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Abstract 
 

Det politiska landskapet har förändrats på senare år, och antalet personer som blir 
medlemmar i ett politiskt parti blir allt färre. Samtidigt så ökar antalet rörliga väljare och 
den tekniska utvecklingen har medfört nya kommunikationsmöjligheter som till exempel 
sociala medier. Forskare har under en tid förutspått att sociala medier kommer få en ökad 
inverkan på valresultatet, något som ännu inte inträffat fullt ut. Samtidigt som vikten av 
sociala medier och dialog är i fokus så har det visat sig att organisationer har svårt att veta 
hur de ska använda sociala medier på rätt sätt. Även vem som sätter dagordningen gällande 
samhällsfrågorna har kommit att ifrågasättas av forskarna på senare tid. I tidigare forskning 
menar man att massmedierna var de som bestämde dagordningen för såväl medborgare 
som för politiker. Idag ser vissa forskare däremot på skapandet av dagordningen som en 
gemensam process mellan politiker, medborgare och media, snarare än att det är en enda 
part som bestämmer. Detta beror återigen delvis på den nya tekniken och därigenom 
möjligheterna att selektera mellan nyheter i det stora utbudet på internet. Politikerna har 
som ett resultat av detta behövt professionalisera sig i sitt sätt att framföra sitt partis 
ståndpunkter, samt i sitt sätt att kommunicera med allmänheten. 
 Syftet med denna uppsats var därför att undersöka hur politiska partier kommunicerar 
på sociala medier. Vi valde att ta reda på detta genom att undersöka Socialdemokraternas 
och Moderaternas kommunikation på Facebook under en bestämd tidsperiod. Detta har vi 
gjort genom kvantitativa innehållsanalyser och kvalitativa textanalyser. Vi kodade partiernas 
inlägg och tillhörande underkommentarer och analyserade därefter texten i inläggen. 
Resultatet redovisas i form av löpande text och diagram och vävs därefter ihop i analysen. 

Resultatet visade att både Socialdemokraterna och Moderaterna främst använder sig av 
envägskommunikation i sina inlägg och att de väldigt sällan går in och svarar på frågor från 
publiken i underkommentarerna. Vidare framkom det att även om partierna inte svarar på 
frågor så diskuterar publiken med varandra i kommentarsfältet ändå, samt lyfter också 
andra ämnen än de som tas upp i partiernas inlägg.  
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1. Inledning och Problembakgrund 
Antalet personer som engagerar sig politiskt genom att bli medlem i ett politiskt parti har 
minskat kraftigt de senaste 20-30 åren. Från att vara 13,8 % år 1980 var det år 2008 endast 
5,1 % som var medlem i ett politiskt parti (www.scb.se, 2013). Samtidigt har sociala 
mediers framväxt inneburit att medborgare engagerar sig politiskt på internet genom att i 
sociala medier uttrycka sina åsikter och diskutera politiska frågor. Som ett resultat av detta 
har den direkta kontakten mellan väljare och politiker minskat i betydelse, och kontakten 
mellan massmediernas valbevakning och väljarna har således ökat i relevans (Nord, 2006: 
335f). Politikerna behöver därför nya metoder för att kunna nå ut till allmänheten och få 
väljare. En relativt ny kommunikationsmöjlighet är sociala medier. Stakston menar att 
genom att aktivt engagera sig på sociala medier och kommunicera med sin publik, svara på 
frågor och visa intresse för vad sin omgivning har för åsikter så kan man nå ut med sitt 
budskap, skapa förtroende och skapa relation med sin omgivning (Stakston, 2011: 12f och 
90). Även Nord menar att sociala medier kommer få en allt större inverkan på valresultatet, 
något som dock inte har inträffat fullt ut ännu. Detta menar han, precis som Stakston, kan 
bero på att de politiska partierna inte använder internet i den utsträckning som är möjligt. 
Forskarna inom området har även förväntat sig att internet i demokratisk synvinkel skulle 
ha utvecklas till en plattform där opinion skapas, ett forum för utbyte av kunskap och 
åsikter samt att människor med likasinnade politiska åsikter kommer mobiliseras. Detta har 
inte heller slagit in helt och hållet, om än till viss del. Utvecklingen tyder dock på att 
internet i framtiden kommer få en allt större roll inom politisk kommunikation och 
partiernas relationsskapande med målgrupper, medier och dess väljare (Nord, 2006: 327-
329). 

Sverige har även en hög grad av rörliga väljare som ständigt ökar, vilket medför att 
valrörelsen som grundas genom nyhetsrapportering och politiska debatter på TV har en 
stor inverkan på hur valresultatet blir. Även det politiska intresset hos medborgarna och 
hur mycket de pratar om politik påverkas av hur nyhetsrapporteringen ser ut (Nord, 2006: 
338f). Partierna har därmed tvingats bli mer professionaliserade då de politiska debatterna 
och nyheterna blivit mer medialiserade och valrörelserna har fått ett ökat inflytande på 
valresultatet (Nord, 2006: 332-334). Det som är viktigt att tänka på här är att medborgare 
vänder sig till massmedierna för information om vilka frågor som är aktuella i samhället. 
Mc Combs menar att den dagordning som medierna har även blir samhällets dagordning, 
och att medierna avgör hur viktiga respektive oviktiga vissa frågor är (Mc Combs, 2004: 
23f). Detta synsätt har dock kommit att utmanas på senare år. Shehata och Strömbäck 
menar att mycket forskning inom dagordningsteorin och medierapporteringen har flyttat 
fokus från att som Mc Combs menar, se medierna som allsmäktiga, till att idag istället se 
medborgarna som medskapare av nyhetsagendan. I och med att tekniken har utvecklats så 
har nya möjligheter till att påverka skapats och nyhetsutbudet har ökat på internet. Därmed 
kan medborgarna själva selektera nyheter på ett nytt sätt samt diskutera vilka sakfrågor de 
finner intressanta och som de anser att media bör rapportera om (Shehata och Strömbäck, 
2013: 235-237). 
 

  

http://www.scb.se/
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2. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka politiska partiers kommunikation på sociala medier. 

3. Frågeställningar 
1. Är majoriteten av de politiska partiernas inlägg dialogskapande eller är de 

envägskommunikativa? 
 

2. Resulterar inläggen i dialog? 
- Svarar politikerna på frågor i underkommentarerna? 
- Diskuterar publiken med varandra i underkommentarerna? 

 
3. Vilka ämnen engagerar publiken mest? 

- Finns underkommentarer från publiken som inte följer inläggets agenda? 
 

4. Finns likheter och skillnader mellan de två partiernas kommunikation på Facebook? 

4. Avgränsningar 
För att studien ska ha en överkomlig mängd material har vi valt att granska 
Socialdemokraternas och Moderaternas inlägg och underkommentarer på Facebook under 
en bestämd tidsperiod. De kvalitativa textanalyserna genomfördes på samtliga inlägg som 
publicerats en vecka före, och två veckor efter partiledardebatten som sändes i SVT 
Agenda den 6 oktober 2013. Den kvantitativa innehållsanalysen genomfördes på samtliga 
inlägg som publicerats en månad innan och en månad efter partiledardebatten. 

Vi har valt att inte analysera antalet ”gilla-markeringar” på inläggen då dessa inte säger 
så mycket om dialogskapande samt för att få en rimlig mängd data att analysera. Vi har 
heller inte analyserat de länkar eller bilder som är publicerade i anslutning till inläggen.  
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5. Excellensteorin 

Vi har valt att använda oss av bland annat Excellensteorin i denna uppsats. Vi anser att 
denna teori är passande för det område som vi undersöker och då syftet är att undersöka 
hur politiska partier arbetar med dialog på Facebook. Det är detta Excellensteorin har sin 
utgångspunkt i, att diskutera hur organisationer kan arbeta effektivt genom att använda sig 
av dialogskapande tvåvägskommunikation. 

