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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, Anna Rosenqvist och Fredrik Idestål.
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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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ALLT BLÅARE 
Svenska Twitter har blivit alltmer politiskt och det är högern som tydligast 
vunnit mark. Artisterna, men framför allt de etablerade komikerna, har 
flytt och bland de 15 största på Twitter är det bara tre som är någon typ 
av icke-politiska influencers, lika många är sportkonton. Bland de som ökat 
rejält under de senaste fyra åren finns högerdebattören Katerina Janouch 
som i år ökat med 54 placeringar till plats 24.

Foto: Wikipedia Creative Commons

TWITTER
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En nyhet i årets Twitterbarometer är att vi 
har lagt till “gilla” som mått. Tidigare har vi 
bara mätt retweets, följare och följares följare, 
men i takt med att Twitter gjort om “favorit-
märkning” till “hjärtan” har dess betydelse 
också ökat. Användare retweetar mindre och 
hjärt-markerar mer. Det innebär dock inga 
dramatiska förändringar för resultatet. Framför 
allt är det tre konton som gynnas av det: Greta 
Thunberg, som skriver Sveriges mest “gillade” 
twitterinnehåll, men även Spotify och Pewdiepie 
klättrar på grund av det nya måttet.  
 Greta Thunbergs höga placering på listan är 
också unik. Det finns ingen annan som på bara 
ett år kommit från ingenstans och lagt sig på 
topp tio. Hon har flest retweets och flest likes, 
men halkar ner något på grund av det lite lägre 
antalet svenska följare och svenska följares 
följare.

Ranking  
baseras på: 
• Antal svenska följare

• Följares följare

• Retweets bland 
 svenskar

• Gilla-markeringar 

KOMIKERSLUT
Jonas Gardell har “slutat” Twitter minst tre gånger, 
men är fortfarande kvar. Det gör honom unik, 
eftersom det inte finns någon annan traditionell 
komiker i topp 100. Att jämföra med 2016 då det 
fanns fyra komiker enbart i topp 10. Den enda 
andra komikern som är kvar nu är Johanna  
Nordström, som började sin lysande komikerkarriär 
på just Twitter. 

POLITIKERTÄTT
Twitter är politiskt, och tittar vi på den absoluta 
toppen så är de varandras motsatser. Carl Bildt #2 
och Jonas Sjöstedt (#5), men kanske viktigare: Carl 
Bildt och Hanif Bali (#6). Det var när Bali kritiserade 
Bildt som deras gemensamma parti fick nog och 
drog in Balis uppdrag.

Foto: Dennis Leupold

1

Zara Larsson
Kontonamn: zaralarsson
Svenska följare: 165970

Svenska följares följare: 31740574
Retweets: 722295

Förändring: 0

Foto: Riksdagen
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Carl Bildt
Kontonamn: carlbildt

Svenska följare: 169761
Svenska följares följare: 138543908

Retweets: 92574
Förändring: 0

Zlatan Ibrahimović
Kontonamn: Ibra_official
Svenska följare: 159583

Svenska följares följare: 17561935
Retweets: 525043

Förändring: +8
Foto: Pressbild, Bethard
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SVENSKA TWITTERS HÖGER-GIR

Svenska Twitter har gjort en kraftig politisk sväng på bara tre år, och det är högern 
som tydligt vunnit mark. I en ny, unik kartläggning blir trenden tydlig.  

Medieakademin har varje år konstaterat att Twitter 
är en ankdamm – med mäktiga ankor. Det vill säga, 
Twitter är en liten plattform, men samtalen här har 
stor bäring utanför Twitter. Framför allt i politisk 
mening.  
 Men något har hänt. Vi har noterat förändringen 
genom åren, sett allt fler politiska högerskribenter 
ta plats. I år har vi därför mätt och kartlagt för-
ändringen över tid. Det vi ser är en kraftig politisk 
högerförskjutning av svenska Twitter.
 Medieakademin började mäta de 15 största på 
Twitter redan 2012 och fram till 2016 såg Twitter 
ungefär likadant ut:

TWITTER 2016 TOPP 15
Ftg/Myndigh
6,7%

Höger
6,7%

Influencer
60,0%

Journalistik
20,0%

Sport
6,7%

Det var Carl Bildt som den enda politiska twittraren, 
Zlatan, ett gäng neutrala journalister/medier, men 
framför allt olika varianter av influencers: artister,  
komiker och internetstjärnor. På många sätt var Twitter  
en spegling av hur kändisvärlden var sammansatt.
 Spola fram till idag och bilden är helt annan.

