
MAKTBAROMETERN 2018    1 

MAKTBAROMETERN  
2018



INNEHÅLL

Introduktion 3
Mäktigast på Twitter 4
Mäktigast på Facebook 9
Mäktigast på Youtube 14
Mäktigast på Instagram 19
Årets makthavare 24
Vår metodik 28
Bli medlem 30

Observera! Detta är en betalversion av Maktbarometern. Den 
innehåller fördjupad analys och mer data. Den får inte spridas vidare. 
Detaljerna kring vilken användningsrätt du och din organisation har 
till Maktbarometern ska medfölja vid leveransen av rapporten.  
Betalversionen möjliggör Medieakademins verksamhet. Vid citat  
av analys och siffror från Maktbarometern vänligen ange källa.

© Omslagsillustration: Mia Olofsson
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Maktbarometern är utgiven av den ideella organisationen 
Medieakademin som sedan 1997 arbetar för att fördjupa 
mediedebatten och ge mer utrymme för fria diskussioner om 
samhälle, politik och kultur. Maktbarometern är framtagen i 
samarbete med företaget TenFifty under ledning av Emanuel 
Karlsten, Gustav Martner och Anna Rosenqvist.
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OM MEDIEAKADEMIN
Medieakademin är en ideell förening, politiskt  
oberoende, vars syfte är att sprida kunskap om  
medielandskapet och öka kvaliteten på samtal och 
analyser av samhälle, politik och kultur. Vid sidan av 
Maktbarometern, rapporten som du just nu håller i din 
hand eller läser på din skärm, så gör Medieakademin 
även Förtroendebarometern, en årlig rapport som mäter  
svenskarnas förtroende för organisationer, företag, 
partier och samhällsinstitutioner. Förtroendebarometern  
görs av Medieakademins styrelsemedlemmar professor 
Henrik Ekengren Oscarsson, verksam vid Göteborgs 
Universitet, och Toivo Sjörén, Kantar SIFO i samråd 
med övriga styrelsemedlemmar.
 Medieakademin är vidare en av initiativtagarna 
till Mediedagarna i Göteborg (MEG) och arrangerar 
kontinuerligt nätverksmiddagar för att gynna samtal, 
kunskapsbildning och innovation inom medievärlden. 
Kontakta oss om du vill veta mer.
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MÄKTIGAST PÅ  
TWITTER

Bildkällor: Zara Larsson: pressbild, foto Dennis Leupold. • Carl Bildt: pressbild, foto Riksdagen. • Statement Festival: Amanda Andersson Ericsdotter, Rockfoto. • Jonas Gardell: pressbild, foto: Thron Ullberg.

”Att hänga på Twitter är som  
allt med mobiltelefonerna,  
beroendeframkallande.  
Tummens vana att scrolla  
varannan minut, ni vet, det  
har helt enkelt tagit tid att  
vänja sig av. Nu är jag färdig.”

Jonas Gardell

» Mycket har hänt under året, 
men vi kan se att Twitter  
primärt fortsätter positionera 
sig som platsen för information 
om nyheter och politik.
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Foto: Dennis Leupold

Sedan 2012 har Medieakademin kartlagt svenska 
Twitter. Det har varit unikt och viktigt eftersom 
det har kunnat klarlägga maktförhållanden och  
beskriva hur makt sprids och uppstår. Det är en av 
få globala plattformar som är öppna med sin data, 
men är samtidigt spretig och svår att sortera  
och hitta i. Vår Twitterbarometer fokuserar på 
räckvidd i form av svenska retweets och vilka som 
är svenska följare. Både de direkta följarna och vil-
ka svenskar som följer de svenska följarna. Är det 
krångligt? Kort sagt: Vilket svenskt inflytande som 
finns på svenskar på den globala plattformen Twitter.
 Mycket har hänt under året, men vi kan se att 
Twitter primärt fortsätter positionera sig som 
platsen för information om nyheter och politik. 
Nyhetsuppdateringar fungerar särskilt väl just här. 
 Viktigt att notera i årets lista är hur förra årets 
bronsmedaljör, Pewdiepie, tappat rejält. Det beror 
på att den svenska youtubern regelbundet raderar 
alla sina tweets, vilket gör att hans räckvidd i år 
inte går att mäta på ett rättvist sätt.