På 1970-talet så kom forskaren James Grunig med den då banbrytande idén om att 
introducera organisationsteori med Public Relations. Detta blev till ett koncept om att 
Public Relations borde fungera som både en dialogskapande kommunikationsprocess 
mellan organisationen och dess publik, samt ha en strategisk ledningsfunktion. Public 
Relations ska hjälpa ledningen att kommunicera ut budskap och mål, men också med att 
bygga långvariga relationer med organisationens omgivning genom att bjuda in till dialog 
(Grunig, Grunig och Dozier, 2006: 23f). Genom att skapa dialog och upprätthålla 
relationer med samhället och sin publik kan organisationer därigenom sätta mål, planera 
den verksamhet som bedrivs samt ta strategiska och välgrundade beslut. Det är lättare för 
organisationer att skapa relationer med sin omgivning genom att använda sig av 
dialogskapande kommunikation. Båda parterna ska ge och ta, och organisationen måste 
lyssna på den feedback de får från omgivningen och aktivt föra en dialog tillsammans för 
att det ska kunna vara en symmetrisk dialog. En organisation som inte bemöter den kritik 
de får från sin omgivning blir mer utsatta och ifrågasatta på marknaden, varför det är 
viktigt att organisationen håller vad de lovar och samverkar med samhället (Grunig, Grunig 
och Dozier, 2006: 55f). I denna studie undersöker vi hur Socialdemokraterna och 
Moderaterna kommunicerar och skapar dialog med omgivningen, varför denna teori blir en 
bra utgångspunkt för att därefter kunna analysera våra resultat. 

5.1 Sociala medier och demokrati 
Nygren och Wadbring menar att då den nya tekniken kom runt år 2000 så var 
förväntningarna på dess demokratiska inverkan stor. Det pratades om ”e-demokrati”, hur 
möjligheten nu kom för omröstningar på nätet och möjligheten till att delta i olika politiska 
debattforum. Detta blev det dock inte så mycket av, och idag är det istället de sociala 
medierna som förväntningarna ligger på. Forskare menar att sociala medier kommer få en 
allt större betydelse för spridningen av den politiska kommunikationen, mer än 
massmedierna. Nygren och Wadbring menar att inte heller denna förväntning har blivit helt 
uppfylld ännu, utan de traditionella massmedierna har fortfarande en större 
genomslagskraft. Detta förklarar de kan bero på att massmedierna når fler personer 
samtidigt än vad sociala medier gör, just för att sociala medier är mer uppdelat i vilka typer 
av personer som använder olika sociala medier och för att populariteten mellan de olika 
sociala medierna är splittrad och i ständig förändring (Nygren och Wadbring, 2013: 18f). 
Argenti och Barnes diskuterar hur organisationer bör agera för att nå ut med sin 
kommunikation till omgivningen. De menar att man måste hålla sina strategier på internet 
enkla och skapa sidor som uppmuntrar besökarna att engagera sig i det som skrivs och 
kommentera. Detta är en möjlighet för politikerna att visa vad de åstadkommer, och 
besökarna får möjlighet att kommunicera och diskutera med politikerna för partiet. Det går 
alltså att använda sociala medier för att främja demokratin, men organisationerna måste 
tänka på att anpassa sina sidor på sociala medier utefter organsationen men också efter 
målgruppens behov och vilja. Syftet ska vara att engagera besökarna till dialog där man kan 
ge dem feedback direkt. Vill man uppnå engagemang hos sina målgrupper menar Argenti 
och Barnes att man utöver dialogskapande inlägg även bör anordna riktiga event i 
praktiken. Dessa metoder kompletterar varandra och leder till ett ökat engagemang hos de 
som besöker organisationen via sociala medier. Det är även positivt om organisationerna 
nätverkar med sina målgrupper genom att anordna evenemang på sociala medier och i 
media (Argenti och Barnes, 2009: 197-200). Nygren och Wadbring menar likt Argenti och 
Barnes att sociala medier har medfört mycket positivt ur ett demokratiskt perspektiv, då 
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många organisationer idag har skaffat sig sidor på sociala medier för att kunna nå ut och 
diskutera med sin publik. Men även om syftet är att interagera med sin omgivning så har 
det visat sig att organisationer främst använder sociala medier som ett verktyg till att 
erbjuda service till sina kunder, snarare än att initiera dialog och demokratiska diskussioner. 
Det har även visat sig att då organisationerna bjuder in till dialog på sina sociala medie-
sidor så är det ändå de själva som håller i taktpinnen. Sociala medier har medfört att 
människor idag kan välja att publicera åsikter som reaktion på olika organisationer eller 
artiklar på internet, men det är ändå organisationerna som har makten i kommentarsflödet 
under sina publiceringar och inlägg. Här kan läsaren göra sin röst hörd, men det är 
organisationen som väljer om de ska svara, diskutera eller ignorera. Organisationer kan 
även välja att ta bort kommentarer som de inte finner tilltalande, vilket också stärker deras 
maktposition. Detta i kombination med att organisationer generellt sett initierar få riktiga 
dialoger på sina sociala medie-sidor kan delvis bero på att det är svårt att uppmuntra 
människor att vara aktiva på internet som inte redan är uppväxta med det. Vanor och 
beteendemönster tar tid att ändra hos människor och de som är vana att läsa en 
morgontidning eller delta i politiken via fysiska torgmöten behöver troligtvis starka 
impulser för att ändra sina invanda beteenden (Nygren och Wadbring, 2013: 18-20).  
 Stakston menar att människor har blivit mer individualiserade i dagens samhälle, men 
att de flesta ändå har ett behov att samverka med andra och att diskutera med grupper som 
delar ens åsikter och ståndpunkter i olika frågor. Verktygen för att kunna påverka 
samhälleliga frågor har blivit bättre i och med de sociala medierna, och  genom att individer 
mobiliserar sig till likasinnade finns också en större möjlighet att påverka än tidigare 
(Stakston, 2011: 13).  

5.2 Organisationer på sociala medier 
Sociala medier ger organisationer möjligheten att nå ut till en stor mängd människor med 
sina idéer och tankar. Förhoppningsvis kan de engagera fler personer och sociala medier är 
även oberoende av tid och plats. De frågor som får stor uppmärksamhet i sociala medier 
får ofta en längre livslängd eftersom de diskuteras på nätet, och organisationerna får här en 
möjlighet att diskutera samt utbyta erfarenheter och bygga kunskap tillsammans med 
publiken. I och med detta är det viktigt att organisationerna ser till att vara aktiva i sociala 
medier och bemöta kommentarer, frågor och åsikter från sin publik. Gör de inte det så 
riskerar organisationerna att bli utsatta i exempelvis aktiviströrelser och få dålig publicitet. 
Människor förväntar sig idag att få vara delaktiga och medskapande i de organisationer de 
är i kontakt med, varför det är viktigt att som organisation hänga med i den tekniska 
utvecklingen och erbjuda smarta lösningar och relationsbyggande kommunikation med sina 
intressenter (Stakston, 2011: 12f). Vidare menar Stakston att Facebook har potential att bli 
kommunikationsnavet för organisationer, men att de idag inte utnyttjar Facebook på ett 
optimalt sätt. Hon menar att organisationer inte engagerar sig i sina besökare tillräckligt, de 
svarar inte på kommentarer, bjuder inte in sina besökare till dialog samt ignorerar ofta såväl 
positiv som negativ kritik. Genom att inte svara på kommentarer så menar Stakston att 
organisationerna dödar besökarnas lust att svara på de frågor som organisationen ställer på 
Facebook, vilket medför att Facebook bara blir ytterligare en kanal för organisationen att 
pumpa ut sitt budskap –inifrån och ut. På detta vis missar man många möjligheter till 
samtal och interaktion som Facebook faktiskt möjliggör. Vidare påpekar Stakston att 
användningen av sociala medier egentligen är väldigt enkelt, genom att använda sunt 
förnuft och visa intresse för sina besökare så borde en organisations sida på Facebook bli 
framgångsrik. Hon menar att sociala medier kan ha framställts som mer komplicerat än vad 
det faktiskt är, och därför blir många organisationer osäkra kring hur de ska arbeta med 
sociala medier (Stakston, 2011: 90f).  
  



