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Inledning 
 
Aitellu jobbar med mediebevakning och medieanalyer. Som ett led i 
ett arbete med att förbättra möjligheterna att filtrera i bevakningar  
och analyser av sociala medier började vi titta på hur vi kunde skilja 
ut svenska (eller andra nationaliteters) twitterkonton.  
Under 2011 kom också Twitter Census, en rapport om Twitter i 
Sverige utförd av Hampus Brynolf och Intellecta Corporate, som 
adresserade samma frågor. Twitter Census (Brynolf, 2011) landade i 
att det fanns 91 316 svenska twitterkonton per december 2010. Den 
undersökningen kittlade vår nyfikenhet och vilja att ta fram hur 
många det blivit under 2011. Vidare kom .SEs rapport Svenskarna 
och Internet 2011 (Olle Findahl, .SE Internetstatistik, 2011) där 
resultaten från deras intervjuundersökning pekade mot att 7 % av 
svenska folket använder Twitter men att inte mer än 2 % gör det 
dagligen. De siffrorna eggade oss ytterligare att ta reda på hur det 
verkligen ligger till.  
Arbetet med att sortera ut vilka twitterkonton som kan tillskrivas 
svenskt var i gång.  

Sammanfattning 
 
Det finns, i december 2011, 153 131 svenska twitterkonton. Det är 
dock långt ifrån alla som kan kallas aktiva. Den 1/12 2011 hade  
63 801 twittrat1 senaste veckan och ytterligare 23 089 senaste 30-
dagarsperioden.  Det är också en liten del som står för flertalet 
följare2 och vänner3.   
 

Metod 
 
Vi ville veta hur många twitterkonton som kan tillskrivas epitetet 
svenskt. Med svenskt menar vi att personen eller organisationen 
bakom kontot skall vara baserad i Sverige eller skriva på svenska. För 
att ta reda på det har vi kombinerat två metoder för att få ett så 
säkert resultat som möjligt. Genom att titta både på inställningar för 
geografisk plats och en metod som bygger på språkigenkänning har 
vi ett underlag där vi kan säga att vi täcker in merparten av svenska 
twitterkontona. Ett svenskt twitterkonto definieras genom att det 
antingen: 
 
 
 
 
 

                                                             
1
 Skrivit meddelande på Twitter 

2
 Prenumeranter på ett twitterkontos meddelanden, eng. followers 

3
 De konton ett twitterkonto följer, eng. Friends 

http://intellectawebb.se/wp-content/uploads/2011/02/Twittercensus.pdf
https://www.iis.se/docs/SOI2011.pdf
https://www.iis.se/docs/SOI2011.pdf
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1. Har angett Sverige, Sweden, eller någon av 20 svenska 
städer eller platser (inklusive vanliga förkortningar som 
sthlm och gbg) i sin location4. Vi har valt bort några 
platser, till exempel Lappland, som vi vet finns i fler 
länder än Sverige. 

2. Har skrivit sin presentation (bio) på svenska. 
 
128 591 konton identifierades på sin location och de resteranden 24 
540 på sin presentation (bio). 
 

Så här har vi gjort 
För att identifiera språk gjorde vi en mycket enkel kontroll, där vi ser 
om de har skrivit minst två olika av de 112 vanligaste svenska orden, 
där vi har filtrerat bort ord som också är vanliga på engelska, 
franska, spanska, norska eller danska. Genom stickprov av ca 150 
slumpmässiga konton som identifierades på sin bio kunde vi se att 
språkanalysen tog med två norska texter. Eftersom 24540 / 150 * 2 
= 326 (0.2% av våra insamlade konton), kan vi även efter hänsyn till 
felmarginal i samplingen säga att andelen utländska konton som 
kommit med av misstag i språkanalysen bör vara under 1 %. 
 
För att få fram alla konton har vi börjat med ett startkonto 
(@fnedrik), identifierat om kontot är svenskt, enligt ovan och sedan 
tittat på kontots 100 senast tillagda vänner och rekursivt gjort 
samma analys på vänner och vänners vänner. 
 
