



Isabel Drewert 
Matilda Strömbom 

IMS, Stockholms Universitet 
 

39 
 

 

8. Käll- och litteraturlista 

8.1 Tryckta källor 

Bryman, A. (2004). Social Research Methods. 2:a uppl. Oxford: University Press  

 

Ekman, M. och Widholm, A. (2014). The Tweeting Minister: The New(s) Impact of Swedish 

Foreign Minister Carl Bildt’s use of Twitter. Paper presented at the 5th International 

Conference on Democracy as Idea and Practice. Worshop in Comparative Perspectives 

on Social Media in Political Communication. University of Oslo. 8-9 January, 2014.  

 

Ekman, M och Widholm, A. (forthcomming). ”Twitter and the Celebrization of Politics.” 

Under revision för  publicering i Celebrity Studies Journal. 

 

Ekström, M. och Larsson, L. ”Inledning” i Metoder i Kommunikationsvetenskap, red. Mats 

Ekström och Larsåke Larsson. (2010). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Gilje, N. och Grimen, H. (2004) Samhällsvetenskapernas Förutsättningar. Göteborg: 

Diadalos AB. 

 

Hayes, N. (2000). Doing Psychological Research – Gathering and Analysing Data. Berkshire: 

Open University Press.  

 

Karlsson, M., Clerwall, C. och Buskqvist, U. (2013). Political Public Relations on the Net: A 

Relationship Management Perspective. Public Relations Journal, vol. 7, No. 4. 

http://www.prsa.org/Intelligence/PRJournal/Documents/2013PoliticalPRontheNet.pdf   

(Senast kontrollerad 2014-04-28).  

 

Karlsson, M., Clerwall, C. och Buskqvist, U., ”Digitala Medier, Public Relations och 

Strategisk Politisk Kommunikation”, Kampen om Opinionen, red. Strömbäck, J och 

Nord L. (2013). Stockholm: SNS Förlag. 



Isabel Drewert 
Matilda Strömbom 

IMS, Stockholms Universitet 
 

40 
 

 

Larsson, A.O. och Moe, H. (2012). Studying Political Microblogging: Twitter Users in the 

2010 Swedish Election Campaign. 

http://nms.sagepub.com/content/early/2011/11/21/1461444811422894 (Senast 

kontrollerad 2014-05-02). 

 

Larsson, L. “Intervjuer”, i Metoder i Kommunikationsvetenskap, red. Ekström, M. och 

Larsson, L. (2010). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Ledin, J. och Moberg, U. ”Textanalytisk Metod” i Metoder i Kommunikationsvetenskap, red. 

Ekström, M. och Larsson, L. (2010). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Papacharissi, Z. (2002) The Virtual Sphere – The Internet as a Public Sphere. New Media and 

Society, vol. 4 no. 1. http://nms.sagepub.com/content/4/1/9.full.pdf+html (Senast 

kontrollerad 2014-03-03). 

 

Papacharissi, Z. (2010). A Private Sphere: Democracy in a Digital Age. Cambridge: Polity 

Press. 

 

Steiglitz, S. Dang-Xuan, L. (2013). Social Media and Political Communication – a Social 

Media Analytics Framework. Social Network Analysis and Mining, vol. 3, no. 4. 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13278-012-0079-3 (Senast kontrollerad 

2014-03-03). 

 

Strömbäck, J. (2009).  Makt, Medier och Samhälle - En Introduktion Till Politisk 

Kommunikation. Stockholm: SNS Förlag. 

 

Taylor, S., och Bogdan, R. (1984). Introduction to Qualitative Research Method - The Search 

For Meanings. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons.  

 

van Zoonen, L. (2005). Entertaining the Citizen: When Politics and Popular Culture 

Converge. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers. 

 



Isabel Drewert 
Matilda Strömbom 

IMS, Stockholms Universitet 
 

41 
 

8.2 Elektroniska källor 

Bildt, C. (2010). “Carl Bildt: ‘Tear Down These Walls Against Internet Freedom’”, The 

Washington Post, 25 jan, 2010. http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2010/01/24/AR2010012402297.html (Senast kontrollerad 2014-04-

16). 

Lüfkens, M. (2014). Burson Marsteller http://www.burson-

marsteller.com/leaderships/matthias-lufkens-chair-emea-digital-practice/ (Senast 

kontrollerad 2014-03-03). 

 

Röstlund, L. ”Dessa Män Ska Prata Om Muslimer – Timbros seminarium provocerar”, 

Aftonbladet, 18 jan, 2014. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18198200.ab  

(Senast kontrollerad 2014-05-15). 

 

Fältström, P. ”It Is Payback Time! – Government of Sweden on Internet Governance”, 

CircleID, 19 feb, 2014. 

http://www.circleid.com/posts/20140219_it_is_payback_time_government_of_sweden_

on_internet_governance/ (Senast kontrollerad 2015-05-15). 

TT, ”Bildt i Twitterbråk med ambassadör”, Svenska Dagbladet, 27 jul, 2013. 

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/bildt-i-twitterbrak-med-ambassador_8380018.svd   

(Senast kontrollerad 2014-04-20). 

Twitter; Carl Bildt – frågekontot. http://www.twitter.com/fragaCarlBildt (Senast kontrollerad 

2014-04-15). 

 

Twitter; Carl Bildt – internationella kontot. (2014) http://www.twitter.com/carlbildt (Senast 

kontrollerad 2014-04-20). 

 

Twitter; Carl Bildt – nationella kontot. (2014) http://www.twitter.com/cbildt (Senast 

kontrollerad 2014-04-20). 

 

Twitter, om Twitter. (2014). http://about.twitter.com/milestones (Senast kontrollerad 2014-

05-01). 



Isabel Drewert 
Matilda Strömbom 

IMS, Stockholms Universitet 
 

42 
 

Twitter, support. (2014). http://support.twitter.com/articles/14023 (Senast kontrollerad 2014-

05-12). 

Regeringen, (2010) http://www.regeringen.se/sb/d/12531/a/138417 (Senast kontrollerad 

2014-04-16). 

Regeringen, den svenska utrikesdeklarationen, 13 februari (2013). 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/90/51/8a1e5f3c.pdf (Senast kontrollerad 

2014-04-20). 

Regeringen, UD i sociala medier – Ambassaderna på Twitter. (2014). 

http://www.regeringen.se/sb/d/14645 (Senast kontrollerad 2014-04-20). 

 

Twiplomacy, Sweden. (2013). http://twiplomacy.com/info/europe/sweden/ (Senast 

kontrollerad 2014-03-03). 