Ranking  
baseras på: 
• Antal svenska följare

• Följares följare

• Retweets bland 
 svenskar

1 4Zara Larsson
Kontonamn: zaralarsson
Svenska följare: 350041
Svenska följares följare: 56368649
Retweets: 579662
Förändring: +1

Svenska Dagbladet
Kontonamn: SvD
Svenska följare: 153529
Svenska följares följare: 33124138
Retweets: 27010
Förändring: +8

Foto: Riksdagen

2 4

3 6

Carl Bildt
Kontonamn: carlbildt
Svenska följare: 345264
Svenska följares följare: 52944755
Retweets: 107231
Förändring: −1

SVT Nyheter
Kontonamn: svtnyheter
Svenska följare: 101290
Svenska följares följare: 30089223
Retweets: 50131
Förändring: +8

Expressen
Kontonamn: Expressen
Svenska följare: 134867
Svenska följares följare: 34822556
Retweets: 58289
Förändring: +7

Dagens Nyheter
Kontonamn: dagensnyheter
Svenska följare: 163022
Svenska följares följare: 31281838
Retweets: 26149
Förändring: +9
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Detta är en förhandsvisning av Medieakademins 
betalversion av Maktbarometern. Betalversionen 
innehåller detaljerad data, analyser och intervjuer 

och kan beställas på medieakademin.se
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INLÄGGSTOPPEN
Av svenskar på svenska
Poster inom mätperioden, engagemangssiffror avläst i september 2018.  
Resultatet är totalsiffror och inkluderar därmed eventuell internationell publik.

1

2 3

Sverige låg illa till inför herrarnas 
kval till fotbolls-VM, så Alexander 
ville understryka hur omöjligt det 
såg ut. När Sverige otippat vann 
fick Alexander, med 315 följare, 
se sin tweet explodera. Men 
några bussar blev det aldrig. 
Däremot en av tidernas mest 
retweetade svenska tweets.

Ingvar Kamprad somnade in och när svenska Ikea la 
ut nyheten på Twitter fick det givetvis stor spridning. 
Rimligtvis fick denna tweet även hjälp av internationella 
retweets.

Jesper Sipola, med 176 följare, la ut en video som han 
hade snott från SVT:s Vem vet mest junior. En självsäker 
Leon spexade i klippet och tweeten blev årets näst 
mest retweetade.
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Detta är en förhandsvisning av Medieakademins 
betalversion av Maktbarometern. Betalversionen 
innehåller detaljerad data, analyser och intervjuer 

och kan beställas på medieakademin.se
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Detta är en förhandsvisning av Medieakademins 
betalversion av Maktbarometern. Betalversionen 
innehåller detaljerad data, analyser och intervjuer 

och kan beställas på medieakademin.se
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Detta är en förhandsvisning av Medieakademins 
betalversion av Maktbarometern. Betalversionen 
innehåller detaljerad data, analyser och intervjuer 

och kan beställas på medieakademin.se
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Detta är en förhandsvisning av Medieakademins 
betalversion av Maktbarometern. Betalversionen 
innehåller detaljerad data, analyser och intervjuer 

och kan beställas på medieakademin.se
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Detta är en förhandsvisning av Medieakademins 
betalversion av Maktbarometern. Betalversionen 
innehåller detaljerad data, analyser och intervjuer 

och kan beställas på medieakademin.se
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Detta är en förhandsvisning av Medieakademins 
betalversion av Maktbarometern. Betalversionen 
innehåller detaljerad data, analyser och intervjuer 

och kan beställas på medieakademin.se



Detta är en förhandsvisning av Medieakademins 
betalversion av Maktbarometern. Betalversionen 
innehåller detaljerad data, analyser och intervjuer 

och kan beställas på medieakademin.se
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Detta är en förhandsvisning av Medieakademins 
betalversion av Maktbarometern. Betalversionen 
innehåller detaljerad data, analyser och intervjuer 

och kan beställas på medieakademin.se
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Detta är en förhandsvisning av Medieakademins 
betalversion av Maktbarometern. Betalversionen 
innehåller detaljerad data, analyser och intervjuer 

och kan beställas på medieakademin.se
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Detta är en förhandsvisning av Medieakademins 
betalversion av Maktbarometern. Betalversionen 
innehåller detaljerad data, analyser och intervjuer 

och kan beställas på medieakademin.se
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Detta är en förhandsvisning av Medieakademins 
betalversion av Maktbarometern. Betalversionen 
innehåller detaljerad data, analyser och intervjuer 

och kan beställas på medieakademin.se
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Detta är en förhandsvisning av Medieakademins 
betalversion av Maktbarometern. Betalversionen 
innehåller detaljerad data, analyser och intervjuer 

och kan beställas på medieakademin.se
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Detta är en förhandsvisning av Medieakademins 
betalversion av Maktbarometern. Betalversionen 
innehåller detaljerad data, analyser och intervjuer 

och kan beställas på medieakademin.se
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Placering 
2017