Det är svårt att uttala sig om mörkertalet, men med denna metod 
missar vi svenskar som inte angett location och samtidigt skrivit en 
presentation som är  
 

1.) på annat språk än svenska  
2.) väldigt kort eller tom.  

 
Vi missar dessutom de som inte följs av några andra svenskar. Man 
kan tänka sig små isolerade öar av svenskar, vars enda kontakt med 
omvärlden är genom utländska twittrare, eller inte alls. 
 
Vi har inte ännu laddat ned alla tweets och språkanalyserat dem. Vi 
har inte heller gjort ett separat anrop där vi tittat på kontots följare, 
eftersom det ger fler utländska spamkonton och färre intressanta 
konton per anrop, jämfört med att titta på vänner. Av samma skäl 
har vi bara tittat på de 100 senaste tillagda vännerkontona för varje 
svenskt konto, eftersom att gå igenom alla vänner kräver fler anrop 
och dessutom ger dålig utdelning per anrop för de som följer 
extremt många. 
 
Självklart är det så att det finns en felmarginal, men som vi ser det är 
den ganska liten. 
 

                                                             
4
 Angiven geografisk plats i inställningarna för twitterkontot 
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Resultat 
 
Det finns 153 131 svenska twitterkonton. Det är det justerade 
resultatet vi fick fram när vi gjorde vår undersökning, i 
månadsskiftet november/december 2011. Vårt första resultat gav 
147 995 stycken konton men efter en del justeringar i vår sökning 
hittade vi alltså 6 136 ytterligare svenska twitterkonton. 
Anledningen att vi hittade fler är att vi helt enkelt utökade antalet 
svenska städer och platser vi sökte på.  
 
Själklart ville vi, när vi tagit fram alla dessa konton, titta på fler 
egenskaper hos de svenska twitterkontona. Vi har valt att 
presentera några utvalda egenskaper här. Vi har fler resultat och alla 
är välkomna att höra av sig till oss med frågor. 
 

Aktiva konton 
Vi vill börja med att säga att aktiv är ett relativt begrepp. Aktiviteten 

i de svenska twitterkontona är ett intressant ämne då det egentligen 

säger mer än hur många konton som finns. Vi menar att har det 

aldrig skrivits ett tweet eller att man inte skrivit ett tweet inom det 

senaste kvartalet är användaren inte aktiv. Vi har också gjort 

antagandet att ett konto är aktivt om det twittrat den senaste 

veckan. Där emellan finns en gråzon. Därför har vi valt att 

presentera resultaten om aktiva konton som en uppradning där 

läsaren själv får avgöra vad som är ett aktivt konto eller inte.  

18 112 har aldrig twittrat (eller tweetat) eller har ett privat konto5. 

13 540 konton har inte twittrat sedan innan årsskiftet 2010/2011. 

19 737 konton har inte twittrat sedan innan 1 september 2011. 

101 747 konton har skrivit något på Twitter efter 1 september 2011 

fram till 1 november 2011. 

Av de 101 747 konton som twittrat tremånadersperioden 

innan vår undersöknings utgångspunkt har  

16 135 har twittrat under tremånadersperioden men inte 

under november 2011. 

23 089 ytterligare konton har twittrat under november 2011 

månad men inte sista veckan i november. 

                                                             
5
 Ett privat konto är ett konto där utomstående inte tillåts läsa vad som 

skrivs. 
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62 518 har twittrat sista veckan i november 2011. 

Vi har tittat på om kontot någonsin skrivit något och när det gjorde 

det sist. Vi har inte tittat på frekvensen av tweets. Det innebär att av 

de 101 747 konton som twittrat i september, oktober och november 

2011 kan ha gjort det en gång eller flera. Det förtäljer inte vårt 

material. Det förtäljer inte heller hur många som bara läser och 

använder Twitter som en omvärldsbevakning. 