8 
 

6. Tidigare forskning om dialogskapande kommunikation 

Det har varit svårt att hitta forskning som berör hur politiker arbetar med dialog- och 
relationskapande kommunikation i sociala medier i samband med valrörelser. Karlsson, 
Clerwall och Buskqivst menar att politiker har arbetat med PR under valrörelser under en 
lång tid, men att forskningen som gjorts på området främst har berört företagssektorn och 
även haft ett mer frekvent fokus på relationen mellan politiker och medier, snarare än 
mellan politiker och medborgare (2013: 98). Sociala medier är ett relativt nytt fenomen och 
eftersom tekniken hela tiden utvecklas i snabb takt så finns det ett begränsat axplock av 
forskning inom det området. Men även om vi inte hittat omfattande forskning om 
relationsskapande politisk kommunikation i sociala medier, så har vi ändå kunnat använda 
oss av forskning som berör områdena generellt.  

6.1 Excellensstudien 
Excellensteorin är resultatet av en studie som forskaren James Grunig gjorde tillsammans 
med ett team om fem personer. De undersökte på vilket sätt Public Relations bidrar till 
organisationers effektivitet, och hur Public Relations bör organiseras och ledas för att bidra 
till organisationens effektivitet på bästa sätt (Grunig, Grunig och Dozier, 2006: 23f). Deras 
studie visade att organisationer genom att bygga långsiktiga och kvalitativa relationer med 
sina målgrupper och publiker så fyller Public Relations en funktion som bidrar till 
organisationens effektivitet. För att göra detta behöver organisationen arbeta med 
dialogskapande kommunikation, det vill säga att organisationen och dess omgivning för en 
dialog med varandra där de ger och tar. Detta genom att strategiskt arbeta mot utsatta mål 
och budget genom sin kommunikation. Det framgick även att det är viktigt  vara medveten 
om vilka organisationens publik är för att Public Relations ska bli effektivt. Forskarna såg 
att om organisationer skapar och upprätthåller relationer med omvärlden så skapar Public 
Relations en beteendekontext för dessa aktörer, det vill säga Public Relations skapar ramar 
gällandes hur omvärlden förhåller sig till organisationen. Det framgick även att relationer 
sparar pengar åt organisationen eftersom att man genom goda relationer förebygger kriser 
och dålig publicitet. Dock går det inte att mäta konkret hur mycket pengar man sparar 
genom relationskapande eller vilka kriser som förbyggts med bra Public Relations. Det 
forskarna dock kunde konstatera var att relationsskapande kommunikation ger 
organisationen vinst på sikt, det är en investering som förebygger kriser och annat 
förödande som kan inträffa. De anser att värdet i Public Relations ligger i organisationens 
relationer med sin publik (Grunig, Grunig och Dozier, 2006: 34f). 

6.2 Dialogskapande och politiskt engagemang i Sociala Medier 
Idag finns de flesta politiska partier i sociala medier, vilket möjliggör ett dialogskapande 
över gränserna. Det har även framkommit att människor känner sig mer delaktiga i sociala 
medier än i traditionella medier. I och med detta är sociala medier positivt i den 
bemärkelsen att det ger människor möjligheten att diskutera samt ger människor en känsla 
av att kunna påverka (Vesnic-Alujevic, 2012: 467). Conroy, T. Feezell och Guerrero menar 
däremot att bara för att människor engagerar sig i diskussioner på sociala medier betyder 
det inte att de för den sakens skull är välinformerade inom området. Att vara engagerad på 
internet leder till ett ökat engagemang utanför internet, men kunskapen om politiska 
sakfrågor blir inte högre i och med detta påstår Conroy och T. Feezell. Detta beror på att 
det i sociala medier inte framkommer så mycket välartikulerad och ny information om 
sakfrågor, utan mer förstärkande information kring ämnen som redan är aktuella. Grupper 
mobiliserar sig därför kring dessa ämnen istället för att ha en dialog där ny, informerande 
och mer utbildande politisk kommunikation får utrymme. Politiskt engagemang i sociala 
medier medför många av de fördelar som sker vid kampanjande i praktiken. Det vill säga 
politiskt informationsgivande, motivation till att agera politiskt, möjliggörande till 
diskussion och utbyte av politiska åsikter. Forskarna anser att sociala medier och det 
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politiska deltagandet är något som det bör forskas mer inom (Conroy, T. Feezell och 
Guerrero, 2012: 1535 och 1534). 

I en studie om hur människor engagerar sig i politiska frågor på sociala medier av 
Vesnic-Alujevic framgick det att majoriteten av de som är aktiva på politiska sidor i sociala 
medier redan är engagerade och intresserade av politik i praktiken. Vesnic-Alujevic anser 
därför att politikerna bör arbeta för att stärka befintligt engagemang istället för att jaga nya 
väljare då de ändå inte når dem. Fokus bör ligga på att skapa strategier för de som är 
engagerade, exempelvis kan de få vara med och skapa en kampanj som är passande för 
partiets målgrupp. Då de personer partierna når är välinformerade och engagerade inom 
politiken så kan de även användas i kampanjer, och vara lite av partiets ”ambassadörer” 
och sprida ordet om kampanjen till partiets målgrupper. Studien visade också att ju mer 
engagerade människor blev i politiken på internet, desto mer deltog de i politiska aktiviteter 
utanför internet. Sociala medier är en viktig del i kommunikationen och politikerna måste 
bli bättre på att förstå möjligheten med sociala medier och dialogskapande menar Vesnic-
Alujevic. Slutsatsen i studien var att det sociala mediet Facebook är en bra kanal för 
organisationer att kunna kommunicera med publiken i, skapa dialog och initiera ett 
stimulerande informationsutbyte (Vesnic-Alujevic, 2012: 469).  

Zhang, J.Jonsson, Seltzer och L.Bichard har gjort en studie där de undersökt hur 
deltagande i sociala medier så som Facebook påverkar engagemanget för människorna i 
den demokratiska processen. De undersöker hur förtroendet för regeringen och staten 
påverkas av sociala medier och hur det politiska och samhälleliga engagemanget påverkas 
av sociala medier (2010: 75f). De menar att politiska diskussioner ofta ökar lusten till att 
delta i politiska aktiviteter då diskussionen i sig hjälper till att utkristallisera åsikter och 
skapa opinion. Genom att engagera sig och göra sin röst hörd så ger man sig själv också 
makten att kunna påverka. Genom att delta i diskussioner så får också medborgarna upp 
ögonen för vilka möjligheter och vägar man kan gå för att engagera sig i politiken (Zhang, 
J.Jonsson, Seltzer och L.Bichard, 2010: 78). Forskning har visat att människor i sociala 
medier ofta söker sig till andra som har likasinnade politiska åsikter, och på så sätt 
mobiliserar de sig och skapar opinion. Här ger de sig själva makt och genom diskussioner 
så engagerar de sig i politiken. I de forum där människor av olika åsikter diskuterar politik 
så har man sett att det kan bli positiva effekter eftersom det bildas nya perspektiv och en 
större vidd av frågor diskuteras. Detta främjar demokratin och ökar den politiska 
kunskapen bland medborgarna. Detta stimulerar också den politiska aktiviteten och 
engagemanget från medborgarna (Zhang, J.Jonsson, Seltzer och L.Bichard, 2010: 78f). 
Studiens resultat visade att sociala medier leder till att människor engagerar sig i samhället, 
men med varandra snarare än med organisationer. Sociala medier påverkade inte det 
politiska engagemanget eller förtroendet för regeringen i sig. Detta menar forskarna inte 
var speciellt förvånande då Facebook är ett forum där människor ofta nätverkar med andra 
människor som de redan känner utanför internet. Det framgick även att interpersonell 
kommunikation kunde påverka det politiska beteendet i diskussioner hos människor, men 
det påverkade inte de politiska åsikterna i sig. Slutsatsen blev att för att få ett högre 
samhälleligt och politiskt engagemang från medborgarna så måste man uppmuntra dem till 
att delta i mer diskussioner och dialoger som är interpersonella och utvecklande (Zhang, 
J.Jonsson, Seltzer och L.Bichard, 2010: 86f). 

