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Den transnationale offentlighed i 
Øresundsregionen

#Øresund og #greatercph på Twitter

Norden er ikke blot et geografisk område. Det er også en række lande, der har grænsere-
gioner mod hverandre, og er der én ting vi ved omkring disse regioner, så er det at jour-
nalistik bestemt ikke flyder frit over grænsen. Nærmere gælder det modsatte som oftest. 
Derfor er den transnationale offentlighed begrænset. Men sagen kunne tænkes at være en 
anden, hvis man ser på det sociale medie Twitter, hvor både politikere og journalister er 
at finde i store tal. Dette studie undersøger Øresundsregionen på Twitter, og giver et bud 
på, hvilken horisontal europæisering, der foregår i en digital ad hoc offentlighed her.

Der mangler ikke studier af Twitter og politik 
i almindelighed. Et af de nyeste litteraturstudi-
er1 viser blandt andet, at Twitter-brugere ikke 
er repræsentative, men nærmere en elite be-
stående af politikere, journalister og politisk 
interesserede. Studiet finder også, at der er en 
overvægt at Twitter-studier fra USA og Stor-
britannien samt at der kun eksisterer få studier 
af Twitter i de nordiske lande. Blandt de skan-
dinaviske politikere er Twitter mindre popu-
lært blandt danske politikere end deres svenske 
og norske kolleger. Danmark er det land, hvor 
Twitter bruges mindst af politikerne.2

Den digitale offentlighed
I takt med udbredelsen af sociale netværks-
medier som Facebook og Twitter, har forskere 
påpeget, at netop denne type medier kunne 
være med til at sikre et mere inkluderende de-

mokrati. Men der findes kun begrænset forsk-
ningsmæssigt belæg for denne optimisme.3

Dette skyldes, at en digital offentlighed 
må tænkes anderledes end den, som kan 
udledes fra Habermas klassiske tanker.4 Et 
af de vigtigste argumenter her er nemlig, at 
grundstenen omkring offentlighedsbegre-
bet er, at deltagere skal have adgang for at 
være i stand til at deltage i offentligheden.5 
Det er ofte kritiseret, at konceptet ”adgang” 
på ingen måde kan overføres til tanken om 
at alle borgere har denne adgang.6 På nogle 
områder ændrer sociale medier de spille-
regler, der gælder i de traditionelle medier, 
som Habermas klassiske tanker centrerer 
sig omkring. I traditionelle medier er der en 
bestemt medielogik,7 hvor bestemte elitære 
kilder og emner (og køn) ofte repræsenteres8 
og ofte adskiller den dagsorden der er på de 
sociale medier sig fra den som man finder i 
de traditionelle medier.9 Men selvom sociale 
medier er lettere at trænge igennem på for de 
yngre, ukendte politikere,10 og sociale medier 
i princippet giver muligheder for at alle kan 
deltage i debat,11 kan dette ikke nødvendigvis 
oversættes til at den brede adgang per defi-
nition fører til en mere oplyst, inkluderende 
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og handlekraftig offentlighed. Ikke mindst 
fordi det er nødvendigt at adskille ’adgang’ 
fra ’deltagelse’ og ’interaktion’.12 Adgangen til 
en digital offentlighed er ikke ensbetydende 
med, at flere deltager i offentligheden gennem 
en evt. øget grad af interaktion. I et studie af 
kommentarer på Facebook blev det konklu-
deret, at selvom Facebook-brugerne deltager 
i debatten er der ikke nogen indikation af 
en egentlig fælles offentlig diskussion med 
et egentligt mål; selvom der er meget debat 
er der få nye synspunkter og kun sporadisk 
kritik af medierne og magteliten.13 

Disse forbehold omkring adgangen og ind-
holdet på de sociale medier til trods, er det 
nødvendigt at slå fast, at i internetalderen er 
input-delen af den digitale offentlighed blevet 
særdeles mangfoldig og voluminøs. Der er 
adgang for borgere, organisationer, firmaer, 
politikere og interessenter, og der er mulighed 
for øget deltagelse og interaktion, og dette har 
konsekvenser, da der bag ved disse mekanis-
mer ligger virksomheder, der profiterer på at 
give denne adgang. Dette manifesteres i sær-
deleshed ved, at de sociale medier personali-
seres, således at den enkelte bruger oplever sin 
egen version af offentligheden.14