8.3 Bildkällor 

Carl Bildt, Kim Jong-un, internationella kontot. (2014). 

http://twitter.com/carlbildt/status/413803105177047040 (Senast kontrollerad 2014-05-

08). 

 

Carl Bildt, julslipsen, internationella kontot. (2014). 

http://twitter.com/carlbildt/status/414074218343858177 (Senast kontrollerad 2014-05-

08). 

 

Carl Bildt, alert presskår, nationella kontot. (2014). 

https://twitter.com/CBildt/status/440833495687254016 (Senast kontrollerad 2014-05-

08). 
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9. Bilagor 

Bilaga 1(1). 

Sammanställning – material  

Det insamlade materialet är taget från utrikesministerns internationella (@carlbildt) och 

svenska konto (@CBildt) och tweetsen är hämtade från var 11:e dag. 

 

Engelska kontot - Period 13.10.01 – 14.03.25 

1 oktober, 2013 

1. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Ready for parade outside the Royal Palace to receive the 

President of Portugal. 

2. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – Will see if the leaders of Bosnia will get their act together in 

talks in Brussels today. They need to get their country moving on EU path. 

3. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – DAC officially in its report says: “Sweden is fully following 

DAC criteria and guidance on how it counts administrative and refugee costs.” 

4. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – Portugal is making progress in economic adjustment. Exports 

increasing rapidly. Current account deficit gone. More stable government. 

5. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – I sincerely hope that the Letta government succeeds in the 

confidence vote in Rome today. It is important for Italy as well as for Europe. 

6. (Retweet) 
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Erik Solheim (@SolheimDAC) – #Sweden has put development at the heart of its foreign 

policy. A world leader! Download impressive review: 

7. (Konversation) 

Sabine Freizer (@SabineFreizer) – ”Not irrelevant question, but still a condition not too 

difficult to meet. Other issues more important and difficult.” 

Carl Bildt (@carlbildt) – Most current solutions seem 2 make elections even less 

transparent + officials less accountable. Full new constitution needed. @SabineFreizer 

Karin S Woldseth (@KarinSWoldseth) – @carlbildt @SabineFreizer right Carl,my 

progress report is debated in COE,hope we soon can see some progress on the Sedic 

&Finchi judgement. 

Sabine Freizer @SabineFreizer – totally agree with you Karin 

11 oktober, 2013 

1. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) –”My worries over developments in Libya have certainly not 

lessened after today’s car bomb outside our honorary consulate in Benghazi. 

2. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Discussing challenges facing Turkey entering 2014 multi-

election year. In a region of turmoil. At annual @EdamOrg conference. 

3. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Interesting new report from CER on how to build a more 

modern European Union. Necessary debate. ” cer.org.uk/sites/default/… 

4. (Tweet) 
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Carl Bildt (@carlbildt) – Evening with truly knowledgable persons at @EdamOrg 

discussing situation in Syria and options as we try to look ahead. Not too reassuring. 

5. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – We are doing our utmost to find out everything about today’s 

car bomb against our honorary consulate in Benghazi in Libya. Deeply worrying. 

6. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – EU commissioner @KGeorgievaEU on what we can do more 

together to help Syria. Need is very obvious.  mideast.foreignpolicy.com/posts/2013/10/… 

7. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Yes, the issue of al-Qaeda and related groups will be a concern 

also in post-Assad Syria. Interview with me. hurriyetdailynews.com/syrias-al-assa… 

8. (Retweet) 

Hurriyet Daily News (@HDNER) – #Syria’s al-Assad playing for time, will eventually 

go, Swedish FM Carl #Bildt tells Hürriyet Daily News in interview bit.ly/1friNh5 

22 oktober, 2013 

1. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – We saw also Yevgenia Tymoshenko and discussed the 

situation of her mother. Together with all the opposition leaders here in Kiev. 

2. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – If there is green light from Cox/Kwasniewski mission there 

will be green light for Ukraine and EU. If there is no green light then not. 

3. (Tweet)  
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Carl Bildt (@carlbildt) – Much delayed, but now wheels up from Kiev and heading for 

Tbilisi and the evening meetings planned there. Third capital today. 

4. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Massive media interest after our long meeting with Ukraine 

President Yanukovich. pic.twitter.com/n5lC7Zndu2 

5. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – Can it be a coincidence that there was pleasant sun in Chisinau 

and light rain in Kiev? Hope so. Let’s see what Tbilisi looks like tonight. 

6. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – Excellent that we get new moment in EU accession talks with 

Turkey with opening Chapter 22.  ec.europa.eu/commission_201… 

7. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – End in Tbilisi of a long day. With President Saakashvili. He 

made great contribution to Georgia. Starting early tomorrow with PM Ivanishvili. 

8. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – Presidential elections in Georgia coming weekend. But powers 

of presidency will be reduced. civil.ge/eng/category.p…	  

9. (Tweet) 

Carl Bildt (carlbildt) – Just finished press briefing after talks with Georgia PM 

Ivanishvili together with @sikorskiradek. pic.twitter.com/YMuExSL6XS 

10. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Final point in Tbilisi program was three TV channels jointly 

interviewing @sikorskiradek and myself. pic.twitter.com/zYwJPAQId0 
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11. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – Clear message to Georgia on respect for rule of law and 

avoiding politics of revenge. Ukraine a warning. pic.twitter.com/kxwwRXky07 

12. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Wheels up from Tbilisi after successful tour with 

@sikorskiradek of key Eastern Partnership countries. Messages delivered. Support given. 

13. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Some hours in Warzaw. Seeing EU frontier agency Frontex at 

its Hq here. Discuss Mediterranean situation.  frontex.europa.eu 

14. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – Good on Storify on @sikorskiradek and my tour of key 

Eastern Partnership countries." storify.com/EEAP1/making-t… 

15. (Retweet) 

Moldova.org (@moldovaorg) – @sikorskiradek & @carlbildt deliver encouraging #EU 

messages in Chisinau, #Moldova politicom.moldova.org/news/swedish-f… #EaP #visa 

#travel #economy #DCFTA 

16. (Retweet) 

Sweden in Azerbaijan (@SwedeninAZ) – Important article today by Foreign Ministers” 

@carlbildt and Sikorski on the Eastern Partnership 

yeniazerbaycan.com/Siyaset_e13305… 

17. (Retweet) 

Radoslaw Sikorski (@sikorskiradek) – Our message with @carlbildt at meeting with 

President Yankovych: time for talk is over, action on selective justice needed urgently. 
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18. (Retweet) 

Alexander (@avaza1972) – Georgian media has announced PM @B_Ivanishvili meeting 

with @sikorskiradek and @carlbildt in Tbilisi tomorrow at 9 a.m. 