 

Det genomsnittliga kontot. Och medianen. 
Det är stor skillnad på medeltal och median när vi tittar på hur de 

svenska twitterkontona ter sig. Det beror på att det är en liten del av 

kontona som står för en stor del av aktiviteten.  

Mediankontot 

har skapat 69 tweets 

har 20 följare 

har 39 vänner  

Medelkontot 

har skapat 687 tweets 

har 164 följare  

har 134 vänner 

 

Extremkonton 
Det finns förstås en del konton som avviker från medelkontot. Vi har 

sammanställt lite fakta de som sticker ut mest. 

Det konto som producerat flest tweets har twittrat 352 633 gånger. 

Det verkar dock vara så att det är autogenererade tweets som 

publiceras i det kontot. Följ @MrFyhr om ni är nyfikna. 

Det tidigast registrerade kontot i Sverige vi hittat registrerades 22/7 

2006. Kontot är @dahnielson om ni vill följa en veteran. 

493 134 följare har det konto som är följt av flest. Det är @notch 

som är så populär. Dagens (2012-01-12) siffra är hela 554 554 (!)  

Nummer 2 och 3 i listan över de som har flest följare kommer 

@battlefield med 245 279 och @spotify med 203 995 
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Vilka är det som twittrar i Sverige? 
Vi har med stor nyfikenhet tittat på vad som skrivs i de svenska 

twitterkontonas presentationer. Vilka är de 153 131 svenskar som 

twittrar? Eller åtminstone vad skriver de som twittrar i sin bio? 

När Twittercensus släpptes i början av 2011 började vår nyfikenhet 

på hur de twittrande svenskarna utmärker sig. Vårt antagande var 

att de är en teknik och medieintresserad grupp som är intresserad 

av kommunikation. Kanske är de också fler i storstadsregioner 

tänkte vi. De siffror vi tagit fram kan ge en indikation på hur den 

svenske twittraren ser ut. 

Vi börjar med den geografiska tillhörigheten. I sin presentation på 

Twitter kan man med fritext skriva en geografisk plats. Det innebär 

att man kan skriva Stockholm eller Göteborg men också lokala 

kvarter, små byar eller påhittade platser. När vi tittat på de stora 

städerna har vi tittat på stadsnamnet, förkortningen och eventuella 

engelska skrivelser men inte lokala delar, förorter, när- eller 

sammanväxta städer. Oavsett hur man mäter har 

Stockholmsområdet i särklass flest twittrare följt av Göteborg och 

Malmö. 

Sveriges 10 största städer & antal twittrare 
Stockholm  39 096 (Stockholm, Sthlm) 

Göteborg  10 164 (Göteborg, Gbg, Gothenburg) 

Malmö  5 291 (Malmö, Malmoe)  

Uppsala  3 066 (Uppsala) 

Västerås 1 156 (Västerås, Vasteras) 

Örebro 1 513 (Örebro, Orebro) 

Linköping 1 591 (Linköping, Linkoping) 

Helsingborg 1 229 (Helsingborg, Hbg) 

Jönköping 1 366 (Jönköping, Jonkoping, Jkpg) 

Norrköping 919 (Norrköping, Norrkoping, Nkpg) 

 

Journalister, redaktörer och frilansare 
Twitters betydelse i PR-sammanhang diskuteras ofta. Ska företag 

och organisationer ha konton och vad är nyttan? I den diskussionen 

tycker vi att det är intressant att titta på vilken kontaktyta Twitter är 
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för nå ut till exempelvis journalister. Vi har tittat på hur många som 

anger orden som kan härröras till journalistyrket och de stora 

mediehusen. Vi vet inte med säkerhet om det är så att personen 

bakom kontot är journalist för att h*n anger det i sin bio men vi 

tycker ändå att det ger en fingervisning. 

Följande antal nämner respektive ord i sin presentation: 

Journalist   1 702 

Reporter  405 

Skribent  345 

Frilansjournalist 155  

Frilansskribent  47 

Redaktör  405 

Vi tittade också på de olika medierna och mediehusen.  