TWITTER 2019 TOPP 15
Ftg/Myndigh
7,1% Höger

28,6%

Vänster
7,1%

Influencer
21,4%

Journalistik
14,3%

Sport
21,4%

De högerpolitiska rösterna utgör nu den största 
gruppen i svenska Twitters topp. Artisterna, men 
framför allt de etablerade komikerna, har flytt 
och bland de 15 största på Twitter är det bara tre 

som är någon typ av icke-politiska influencers, lika 
många är sportkonton. Oberoende medier och 
journalister (som inte skriver om sport) finns nu 
bara två. Och visst – vänsterpolitiska röster finns 
också, men bara en bland de 15 största (Jonas 
Sjöstedt).
 Men om vi breddar, räknar in fler placeringar?  
Då kan vi tyvärr bara jämföra med 2017, som var 
första året som Medieakademin mätte djupare än 
topp 15. Och tittar vi på 2017 års topp 100 ser vi 
ett Twitter som precis började politiseras.

TWITTER 2017 TOPP 100
Höger
13,1%

Vänster
9,1%

Influencer
32,3%

Journalistik
28,3%

Sport
11,1%

Ftg/Myndigh
6,1%

2017 började högerrösterna ta mer plats, men 
här fanns också en ansenlig mängd vänsterröster. 
Fortfarande var influencers den största gruppen, 
följt av neutrala mediekonton.
 Men på bara två år fick vi ett helt nytt Twitter-
landskap:

TWITTER 2019 TOPP 100
Ftg/Myndigh
10,0%

Höger
25,0%

Vänster
12,0%

Influencer
18,0%

Journalistik
22,0%

Sport
13,0%

De politiska Twitter-kontona utgör nu 37 procent 
av Twitters hundra största svenska konton. Medan 
vänsterrösterna på tre år ökat med knappa tre  
procentenheter, har högerrösterna nästan fördubblats.  
I denna nya topplista har också sportkonton och 
myndighets- och företagskonton ökat – på bekostnad 
av rösterna från oberoende journalistiska konton. 
Under samma tid har även flera av de klassiska  
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kändisarna långsamt backat ut ur rummet, tillsammans 
med internetkändisar, de vi kallar influencers.
 Resultatet är en ankdamm som tydligt skiftat 
karaktär – och politisk färg. Det har betydelse  
för etablissemangets samtal, och mediernas  
rapportering. Och därmed också för hur vi  
uppfattar det offentliga samtalet.

FÖRTROENDEBAROMETERN
I Medieakademins Förtroendebarometern kan vi 
se spår av vad det här kan ha för betydelse. Twitter 
har generellt lågt förtroende bland svenskarna, 
men bland de som känner stort eller ganska stort 
förtroende ser vi att de som röstar höger är fler.

PROCENTUELLT FÖRTROENDE 
FÖR TWITTER 

Vänster

Mycket stort 
förtroende

8

6

4

Ganska stort 
förtroende

Höger SD

Generellt sett är förtroendet för alla slags medier 
klart lägre bland framför allt Sverigedemokraternas 
väljare och tenderar att vara högre bland rödgröna 
partiers anhängare. Medieförtroendet har politi-
serats under senare år vilket lett till ett bibehållet 
eller ökat förtroende för medier bland människor 
med hjärtat till vänster, samtidigt som förtroendet 
minskat bland personer med hjärtat långt till höger. 
Men som vi ser här ovan var förtroendet för Twitter 
i Förtroendebarometern 2019 något högre bland 
Allianspartiernas väljare (7 procent med stort  
förtroende) och Sverigedemokraternas väljare  
(7 procent med stort förtroende) än bland de 
rödgröna partiernas väljare (4 procent med stort 
förtroende). Med hjälp av Förtroendebarometerns 
framtida mätningar kommer vi att fortsätta 
undersöka om politiseringen av innehållet  
på Twitter hänger ihop med svenskarnas  
förtroende för plattformen.

Definitioner 
• Högerröster* – personer eller  
 partier som tydligt deklarerat  
 politisk hemvist som höger. 

• Vänsterröster – personer eller  
 partier som tydligt deklarerat  
 politisk hemvist som vänster. 

• Journalistik – personer eller  
 redaktioner som inte har en  
 uttalad politisk hemvist  
 (exklusive sport).

• Sport – Utövare, personer eller  
 redaktioner som har en sport- 
 profil. 