2 november, 2013 

1. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Today, we face a world of more diverse risks, challenges and 

threats. Constant knowledge of these important for security of the nation. 

2. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – During Cold War our detailed assessment of Soviet military 

capabilities and activities was key to management of our security policy. 

3. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – During WW2 Sweden was able to listen to German military 

and diplomatic cables and break the codes. It was of supreme importance to us. 

4. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – Very much hope for high turnout by all in the local elections in 

Kosovo today. Need legitimate and strong also Serb representatives. 

5. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – Truly worrying reports about the outbreak of polio as an effect 

of the destruction of society and economy of Syria. We must stop it. 

6. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Very much hope for high turnout by all in the local elections in 

Kosovo today. Need legitimate and strong also Serb representatives. 

13 november, 2013 
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1. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Today important first meeting of the EU-Myanmar Task Force. 

You can follow on Storify. storify.com/EEAS/eu-myanma… 

2. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Soon taking off from New Delhi after most useful days in India 

and with Asia. ASEM meeting most useful. And India always incredible. 

3. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Beautiful view over the Hindu Kush as we passed over. Panshir 

Valley. Also Bagram air base. pic.twitter.com/aMI5G6lv0c 

4. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Since Alexander the Great armies have tried to get over the 

Hindu Kush. Separates Central and South Asia. pic.twitter.com/RcJAt4xUds 

5. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Good that also US military assets will now help relief efforts in 

Philippines. Everything needed. cpf.navy.mil/news.aspx/0302… 

6. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – Two more relief flights taking off from Sweden and heading 

for Philippines disaster area. msb.se/en/?ResetTarge…	  

7. (Retweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Abundantly clear that everything concerning Ukraine's 

direction is in the hands of President Yanukovich. europarl.europa.eu/the-president/… 

8. (Tweet) 
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Carl Bildt (@carlbildt) – Dramatic satellite pictures illustrate the scale of devastation 

after the typhoon in the Philippines. abc.net.au/news/specials/… 

9. (Retweet) 

UNICEF (@UNICEF) – We’re appealing for $34 million for the children of the 

#Philippines, as #Haiyan crisis deepens uni.cf/1aRxGY9 #YolandaPH 

9. (Konversation) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Great Nobel dinner with @ShashiTharoor and other old and 

new friends from rich, diverse and fascinating India. Should come here more often. 

Sunanda P Tharoor (@sptvrock) – @carlbildt @ShashiTharoor so sad I missed u had to 

rush off to Bombay 

Carl Bildt (@carlbildt) – @sptvrock @ShashiTharoor We will see each other soon. 

Heard that you had a very good reason to dash off to Bombay. 

10. (Konversation) 

Jackson Diehl (@JacksonDiehl) – #Ukraine is deciding whether to join the West, or fall 

back on Russia--and it is not looking good for the West wapo.st/1bBB6uP 

Carl Bildt (@carlbildt) – @JacksonDiehl @tkesho3 It's not Ukraine deciding - it's its 

President. His agenda far from clear. 

11. (Retweet)  

WHO (@WHO) Health services in areas worst affected by #TyphoonHaiyan no longer 

exist or are severly stretched, w/ medical supplies in very short supply. 

 

24 november, 2013 

1. (Tweet)  
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Carl Bildt (@carlbildt) – I warmly welcome the agreement with Iran today. The world 

has become safer. Now dialogue for a broader deal with Iran must be intensified. 

2. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Impressive pictures coming in from pro-EU demonstration in 

Kiev just now. Massive attendance. pic.twitter.com/iCNT9pYitl 

3. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – Very substantial that Iran will suspend all enrichment above 5 

percent and dilute or convert all its 20 percent enriched uranium. 

4. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – Here the key joint statement by EU's Cathy Ashton and Iran 

FM @JZarif on the agreement.  eeas.europa.eu/statements/doc… 

5. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – No doubting the massive size of the pro-EU manifestation in 

Kiev today. Sends a signal. pic.twitter.com/do9anwe7BA 

6. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Naturally, I have been in touch with Catherine Ashton and 

congratulated her on the deal. Her contribution on behalf of EU was key. 

7. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – BBC reports that more than 100.000 went to the streets in pro-

EU manifestation in Kiev today. That's huge. bbc.co.uk/news/world-eur… 

8. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Iran has really embraced digital public diplomacy as it seeks to 

explain its nuclear activities to the world. nuclearenergy.ir 
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9. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Will soon be in SVT Agenda with @matsknutson discussing 

EU- Ukraine relations as well as Iran nuclear deal. 

10. (Konversation) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Our Air Force busy with C130's both in relief work in 

Philippines and on Cyprus with UN Syria CW efforts.  forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/20… 

Ari Bartz (@aribartz77) – @carlbildt "swedish air force" NOW WHAT A 

CONTRADICTION IN TERMS!!! 

Adde Tjernberg (@atjernberg) – @carlbildt yes, both our Swedish C130 are busy... 

Carl Bildt (@carlbildt) – @atjernberg We have got eight of them. 

Adde Tjernberg (@atjernberg) – @carlbildt and they are all working? Great! My tax 

dollars go to the Swedish Air Force with love then :) good job! 

11. (Retweet) 

UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) – Welcoming #Iran nuclear agreement, 

#UNSG says this could turn out to be beginnings of "historic agreement" bit.ly/1fyewZm 

5 december, 2013 

1. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – Late night in Kiev. Intense coordination immediately after 

arriving here. Tomorrow will be a day with both OSCE meeting and Ukraine talks. 

2. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – With slight delay the OSCE ministerial meeting in Kiev is now 

starting. But not the main event in town. pic.twitter.com/er63btJ65l 

3. (Tweet) 
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Carl Bildt (@carlbildt) – I know millions have been waiting... here it is... a new so called 

Family Photo. pic.twitter.com/jf6qotU9bh 

4. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – With @sikorskiradek I have stressed the responsibility of each 

and everyone to avoid any violence and be prepared to work together. 

5. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – We started Kiev day with long and intense meeting with PM 

Azarov. Warned against any further use of violence pic.twitter.com/G5JPWvJPq5 

6. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – Back to OSCE meeting to deliver statement. I will stress our 

commitment to freedom, democracy and human rights. And rights of every nation. 

7. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – In the midst of the enthusiasm and determination of the Maidan 

in the hearth of Kiev and Europe. Thousands. 

8. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Nelson Mandela was a giant of our age. For freedom. For 

rights of everyone. For reconciliation. For compassion. A world in deep grief. 

9. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Young and old peacefully together for a better Ukraine in a 

better Europe. pic.twitter.com/1YpBW5Dmna 

10. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Peacefully they just want to live in an honest, open and 

prospering European society. Impressive. pic.twitter.com/VsPTJ1WPNo 
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11. (Retweet) 

OSCE (@OSCE) – #OSCE Chair-in-Office Leonid Kozhara greets Swedish FM 

@carlbildt at #OSCE2013. Watch live: bit.ly/1cn9U5f pic.twitter.com/qjyh1ToQn2	  

12. (Retweet) 

Спільнобачення (@Spilno__TV) – RT @maw75: Kyiv: ministers  @sikorskiradek 

@carlbildt and Ukrainian PM Mykola Azarov pic.twitter.com/rATjx1Vyp1	  

13. (Retweet) 

Carl Fridh Kleberg (@CFKlebergTT) – Swedish FM @carlbildt at Independence sq, 

Kiev, earlier tonight. pic.twitter.com/8Nmh2mZjYP	  

14. (Retweet) 

Marcin Wojciechowski (@maw75) – Meeting of @sikorskiradek and @carlbildt with 

representatives of Ukrainian civil society protesting on #Euromaidan 

pic.twitter.com/SB5tHHe9bm	  

15. (Retweet) 

Michał Safianik (@safianik) – Foreign Ministers @sikorskiradek and @carlbildt in back-

to-back meetings in Kiev today. Here with opposition leaders. 

pic.twitter.com/oJD46b8nYP 

16 december, 2013 

1. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Early morning. Wheels up for Brussels. Will be two days there. 

Stating with Foreign Affairs Council today. Ukraine. Syria. Balkans. 

2. (Tweet)  
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Carl Bildt (@carlbildt) – EU Commissioner Cecilia Malmström signed landmark 

agreement with Turkey on visa and readmission.   hurriyetdailynews.com/turkey-and-eu-

… 

3. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – And here we have @MalmstromEU signing the landmark 

agreement with Turkey FM Davutoglu. pic.twitter.com/Rg9X1ZWFr1 

4. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – And here my remarks to media primarily on Ukraine and 

Serbia prior to our EU meeting. tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/foreign-… 

5. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Its obvious that Russia has launched a massive disinformation 

campaign against EU and the agreement with Ukraine. 

6. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – In our discussions @KGeorgievaEU gives an alarming picture 

of the situation in Central African Republic. We must help.europa.eu/rapid/press-re… 

7. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – Ukraine should have the right take its own democratic decision 

without coercion or threats. That was clear message from EU FM’s today. 

8. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – We believe free trade between Ukraine and Russia is good. But 

Ukraine should have the right to have free trade with the EU as well. 

9. (Retweet) 
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EU External Action (@eu_eeas) – Agenda & of today’s Foreign Affairs Council chaired 

by Catherine #Ashton ow.ly/rNiao  Background ow.ly/rNiap #FAC 

10. (Retweet) 

Isabelle Brusselmans (@Isabruss) – @carlbildt just now on #CNN with @amanpour from 

#euco @EUCouncilTVNews pic.twitter.com/5W6t2Elz5A 

27 december, 2013 

1. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Huge bomb in Beirut very close to our diplomatic premises. 

Extensive damage but no one of our staff hurt. Many deaths around. 

2. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Relieved that no one of our staff hurt in Beirut bomb, but 

deeply worried about other consequences. Stability of Lebanon needs our support. 

3. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – Mohammed Chatah was a most respected Lebanese with a 

distinguished record of service to his culturally so rich country. A huge loss. 

4. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – Important regional meeting in Nairobi today on South Sudan 

crisis. More than 62.000 people sought UN protection. Around 120.000 displaced. 

5. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – My views on the situation in Ukraine - in Russian. 

http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2013/12/27/7008711/ … 

6. (Tweet)  
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Carl Bildt (@carlbildt) – And here in English my OpEd on Ukraine in 

@ukrpravda_news. http://www.swedenabroad.com/sv-

SE/Ambassader/Kiev/Aktuellt/Nyheter/Artikel-av-Carl-Bildt-sys/ … 

7. (Retweet) 

Cecilia Udden  )ceciliauddenm@(– Ex minister Chatah killed in Beirut blast tweeted this 

before being killed: https://twitter.com/mohamad_chatah/status/416465548185444352 …	  

8. (Retweet)  

Nickolay E. Mladenov  )nmladenov@(– A decent and moderate politician, a friend but 

most of all - a great Lebanese has been assassinated- #MohammadShatah. We pray for 

#Lebanon! 

9. (Retweet) 

A von Beckerath vBeckerat@(h) – Стаття міністра закордонних справ @carlbildt в 

@ukrpravda_news: "Україна заслуговує на краще". #эвромайдан 

http://www.pravda.com.ua/articles/2013/12/27/7008711/ … 

7 januari, 2014 

1. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Italy PM Letta makes important case for policies to suppot 

strengthening industry in the economy of Europe. http://www.project-

syndicate.org/commentary/enrico-letta-appeals-for-policies-that-take-advantage-of-the-

manufacturing-sector-s-potential-to-revitalize-the-european-economy … 

2. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Very constructive working meeting with Denmark FM Holger 

Nielsen. Much in common between our countries.” pic.twitter.com/NCBC6BdTmK 

3. (Tweet) 
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Carl Bildt (@carlbildt) – Sweden and Denmark have fought more than 30 wars against 

each other. Way above the European average. But was a long, long, long time ago. 

4. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – I happen to be from an old Danish family. We were occupied 

by and incorporated in Sweden. But it has worked reasonably well. 

5. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Tomorrow afternoon I will be in Berlin for talks with Germany 

FM Frank-Walter Steinmeier. We are both committed to European integration.” 

6. (Retweet)   

GermanForeignOffice  )GermanyDiplo@(– FM #Steinmeier back from Brussels and 

looking forward to meeting #Sweden's FM @CarlBildt tomorrow in Berlin. 

#ShapingEuropeTogether #EU 

18 januari, 2014 

 

1. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – I warmly welcome the decision by the Syria National Coalition 

to come to the peace conference starting in Montreaux on Wednesday. 

2. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – It’s not about West losing Ukraine. It’s about Ukraine losing its 

future. http://www.bloomberg.com/news/2014-01-17/the-west-is-losing-ukraine.html … 

3. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Surge in executions in Iran must be condemned. Drug-related 

offences are serious, but death sentence is unacceptable. 

http://www.amnesty.org/en/news/iran-hangs-40-people-two-weeks-amid-surge-

executions-2014-01-16 …	  
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29 januari, 2014 

1. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – UN Security Council authorises EU force to help in Central 

African Republic. UN force also needed. 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47027&Cr=central+african+republic&C

r1=#.Uui25X-kqK2 … 

2. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – A great site on 1914 and the beginning of the First World War. 