I forhold til personalisering er det dog også 
relevant at se på én af de andre teknologiske 
byggesten til den digitale offentlighed; nemlig 
hashtagget. Et hashtag kan ses som en katego-
riseringsmekanisme,15 og gennem denne kate-
gorisering indgår den enkelte bruger både ved 
at skabe og læse indhold i forskellige dele af 
den digitale offentlighed, som man kan kalde 
for ad hoc offentligheder.16

Skabelsen af disse ad hoc offentligheder 
gennem hashtags er selvfølgelig dynamisk, og 
brugerne kan indgå i mange ad hoc offentlig-
heder på én og samme tid.17 Groft sagt kan 
man betragte hele indholdet af Twitter som én 
stor, global digital offentlighed, som inddeles

i mange mindre bidder af offentligheder ved 
brugen af hashtags.

Øresundsregionen
Først og fremmest er Øresundsregionen en 
geografisk afgrænset del af Danmark og Syd-
sverige. I regionen bor der ifølge Ørestat ca. 
3,8 millioner mennesker i og omkring den 
danske hovedstad og Skåne-området. Den 
geografiske fordeling af beboerne er dog ikke 
ligelig. Omkring 2/3 af indbyggerne i regionen 
bor på den danske side af Øresund.

Øresundsregionen er politisk funderet i 
Øresunds-komiteen, der har været en poli-
tisk enhed siden 1964,19 hvilket gør den til 
den næstældste af de mange Euro-regioner, 
der findes i den Europæiske Union. Det var 
dog først i 1990’erne at den danske og svenske 
regering blev enige om at opføre Øresunds-
broen, som formelt blev indviet i år 2000 og 
som siden har været hjørnestenen i Øresunds-
regionen.20 Siden indvielsen af Øresundsbro-
en har regionen set fremvæksten af et fælles 
arbejdsmarked og –arbejdsstyrke, hvor mange 
indbyggere vælger at leve på den ene side af 
broen og arbejde på den anden. Desværre har 
vi endnu til gode at se en fremvækst af egentlig 
fælles Øresundskultur eller -offentlighed.21 I 
det seneste studie på området konkluderes 
det, at der kun findes megen sporadisk medie-
dækning af Øresundsregionen i de traditionel-
le medier,22 og at den europæiseringstendens 
der kan findes i Øresundsregionen bedst kan 
beskrives som svag horisontal europæise-
ring,23 men også at interessen fra Sverige mod 
Danmark er større end vice versa.24

Europæisering i medierne
Nyhedsmedierne spiller en vigtig rolle i op-
bygningen af transnationale regioner,25 og i de 

Greater Copenhagen eller Øresundsregionen? 

I 2015 blev Øresunds-komiteen formelt omdøbt til Greater Copenhagen and Skåne Comitte, og Øre-
sundsregionen dermed også formelt omdøbt til Greater Copenhagen-area. I denne artikel anvendes 
kun begrebet Øresundsregionen. Spørgeskemaundersøgelser omkring tilhørsforholdet til regionen 
viser et fald i tilhør efter det nye navn.18
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studier der findes af Øresundsregionen gives 
mediernes rolle da også en del opmærksom-
hed.26

Ud fra idéen om nationalstaten som et 
forestillet fællesskab27 og mediernes rolle i 
opbygningen og forståelsen heraf, er det vig-
tigt at supplere med det perspektiv, at medi-
edækning på nationalstatsniveau adskiller 
sig markant fra mediedækning på europæisk 
niveau28 og dermed også fra transnationale 
Euro-regioner som Øresundsregionen. 