Placering 
2018

Förändring Namn Kontonamn Svenska 
följare

Antal svenska 
”gilla” per post

Svenska  
kommentarer

1 1 0 Joakim Lundell joakimlundell 717112 54153 2055

2 2 0 Therése Lindgren thereselindgren 642825 40092 2108

3 2 1 Jonna Lundell sessano 648596 48118 1286

4 4 0 Tova Helgesson tovahelgesson 484489 44403 3462

5 ny Situationer situationer 472206 37323 2534

28 6 22 Zlatan Ibrahimović iamzlatanibrahimovic 1755697 36421 610

10 7 3 Lucas Simonsson lucas_simonsson 484089 22665 1516

6 8 −2 Linn Ahlborg linnahlborg 465565 45287 514

5 9 −4 David Hellenius davidhellenius 645579 22135 451

13 10 3 Språk För Alla sprakforalla 276582 13211 932

29 11 18 Filip Dikmen filipdikmen 239945 14253 1039

14 12 2 Linnéa Claeson assholesonline 221369 18642 622

71 13 58 Jonas Fagerström jonasfagerstrom 267823 14693 406

52 14 38 Mia Skäringer Lázár miaskaringerlazar 350278 13692 295

39 15 24 Carl Déman carldeman 246417 13232 484

74 16 58 Helen Torsgården helentorsgarden 190393 24237 565

8 17 −9 Batman Lundell hundenbatman 308583 24298 197

18 ny Mirza Bico ellentvshow 287200 8585 955

19 19 0 Victor Beer victorbeer 209233 14768 399

16 20 −4 Ben Mitkus benmitkus94 242565 11921 384

21 ny Nattid nattid 181868 20079 414

529 22 507 theoz theozofficial 176464 17130 513

26 23 3 Klas Eriksson claerence 214913 12394 359

15 24 −9 HundenAffe hundenaffe 216928 23865 200

36 25 11 Vlad Reiser vladreiser 188414 12657 388

221 25 196 Avicii avicii 486741 7336 280

41 27 14 Bianca Ingrosso biancaingrosso 622902 26517 120

67 27 40 PewDiePie pewdiepie 284367 14896 159

29 ny Svenska Uttryck © svenskauttryck 172608 12906 490

7 30 −23 Kristina 'Keyyo' Petrushina keyyo 376859 14438 141

23 31 −8 Anders Bagge andersbagge1 378714 8974 170

17 32 −15 LAKI lovisak97 231231 11674 196

11 33 −22 Wilma Holmqvist wilmaholmqvist 412301 20057 112

12 34 −22 Samir Badran samirbadrans 518672 10911 136

20 35 −15 Thomas Sekelius thomassekelius 219282 11944 161

9 36 −27 Lisa Jonsson misslisibell 443966 8778 143

60 37 23 Alexander Petrovic grannenalex 201197 8793 205

58 38 20 Alexander Hermansson rackaralex 369872 10064 134

48 39 9 Marabou marabousverige 207348 5261 521

59 40 19 Zara Larsson zaralarsson 287839 16238 95

33 41 −8 Amanda Edmundsson® amandaedmundsson 128532 15727 269

18 42 −24 Manfred manfrederlandsson 246800 7349 156

24 43 −19 Emil Beer eemilbeer 175052 11524 163

64 43 21 Charlotte Kalla kalla_87 155688 13855 170

45 ny Familjen Lundell lundellhuset 119413 20278 295

45 ny Mirabell Lundgren Stenhoff mirabell.lundgren 125305 13688 295

47 ny VILLFARELSER™ villfarelser 199567 8661 155

47 48 −1 Clara Henry glasclara 303152 15840 85

42 49 −7 Pernilla Wahlgren pernillawahlgren 308782 9167 98

50 ny BLIN danielnorlin 126839 6815 630

51 ny Carina Berg carinalillyberg 224636 7383 109

55 52 3 Britt Johanna Öholm jhuannas 161196 14872 104

171 53 118 Johanna Ljungqvist yayanaomi 233006 9368 89

25 54 −29 Felix Sandman felixsandman 136307 8442 204

61 55 6 Gustav Björklund bjorklundgustav 158374 11693 123

101 56 45 Jonte Borg jonteborg 178324 8096 134

230 57 173 relatable and funny posts cohmedy 184597 7876 125

58 ny julia bergman juliabergman_ 131096 10854 152

59 ny Danjal Malaka danjalxclusive 103018 8892 339

418 60 358 Henrik Lundqvist hank30nyr 161435 12047 98

Detta är en förhandsvisning av Medieakademins 
betalversion av Maktbarometern. Betalversionen 
innehåller detaljerad data, analyser och intervjuer 

och kan beställas på medieakademin.se