Lessons to learn? http://www.bl.uk/world-war-one  

3. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – The Rhyme of History - Lessons from the Great War. By 

Margaret MacMillan. http://www.brookings.edu/research/essays/2013/rhyme-of-

history … 

4. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – “We must heed the lessons of 1914.” By Germany FM 

Steinmeier. http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jan/27/never-again-first-

world-war … 

5. (Retweet) 

ECFR (@ecfr) – Tomorrow we will publish the 2014 edition of our European Foreign 

Policy Scorecard - watch this space! #ECFRscorecard	  

8 februari, 2014 

1. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – All eyes on Switzerland today and its referendum on 

immigration policies. Will it close its door to Europe? 
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http://www.swissholdings.ch/en/note-no-to-the-initiative-against-mass-

immigration.html … 

2. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – New UN report shows increase in civilians killed in 

Afghanistan. Overwhelmingly by anti-government groups. 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/Feb_8_2014_PoC-

report_2013-Full-report-ENG.pdf … 

3. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – In a 1992 referendum Switzerland rejected a EEA agreement 

with EU. Now the package of bilateral agreements is at risk. 

4. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – I would have loved to be able to better follow first TV debate 

between candidates in Afghan presidential election. 

http://www.tolonews.com/elections2014/videos/watch-first-afghan-presidential-debate-

full# … 

 

5. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – New massive rally at Euromaidan in Kiev. Ukrainians wants a 

decent and democratic government and European reforms. http://espreso.tv/stream  

6. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Opening to the West under attack by hardliners in Iran. And 

opening to Iran under attack by hardliners in the West. http://news.yahoo.com/insight-

nuclear-deal-heightens-tension-between-iran-president-

080834807.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=DTN+I

ran …: 
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7. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – Looks like there has been good progress in talks between 

IAEA and Iran in the last few days. 

http://www.iaea.org/newscenter/news/2014/iaea_iran090214.html#.UveARbVothI.twitter 

… 

8. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – EU will now examine implications for bilateral relations of 

coming Swiss restrictions on freedom of movement.”http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-14-96_fr.pdf … 

20 februari, 2014 

 

1. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – International pressure forces President Yanukovich into 

temporary truce. But is he ready for political and democratic solution? So far not. 

2. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – EU helping freedom fighters in Ukraine. 

http://blogs.telegraph.co.uk/news/cristinaodone/100260215/who-said-the-eu-is-useless-its-

helping-freedom-fighters-in-the-ukraine/ … 

3. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Starting my day in Stockholm with cabinet meeting. Then to 

Brussels for EU meeting on Ukraine. And then onwards towards Shanghai. 

4. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – Among everything else, our work for freedom on and of the net 

remains a priority. 
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http://www.circleid.com/posts/20140219_it_is_payback_time_government_of_sweden_o

n_internet_governance/ … 

5. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – Truly alarming development in Kiev. We repeat our call for all 

to avoid violence and for regime to initiate truly honest political process. 

6. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) –At least a good start of the talks with Iran on a comprehensive 

nuclear deal. Intense schedule coming months. 

http://eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140220_01_en.pdf … 

7. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – Wheels up for Brussels with Estonia FM @urmaspaet. I 

suspect meeting on Ukraine will be delayed. Troika mission in Kiev should be priority. 

8. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – I had very brief remarks as I arrived at the EU building here in 

Brussels. The situation is extremely serious. 

http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/video/arrival-and-doorstep-se-bildt821 … 

9. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Here my remarks to Swedish Parliament published also in 

Ukrainska Pravda. http://www.pravda.com.ua/articles/2014/02/19/7014861/ … 

10. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – EU decides as a matter of urgency on asset freeze and visa ban 

on those responsible for violence and excessive force in Kiev. 

11. (Tweet)  
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Carl Bildt (@carlbildt) – Scope of implementation of EU measures will be taken 

forward in light of developments in Ukraine. 

12. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – At our FM meeting here in Brussels we also gave total support 

to the political efforts of our three colleagues in Kiev. 

13. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – White House calls for Yanukovich to withdraw security forces 

from downtown Kiev and for protests to be peaceful. Would be important step. 

14. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Taking off on flights that hopefully will bring me some time 

tomorrow to Shanghai. But slightly tight with time after long Brussels meeting. 

15. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Leaving for China means going to an area where Twitter is 

blocked. A true shame. But you might not hear from me here for a couple of days. 

16. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – Did interview also with @cnn on Ukraine situation and 

possible moves forward after boarding the plane here in Munich. 

3 mars, 2014 

1. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) –Different trends in Iran at the moment, but loosening internet 

restrictions clearly an encouraging one. http://www.dw.de/irans-culture-minister-to-

loosen-internet-restrictions/a-17468301 … 

2. (Tweet) 
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Carl Bildt (@carlbildt) – Suspension of preparations for G8 Summit in Sochi in June 

clear political signal to Russia. http://m.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/02/g-7-

leaders-statement … 

3. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Soon wheels up for Brussels and emergency EU meeting. We 

must clearly condemn the Russian invasion of Ukraine on Crimea. 

4. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – My remarks to the media on entering building of emergency 

EU meeting on Russia and Ukraine. 

http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/extraordinary-foreign-affairs-council-

march-2014/arrival-and-doorstep-se-bildt822 … 

5. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – Moscow blocks Ukraine websites giving views different from 

the heavy state propaganda in Russia. A telling sign. 

http://www.themoscowtimes.com/article/495488.html … 

6. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Members of Russia Presidential Council on Human Rights 

consider invasion of Ukraine "completely inappropriate". 

http://www.reuters.com/article/2014/03/02/us-ukraine-crisis-russia-council-

idUSBREA210W720140302 … 

7. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – EU states that what we have seen from Russia against Ukraine 

is “aggression” 

8. (Tweet)  
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Carl Bildt (@carlbildt) – Did quick interview with @cnn after our EU meetings. 

Stressed also the grave threat of further Russian aggressive acts against Ukraine. 

9. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – And now wheels up back to Stockholm. We had a remarkable 

unity of views in EU today on gravity of actions Russia has taken against Ukraine. 

14 mars, 2014 

1. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Will start my day with EU Committee in Parliament, but at 

12:00 I'm giving a statement in Parliament on situation with Russia and Ukraine. 

2. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – Very worrying with deaths in Donetsk. Pro-Russia thugs very 

active. Important to avoid any provocation. 

3. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – Will give statement to Parliament on Russia and Ukraine now.  

4. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – Evidently no progress in talks about Russian actions in Ukraine 

in London today. So called referendum on Crimea goes ahead. 

5. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Ominous Russia statement after yesterday's events in Donetsk. 