Följande antal nämner respektive ord i sin presentation: 

Expressen  98 

GT 30 

Kvällsposten 8 

Aftonbladet 124 

DN 63 

SvD 55 

GP 35 

Sydsvenskan 62 

SVT 258 

TV 4 131 

P3 87 

Vi kan göra antaganden utifrån de ovan presenterade siffrorna. Det 

är nästan 3 000 som angett journalistiska yrkesrelaterade ord eller 

medier i sin presentation. Den vanligaste presentationen på Twitter 

anger vad man jobbar med, var man jobbar eller vilket intresse som 

personen bakom har. Självklart hittar vi inte alla journalister eller de 

som jobbar med de stora svenska nyhetsmedierna, det finns säkert 

fler och alla som anger ovanstående ord jobbar inte med journalistik 
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eller media. Men vi tycker ändå att siffrorna kan få styrka att Twitter 

kan vara en viktig PR-kanal. 

 

PR, kommunikation och reklam 
Det intresserade oss också hur många som anger kommunikation 

eller PR-relaterade begrepp i sin bio.  

Följande antal nämner respektive ord i sin presentation: 

Kommunikation 822 

Kommunikatör  319 

Informatör  190 

PR  738 

Copywriter  240 

AD  177 

Reklam  195 

 

Företag och organisationer på Twitter  
Vi vill börja med att säga att det är svårt att säga hur många av de 

svenska twitterkontona som är förvaltade av ett företag eller en 

organisation. Men det finns några saker som utmärker ett konto där 

det inte är en privatperson som skriver. Ett av dem är ordet vi. I en 

presentation om en (1) person skrivs sällan ordet som syftar till att 

man är flera som står bakom. Det är en tankelek från vår sida, men 

återigen, det kan ge en fingervisning. 

Det finns 4 355 svenska twitterkonton som anger ordet vi i sin 

presentation.  

Det finns ett liknande resonemang kring ordet våra. Det indikerar 

att det fler än en röst bakom tweetsen i kontot. 

Det finns 333 svenska twitterkonton som anger ordet våra i sin 

presentation.  

Ett annat är ordet officiella. Många twitterkonton vill utmärka att 

det är den riktigta rösten för till exempel ett varumärke. 

Det finns 210 svenska twitterkonton som anger ordet officiella i sin 

presentation. 
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Bloggar och bloggare 
Vi hade en tes att det var vanligt att göra ”reklam” för sin blogg i sin 

presentation samtidigt som vi trodde att det är vanligt att de som 

twittrar bloggar.  

Det första antagandet föll. Det är i vilket fall bara 1 834 svenska 

twitterkonton som anger orden blog, blogg eller bloggar i sin 

presentation. 

Det är dock drygt 4 500 som anger en www och/eller http-adress. 

Men tyvärr har vi ingen möjlighet att veta om det är bloggar eller 

inte. 

Därför fick vi inte i den här datan något stöd för våra teser om 

twittrare och bloggar.  

Slutsatser och reflektioner 
 

Vi har med vår undersökning fått reda på vårt huvudsyfte, att ta 

reda på hur många svenska twitterkonton det finns och vilka de är. 

Dessutom har vi kunnat finna en massa intressanta egenskaper hos 

de svenska twittrarna. Våra antaganden har ställts på ända lika ofta 

som de bekräftats. I vår rapport har vi presenterat en liten del av de 

data vi kan ta fram och vi kommer att fortsätta att hitta spännande 

fakta om de svenska twitterkontona.  

Vi kan enkelt plocka fram fler förekomster av ord och vi tittar på att 

ta fram mer data om det som skrivs i de svenska kontona. Det blir 

nästa rapport. Finns det specifika frågor är det bara att höra av sig 

till oss! 

Den här rapporten inleddes med att nämna två andra rapporter som 

berört ämnet och som väckt vår nyfikenhet, Twitter Census och 

Svenskarna och Internet 2011. Våra metoder skiljer oss åt men det 

finns en del intressanta saker att titta på.  