Nyheder om den europæiske union klas-
sificeres af journalister ofte som udlandsny-
heder, hvilket er med til at skabe et billede på 
nyhedsredaktionerne af EU som noget, der er 
”langt væk”. Dette er medvirkende til at der, 
især på tv, er meget lav frekvens af dæknin-
gen af EU-relateret stof.29 Klassifikationen 
af EU som noget udenfor nationalstaten kan 
ses som vertikal europæisering. Her menes 
de kommunikative forbindelser, der findes 
mellem medlemslandene og Europa. Dette 
kunne f.eks. være en nyhed om forbindelsen 
fra nationalstaten til EU-parlamentet eller 
EU-kommissionen. Som tidligere nævnt er 
frekvensen af den vertikale EU-mediedæk-
ning lav, og følgende heraf er der også lav 
dækning af de transnationale Euro-regio-
ner overalt i Europa. Denne mediedækning 
kan dog øges på flere forskellige måder. Én 
af disse måder er at lave et transnationalt 
nyhedsagentur,30 og et sådant findes faktisk 
i Øresundsregionen. Nyhedsbureauet hed-
der News Øresund. Alene det at der findes 
et transnationalt nyhedsbureau i regionen 
kan være en indikator på horisontal europæ-
isering. Her menes forbindelser mellem de 
enkelte medlemslande. Ydermere kan denne 
horisontale europæisering inddeles i en stærk 
og svag variant. I den svage variant behandler 
medlemslandenes medier kun nabolande på 
et emne-niveau. I den stærke variant er der 
direkte forbindelser på policy- eller aktørni-
veau. I forhold til anvendelse af europæise-
rings-begreberne i en kontekst omkring stu-
dier af sociale medier, er dette gjort få gange 
før. Fx finder et studie31 at der er en højere 
grad af horisontal europæisering i printme-
dierne fremfor de sociale medier.

Følgende heraf kan de første undersøgel-
sesspørgsmål nu defineres.

RQ1: Hvilken europæiseringstype findes der 
i den transnationale offentlighed på Twitter?

RQ2: Hvem tweeter i den transnationale offent-
lighed på Twitter?

I en vis forstand må Twitter anses som et 
medie, hvortil mange aktører kan bidrage 
til en fælles offentlighed, der ikke optræder 
i en redigeret udgave, som i de traditionelle 
massemedier, men nærmere i en fragmenteret 
udgave på basis af forskellige ad hoc offentlig-
heder defineret gennem brugen af fx hashtags. 
Dog må det antages, at der indenfor hver af 
disse ad hoc offentligheder, for ikke at tale om 
på Twitter som helhed, er en dominerende 
dagsorden af emner, der påkalder sig mere 
opmærksomhed end andre, og altså ligner den 
dagsordensættende funktion, man finder hos 
de traditionelle massemedier.32 Dette leder vi-
dere mod det sidste undersøgelsesspørgsmål. 

RQ3: Hvilke emner tweetes der om i den trans-
nationale offentlighed i Øresundsregionen?

Indsamling fra Twitter
Data til denne artikel er indsamlet fra Twit-
ter over en periode på 17 måneder fra 17/1 
2016 til 1/7 2017 ved at bruge programmet 
Yourtwapperkeeper.33 Dette program er blevet 
brugt til adskillige undersøgelser og har trods 
begrænsninger vist sig at være en udmærket 
metode til at høste data fra Twitter.34 

Yourtwapperkeeper giver mulighed for at 
høste tweets enten fra specifikke hashtags eller 
ved brug af søgeord. Inspireret af tidligere un-
dersøgelser fra området35 blev følgende nøgle-
ord og hashtags brugt for at foretage høsten af 
data fra Twitter: “øresund, lund, malmø, øre-
sundsbron, øresundsbroen, #greatercopenha-
gen, greater Copenhagen, #øresundsregionen, 
#öresundsregionen, #greatercph”.

Da data er indsamlet som hashtags eller 
nøgleord, og selve det semantiske indhold i 
et tweet dermed er udgangspunktet for ind-
samlingen, er det her også relevant at nævne, 
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at det ikke er muligt at lave en analyse af kom-
plette ”samtaler” (strenge af tweets) mellem 
aktører. Dette ville kræve, at man høstede 
med udgangspunkt i identificerbare aktører 
og disses komplette historik. En analyse af ak-
tører-relationer eller andre analyser baseret på 
aktørniveau er ikke mulig i den indsamlede 
data.

Fra data til analyse
Den indsamlede data er blevet modelleret som 
foreslået i ORAN-modellen.37 ORAN er tænkt 
som et strukturelt værktøj, der fordrer at data, 
inden analyse, konceptualiseres og struktureres 
i atomiske koncepter; et såkaldt konceptgitter 
der indikerer relationer mellem og grupperin-
ger af data. Dette sikrer, at man i analysen ikke 
blot gør, hvad der er muligt i et givent analy-
se-program, hvilket ellers kan være tilfældet, 
når man skal analysere data fra sociale medier. 
Netop metodiske valg, transparens og konsi-
stens i indsamlingen og behandlingen af data, 
inden analyse, er vigtigt, når man laver pro-
jekter, der indsamler data fra fx Twitter.38 I sig 
selv giver ORAN ikke nogen analyseredskaber, 
men modellen giver en strukturel tilgang til at 
organisere data, inden denne skal analyseres. 
Herudover er der inden analyse udført et vali-
ditetstjek på data, således at der ikke optræder 
dubletter af tweets, og det er også blevet sikret, 
der ikke er tidsmæssige huller i data.