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Detta är en förhandsvisning av Medieakademins 
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och kan beställas på medieakademin.se
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Detta är en förhandsvisning av Medieakademins 
betalversion av Maktbarometern. Betalversionen 
innehåller detaljerad data, analyser och intervjuer 

och kan beställas på medieakademin.se
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Bildkälla: Jocke & Jonna: pressbild Viasat.

ÅRETS  
MAKTHAVARE

Detta är en förhandsvisning av Medieakademins 
betalversion av Maktbarometern. Betalversionen 
innehåller detaljerad data, analyser och intervjuer 

och kan beställas på medieakademin.se
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Detta är en förhandsvisning av Medieakademins 
betalversion av Maktbarometern. Betalversionen 
innehåller detaljerad data, analyser och intervjuer 

och kan beställas på medieakademin.se
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Detta är en förhandsvisning av Medieakademins 
betalversion av Maktbarometern. Betalversionen 
innehåller detaljerad data, analyser och intervjuer 

och kan beställas på medieakademin.se
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VÅR METODIK
Maktbarometern är en statistisk analys av räckvidds- 
och engagemangsdata från sociala media-konton. 
Analysen görs i syfte att ta reda på vilka konton, 
personer och innehåll som har störst spridning i 
fyra av de största sociala plattformarna i Sverige.

Maktbarometern är en oberoende analys
Medieakademin är en ideell organisation som är 
politiskt obunden och är oberoende och neutrala 
mot olika kommersiella aktörers intressen. Vi har 
sponsorer som stödjer våra verksamhetsmål, men 
låter naturligtvis inte dessa på något sätt påverka 
metodik eller slutsatser. I styrelsen för Medieakademin 
sitter journalister och forskare liksom analytiker och 
representanter för olika delar av mediebranschen.

Vi som arbetat med Maktbarometern
Ansvariga för Maktbarometern är Medieakademins 
styrelse. Styrelsemedlemmarna Emanuel Karlsten, 
Gustav Martner och Anna Rosenqvist har varit styr-
grupp för Maktbarometern 2018. Datainsamling 
och dataanalys har gjorts av styrgruppen i samarbete 
med företaget TenFifty.

Datakällor
För att göra Maktbarometern använder vi oss av 
ett flertal datakällor. Tredjeparts-tjänster som Social 
Bakers och CrowdTangle har kombinerats med 
egen så kallad “skrapning” för att kvalitetssäkra 
och komplettera rådatan. I de fall som dessa tjänster 
inte kunnat ge oss komplett och kvalitativ data 
över konton har vi manuellt sammanställt komplet-
terande listor på konton, till exempel genom att titta 
på influencerbolagens egna hemsidor, Guldtubens 
vinnarlistor, artiklar om ämnet i branschpress,  
influencerkonton som nämns i undersökningar, 
eller andra publikationer av till exempel Svenskarna 
och Internet och Statens Mediaråd. Vi bedömer 
det som att vi har en komplett lista på samtliga 
stora svenska konton (med runt 10 000 följare eller 
mer), men vill alltså understryka att arbetet att hitta 
konton bara delvis baseras på data direkt från  
sociala medier-plattformarnas API:er/tredjeparts-
tjänster och i och med den manuella kompletteringen 
vi tvingats till att göra på grund av tjänsternas  
begränsning av API- och data-access finns naturligtvis 
en risk att vi missat att ta med relevanta konton i 
bedömningen. 

Mätperiod
När vi i metodik-beskrivningen säger ”under 2018” 
syftar vi på perioden vi har tankat in rådata från.  