Also total distortion of what really happened. 

http://www.kyivpost.com/content/ukraine/russia-says-it-has-right-to-intervene-in-donetsk-

after-clashes-339401.html … 

6. (Tweet) 
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Carl Bildt (@carlbildt) – Now we have the so called local defence groups in Crimea also 

deploying artillery. Clearly Russian forces. 

http://m.youtube.com/watch?v=vHE9Csb1WGQ&sns=tw … 

25 mars, 2014 

 

1. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Part of the work we do for nuclear security, safety and non-

proliferation. I'll talk about it at @NSS2014 today. 

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/International_140311.pdf 

… 

2. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Top EU officials with @StefanFuleEU to Kiev to help with 

implementation of the Association Agreement. http://ec.europa.eu/commission_2010-

2014/fule/headlines/news/2014/03/20140324_2_en.htm … 

3. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – Beautiful spring day in The Hague. Even a new brand of tulip 

has appeared for the @NSS2014 summit here. Delightful. pic.twitter.com/QKpqvpmrOb 

4. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – Also attractive setting for the informal discussion between all 

leaders here at @NSS2014 on our future work.  pic.twitter.com/31VDe58cFu 

5. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – Today, Latvia remembers the brutal deportations of more than 

40.000 persons to Siberia in 1949. http://www.latvia.eu/news/march-25-latvia-

commemoration-brutal-1949-deportations … 

6. (Tweet)  



Isabel Drewert 
Matilda Strömbom 

IMS, Stockholms Universitet 
 

67 
 

Carl Bildt (@carlbildt) – And now Netherlands PM Rutte sums up the most successful 

@nss2014 summit here. Critical steps for global security. pic.twitter.com/Jf1qasgT0m 

7. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – At @nss2014 we agreed to continue the work that has made 

our world a safer place during the last few years. 

https://www.nss2014.com/sites/default/files/documents/the_hague_nuclear_security_sum

mit_communique_final.pdf … 

8. (Tweet) 

Carl Bildt (@carlbildt) – PM Reinfeldt and myself writing in Ukrainskaya Pravda on the 

support we must all give Ukraine now. 

http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/03/25/7020276/ … 

9. (Tweet)  

Carl Bildt (@carlbildt) – And now it's time to take off to Riga and the state visit by King 

and Queen of Sweden starting there tomorrow. http://www.liveriga.com/en/  

10. (Retweet) 

Estonian Government )EstonianGovt@( – Men, women and children deported by Soviets 

to Siberia in 1949 were remembered today with candle lighting in Estonia 

pic.twitter.com/1gElcqdef4 

11.  (Retweet) 

SwedenArmsControl )SweArmsControl@( – Watch Swedish Foreign Minister @carlbildt 

video statement on the opening of the @NSS2014! 

https://www.youtube.com/watch?v=I513IlS8GlQ … #NSS2014 
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Svenska kontot – Period 13.10.01 – 14.03.25 

  

1 oktober, 2013 

1. (Konversation) 

SR Nyheter (@sr_nyheter) – Bistånd som ministerlön inte godkänt i kommitté 

http://dlvr.it/43tgqm  

Fredrik Lundh Sammeli (@lundhsammeli) – Något mer du missade att berätta @carlbildt? 

“@sr_nyheter: Bistånd som ministerlön inte godkänt i kommitté http://dlvr.it/43tgqm ” 

Carl Bildt (@CBildt) – @lundhsammeli @sr_nyheter DAC:s granskning av vårt bistånd 

kommer i morgon. Skriver att de fullt ut godkänner våra avräkningar.  

Fredrik Lundh Sammelli (@lundhsammeli) – @CBildt @sr_nyheter även valrörelsen 

2010?  

Carl Bildt (@CBildt) – @lundhsammeli @sr_nyheter Det är inte hela lönen som 

avräknas. Och även en valrörelsemånad sker självfallet arbete med biståndet. 

2. (Konversation) 

Anders Almgren (@AndersAlmgren) – Attityd & arrogans istället för sanning & 

saklighet: @carlbildt försökte lura allmänheten om UD:s lönebluff. Hur länge får han 

hålla på? 

Carl Bildt (@CBildt) – @AndersAlmgren Vänta med dina invektiv till i morgon. Då 

kommer DAC:s skriftliga utvärdering av vårt bistånd. 

3. (Retweet) 

Utrikesdepartementet (@Utrikesdep) – "Bistånd och avräkningar – en kort bakgrund" 

Kommunikationschef @CharlottaOM skriver på bloggen 

http://blogg.ud.se/blog/2013/10/01/bistand-och-avrakningar-en-kort-bakgrund/ … 

#bistånd #utvpol 
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4. (Konversation)  

Royne Soting (@RoyneSoting) – Bistånd som ministerlön inte godkänt i kommitté 

http://bit.ly/1aHT0vQ  Snacka om att @Cbildt har gått för långt! #svpol 

Carl Bildt (@CBildt) – @RoyneSoting Jodå, DAC skriftliga utvärdering godkänner våra 

avräkningar fullt ut. Det skriver de i alla fall. 

Royne Soting (@Royne Soting) – @CBildt ja det lär ju bli utrett så det är väl bara att 

vänta på det, man kan ju tolka saker olika. 

5. (Konversation) 

Jenny Nordberg (@nordbergj) – Ska ministerloner betalas med #bistand eller inte? 

Reglerna sager nej, men @carlbildt verkar ha sin egen tolkning: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5662225 … 

Carl Bildt (@CBildt) – @nordbergj DAC:s granskning av vårt bistånd blir offentlig i 

morgon. Skriver att vi helt följer reglerna för avräkningar. 

6. (Konversation) 

Urban Ahlin (@UrbanAhlin) – @CBildt @niklassvensson @lasseml hej Carl. Du kanska 

ångrar din tweet om att det "uppenbarligen" var enligt DACs regler? 

Carl Bildt (@CBildt) – @UrbanAhlin @niklassvensson @lasseml Nej. DAC:s 

granskning blir offentlig i morgon. Jag utgår från vad de skriver. 

Owe Nilsson (@owenil) – @CBildt @UrbanAhlin @niklassvensson @lasseml Hur då 

tolka detta? http://m.sverigesradio.se/artikel/5662225?programId=83 … 

Carl Bildt (@CBildt) – @owenil @UrbanAhlin @niklassvensson @lasseml Ja, det är en 

god fråga. Ekot driver sin egen linje. Jag utgår från DAC:s skriftliga rapport. 

Carolina Jemsby (@jemsby) – @CBildt @UrbanAhlin @niklassvensson @lasseml DACs 

granskning var köar innan #ekots avslöjande om #biståndslön 
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Carolina Jemsby (@jemsby) – @CBildt @owenil @UrbanAhlin @niklassvensson 

@lasseml Klar menar jag. DAC kände inte till #biståndslön då rapporten skrevs. 