Grupperinger og konceptgitter
For at analysere 41.740 tweets kræves det, at 
konceptgitteret indrettes herefter. En data-
mængde på så mange tweets er på én gang 
mange og kan kun med stort besvær analy-
seres i hånden, men i en anden forstand også 
ret få set i forhold til lignende studier, hvor 

der nogle gange analyseres adskillige milli-
oner tweets. En indledende observation er 
dog, at 41.740 tweets i en relativt længere 
indsamlingsperiode ikke er ret mange. Som 
sammenligningsgrundlag kan det her siges, 
at programmet der blev brugt til indsamling i 
samme periode indsamlede knap 1,8 millioner 
tweets i hashtagget #dkpol39 alene. Da data-
mængden er begrænset, er det oplagt at se på, 
hvem der skaber denne data. Da ORAN-mo-
dellen fordrer et konceptuelt gitter med roller 
og relationer, foretages den første beslutning: 
kun at medtage de brugere der tweeter ofte om 
Øresundsregionen. Da dataindsamlingen er 
foregået over 17 måneder, giver det mening at 
se på, hvem der hyppigt deltager fremfor alle, 
der nogensinde har deltaget med så meget som 
ét eneste tweet. Derfor medtages kun brugere, 
der har tweetet mere end 5 gange. Begrundel-
sen for at vælge 5 tweets som grænse findes 
i, at man ved denne grænse indgrænser knap 
halvdelen af de tweets, der findes i datamate-
rialet, hvor man med 6 eller flere tweets ville 
komme ned på ca. en tredjedel af materialet. 
De hyppige tweetere analyseres herefter for, 
hvilken rolle de har. Til brug herfor indhentes 
deres offentlige profilinformation fra Twitter. 
Denne profilinformation kodes herefter i en 
inddeling, som er anvendt i tidligere medie-
studier.40 Efter en prøvekodning var det nød-
vendigt at justere kategorierne, så de matche-
de Twitters brugerbase og terminologi bedre. 
Derfor er de endelige grupperinger justeret til 
at være: Offentligt ansatte og –organisationer, 
Erhvervspersoner og –organisationer, Bor-
gere, Medier og medierepræsentanter, NA,41 
Twitter-tjenester og bots, Andre, Politikere, 
Kunstnere og kulturpersoner, Ikke-offentlige 
organisationer, Forskere og –organisationer. 
Hvor aktørgrupperingen kan give et overblik 
over, hvilke grupper der tegner dagsordenen 

Et smart API
Twitters API er intelligent i forhold til sproglige korrektioner, og en søgning på ”øresund” svarer til ”öre-
sund”. Derfor er de svenske varianter af ö-ord ikke medtaget i søgningen eksplicit, men findes altså i 
søgningerne alligevel. At Twitters API er en intelligent blackbox, og intelligensen umulig at få dokumen-
tation for, er tidligere blevet diskuteret,36 men da intelligensen her arbejder for undersøgelsen undlades 
yderligere diskussion af dette. 
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i materialet, kan selve det semantiske indhold 
også undersøges. For at lave disse analyser 
blev teksten fra alle tweets analyseret i pro-
grammet Wordij,42 der kan lave semantisk 
analyse af data. Programmet Gephi er herefter 
blevet benyttet til at visualisere data.43

Hvem tweeter i  
Øresundsregionen?
I alt indeholder materialet 41.740 tweets for-
delt på 20.157 unikke Twitter-brugere. Gen-
nemsnitligt har brugerne tweetet 2,07 gange. 
Går man dybere ind i materialet, og ser på de 
hyppige tweetere (>=5 i indsamlingsperio-
den) ændrer billedet sig en smule. De hyppige 
tweetere (n=1082) har totalt tweetet 17.798 
gange. De hyppige tweetere udgør altså blot 
18,6 pct. af den samlede masse af brugere, 
men har samlet genereret 42,6 pct. af den tota-
le mængde af tweets. De hyppige brugere har 
gennemsnitligt tweetet 16,5 gange. Dermed 
står det klar, at det en mindre gruppe af bruge-
re, der står for en stor del af den transnationa-
le offentlighed, der findes i Øresundsregionen.