• Influencers – Artister, komiker  
 eller internetpersonligheter  
 utan uttalad politisk hemvist.

• Företag/myndighet – Organisation,  
 företag eller myndighet utan  
 uttalad politisk hemvist.

*Här ryms både Sverigedemokrater 
och Centerpartister, Carl Bildt och 
Hanif Bali, Annie Lööf och Katerina 
Janouch. Det finns alltså inom  
högerrösterna en bredd från liberala 
till starkt invandringskritiska.
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MILJÖENGAGEMANGET ÖKAR
Djurens Rätt har som enda miljö- 
organisation legat på Facebook- 
listans tio-i-topp under de tre åren 
som vi gjort vår mätning. Näst 
störst har Världsnaturfonden varit  
(i år på plats 39). I år har klimat- 
aktivisten Greta Thunberg tagit 
sig in från ingenstans till plats 28, 
vilket naturligtvis är en enaståen-
de prestation. Djurrättsalliansen 
är en annan organisation som 
har ökat: 33 placeringar upp och 
ligger därmed på plats 103. Natur-
skyddsföreningen har gått upp 21 
placeringar till plats 124. De som 
står upp för djur och natur verkar 
ha vind i seglen på Facebook.

Foto: Jonas Persson / jonaspersson.nu

FACEBOOK
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Förändringarna i årets lista beror till största del 
på att det varit riksdags- och EU-val under vår 
mätperiod. Politiska partier har gått starkt fram 
och bäst har det gått för Sverigedemokraterna 
som klättrat 20 placeringar (#14). 
 Årets raket är Greta Thunberg som på knappt 
ett år klättrat upp till #22. En annan nyhet är 
elkraftingenjören och Linköpingsbon Diyari 
Mahmouds konto Halal Komedi (#55). Den färska 
komikern bakom kontot bryter trenden att se 
Instagram och Youtube som primära plattformar. 
Kanske handlar det om att han är något äldre  
(33 år) än Youtube-generationen, och därför ser  
Facebook som primär plattform. I övrigt präglas 
årets lista av medier och företag som riktar sig 
just mot en äldre publik. 
 Alla stora hopp på listan görs av viralsajter som 
intensifierat tävlingen om publiken. 

Ranking  
baseras på:  
• Antal svenskar som  
 “gillar” sidan

• Antal svenska delningar  
 av innehåll från sidan

• Antal reaktioner på  
 innehåll från sidan  
 (likes, hjärta, arg  
 emoji och så vidare)

• Antal svenska  
 kommentarer på  
 sidan

SIDOR ELLER GRUPPER?
Inte heller i år räknar vi  
Facebookgrupper, eftersom 
det bara är helt öppna grupper 
som tillåter datainsamling. Men 
det är viktigt att notera att 2019 
var året då vi såg den största 
Facebookgruppen någonsin 
växa fram: Bensinupproret 2.0. 
På några månader växte den 
från noll till 630 000 medlemmar. 
Det är unikt och signalerar hur 
folkrörelser nu tar form.

EXPRESSEN VILL LYFTA 
EGNA VARUMÄRKET
Expressen tappar förstaplatsen, 
men ligger nu med två sidor i 
topp. Det är deras viralsajt  
Omtalat som är omgjord till  
“Expressen story”. Expressens 
båda sidor har under året postat 
totalt 18 000 poster, ungefär 
hälften var, och nästan alltid  
samma artikellänkar, vilket ger 
dem dubbel chans att tränga 
igenom algoritmerna.

KOMMENTARER ÄR  
DET NYA GULDET
Sorterar man årets lista utifrån 
kommentarer ser man att ute- 
slutande viralsajter toppar.  
Det indikerar hur viktigt just 
kommentarer har blivit för den 
som vill nå igenom Facebooks 
föränderliga algoritmer