I Svenskarna och Internet 2011 finns siffror som inte alls 

överensstämmer med våra. Enligt rapporten är 7% (663 670) av det 

svenska folket användare av Twitter ibland och 2% (189 620) gör det 

dagligen. Det är långt mycket högre siffror än vad det finns svenska 

twitterkonton. En anledning till det är givetvis metoden. Svenskarna 

och Internet 2011 stödjer sig på en enkätundersökning där ett urval 

av svenskarna får svara år efter år. Vi tror att det är urvalsmetoden 

som gör att det är en så mycket högre andel där.  

Twitter Census, däremot, överensstämmer mycket mer med de 

siffror man kan förvänta sig ett år efter den rapportens data togs 

fram. Våra rapporter är inte jämförbara men de pekar i samma 

http://intellectawebb.se/wp-content/uploads/2011/02/Twittercensus.pdf
https://www.iis.se/docs/SOI2011.pdf
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riktning. Vi kan också skriva under på den analys som gjordes i 

rapporten. 

 

Några iakttagelser 
Twitter ökar. Det är ett media, eller kommunikationsplattform, som 

ökar i betydelse. Antalet användare tycks öka och aktiviteten likaså. (Vi 

jämför med Twitter Census. Vi vet med säkerhet när vi gör om vår 

undersökning nästa år.) Twitter omnämns i traditionella nyhetsmedier 

allt oftare och vi ser att fler etermedier uppmuntrar till användning av 

Twitter i sina program. Men Twitter är fortfarande litet i Sverige. 

Många konton men få användare. Liksom Twitter Census ser vi att det 

är många passiva konton bland de svenska twitterkontona. Det kan 

vara så att många bara läser vad andra har skrivit utan att skriva men 

en stor del av kontona har liten aktivitet både vad gäller följare och 

vänner. Många har dessutom varit aktiva ett slag för att sedan sluta. 

Många journalister på Twitter. Om vi gör antagandet att de som 

nämner ord som är yrkesrelaterade till journalistyrket och/eller till de 

stora nyhetsmedierna i Sverige är verksamma inom området har vi 

många som är aktiva i medielandskapet på Twitter.  

Twitter är störst i storstadsregionerna. Nästan 26 % av de svenska 

twitterkontona har angett Stockholm i sin location. Och slår vi samman 

Stockholm, Göteborg och Malmö har vi 35 % av alla svenska 

twitterkonton och då har vi inte räknat med hela regionerna. Gör vi det 

stiger siffran troligtvis en bit till.  

Osorterade data 
 

Här är några data vi tagit fram men inte satt i något egentligt 

sammanhang. 

983 nämner social media eller sociala medier i sin presentation.  

816 har angett entreprenör eller entrepreneur 

140 har angett grafisk design 

281 har angett innovation eller innovativ 

1031 har angett digital 

669 har nämnt Justin Bieber 

40 har nämnt Lady Gaga 

17 har angett elektriker 
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103 har nämnt ”mina tweets är mina egna” 

10 har nämnt ”söker nytt jobb” 

24 har nämnt ”nytt jobb” 

401 nämner kommunen, kommun eller kommuns 

19 anger minister 

527 anger lärare 

 

 

 

 

 

Har du frågor? 
Hör av dig till oss: 

Sarah Johansson,  

0768-717533, sarah@aitellu.com  @sarahsmind på Twitter 

David Fendrich,  

 0735-02 66 56, david@aitellu.com @fnedrik på Twitter 

 
 

Aitellu AB, Vasaplatsen 2, 411 34 GÖTEBORG, 
 Tel: 031-10 77 40, Fax: 031- 799 38 39, info@aitellu.com, www.aitellu.com @aitellu 

mailto:sarah@aitellu.com
mailto:david@aitellu.com
mailto:info@aitellu.com
http://www.aitellu.com/
http://www.twitter.com/aitellu