Tabel 1 viser flere interessante ting. I tra-
ditionelle medier er de fleste kilder politikere 
(14 pct.) eller kommer fra erhvervslivet (19 
pct.). Herefter kommer kunstnere og kultur-
personer (15 pct.) fulgt af embedsmænd og 

offentligt ansatte (13 pct.). Denne fordeling 
har været nogenlunde stabil i de traditionel-
le medier siden 1999.44 Det står dog klart, at 
fordelingen blandt de hyppigt tweetende bru-
gere ingenlunde er lig den traditionelle, når 
man ser på deltagelsesgraden i de forskelli-
ge grupperinger (Tabel 1). De mest aktive er 
de offentligt ansatte og –organisationer (15 
pct.) tæt efterfulgt af erhvervslivet (15 pct.) og 
borgerne (14 pct.). Ikke overraskende fylder 
medier- og medierepræsentanter en del (12 
pct.), men denne kategori kan både dække 
over journalister, der tweeter ”for egen reg-
ning” samt medier, der poster nyheder om fx 
Øresundsbroen, og er dermed i nærværende 
undersøgelse ikke så interessant. Men der hvor 
den største afvigelse fra et normalt mediebil-
lede ses er ved fraværet af politikere i materi-
alet. Blot 6 pct. af brugerne blandt de hyppige 
tweetere er politikere, og disse politikere står 
blot for 4 pct. af de samlede tweets. Politikerne 
er altså ikke en særlig aktiv gruppe af brugere. 

Samtidigt er det interessant, at selvom der 
er flest offentligt ansatte og organisationer 
målt på brugere, så udgør deres tweets kun 
8 pct. af det samlede materiale. De offentligt 
ansatte er altså mange, men tweeter ikke så 
tit. Det gør borgerne til gengæld, for blot 14 
pct. af brugerne er borgere, men deres tweets 
står for hele 20 pct. af materialet. Dog er ind-

Gruppering Tweets Brugere
Avg. 

Tweets

Andre 1 420 8 % 149 14 % 9,5

Borgere 2 441 14 % 216 20 % 11,3

Erhvervspersoner og -organisationer 2 621 15 % 145 13 % 18,1

Forskere og -organisationer 192 1 % 13 1 % 14,8

Ikke-offentlige organisationer 524 3 % 46 4 % 11,4

Kunstnere og kulturpersoner 692 4 % 57 5 % 12,1

Medier og medierepræsentanter 2 114 12 % 91 8 % 23,2

NA 2 011 11 % 176 16 % 11,4

Offentligt ansatte og -organisationer 2 744 15 % 88 8 % 31,2

Politikere 1 148 6 % 44 4 % 26,1

Twitter-tjenester og bots 1 891 11 % 57 5 % 33,2

Total 17 798 100 % 1082 100 %

Tabel 1. Hyppige brugere og deres interaktionsgrad.
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holdet, som vi skal se senere, temmelig spe-
cielt og nærmere et udtryk for blogosfærens 
sammensætning, hvor Twitter her kan op-
fattes som et mikro-blogging redskab.45 Den 
samlede vurdering af de hyppige tweetere kan 
altså ikke bekræfte den inddeling tidligere 
studier af Twitter har fundet. Hvor Twitter 
generelt kan siges at være en politisk offent-
lighed bestående af politikere, journalister 
og politisk interesserede, synes offentlighe-
den i Øresundsregionen nærmere at være en 
bureaukratisk offentlighed, der består af de 
offentligt ansatte og erhvervslivet, men i en 
relativt større grad inkludere borgerne, end 
man normalt ser det på Twitter.

Hvilke ord, ordpar og hashtags 
bruges typisk?
I alt er der 300.764 ord i den indsamlede data, 
hvoraf 6.572 er unikke ord. Den gennemsnit-
lige frekvens for brug af ord er 45,8, hvilket 
altså er langt lavere end de ord, som hyppigst 
bruges i materialet, som angivet i Tabel 2. Ta-
bellen er ikke en decideret numerisk angivelse 
af de mest brugte ord i materialet, da listen 
indeholder en del ord, som ikke nødvendigvis 
siger noget om indholdet af hverken enkelte 
tweets eller data som helhed. Derfor præsen-
terer tabellen en række udvalgte ord og deres 
hyppighed. De mest brugte ord i materialet er 
(ikke overraskende) ”Öresund” (11.585), ”Øre-
sund” (7.502) og ”greatercph” (7.285), men det 
er først når vi bevæger os længere ned, vi fin-
der de ord, der indholdsudfylder den samtale, 
der foregår i den transnationale region.