Carolina Jemsby (@jemsby) – @CBildt @UrbanAhlin @niklassvensson @lasseml I 

DAC-rapporten hyllas Sverige. Men #biståndslön berättade aldrig #UD för DAC om. 

Carl Bildt (@CBildt) – @jemsby @UrbanAhlin @niklassvensson @lasseml Jag utgår 

från att DAC har full täckning för sin “hyllning” av Sverige vad gäller avräkningar. 

Owe Nil (@owenil) – @CBildt @UrbanAhlin Men enligt DAC:s ordf kände de inte till att 

statsrådslön räknats av. Som att recensera päron när man äter äpplen. 

Carl Bildt (@CBildt) @owenil @UrbanAhlin Jag kan bara utgå från att de har haft 

tillgång till samma offentliga material som andra. Där finns det med. 

Lars Larsson (@lasseml) – @CBildt @jemsby @UrbanAhlin @niklassvensson Vet ej om 

det var mot lr enl DAC. Har inte kunskapen. Men varför slutade UD räkna av lön i år? 

Carolina Jemsby (@jemsby) – @CBildt @UrbanAhlin @niklassvensson @lasseml Det 

tror jag med. Men de visste inte att ministerlön betalades m bistånd. Ni berättade inte. 

Carl Bildt (@CBildt) – @jemsby @UrbanAhlin @niklassvensson @lasseml Det 

betalades inte med bistånd. Många löner räknades dock som administration inom DAC-

ramen. 

Urban Ahlin (@UrbanAhlin) – @CBildt @owenil nähä, ingen pudel den här gången 

heller. Trots att det är uppenbart för alla att Bildt bluffar om att det var ok enligt DAC 

Staffan Landin (@staffanlandin) – @CBildt @owenil @UrbanAhlin ok vi tar det en gång 

till. Ministerlönen framgår inte av offentligt material, eller budgeten. Väldigt få > 

Staffan Landin (@staffanlandin) – @owenil @UrbanAhlin @CBildt > kände till. DAC 

gjorde det med all sannolikhet inte när de granskade. 

Carl Bildt (@CBildt) – @UrbanAhlin @owenil Ta det försiktigt innan Du sett fakta! 
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Urban Ahlin (@UrbanAhlin) – @CBildt @owenil så Erik Solheim chefen på DAC känner 

inte till fakta? Fakta är nog det vi alla trott. Regeringen insåg sitt fel och upphörde 

Urban Ahlin (@UrbanAhlin) – @CBildt @owenil upphörde med att betala ministerlön 

från biståndet. Och så struntade man i att fråga DAC och ville bara gömma alltsammans 

11 oktober, 2013 

1. (Konversation) 

Sjöhistoriska (@sjohistoriska) – @CBildt Vi känner igen den här målningen från våra 

samlingar! 

http://www.sjohistoriska.se/sv/Fordjupning/MarketStore/Foremal1/?msobjid=0014181&O

rigin=SM … 

Carl Bildt (@CBildt) – @Sjohistoriska Absolut! Sverige som handelsmakt över haven i 

gångna tider. 

2. (Konversation) 

Carl Bildt (@carlbildt) – We are doing our utmost to find out everything about today’s car 

bomb against our honorary consulate in Benghazi in Libya. Deeply worrying. 

Akaa (@akaa111) – @carlbildt Vad kan Sverige göra. Ska ni hitta förövarna? Tvivlar på 

att MUST gör någonting. #svpol 

Carl Bildt (@CBildt) – @akaa111 Vi utnyttjar alla de möjligheter vi har på att få klarhet 

i bakgrunden till attacken. Vi tar detta på största allvar. 

22 oktober, 2013. 

1. (Konversation) 

Owe Nilsson (@owenil) – De här försöken att sno åt sig historien, alltså. Alla vet ju att 

Axel Oxenstierna var sosse. 

Carl Bildt (@CBildt) – @owenil Snarare moderat classic, skulle jag tro. 
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2. (Tweet) 

Carl Bildt (@CBildt) – Och här skriver jag också på SVT Debatt om betydelsen av 

Östliga Partnerskapet. http://debatt.svt.se/2013/10/21/darfor-ar-eus-ostliga-partnerskap-

viktigt-for-sverige-och-eu/ … 

2 november, 2013 

1. (Konversation) 

Leo Erlandsson (@leoerlandsson) – @CBildt @carlbildt Hur kan det vara "föga 

sensationellt" att Sverige medverkar till internationell massövervakning?!! 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17769523.ab …  

Carl Bildt (@CBildt) – @leoerlandsson Om du läser artikeln så hävdas faktiskt inte det. 

Svensk verksamhet för Sverige under svensk lag. 

Leo Erlandsson (@leoerlandsson) – @CBildt Artikeln hävdar inte det. Däremot hävdar 

jag att Sverige sysslar med massövervakning vars resultat utbyts internationellt. #FRA 

2. (Konversation) 

Erik Lönroth (@erik_lonroth) – @carlbildt är det på ditt initiativ som FRA nu samarbetar 

med främmande makt i #massövervakning ? 

Carl Bildt (@CBildt) – @erik_lonroth Nej. Vi samarbetar i högst legitima och viktiga 

underrättelsefrågor. Nödvändigt och viktigt i dagens värld. 

3. (Konversation) 

Fredrik Olofsson (@frol_swe) – @CBildt om polisen registrerar var alla är och vad alla 

pratar om hela tiden, men lovar att bara ingripa mot brottslingar - är det rätt? 

Carl Bildt (@CBildt) – @frol_swe Nej, och det sker inte heller vare sig i detta eller annat 

sammanhang. Avlyssning måste ha stöd i lag och beslut i domstol. 

4. (Konversation) 
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Henrik von Sydow (@HenrikvonSydow) – Kämpa nu Falkenberg. Nästa år ska det vara 

två halländska fotbollsklubbar i Allsvenskan. @FFF_Live @HalmstadsBK 

Carl Bildt (@CBildt) – @HenrikvonSydow @FFF_Live @HalmstadsBK Ja, kämpa på! 

Och bry er inte om vad @OhlyLars säger! 

5. (Konversation) 

Carl Bildt (@carlbildt) – During WW2 Sweden was able to listen to German military 

and diplomatic cables and break the codes. It was of supreme importance to us. 

Peter Wolodarski (@pwolodarski) – @carlbildt Sverige ägnade sig knappast åt 

massavlyssning av vanliga medborgare. Möjligheterna helt andra i dag - och de 

missbrukas. 