Även Gustafsson har genomfört en studie som berör ämnet engagemang inom sociala 
medier. Gustafsson undersökte hur engagerade svenskar är i politiska diskussioner i sociala 
medier. Detta genom att genomföra fokusgrupper med befintliga medlemmar i politiska 
partier, medlemmar i intresseorganisationer samt icke-medlemmar och därefter föra en 
diskussion kring hur de engagerar sig i sociala medier (Gustafsson, 2012: 1111). Sverige är 
ett land som har kommit långt såväl demokratiskt som tekniskt menar Gustafsson. Över 
80% av invånarna har tillgång till bredband och det mest populära sociala mediet är 
Facebook. Sverige har även en relativt hög politisk aktivitet och tillit till stat och regering, 
vilket gör att Sverige är ett bra land att genomföra studier av detta slag i (Gustafsson, 
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2012:1112). Forskning har visat att socialt kapital och människors umgängeskrets påverkar 
deras engagemang och intresse i politiska frågor, vilket medför att de som redan är 
engagerade är de som tar del av politisk kommunikation på Facebook, medans de som inte 
är insatta eller intresserade av politik sållar bort det snabbt. På detta sätt ökar klyftan mellan 
grupperna ytterligare eftersom kommunikationen inte når ut till de som ofta behöver den. 
Många forskare menar att sociala medier är ytterligare ett media som kan bidra till att 
medborgarna tänker kritiskt och cyniskt på politiker och staten, men senare forskning 
menar ändå att den informativa funktionen fortfarande kan öka människors intresse att 
diskutera politiska frågor. Något som i det långa loppet kan öka medborgarnas engagemang 
i politiska aktiviteter och diskussioner (Gustafsson, 2012: 1113-1115). Resultatet av studien 
visade att många svarande var tvetydiga i sina åsikter kring Facebook, ur 
engagemangssynpunkt sågs det mest som ett komplement till politiska aktiviteter utanför 
internet. Det framgick även att många ansåg att medlemskap i en grupp på Facebook inte 
behöver betyda någonting, och vissa tyckte inte om att visa sina politiska åsikter offentligt, 
de var försiktiga gällande vilka grupper som de blev medlem i och vilka åsikter de uttryckte 
på Facebook. På det stora hela var de som var medlem i ett politiskt parti främst positiva 
till politiskt engagemang på Facebook medans icke-medlemmarna var mest negativa till att 
diskutera politik på Facebook (Gustafsson, 2012: 1119f). Studien visade också att även om 
många inte accepterar inbjudningar till politiska grupper som skickas på Facebook, så 
tycker många ändå att det är bra med Facebooks informativa och budskapsförmedlande 
funktion gällande politik. Många ansåg att det kommer alldeles för många inbjudningar till 
diverse sidor, att de inte orkar gå med i dem just för att det är så pass många (Gustafsson: 
2012: 1121f).  
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7. Dagordningsteorin 
Vi har även valt att använda oss av Dagordningsteorin i denna studie, just för att vi även 
undersöker vad publiken kommenterar, alltså om kommentarerna handlar om partiets 
inlägg eller om de även diskuterar andra frågor. Här passar Dagordningsteorin in eftersom 
den diskuterar hur media påverkar allmänhetens dagordning, vilka frågor samhället anser 
vara viktiga att uppmärksamma och diskutera. 

Dagordningsteorin är sprungen ur en studie av forskaren Walter Lippmann. Teorin 
menar att nyhetsmedierna starkt påverkar samhällets världsbild och vilka frågor som vi 
värderar som viktiga. Genom att media dagligen medvetet väljer vilka sakfrågor som ska 
belysas och ges uppmärksamhet i medierapporteringen så påverkar de också samhällets 
uppfattning om vilka frågor som är mer eller mindre viktiga. Människor kollar på nyheter 
för att få veta vad som händer i samhället, vilka frågor och händelser som är relevanta. I 
och med detta får media en dagordningsmakt, vilket innebär att medias dagordning 
påverkar allmänhetens dagordning. När media får allmänheten att prioritera vissa frågor så 
har de påverkat dem i en viss riktning, och därmed även tagit det första steget i bildandet av 
en allmän opinion (Mc Combs, 2004: 23f). 

7.1 Dagordningen på sociala medier 
Sociala medier har fått en allt större roll inom den politiska valrörelsen och ses ofta som 
positivt då sociala medier främjar diskussion och informationsutbyte mellan människor. 
Det ses också som viktigt för att människor gärna hämtar sin information snabbt och 
enkelt via sociala medier och internet idag. Men trots att människor ges möjlighet att själva 
föra fram sina åsikter och forma diskussionen i sociala medier, så har dagordningsmakten 
en större inverkan än vad man kan tro. De som engagerar sig i politiska diskussioner på 
sociala medier har nämligen visat sig vara personer som redan är politisikt aktiva utanför 
internet. Detta innebär att den politiska information de utgår från i sina diskussioner är 
baserad på massmedias dagordning, vilket innebär att massmedia fortfarande har en stor 
makt när det kommer till att påverka de icke insattas politiska åsikter och prioritering av 
relevanta frågor. Hur medierna gestaltar de politiska partierna och valrörelsen har därmed 
en direkt koppling till det valresultat som blir (Strömbäck, 2013: 18f). Även Shirky 
poängterar detta och menar att även om medborgare har möjlighet att påverka den 
politiska dagordningen genom att mobilisera sig i sociala medier så är det ändå massmedia 
som påverkar medborgarnas dagordning i första steget. Därefter diskuterar människor dock 
med människor omkring sig, vänner, familj och så vidare. Genom dessa diskussioner så 
skapas en slutlig åsikt i frågan och det är här i den andra sociala fasen som politiska åsikter 
skapas, och det är nu sociala medier kan vara ett verktyg för att påverka politikerna. På det 
stora hela anser Shirky att sociala medier är positivt i den bemärkelsen att det ger 
medborgarna möjligheten att kunna påverka politikernas dagordning. Han menar att sociala 
medier inte bara utgör ett verktyg för dialog utan här kan människor mobilisera sig kring en 
fråga och därefter påverka politikernas dagordning. Internets utveckling har medfört att 
människor får tillgång till information, kan engagera sig och ifrågasätta om de vill (Shirky, 
2011: 29-34). 

7.2 Vem har makten om dagordningen? 
De traditionella mediernas dagordningsmakt har ifrågasatts i takt med de förändringar som 
skett i medielandskapen genom åren. Internet möjliggör ett enormt nyhetsutbud för 
medborgarna, där man enkelt kan välja att ta del av de nyheter som man finner mest 
passande för en själv. Shehata och Strömbäck menar att i och med detta är inte de 
traditionella nyhetsmedierna längre lika stora, och deras makt minskar således. Det stora 
nyhetsutbudet gör också att människor kan välja att ta del av de nyheter som bekräftar sina 
egna uppfattningar, just för att det finns så mycket att välja på. En annan sak som också 
ifrågasätter tron om att de traditionella medierna fortfarande har stor påverkan är tanken 
om att medierna inte enhälligt sätter dagordningen. Eftersom medierna har i uppgift att 
granska samhället och rapportera vad som händer i världen, så kan de inte enhälligt 
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bestämma vad som ska tas upp. Det blir snarare ett samspel mellan politikerna och 
medierna, samtidigt som också nyheterna ska vara anpassade för publikens önskemål 
(Shehata och Strömbäck, 2013: 241f). 

7.3 Dagordningens effekter på samhället 
Förutom att mediernas dagordning påverkar vilka frågor som anses relevanta, så påverkar 
de även på vilket sätt som väljarna uppfattar vissa sakfrågor och politiker. Hur frekvent en 
nyhet eller sakfråga florerar i media och hur länge media rapporterar om nyheten, desto 
mer relevans anser samhället att frågan har. Detta påverkar hur människor tar ställning till 
olika frågor när de röstar vid riksdagsvalet, vilket innebär att medierapporteringen har stor 
inverkan på valresultat och opinionens åsikter om olika partiers politik. Därför är det 
viktigt att politiska partier försöker påverka medias dagordning och försöka få dem att 
fokusera på de frågor där man som parti har stort förtroende (Strömbäck och Shehata, 
2013:250). 