Her ses det tydeligt, at de ord der går igen 
kan knyttes op på det bureaukratiske sigte det 
er, at kapacitetsbygge Øresundsregionen. Or-
det ”connect” går igen og bruges hele 1.165 
gange. Herefter følger ordet ”sunset” og ”pho-
tofrommyheart”, hvilket skyldes en meget ak-
tiv mikro-blogger (borger), der, som vi kan 
se i Tabel 3 hedder ”lisavonsteijern”. Hernæst 
følger nok et bureaukratisk ønske om ”vækst” 
i regionen, hvilket typisk bruges sammen med 
ordet ”greatercph”, som vi kan se i Tabel 3.

Ord Hyppighed

Connect 1.165

Sunset 1.050

Photofrommyheart 975

Vækst 642

Idkontrollerna 604

Gränskontrol 485

Startup 404

Ansvar 224

Samarbejd 220

Asyltrycket 206

Tabel 2. Hyppige ord.

Ordpar Proportion

greater copenhagen 0,004753

denmark sweden 0,002119

connect denmark 0,002029

connect sweden 0,002000

sweden denmark 0,001996

photofrommyheart lisavonsteijern 0,001067

idkontrollerna öresund 0,000917

vækst greatercph 0,000654

upphör idkontrollerna 0,000429

Tabel 3. Hyppigt brugte ordpar.

Blandt de mest brugte ord og ordpar findes 
også termer, der knytter sig til den store flygt-
ninge og migrationsdebat, der har præget sto-
re dele af Europa i 2015 og frem. I særdeleshed 
har dette fyldt i Øresundsregionen, fordi den 
”idkontrol” eller ”gränskontrol”, som tydeligt 
ses i både Tabel 2 og Tabel 3 blev hyppigt de-
batteret politisk i indsamlingsperioden. Det 
bemærkelsesværdige ved dette er, at det ikke 
har affødt en stor repræsentation af national-
politiske hashtags, som ses i Tabel 4. 

Hvor Tabel 2 og Tabel 3 fokuserer på ord 
og ordpar, fokuserer Tabel 4 nemlig på hvilke 
hashtags, der typisk bruges. Det ses her tyde-
ligt, at de to nationalpolitiske hashtags, #dkpol 
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samt relationsgraden til andre ord kan ses i 
Figur 1, side 61). Dette skal i øvrigt ses i lyset 
af, at der er langt flere potentielle brugere i 
Sverige end der er i Danmark.

Hvordan visualiseres samtalen  
i Øresundsregionen?

Én ting er hvordan ord og ordpar eller speciel-
le instanser af ord som fx hashtags, kan bruges 
til at få et overblik over, hvordan samtalen i 
offentligheden ser ud. En anden er, hvordan 
samtalen er bundet sammen. Dette kan man 
få et overblik over, hvis man laver et relatio-
nelt netværksdiagram, som det ses i Figur 1 
(side 61).

Figur 1 rummer en del interessante poin-
ter. Øverst ses relationen mellem de ord, der 
er bedst repræsenteret. Nemlig det tidligere 
nævnte hyppigt brugte ord ”connect”, der sam-
men med ”denmark” og ”sweden” forbindes 
af ordet ”bridge”. Vi ser altså her, hvad man 
kunne kalde for en gylden trekant af områdets 
bureaukratiske mission: at forbinde de to lande 
med broen som mellemmand og, i mere end én 
forstand, brobygger. Vi ser også, at ”copenha-
gen” fylder mere end ”malmö”, hvilket under-
bygger pointen om, at interessen for Danmark 
og København er større end de svenske større 
byer. Den store svenske by, Lund, glimrer fx 
i denne henseende også ved sit fravær. Selv-
følgelig bliver relation mellem ”greater” og 
”copenhagen” katalysator for en større frekvens 
af ordet ”copenhagen”, men ikke desto min-
dre er pointen, at dette er med til at cemente-
re opmærksomheden mod de danske dele af 
Øresundsregionen. Bemærk i øvrigt, hvordan 
”greatercph” synes at stå i midten af figuren og 
har relationer til stort set hele den omgivende 
data. Øverst til højre ses blogosfæren tydeligt, 
hvor ”photofrommyheart” og bloggeren ”lisa-
vonstijert” samt ”sunset” dominerer. Bevæger 
vi os længere ned i figuren finder vi ord som 
”grænsekontrol” og ”id-kontrollerne”, hvilket 
kan siges at være relativt bærende for meget af 
den diskussion, der har været, men som i sig 
selv ikke handler om Øresundsregionen, men 
nærmere om et problem blandt to nationer, der 
har udspillet sig i Øresundsregionen. Det kan 