Carl Bildt (@CBildt) – @pwolodarski Och vi ägnar oss inte åt massavlyssning nu heller. 

Caspian Rehbinder (@crehbinder) – Inte massavlyssning, bara övervakning av all 

datatrafik. "@CBildt: @pwolodarski Och vi ägnar oss inte åt massavlyssning nu heller." 

Tobias Gillberg (@tobias_gillberg) – Ska vi stänga möjligheten till avlyssning även för 

SÄPO? @crehbinder @CBildt @pwolodarski 

Caspian Rehbinder (@crehbinder) – @tobias_gillberg @CBildt @pwolodarski 

Övervakning i brottsbekämpande syfte är bra, men total och slentrianmässig övervakning 

är det inte. 

Carl Bildt (@CBildt) – @crehbinder @tobias_gillberg @pwolodarski Rätt. Och det är så 

systemet inom Sverige ser ut, trots allt som hävdas om motsatsen. 

Peter Wolodarski (@pwolodarski) – @CBildt enorm höstack med data byggs 

kontinuerligt upp. Sen kan man vid behov plocka ut det mesta om oss som individer. 

Oroande o orimligt. 

Carl Bildt (@CBildt) – @pwolodarski Handlar i så fall om datalagringsdirektivet. 

Brottsbekämpning i Sverige. Håller med om att det måste vara tydligt reglerat. 
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Daniel Wikander (@DanielWikander) – @pwolodarski Nej, men däremot öppnades 

många människors post i jakten på kommunister. @carlbildt @blisk 

Carl Bildt (@CBildt) – @DanielWiklander @pwolodarski @blisk Så var det. Och 

fortfarande kan ju s k tvångsmedel användas av polisen när det gäller särskilda brott. 

6. (Konversation) 

Anne Ramberg (@anneramberg) – Nu medger USAs utrikesminister J Kerry att 

avlyssningen gått för långt, men inte Sveriges regering @CBildt 

http://www.sydsvenskan.se/varlden/edward-snowden-villig-att-vittna-infor-

kongressen/ … 

Carl Bildt (@CBildt) – @anneramberg Var och en får väl tala för sig själv. Vårt ansvar 

gäller Sverige och dess skydd. 

13 november, 2013 

Inga inlägg 

24 november, 2013 

1. (Retweet) 

Mats Knutsson (@matsknutsson) – Hur viktig är nattens uppgörelse om Irans 

atomprogram? Given fråga när @carlbildt ikväll medverkar i #svtagenda kl 21.15 #svpol 

2. (Tweet) 

Carl Bildt (@CBildt) – Jag kommenterade avtalet med Iran i kvällens agenda. 

http://www.svt.se/nyheter/varlden/bildt-utan-avtalet-kunde-vi-fatt-nytt-krig … 

5 december, 2013 

Inga inlägg 

16 december, 2013 
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1. (Konversation) 

Carl Bildt (@CBildt) – @ProfessorsBlogg Stolligheter. Felaktigheter. Bludder. 

Prof. Ferrada de Noli (@ProfessorsBlogg) – To @CBildt: "Elegant" empty rebuttal. Say 

instead CONCRETELY what'd be erroneous in posts 

a)http://professorsblogg.com/2013/12/15/bildt_akim_snowden/ …& 

b)http://jinge.se/allmant/carl-bildt-sitter-i-styrelsen-for-det-spionforetag-i-usa-dar-

snowden-jobbade-tidigare.htm … 

Susanne Maier (@gerge42) – @CBildt @ProfessorsBlogg How was that again with 

Sweden`s alleged "neutrality" hm? All smoke and mirrors no? 

Prof. Ferrada de Noli (@ProfessorsBlogg) – @CBildt Jinge.se clarifies: "@CarlBildt was 

part of the network around BoozAllenH Holding's board at least until 

2006"http://jinge.se/bloggosfaren/snowdens-foretag-och-det-militarindustriella-

komplexet.htm … 

Carl Bildt (@CBildt) – @ProfessorsBlogg Fortfarande rappakalja. 

2. (Tweet) 

Carl Bildt (@CBildt) – @ProfessorsBlogg Bortsett från det faktum att uppgiften att jag 

suttit i den styrelsen är ren lögn. 

27 december, 2013 

1. (Tweet) 

Carl Bildt (@CBildt) – Svensk försvarskompetens viktig i världen. 

http://foi.se/sv/nyheter/Press …—nyheter/Nyheter/2013/Aret-som-gatt-FOI-utvalt-av-FN-

for-syrienproverna/ 

2. (Konversation) 

Anders Pihlblad (@Philblad) – Var femte riksdagsledamot kandiderar inte nästa år - jag 

kommenterar i Nyhetsmorgon lördag kl 8.15. #svpol #nymo 
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Carl Bildt (@CBildt) – @Pihlblad Ingen onormal siffra. Med den tar det ca 20 år att 

omsätta riksdagen i dess helhet. 

7 januari, 2014 

1. (Tweet) 

Carl Bildt (@CBildt) – “Insatserna för att få svenskarna fria har skett i det tysta.” 

http://bloggar.expressen.se/thomasmattsson/ 

18 januari, 2014 

1. (Konversation) 

Anders Lindberg (@anderslindberg) – Kompetens är en vit man: "Dessa män ska prata om 

muslimer" http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18198200.ab … #svpol 

Carl Bildt (@CBildt) – @anderslindberg Varför skall du plötsligt attackera Bosse 

Ringholm? Jag trodde han var en av Aftonbladets ledstjärnor… 

29 januari, 2014 

Inga inlägg 

9 februari, 2014 

Inga inlägg 

20 februari, 2014 

1. (Tweet) 

Carl Bildt (@CBildt) – Lämnar nu tyvärr för några dagar i Kina, vilket innebär att 

Twitter inte kommer att vara åtkomligt för mig. Ofrihet på nätet. 

2. (Tweet) 
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Carl Bildt (@CBildt) – Överlever regimen i Kiev? Allt mer tveksamt. Vad våldet må 

skapa är bräckligt och kort, och dör som en stormvind på stäppen bort. 

3 mars, 2014 

Inga inlägg 

14 mars, 2014 

1. (Tweet) 

Carl Bildt (@CBildt) – Här är vad jag just hade att säga i riksdagen om konflikten 

mellan Ryssland och Ukraina. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/62/41/62e55bc9.pdf … 

2. (Retweet) 

Sveriges Radio P1 (@sverigesradioP1) – Nu i P1: Ekots lördagsintervju med Carl Bildt 

om hur EU hantera Ukraina http://t.sr.se/1oJEOb7  @carlbildt @CBildt #ukraina 

#Ukraine 

25 mars, 2014 

Inga inlägg 