Förutom dagordningens agenda så påverkas samhället även av på vilket sätt en nyhet 
förmedlas, det vill säga hur media gestaltar en fråga. Genom att framhäva vissa aspekter 
och utelämna eller förminska andra aspekter i en text gällande en händelse så påverkas 
mediekonsumenterna angående vilket sätt de tolkar nyheten och dess kontext. Politiska 
aktörer försöker ofta påverka hur samhällsproblem uppfattas genom att lyfta vissa 
problemformuleringar kring dessa, hur de ska tolkas av medierna och vilka uppfattningar 
samhället ska få av dem. Det är dock vanligt att denna gestaltningsprocess ofta är 
omedveten, just för att vissa tolkningar och perspektiv upplevs som självklara från 
politiker, journalister och medborgare. Detta då gestaltningar är någonting som är 
kulturellt, ideologiskt och historiskt förankrade för det land man befinner sig i. Hur 
sakfrågorna gestaltas av politikerna beror helt på vilken ståndpunkt politikerna har i frågan 
(Strömbäck och Shehata, 2013:254f).  
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8. Tidigare forskning om samhällets, politikernas och medias dagordning 
Meraz menar att de traditionella mediernas dagordning inte avgör de politiska partiernas 
dagordning på sociala medier, men tvärtom kan politikerna genom sina sidor på internet ha 
möjlighet att påverka de traditionella massmediernas dagordning. Hennes studie visar på att 
de traditionella mediernas inverkan på dagordningen minskar, och att politikerna och 
massmedia idag är ömsesidigt beroende av varandra. Historiskt sätt så har det visat sig att  
traditionella medier ändå har en viss inverkan gällande vilka sakfrågor som politikerna anser 
vara relevanta att uppmärksamma, och på så sätt påverkar de ändå till viss del politikernas 
dagordning i de medier som inte är traditionella (Meraz, 2011:178). 

Walgrave tar upp att forskningen inom medias påverkan av politikernas agenda är 
aningen splittrad. Vissa menar att media inte alls påverkar politikernas agenda i speciellt 
stor utsträckning, medan andra menar helt tvärtom. Walgrave har genomfört en studie där 
han undersökt hur både journalister och politiker ställer sig till denna fråga (Walgrave, 
2008:445). Walgraves resultat visade att majoriteten av politikerna och journalisterna var 
eniga i det att media har en stor påverkan på hur politikens dagordning ser ut. De svarande 
ansåg även att elektronisk media hade större inflytande på den politiska agendan än 
dagstidningen. Walgrave drar slutsatsen att detta kan bero på att de svarande tror att 
elektronisk media påverkar medborgarna mer, och därför anser att de medierna är mer 
inflytelserika för formandet av den politiska dagordningen. Något annat som framkom av 
studien var att det fanns en konflikt i hur politikerna värderar medias påverkan av 
dagordningen. Vid frågan om medias inflytande på dagordningen rent generellt så anser en 
klar majoritet att media har en stor påverkan. Men vid samma fråga kring en specifik 
sakfråga eller ämne som politikerna står för så anser politikerna inte att media påverkar 
dem så mycket. Walgrave menar också att opinionen påverkas i större utsträckning av 
medias dagordning i politiska frågor än av politikernas dagordning. Samhället vänder sig till 
media snarare än politikerna för att få veta vad som är relevant att ta del av gällande 
politiken (Walgrave, 2008: 450-453 och 457). 

Ledbetter, Mazer, DeGroot, Meyer, Mao och Swafford tar upp att det under de senaste 
tjugo åren så har det forskats mycket kring hur kommunikation på internet påverkar den 
interpersonella kommunikationen, alltså hur man umgås ansikte mot ansikte. Först menade 
forskarna att kommunikation på internet påverkar den interpersonella kommunikationen 
negativt, medan senare studier har visat ett resultat som snarare är positivt för relationer 
utanför internet. Genom att människor diskuterar och socialiserar sig på Facebook så kan 
relationen mellan parterna förstärkas till det positiva utanför internet, och man får ut mer 
av relationen och samarbetet (2011:29). Då människor kommunicerar på Facebook så har 
de flesta ett behov av att formulera sig på ett sätt som visar vem man är och vad man har 
för åsikter, på ett positivt sätt. Eftersom man publicerar en text som är tillgänglig för så 
pass många så är den också tillgänglig för kritik och kommentarer. Man har inte möjlighet 
att påverka hur man uppfattas på samma sätt som om man istället skickat ett e-mail till en 
enda person. Detta gör att personer som är oroliga angående hur de uppfattas av andra och 
inte vill sticka ut för mycket kan låta bli att göra sin röst hörd på Facebook. I och med detta 
så kan de politiska partierna gå miste om bra feedback på grund av att människor är osäkra 
på att bli granskade i det de säger (Ledbetter, Mazer, DeGroot, Meyer, Mao och Swafford, 
2011: 44f). 

Kiousis, Mc Devitt och Wu menar att synen på hur politiska åsikter skapas hos 
medborgare har gått från synsättet att det man lär sig hemmavid inom familjen är de 
politiska åsikter man kommer bära med sig resten av livet. Senare forskning har visat att det 
är mer komplext än så, att samspelet med andra människor och samhället formar vilka 
politiska identiteter vi tar oss an i samhället och hur motiverade vi är att ta del av politiska 
nyheter och diskussioner (Kiousis, Mc Devitt och Wu 2004:757). Deras studie visar att 
människor kan påverkas i vilka attityder och frågor de anser som viktiga via regeringen och 
media, men för att de ska ta ståndpunkt i frågan och skaffa sig en verklig åsikt om sakfrågor 
så behöver detta processas genom relationer, nätverk, familjer eller klassrum. Tidigt ansåg 
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man att massmedia var allsmäktiga gällande att sätta agendan, men här kan vi se att agendan 
och åsikter om sakfrågor bearbetas på en lägre nivå också. Man ser att den politiska 
identiteten påverkas mest av människor runtom personer i nära relationer, och inte så 
mycket i diskussioner som tas upp i forum och liknande (Kiousis, Mc Devitt och Wu, 2004: 
769-772). 

Shehata och Strömbäck berättar att forskning inom dagordningsteorin och 
medierapporteringens inverkan på samhället har flyttat fokus från att tidigare se medierna 
som allsmäktiga där de själva sätter agendan kring vilka sakfrågor som medborgarna ska se 
som relevanta, till att se hur medborgarna nu har möjlighet att selektera bland de nya 
medier som kommit med teknikens utveckling. Vissa menar även att en utveckling är på 
väg mot att medborgarna kommer kunna påverka medias agenda alltmer genom att de 
genom sociala medier kommer framföra vilka sakfrågor de tycker är viktiga till media att 
rapportera om. Vissa forskare menar dock att massmedia fortfarande har makten över 
agendan (Shehata och Strömbäck, 2013:235-237). Förr fanns det inte lika stort utbud som 
idag av nyheter och medier, vilket gjorde att medierna förr rapporterade om liknande saker 
och det därför inte spelade någon roll varifrån de fick informationen. Idag spelar det dock 
roll eftersom utbudet är så pass stort och människor är mer individualiserade (Shehata och 
Strömbäck, 2013: 238). Vidare visar Shehata och Strömbäcks resultat bland annat att de 
politiska frågor som media rapporterar intensivt om också anses som mest viktiga av 
medborgarna i slutet på en politisk kampanj, vilket bekräftar den tidiga forskningen om 
medias dagordning. Dock var det en sakfråga som inte ansågs viktigare i slutet av 
kampanjen än i början av kampanjen. Detta förklarar forskarna med att just den frågan 
hade haft en stort utrymme i nyhetsrapporteringen under en lång tid, vilket var anledningen 
till att medborgarna inte såg den frågan är viktigare i slutet än i början av kampanjen. Det 
visade sig att de traditionella medierna fortfarande har inflytande på medborgarnas 
dagordning, trots det ändrade medieklimatet. Forskarna ser dock att de ökade utbudet av 
mediekanaler kan medföra att medias dagordningsmakt blir mindre, även om den 
fortfarande kommer finnas där och vara stor (Shehata och Strömbäck, 2013: 250f). 
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9. Metod 
I detta kapitel går vi igenom vilka metoder vi valt för studien samt diskuterar dess 
reliabilitet och validitet. Vi går även igenom vilka metodproblem vi stött på då vi 
genomfört studien. 

