
Socialdemokraterna – partiet med störst synlighet i media

Cision har studerat partier och partiledares synlighet online under februari månad. Socialdemokraterna är det parti som har störst synlighet,
men bland partiledarna är det Fredrik Reinfeldt som syns mest. 

Under perioden 1/2 - 28/2 2014 har Cision bevakat synligheten av Svenska riksdagspartier och partiledare online i svenska webbkällor. Socialdemokraterna
är det parti som har störst synlighet. De omnämns i 4594 artiklar under februari månad. Moderaterna omnämns i 2869 artiklar under samma period, tätt följt
av Sverigedemokraterna med 2527 artiklar. Kristdemokraterna nämns enbart i 908 artiklar och är det parti med minst synlighet i svenska webbkällor. 

Statistiken för partiledarna skiljer sig från statistiken för partierna. Fredrik Reinfeldt är den politiker som omnämns flest gånger under februari. Totalt
omnämns han i 1725 artiklar. På andra plats hittar vi Jan Björklund med 1127 artiklar. Därefter kommer Stefan Löfven vars namn omnämns i 1061 artiklar.

Den sammanlagda statistiken för både partiets omnämningar och partiledarnas omnämningar visar att Socialdemokraterna har störst utrymme, följt av
Moderaterna och sedan Sverigedemokraterna. Kristdemokraterna är det parti som omnämns minst antal gånger.

Fakta om mätningen
De sökord som använts under mätningen är partiernas namn och partiledarnas namn. Statistiken grundas på antal artiklar i svenska webbkällor där partier
och partiledare omnämns. Över 1500 svenska webbkällor har bevakats. Statistiken inkluderar inte inlägg i sociala medier.

För mer information, vänligen kontakta: 
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Mobil: 073-619 89 94 
http://se.cision.com   

Om Cision 
Cision är den ledande leverantören av tjänster och verktyg för kommunikation inom IR och PR. Kunderna använder Cision för att hantera alla delar i sin kommunikation – allt ifrån att
identifiera viktiga medier och opinionsbildare till att nå ut med sina budskap, bevaka traditionella och sociala medier och utvärdera effekten av sin kommunikation. Journalister,
bloggare och andra opinionsbildare använder Cisions verktyg för att utforska uppslag till reportage, följa trender och bevaka sin mediebild. Cision finns i Europa, Nordamerika och
Asien och har partners i mer än 125 länder och är noterat på Stockholmsbörsen. Cision omsatte 1 miljard kronor under 2012.