Mer exakt är tidsperioden mellan 26 juni 2017  
till 26 juni 2018. Detta för att ge oss tid till data- 
behandling och kvalitetssäkring samt för att följa 
vår tidsserie (föregående Maktbarometer mätte 
juni 2016 till juni 2017). Värt att notera: För de konton 
som slutligen hamnade i toppen av respektive lista 
gjordes en manuell kontroll inför presentationen av 
Maktbarometern i september 2018 för att kontrollera 
att inga radikala förändringar skett.

Val av sociala media-plattformar
För Maktbarometern 2017 valde vi att undersöka 
Twitter, Facebook, Instagram och Youtube. Valet 
av dessa plattformar baseras på att de är bland de 
största när svenskarna anger vilka sociala medier 
de använder (källa: Svenskarna och Internet) och 
att de har en arkitektur som gör att olika konton/
sidor är mätbara och jämförbara. Vår ambition och 
önskan är att i framtiden utöka Maktbarometern 
med fler plattformar. 

Rankingmetod, Twitter:
Twitter är den plattform som Medieakademin 
arbetat med längst (se Twitter-barometern som 
gjorts sedan 2012). I Maktbarometern utgick vi från 
topplistan från Twitterbarometern 2016 (cirka 300 
konton), laddade ned data för dessa och även alla 
användare som dessa i sin tur följer. Vi tog sedan 
de svenska användare med flest totalt antal följare 
och laddade ned deras följare.
 Denna process gav oss några miljoner potentiella 
svenska användarkonton. För de konton med flest 
antal svenska följare räknade vi sedan ut: 1) Antal 
svenska följare 2) Antal svenska följares följare 3) 
Retweets av svenskar som personen fått det senaste 
året.
 Topplistan räknades sedan ut som summan av  
de tre rankingarna, där våra tre rankingmått vägdes  
samman (rankingplacering 1 + rankingplacering 
2 + rankingplacering 3 = total ranking). På så sätt 
har vi fått en sammanvägd indikation av hur många 
följare en person har, hur “viktiga” dessa följare är 
samt hur Twitter-gemenskapen värderar det som 
personen skriver.

Rankingmetod, Facebook:
Vi har kartlagt tiotusentals Facebooksidor som 
antingen anger att de är från Sverige, eller skriver 
på svenska. Vi sorterade sedan dessa, i de fall det 
var möjligt, utifrån andel svenska gillare/följare. Vi 
samlade samtliga data från de kartlagda sidorna, 
summerade antal reaktioner på de poster som 



MAKTBAROMETERN 2018    29 

publicerats under mätperioden och gjorde en 
bedömning av hur stor andel av reaktionerna som 
var svenska. I begreppet “reaktioner” inkluderar vi 
såväl likes som andra emojisar man kan välja som 
reaktion på en post. En manuell kompletterande 
mätning gjordes sedan för att täcka upp för konton 
som inte är angivna som “svenska” men som vi via 
manuell analys av språk och antal svenskar bedömer 
som viktiga distributörer av svenskt innehåll.
 Motsvarande metod som beskrivits för att ranka 
på Twitter gjordes sedan för Facebook, men de tre 
rankingmått vi använder oss av var: 1) Antal svenska 
gillare 2) Antal reaktioner från svenskar 2) antal 
delningar gjorda av svenskar 3) antal kommentarer 
från svenskar.

Rankingmetod, Youtube:
Vi utgick från våra datakällors topplistor och listade 
de största Youtube-konton i Sverige baserat på antal 
visningar. Konton som gjort färre än två videos 
under året räknades inte. Andel svenskar i publiken 
för ett Youtube-klipp är mycket svårt att avgöra, 
eftersom denna data inte gjorts tillgänglig för oss. 
Därför har vi manuellt avgjort samtliga Youtubers 
huvudsakliga språkbruk som en utgångspunkt 
för räckvidd bland svenskar. Vidare har många 
Youtubers konton även på till exempel Twitter 
och Facebook, och i de fallen överförde vi andel 
svenskar därifrån och viktade räckvidd på Youtube 
på det sättet. Om vi inte  
kunde hitta svenskhet på det sättet gjorde vi istället 
en normalbedömning utifrån ett medelvärde, där 
vi har ett sådant värde för klipp på svenska och 
ett annat värde för klipp på engelska och andra 
språk. I flera fall har vi också kontaktat ansvarig för 
Youtube och erbjudit dem att bidra med sin egen 
statistik över antalet svenskar de når.
 Motsvarande metod som beskrivits för att ranka 
på Twitter gjordes sedan för Youtube, men de tre 
rankingmått vi använder oss av var: 1) Antalet likes, 
viktat efter förmodad andel svenskar 2) Antal kom-
mentarer, viktat på samma sätt 3) Antal visningar, 
viktat på samma sätt.