9.1 Metodval 
För att undersöka hur politiska partier kommunicerar på sociala medier valde vi att 
använda oss av en kvantitativ innehållsanalys samt en kvalitativ textanalys. Den kvantitativa 
innehållsanalysen passade studien då vi ville studera separata delar i inlägg och 
underkommentarer och därefter lättöverskådligt kunna se eventuella trender och särdrag 
hos partiernas kommunikation. En kvantitativ innehållsanalys består av två komponenter: 
den kvantitativa och den innehållsmässiga delen. Den kvantitativa delen innebär att 
undersökningen ska baseras på likvärdiga och jämförbara uppgifter i så pass stort antal att 
dessa kan uttryckas och analyseras med siffror. Metoden passar bra när man vill uttala sig 
om hur ofta något förekommer eller hur mycket utrymme någon kategori får (Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2012: 197). Då vi ville ta reda på hur ofta partierna 
uppmuntrar till dialog i sina inlägg, hur ofta de svarade på frågor i underkommentarerna, 
samt huruvida publiken diskuterar det ämne som inlägget tar upp eller inte så passade 
denna metod väl in på syftet. Men då den kvantitativa innehållsanalysen enbart fokuserar på 
separata delar av en text, och vi även sökte en djupare förståelse kring inläggens kontext 
och deras utformning, så behövde vi använda oss av en kvalitativ textanalys. Kontexten till 
en text skapas av sammanhanget, exempelvis av rubriker, bilder, ljud och av vilken genre 
texten tillhör. Detta är extra viktigt att ta hänsyn till i studier av digitala medier då 
konsumtionen i stor utsträckning sker mellan länkar till olika källor, och därmed kan 
kontexten kring analysobjektet variera stort. Det är inte en självklarhet att alla som tar del 
av samma text tolkar innehållet på samma sätt, snarare tvärtom (Ekström och Larsson, 
2010: 125). En kvalitativ textanalys fokuserar på textens samspel med andra texter, 
relationsbyggande med läsaren, skapande av sammanhang med mera. det handlar om hur 
satser i texten länkas ihop till större textavsnitt med olika funktioner som exempelvis hur 
texten leder läsaren till att orientera sig i en värld som texten skapar (Ekström och Larsson, 
2010:155). Denna metod går ut på intensiv läsning av texten, där man tar fram helheten i 
texten och ser till helheten och vilken kontext den verkar inom genom att antingen 
systematisera, eller kritiskt granska en text. I denna studie passar en systematiserande och 
beskrivande ansats bättre än en kritiskt granskande, just för att syftet med studien är att 
påvisa hur partierna kommunicerar och beskriva detta. Här lyfter vi fram och begripliggör 
det väsentliga innehållet i texterna samt formaliserar tankeinnehållet (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson och Wängnerud, 2012: 211).  
 
9.2 Urval 
Vi har använt oss av ett strategiskt urval av sociala medier och politiska partier i denna 
studie då vi valde att analysera Socialdemokraterna och Moderaternas sidor på Facebook. 
Detta val grundade vi på att Socialdemokraterna och Moderaterna är de största politiska 
partierna i Sverige (www.riksdagen.se, 2013) och att Facebook är ett av de mest använda 
sociala medierna i Sverige. Facebook ger även användarna möjlighet att skriva längre inlägg 
och kommentarer samt kommentera varandras inlägg, vilket var relevant för att kunna 
analysera dialogskapandet mellan partier och publik (www.facebook-faq.se, 2013). 
Eftersom mediet Facebook är så pass stort och utbrett över hela världen så innebär det 
också att politikerna kan använda det som sin arena för att nå ut till den breda publiken. Vi 
valde att inte analysera antalet ”gilla-markeringar” på partiernas inlägg då dessa inte säger så 
mycket om dialogskapande samt för att få en rimlig mängd data att analysera. 
 Den kvantitativa innehållsanalysen pågick en månad innan och en månad efter 
partiledardebatten, det vill säga mellan 6 September och 6 November 2013. Den kvalitativa 
analysen pågick under en period om tre veckor, mellan datumen 30 september och 20 
oktober. Perioden blev en vecka före, och två veckor efter partiledardebatten som sändes i 

http://www.riksdagen.se/
http://www.facebook-faq.se/
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SVT Agenda den 6 oktober 2013. Vi har valt att använda oss av partiledardebatten som 
avstamp rent tidsmässigt eftersom debatten var en uppmärksammad händelse som det 
diskuterades mycket kring i media och något som många medborgare ser på. Därför såg vi 
det som relevant att genomföra studien med ett tidsspann runt denna händelse, eftersom 
det borde finnas hög aktivitet från såväl politiker som från allmänheten. En annan 
anledning till att vi valde just SVT Agendas partiledardebatt och ingen annan Tv-kanals 
debatt var för att SVT arbetar självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och 
övriga intressen i samhället samt finansieras via skatteavgifter och har störst förtroende hos 
svenska folket (www.svt.se, 2013). Under studiens tidsram så valde vi att kvantitativt koda 
samtliga inlägg från partierna och tillhörande underkommentarer, samt kvalitativt tolka de 
inlägg från partierna som hade text i inläggen. De inlägg där det enbart var en bild eller en 
delad länk valde vi bort då det inte fanns någon text att analysera i dessa. Antalet inlägg 
som kodades blev 21 från Socialdemokraterna och 18 från Moderaterna. Antalet inlägg 
som vi genomförde kvalitativa textanalyser på blev sju från Socialdemokraterna och sju 
från Moderaterna. 

Vi valde att undersöka Facebook-kommentarer då Facebook är ett av de mest använda 
sociala medierna i Sverige, och för att de ger användarna möjlighet att skriva längre 
kommentarer och uppdateringar om vad de själva vill. Facebook är ett socialt nätverk där 
användarna registrerar en profil och därefter kan umgås och konversera med andra 
personer på sidan. Facebook används världen över och funktionen plattformen fyller är 
olika från person till person, vissa vill delta i diskussionsgrupper för att exempelvis bilda 
opinion i olika politiska frågor, medans vissa vill använda den för mer privat bruk 
(www.facebook-faq.se, 2013). 
 
9.3 Operationalisering 
För att kunna genomföra en undersökning och ställa relevanta frågor till materialet är man 
tvungen att operationalisera frågeställningarna till mindre frågor som ställs direkt till 
materialet man vill ha svar av. I den kvantitativa innehållsanalysen operationaliserade vi 
frågeställningarna till mätbara variabler för att kunna redovisa dessa i siffror och därefter 
kunna utläsa förekomst och frekvens av olika fenomen. I den kvalitativa textanalysen 
operationaliserade vi frågeställningarna till öppna direkta frågor till de inlägg vi analyserade, 
så vi kunde få en förståelse för dess kontext och därefter använda resultatet till att besvara 
studiens frågeställningar (Ekström och Larsson, 2010: 123).  
 
9.4 Tillvägagångssätt 
För att genomföra denna studie så började vi med att söka relevant material att utgå ifrån. 
Vi gjorde efterforskningar på Socialdemokraternas och Moderaternas sidor på Facebook 
för att se om det fanns inlägg att analysera och i vilket antal de fanns. Därefter började vi 
med den kvantitativa innehållsanalysen genom att skapa ett kodschema med bestämda 
variabler och variabelvärden som vi tog fram genom operationaliseringen av våra 
frågeställningar. Resultatet blev ett kodschema med totalt tio variabler och tillhörande 
variabelvärden. För att variabelvärdena skulle vara rättvisande var vi noga med att göra dem 
tydligt skilda från varandra samt såg till att det bara fanns ett enda variabelvärde som 
passade varje analysenhet. För att detta skulle fungera så tog vi med en övrig-kategori ifall 
någon av analysenheterna inte hörde hemma i någon av de satta variabelvärdena. Till 
kodschemat skapade vi kodinstruktioner, som angav instruktioner gällande hur kodningen 
på varje analysenhet och variabel skulle genomföras (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 
Wängnerud, 2012: 200-204). Vi skrev därefter ut tio stycken kodscheman för att genomföra 
ett reliabilitetstest som redovisas i några stycken ner. Efter detta test och en revidering av 
kodschemat så skrev vi ut 39 stycken kodscheman och delade upp kodningen så att en 
person kodade Socialdemokraternas 21 inlägg och underkommentarer, och en person 
kodade Moderaternas 18 inlägg och underkommentarer. Men även om vi delade upp 
analysenheterna så satt vi i samma rum och hade en öppen dialog kring svårkodade 