Newsner
Svenska gillare: 516045

Svenska reaktioner: 12553874
Svenska delningar: 3246951

Svenska kommentarer: 1257457
Förändring: +1

Uppskattat
Svenska gillare: 457972

Svenska reaktioner: 7991056
Svenska delningar: 1952915

Svenska kommentarer: 1250671
Förändring: +2

Expressen
Svenska gillare: 485690

Svenska reaktioner: 7656673
Svenska delningar: 899311

Svenska kommentarer: 1065015
Förändring: -2

1 2 3
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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

http://medieakademin.se
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I år kröns en ny drottning: Therése Lindgren. 
Efter år på pallplats har hon nu tagit över tronen 
som svenska sociala mediers mäktigaste. Det är 
med liten marginal, men ändå tydligt: Det här har 
varit Therése Lindgrens år. 
 Årets raket är Greta Thunberg. Lika oväntat 
som hon dök upp, lika väntat var det att hon 
skulle slå sig in på Maktbarometerns lista när vi 
såg hennes framfart under året. På listan finns 
även andra raketer – influencern Anis Don Demi-
na har gjort ett otroligt starkt år där hans delta-
gande i Melodifestivalen säkert bidragit. 
 Från och med i år har vi gjort en justering i hur 
vi viktar samman resultaten. Tidigare har Makt- 
barometern viktats utifrån hur många svenskar 
som enligt “Svenskarna och Internet” någon 
gång använt respektive sociala media-plattform, 
men i år har vi gått till att basera viktningen på 
samma undersökningsmått på “veckoanvänd-
ning”. Vi tror att detta ger en rättvisare bild  
över makt och inflytande. Det innebär dock att 
Twitters inflytande minskar i totallistan efter-
som endast 11 procent av svenskarna använder 
Twitter varje vecka. Även Youtubes inflytande 
blir mindre, då det är betydligt fler som tittar 
på Youtube någon gång per år än som tittar 
varje vecka. Viktningen mellan Facebook och 
Instagram påverkas dock inte nämnvärt. 

Ranking  
baseras på:  
• Varje person, medie,  
 organisation eller  
 grupp får räkna ett  
 konto per kanal. 

• Det största kontot på  
 varje kanal får poäng,  
 som sedan  viktas  
 utifrån hur ofta den  
 kanalen används  
 i Sverige, per vecka.  
 En placering på  
 Twitter får därför 11%,  
 Instagram 49%, Youtube  
 51%, Facebook 65%.

• I de fall olika konton  
 på en lista står bakom  
 ett gemensamt  
 konto på en annan  
 lista får de en gemen- 
 sam placering på  
 totallistan (t ex JLC  
 och Jocke & Jonna),  
 eftersom t ex en  
 gemensam Youtube- 
 kanal bara kan räknas  
 en gång. Samma sak  
 gäller för till exempel  
 Newsner och Noted  
 media - bara en sida  
 per kanal räknas in på  
 totallistan.

Therése Lindgren Jocke & Jonna JLC

1 2

Foto: Theo dor Vinlöf N

yl
én
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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 
medlemmar 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, Anna Rosenqvist och Fredrik Idestål 
har varit styrgrupp för Maktbarometern 2019. Data- 
insamling 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 kvalitets- 
säkra och komplettera rådatan. I de fall som dessa 
tjänster inte kunnat ge oss komplett och kvalitativ 
data över konton har vi manuellt sammanställt 
kompletterande 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-platt-
formarnas 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 2019” 
syftar vi på perioden vi har tankat in rådata från. 
Mer exakt är tidsperioden mellan 15 juli 2018
till 15 juli 2019. Detta för att ge oss tid till data- 
behandling och kvalitetssäkring samt för att följa 
vår tidsserie (föregående Maktbarometer mätte 26 
juni 2017 till 26 juni 2018). 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 föränd-
ringar skett.

Val av sociala media-plattformar
För Maktbarometern 2019 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 poten-
tiella svenska användarkonton. För de konton 
med flest antal svenska följare räknade vi sedan 
ut: 1) Antal svenska följare 2) Antal följares följare 
3) Retweets av svenskar som personen fått under 
mätperioden. 4) Antal likes personen fått under 
mätperioden.
 Topplistan räknades sedan ut som summan 
av de tre rankingarna, där våra fyra rankingmått 
vägdes samman (rankingplacering 1 + ranking- 
placering 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.
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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 
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 utgångs- 
punkt 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 nor-
malbedömning 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- 
kanalen 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 
och 4) antal prenumeranter viktat på samma sätt.

Rankingmetod, Instagram:
Via olika datakällor och manuellt arbete fick vi fram 
en bruttolista på över 7 500 Instagramkonton 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.

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 2018, som 
beskriver hur stor andel svenskar som använt olika 
tjänster på Internet varje vecka. Youtube fick en 
vikt på 51%, Facebook 65%, Instagram 49% och 
Twitter 11%.
 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 
framtidsscenarios (ofta med speciellt inbjudna gäster). Medlemskapet innebär 
också att man får biljetter till 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)
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