Hashtag Hyppighed

#nyheter 140

#photography 130

#fmdk 110

#copenhagen 102

#photofrommyheart 97

#malmö 90

#svpol 74

#sweden 71

#fasthh 47

#dkpol 40

#trafikp4 38

#väg 37

#photo 34

#sverige 32

#trafik 32

og #svpol ikke er stærkt repræsenteret i ma-
terialet. Som i de øvrige tabeller er dette ikke 
en listenumerisk angivelse, da det mest brugte 
hashtag, måske ikke overraskende er ”#grea-
tercph” (708) efterfulgt af ”#öresundsbron” 
(259). Men som indikeret er det overraskende, 
at når grænsekontrol har været så vel repræ-
senteret i ordhyppighed, at det ikke har affødt 
en større volume af tweets, som er markeret 
som værende nationalpolitiske gennem bru-
gen af et hashtag. Dette kan dog forklares ved 
fraværet af politikere, som indikeret i Tabel 1, 
og det kan også forklares ved, at borgerne ikke 
nødvendigvis hverken mestrer eller ønsker at 
kategorisere deres tweets i #dkpol eller #svpol, 
selvom disse måtte handle om politik.

Overalt ses det også, at interessen for Kø-
benhavn og Danmark er relativt større end 
den er for Sverige. Der er færre hashtags om 
Malmø end om København, og det samme 
gælder for ordhyppigheden, hvor Malmø re-
fereres 2.004 gange mod Københavns 3.594 
(disse tal optræder ikke i Tabel 2, da de i den 
henseende er trivielle, men størrelsesforholdet 

Tabel 4. Hyppigt brugte hashtags.

http://forskning.ruc.dk/site/da/persons/mads-kaemsgaard-eberholst(a6fc5518-9daf-4ec3-9f3d-1761b329f931).html


61

Den transnationale offentlighed i Øresundsregionen

Figur 1. Visualisering af samtalen i Øresundsregionen. 

blandt andet ses at ordrelationerne mellem de 
ord, der handler om migrationsproblemerne, 
ikke bevæger sig ud over indbyrdes relationer 
eller højst til nærmeste nabo. Selvom disse ord 
er rigt repræsenteret er de altså ikke centrum 
for diskussionen. Bevæger vi os ned og til ven-
stre i Figur 1 ser vi de bureaukratiske budska-
ber om ”vækst” og ”samarbejde” i ”region h” og 
”region skåne” (eller bare ”regionen”). Bevæger 
vi os op herfra finder vi erhvervslivet, som i 
mange henseender handler om den ”startup” 
kultur, der findes i rigt omfang i erhvervslivet 
i Øresundsregionen.

Diskussion 

Med udgangspunkt i den fremlagt data, ven-
der vi nu tilbage til de tre undersøgelses-
spørgsmål. 

RQ1: Hvilken europæiseringstype findes der 
i den transnationale offentlighed på Twitter?

Hvis vi ser på indholdet af de fremlagte tabel-
ler og figurer, ses kun meget begrænsede tegn 
på europæisering af indholdet. Reelt må man 
næsten sige, at dette billede af en transnational 
offentlighed i Øresundsregionen er drevet af 

Pilens tykkelse indikerer relationsstyrke. Tekstens størrelse indikerer hyppighed. Data er visualiseret i Gephi, og viser kun rela-
tioner og hyppighed for de data, der er stærkest repræsenteret i datasættet.
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bureaukraterne, der også er de aktører, der 
er bedst repræsenteret. Dermed bliver den 
bureaukratiske mission om vækst og at vokse 
sammen også det, der indholdsdefinerer of-
fentligheden. Det ses i særdeleshed i Figur 1, 
hvor også fokuseringen mod København og 
Danmark ses tydeligt. Dette understøtter altså 
tidligere studiers observationer om, at søgely-
set er mod København, og i mindre grad på 
Skåne og den svenske del af Øresundsregio-
nen. Det er vigtigt her at pointere, at Koop-
mans & Erbes (2004) europæiseringsbegreber 
i udgangspunktet ikke omhandler sociale me-
dier, men er tænkt mod de traditionelle medi-
er. Det er dog muligt at benytte terminologien 
på sociale medier som Twitter.46