http://www.svt.se/
http://www.facebook-faq.se/
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analysenheter. Då kodningen var genomförd så förde vi in den insamlade datan i 
programmet Excel för att lätt kunna få en överblick. Vi sammanställde den därefter i olika 
diagram för att göra det lättöverskådligt för läsaren och kunna relatera datan till studiens 
syfte och frågeställningar. Diagram passade också bra för att vi då kunde visa enskilda 
variabler för sig men även göra jämförelser mellan partiernas kommunikation. 
 Den kvalitativa textanalysen inledde vi med att först skriva ner vilka frågor vi hade till 
texten. Här valde vi att enbart analysera de politiska partiernas inlägg och utesluta 
underkommentarerna. Detta då det passade vårt syfte som handlar om att se hur partierna 
arbetar med kommunikation, samt på grund av att en kvalitativ textanalys är mer 
djupgående och tidskrävande per inlägg än den kvantitativa metoden. Det blev totalt 12 
stycken frågor som ställdes till totalt 14 inlägg, varav sju var från Socialdemokraterna och 
sju var från Moderaterna. Då de kvalitativa textanalyserna var mer omfattande än de 
kvantitativa innehållsanalyserna så valde vi att sitta tillsammans och analysera texterna, samt 
för att kunna diskutera och gemensamt komma fram till en så rättvisande tolkning av 
texterna som möjligt. Innan vi började tolka texterna så genomfördes precis som i den 
kvantitativa undersökningen ett reliabilitetstest som också det redovisas några stycken ner i 
kapitlet. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud menar att tolkningsarbetet av en 
text bör utgå från fyra faktorer: frågans karaktär, tankens klarhet, val av tolkningsperspektiv 
och avståndet mellan text och uttolkare. De menar att man bör inrikta sig på antingen 
latenta eller manifesta budskap i texten, vara medveten om att de som producerat texten 
kanske inte har en specifik åsikt i ämnet de skriver om eller har för avsikt att uttrycka sig 
otvetydigt. Texttolkaren bör även göra skillnad i vad texten betyder för mig som forskare 
och vad texten betyder för avsändaren, avståndet mellan text och uttolkare är det kulturella, 
sociala och tidsmässiga avståndet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2012: 
221f). Detta hade vi i åtanke då vi tolkade texterna, för att få ett så rättvisande resultat som 
möjligt. Efter reliabilitetstestet, som redovisas några stycken ner, var genomfört skrev vi ut 
14 stycken frågeformulär och analyserade inläggen tillsammans. Här kunde vi ta hjälp av 
varandra då vi stötte på tveksamheter i tolkningen av vissa inlägg. Då vi tolkat klart 
inläggen började vi bearbeta det insamlade materialet genom att skapa kategorier för de 
olika områden som frågorna berört. På så vis fick vi en överskådlig blick på insamlat 
material och en chans att knyta det till syfte och frågeställningar på bästa sätt.  
 
9.5 Validitet 
Med hög validitet menas att man på den operationella nivån undersökt det man i den 
teoretiska nivån påstår sig göra. Begreppet validitet kan delas upp i två delar av en studie, 
begreppsvaliditet och resultatreliabilitet. Den förstnämnda handlar om hur väl de 
operationella indikatorerna stämmer överrens med den teoretiska definitionen, alltså om 
frågeställningarna kan besvara syftet efter genomförd studie. Resultatvaliditeten utvärderas 
först efter studien är genomförd, och handlar om hur god begreppsvaliditeten i 
kombination med studiens reliabilitet är. Med andra ord frånvaro av systematiska och 
osystematiska fel som gör att vi mäter det vi påstår att vi mäter (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson och Wängnerud, 2012: 57). 
 I vår studie har vi förankrat våra frågeställningar i tidigare forskning och teori som 
redovisats i tidigare kapitel. Vi har strävat efter att operationalisera frågeställningarna till 
mätbara indikatorer i vårt kodschema och försöka uppnå en hög begreppsvaliditet. Vi har 
även i den kvalitativa textanalysen grundat våra undersökningsfrågor i studiens 
teorigenomgång med syftet att undersöka det vi påstått att vi ska undersöka. 
Resultatvaliditeten, vilket i denna studie innebär samma som internvaliditeten, betyder att 
man drar välgrundade slutsatser mot teorigenomgången av beskrivande eller förklarande 
natur (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2012: 58). Detta har vi strävat att 
uppnå genom att redovisa resultatet inlägg för inlägg och i diagram, samt därefter knutit an 
resultatet till syfte, problembakgrund och slutligen besvarat frågeställningarna. 
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Ett validitetsproblem till studien är den externa validiteten, som handlar om huruvida det 
går att generalisera studiens resultat till en större och mer relevant population (Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2012: 58). Detta kan inte denna studie uppnå, dels för 
att antalet analysenheter är för få men också eftersom vi endast utgår från Facebook som 
kanal. Istället vill vi med denna studie ge en fingervisning på hur politiska partier idag 
arbetar med dialogskapande kommunikation i sociala medier. Vi vill understryka att vårt 
resultat inte säger allt om hur det ser ut och att det säkert finns fler aspekter som hade varit 
intressanta att ta med i en studie av detta slag. Vi har dock valt ut det vi anser viktigt inom 
detta område för att göra en studie och därefter kunna göra en bedömning om situationen 
idag.  

9.6 Reliabilitet 
Med god reliabilitet i en studie menas att det är frånvaro av systematiska och osystematiska 
fel i studien. Man måste alltså ha ett bra mätinstrument som mäter det man ska mäta, samt 
vara väldigt noggranna i användandet av verktyget för att motverka slarvfel under 
undersökningen. För att mäta hur god reliabilitet en studie har kan man göra om 
undersökningen på samma analysenheter vid ett annat tillfälle, ett så kallat reliabilitetstest. 
Bäst resultat får man om analysenheterna kodas av en ny person vid det andra tillfället 
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2012: 63f och 207f). Detta har vi 
genomfört två gånger genom att koda om 100 % av materialet, där den person som kodat 
Socialdemokraternas inlägg fick koda om Moderaternas inlägg och vice versa. Eftersom vår 
kvantitativa del av studien har så pass få analysenheter såg vi det som relevant att koda om 
hela materialet men med nya ögon, för att öka sanningshalten i resultatet. Första gången 
genomfördes testet med syftet att testa kodschemat och därefter kunna lägga till, ta bort, 
eller skriva om variabler så de stämde bättre överens med det vi ville ha reda på. Andra 
gången vi genomförde testet så ville vi se hur god vår studies reliabilitet var. Här satt vi på 
skilda håll och kodade och gick därefter igenom vad var och en svarat på variablerna. Det 
framkom då att vi på två inlägg hade valt olika variabelvärden, vilket vi löste genom att 
diskutera och gemensamt komma överens om vilket variabelvärde som var mest passande. 
Vi är medvetna om att det finns reliabilitetstest som är matematiska, där det går att ta fram 
en exakt procent på hur god reliabilitet en studie har. Dock tog vi beslutet att göra ett 
mindre avancerat reliabilitetstest med tanke på den mindre mängd analysenheter som vi 
hade. 
 I de kvalitativa textanalyserna var tolkningsarbetet mer omfattande och hade bredare 
tolkningsramar, varför vi valde att inte dela upp texterna mellan oss två utan analyserade 
samtliga inlägg tillsammans. Detta var också ett medvetet val då ett reliabilitetstest med 
omanalysering av samtliga nitton inlägg inte hade varit genomförbart rent tidsmässigt. Vi 
valde istället att testa reliabiliteten genom att börja med en analys av 10 % av materialet, det 
vill säga totalt två inlägg där ett var från Socialdemokraterna och ett från Moderaterna. För 
att kunna jämföra om vi tolkade texterna lika så analyserade vi båda två de utvalda inläggen 
separat och satt därefter ner tillsammans och diskuterade vad vi kommit fram till. 
Resultatet visade att vi tolkade texterna väldigt lika och att frågorna vi ställde till texten 
fungerade väl. Vi fick byta ut någon enstaka fråga men överlag kunde de frågor vi ställde till 
texten ge utförliga svar.  