Rankingmetod, Instagram:
Via olika datakällor och manuellt arbete fick vi fram 
en bruttolista på över 4 700 Instagram-konton som 
vi kunde sluta oss till är de största bland svenskar. 
Även i fallet med Instagram är det svårt att få tag 
i data kring vilka av dessa som är svenska, så med 
hjälp av samma metod som beskriven på Youtube,  
kompletterad med en manuell “sampling” av 
språkkommentarer på inlägg, så har vi gjort en 
bedömning av procentandel svenskar bland följare 
och reaktioner.

 Motsvarande metod som beskrivits för att ranka 
på Twitter gjordes sedan för Instagram, men de tre  
rankingmått vi använder oss av var: 1) Antalet följare, 
viktat efter förmodad andel svenskar 2) Antal  
kommentarer/post, viktat på samma sätt 3) Antal 
likes/post, viktat på samma sätt. Vi valde här att 
vikta följare eftersom de har större betydelse  
för vilken spridning ett instagramkonto får, och  
därmed dess inflytande.

Rankingmetod, totallistan
För varje rankinglista för de fyra sociala medierna, 
delades en poäng ut, enligt 1 / (ranking ^ 0.5),  
vilket modellerar att inflytande faller enligt Zipfs lag.  
Exponenten 0.5 beräknades från hur likes/reaktioner 
faller med ranking på de olika medierna.
 Denna formel används för att modellera att någon 
som rankas #1 på ett medium och #100 på ett 
annat, rimligen har mer inflytande än någon som 
rankas #5 på första mediet och #95 på det andra.
 Vi kopplade sedan, delvis manuellt, ihop konton 
från de fyra sociala medierna, för att summera ihop 
poängen till en totallista. Vi har alltså manuellt 
säkerställt att till exempel en Youtuber som kallar 
sig något annat på Instagram får en totalpoäng som 
stämmer med deras totala räckvidd. I de fall som 
en person agerar med eget Instagram-konto men 
är del av till exempel en humorgrupp med flera 
medlemmar på Youtube så har vi valt att koppla 
samman de största kontona på respektive plattform.
 I slutpoängen viktades varje plattform enligt 
statistik från Svenskarna och Internet 2017, som 
beskriver hur stor andel svenskar som använt olika 
tjänster på Internet. Youtube fick en vikt på 86%, 
Facebook 74%, Instagram 53% och Twitter 25%.
 Har du frågor om vår metodik eller förslag till 
förbättringar? Eller vill du ha en större insyn i vår 
mätdata och få en djupare insikt i hur makt  
distribueras i sociala medier – kontakta oss gärna.
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VÅRA SPONSORER

BLI MEDLEM
Medieakademin är en ideell förening, politiskt och religiöst oberoende, vars 
syfte är att sprida kunskap om medielandskapet och fördjupa kvalitativa samtal 
och analyser av samhälle, politik och kultur. Våra rapporter finansieras av våra 
stödmedlemmar som jobbar mot samma mål: Ökad kunskap och bättre samtal 
om media och makt.
 Huvuddragen i våra rapporter är tillgängliga för alla, men till våra medlemmar 
ger vi djupare analyser och mer data. Vidare innebär medlemskap i Medieakademin 
att man bjuds in till våra middagar där vi diskuterar politik, mediemakt och fram-
tidsscenarios (ofta med speciellt inbjudna gäster). Medlemskapet innebär också 
att man får biljetter till MEG/Bok & Biblioteksmässan och vi erbjuder även våra 
medlemmar föreläsningar i anslutning till att rapporterna släpps.
 Om du och ditt företag/organisation vill bli en del av vårt initiativ och gynna 
ett mer informerat och datadrivet samtal om makt och medier – bli medlem nu! 
Kontakta Anna Rosenqvist (anna.rosenqvist@valentin.se) eller Gustav Martner 
(gustav@digitalreliance.org)