Når man går dybere ind i analysen af de se-
mantiske strukturer der ses i Figur 1 ses det, at 
der ikke er tale om stærk horisontal europæi-
sering. Hvis dette var tilfældet, ville vi fx i Fi-
gur 1 se stærke relationer mellem ”idkontrol” 
(eller en af de øvrige termer der dækker over 
migrationsdebat) og eksempelvis de national-
politiske hashtags eller referencer til konkrete 
aktører (det kunne være politi eller politiske 
enheder). Sådanne bindinger kan ikke ses i da-
tamaterialet, hvor vi også kan se i tabellerne, 
at de nationalpolitiske hashtags ikke anvendes 
ret tit. Derfor kan man argumentere for, at den 
offentlighed og europæiseringstype, der her 
finder sted, er den svage variant, hvor lande 
referer til hinanden på emneniveau, men ikke 
på hverken aktør eller på policy-niveau. 

RQ2: Hvem tweeter i den transnationale offent-
lighed på Twitter i Øresundsregionen?

Efter opdelingen i det konceptuelle gitter, ses 
det at der blandt de hyppige brugere er flest 
bureaukrater; de offentligt ansatte og offent-
lige kontorer dominerer altså indholdet. Den 
historiske baggrund herfor er naturligvis, at 
nok er Øresundsregionen politisk besluttet og 
funderet, men i udgangspunktet er Øresunds-
regionen drevet som et apolitisk projekt med 
fokus på mobilitet og transport.47 Dette møn-
ster ses i tidligere studier af regionen såvel 
som studier af EU som helhed, og understøttes 
også af, at erhvervslivet er næsten lige så godt 
repræsenteret blandt de tweetende brugere 

som de offentlige ansatte og kontorer. Til gen-
gæld er der få politikere der tweeter.

RQ3: Hvilke emner tweetes der om i den trans-
nationale offentlighed i Øresundsregionen?

Ser man på indholdet af både ord, ordpar og 
hashtags, så dominerer de bureaukratiske 
budskaber om vækst, startup-kultur og sam-
menvoksning hvilket drives af den tidligere 
omtalte transport- og mobilitetstanke, der har 
været refereret til som regionens fundament 
siden 1954, hvor de første udvalg i Danmark 
og Sverige nedsættes. Dette understreges i Fi-
gur 1, hvor relationerne mellem de semantiske 
strukturer er afbilledet. Her ses de to lande, 
Øresundsbroen og ordet ”connect” som ty-
delige markører for det bureaukratiske mål.

Konklusion
Indledningsvist er det naturligvis værd at be-
mærke, at selvom dataindsamlingen er foregå-
et over 17 måneder, så har det kun resulteret 
i en yderst sparsom datamængde på 41.470 
tweets. Denne mængde skal ses i relation til 
de knap 1,8 millioner tweets, som der i sam-
me periode er blevet skrevet i #dkpol alene. 
Interessen for Øresundsregionen på Twitter 
må dermed siges at være sparsom.

På mange måder adskiller kompositionen 
af den offentlighed, der ses i Øresundsregio-
nen på Twitter sig fra den offentlighed der ty-
pisk findes på Twitter. Hvor primæraktørerne 
normalt er politikere, politisk interesserede 
og journalister, er offentligheden i den trans-
nationale region først og fremmest bureau-
kratisk og består af de offentligt ansatte og 
erhvervslivet. Fraværet af deltagende politi-
kere gør også, at realpolitiske emner kun er 
sporadisk repræsenteret. De to nationalpoli-
tiske hashtags #dkpol og #svpol optræder kun 
meget begrænset. Selvom et nationalpolitisk 
emne som migrationspolitik optræder rigt i 
datasættet, så er forbindelsen mellem dette 
emne og de omkringliggende øvrige emner, 
ikke mindst de nationalpolitiske hashtags, mi-
nimal. Diskussionen om politiske emner står 
dermed isoleret og forbindes ikke til andre 
emner eller aktører, hvilket igen er med til at 
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