9.7 Metodproblem 
Ett problem som vi hade med genomförandet av studien var i kodningen av analysenheter. 
Även om vi arbetade för att uppnå hög reliabilitet och därmed försökte ha så rena variabler 
och variabelvärden som möjligt, så var det i vissa fall ändå svårtolkat. För att motverka 
detta så satt vi tillsammans under kodningsarbetet samt genomförde två reliabilitetstest för 
att till slut ha tydliga, rättvisande variabler och variabelvärden samt uppnå samstämmiga 
svar från båda på alla variabler. 
 I den kvalitativa delen av studien så hade vi först problem med att formulera frågor till 
inläggen som inte uteslöt svar ur texterna. Ett visst reliabilitetsproblem som finns med 
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kvalitativa textanalyser är att det alltid finns en risk att andra personer hade kommit fram 
till ett annat resultat. Detta eftersom alla tolkar saker olika beroende på faktorer som 
exempelvis tidsmässiga, socioekonomiska och kulturella skillnader mellan olika forskare 
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2012: 222).  
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10. Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet av vår studie. Resultatet för den kvantitativa studien 
redovisas först i form av diagram och förklarande text. Det totala antalet inlägg som kodats 
blev 39 stycken, varav 21 var från Socialdemokraterna och 18 från Moderaterna. Den 
kvalitativa textanalysens resultat av totalt 14 inlägg, sju från Socialdemokraterna och sju 
från Moderaterna redovisas i form av löpande text som är indelade i kategorier. Detta följer 
efter genomgången av statistiken. 

10.1 Partiernas kommunikation 
Nedan visas ett diagram av hur många av partiernas inlägg som var envägskommunikativa 
eller dialogskapande. Redovisningen är av absoluta tal och på nästa sida följer samma 
redovisning fast uppdelat per parti och i procentenheter. 
 

 
Antal envägskommunikativa eller dialogskapande inlägg hos partierna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stapeldiagrammet visar den totala förekomsten av dialogskapande och 
envägskommunikation i Moderaternas och Socialdemokraternas samtliga inlägg på 
Facebook under två månaders tid. Studien visar att det för båda partierna är vanligast med 
envägskommunikation på Facebook. Jämför man partierna emellan så har 
Socialdemokraterna något oftare dialogskapande kommunikation i sina inlägg. Dock går 
det inte att generalisera detta som ett faktum då antalet granskade inlägg var så pass få, 
samt att Moderaterna även hade tre stycken färre inlägg än Socialdemokraterna under de 
två månaderna.  
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Antal envägskommunikativa eller dialogskapande inlägg i procentenheter  
hos Moderaterna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I dessa diagram så är förekomsten av dialogskapande och envägskommunikation i 
partiernas inlägg redovisade per parti och i procentenheter. Resultatet är detsamma som i 
stapeldiagrammet men istället för absoluta tal är det redovisat i procent. 
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10.2 Kommunikationen mellan publik och parti 
Stapeldiagrammet nedan visar den totala förekomsten av inlägg under två månaders tid 
som har frågor i underkommentarerna från publiken, samt det antal inlägg som har svar 
från partierna i underkommentarerna. Redovisningen är av absoluta tal och på nästa sida 
följer en redovisning av svarsfrekvensen från partier, uppdelat per parti och i 
procentenheter. 
 
 

Frågor från publiken och svar från partierna  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Resultatet visar att samtliga 39 inlägg har frågor från publiken i underkommentarerna, och 
att antalet svar från båda partierna är väldigt få. Jämför man partierna emellan så har 
Socialdemokraterna svarat på frågor i fyra inlägg medans Moderaterna inte har svarat på 
frågor i något inlägg. Men även om resultatet visar att Socialdemokraterna har en högre 
svarsfrekvens än Moderaterna så går det inte att generalisera detta som ett faktum då 
antalet granskade inlägg var så pass få, samt att Moderaterna även hade tre stycken färre 
inlägg än Socialdemokraterna under de två månaderna. 

Utöver datan som redovisas i diagrammen, så fann vi även att publiken kommenterar 
om andra frågor och ämnen än de som inläggen tar upp, i samtliga 39 inlägg.  
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Svarsfrekvens från Moderaterna i procentenheter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I dessa diagram så redovisas svarsfrekvensen från partierna i procentenheter och är 
uppdelade per parti. Resultatet är detsamma som i stapeldiagrammet men istället för 
absoluta tal är det redovisat i procent. 
  



24 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 -20 st

21-40 st

41-60 st

61-80 st

81-100 st

101- fler

Antal 
kommentarer 

Antal inlägg 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

1 -20 st

21-40 st

41-60 st

61-80 st

81-100 st

101- fler

Antal inlägg 

Antal 
kommentarer 

10.3 Inlägg som skapar engagemang 
Stapeldiagrammen nedan visar hur många kommentarer varje inlägg har fått, baserat på 
vilket ämne inlägget handlat om. Samtliga 39 inlägg som granskats är redovisade per parti 
och angett i absoluta tal, 21 för Socialdemokraterna och 18 för Moderaterna. De 
ämneskategorier som inte har några staplar är ämnen som partierna inte publicerat något 
inlägg om. På Y-axeln med siffror anges hur många inlägg som har respektive antal 
kommentarer. På X- axeln anges vilket ämne som inlägget klassas som. Till höger om 
diagrammet är antalet kommentarer kategoriserade och visade i färg. 
 Ett exempel på hur diagrammet läses kan ges via Moderaternas diagram nedan på den 
första kategorin Skola och Arbete. Den första stapeln är röd och når till siffran två på Y-
axeln. Detta innebär att det är två inlägg inom ämnet Skola och Arbete som har fått 21-40 
stycken kommentarer vardera. Nästa stapel är lila vilket innebär att det bara är ett inlägg 
som fått 61-80 kommentarer. Den sista stapeln inom samma kategori är orange vilket 
innebär att det är två inlägg som fått 101-fler kommentarer. På detta sätt läses båda 
partiernas diagram som är redovisade nedan.  
 

Antal kommentarer per ämne hos Moderaterna 

 
 

Antal kommentarer per ämne hos Socialdemokraterna 
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Resultatet visade att Socialdemokraterna publicerade fler inlägg om Skola och Arbete än 
Moderaterna, men ändå hade Socialdemokraterna färre kommentarer inom den kategorin. 
Båda partierna publicerade under dessa två månader inga inlägg om Skatt, Vård och 
Omsorg eller om Miljö. Resultatet visar även att Moderaterna hade flest inlägg på Skola och 
Arbete samt Riksdagsvalet 2014, medans Socialdemokraterna hade flest inlägg på enbart 
Skola och Arbete. Något som även sticker ut är det faktum att medans Moderaterna hade 
fått ”101-fler kommentarer” på sju inlägg så hade Socialdemokraterna inte fått så många 
kommentarer på ett enda inlägg de publicerat. Som tidigare nämnt så går det dock inte att 
generalisera utifrån dessa siffror då antalet granskade inlägg som sagt var så pass få, samt 
att Moderaterna även hade tre stycken färre inlägg än Socialdemokraterna. 

Kategorin ”ej möjlig att avgöra” hade totalt sex inlägg, tre per parti. Att så många inlägg 
har kodats som detta kan bero på att det i vissa inlägg från partierna enbart publicerats en 
bild eller en hyperlänk till någon annan sida. Då vi enbart analyserat den text som faktiskt 
står i inlägget, och inte den text som kommer upp om man klickar sig vidare, så har dessa 
inlägg inte gått att koda som något annat. Andra inlägg som har kodats som ”ej möjlig att 
avgöra” kan även ha handlat om andra frågor än de som vi kategoriserat i kodschemat. 
Exempel på ett sådant inlägg är då Moderaterna berättade om att en partimedlem var med i 
en flashmobb för Rosa Bandet, och hade bifogat ett filmklipp på detta. 

I samtliga inlägg så såg vi även att publiken skapar egna diskussioner med varandra i 
kommentarsfältet, även om partierna inte svarar eller ger respons på publikens 
underkommentarer så gör andra i publiken det.  
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10.4 Textanalyser Socialdemokraterna 
Nedan redovisas resultatet för varje inläggs textanalys hos Socialdemokraterna. Totalt är 
det sju inlägg som följer i datumordning. Skärmklipp på samtliga analyserade inlägg är 
bifogade för att det ska bli tydligt vad tolkningarna baserats på. En sammanfattning av alla 
textanalyser på Socialdemokraternas Facebooksida är redovisad i slutet av detta kapitel. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Socialdemokraterna inleder texten kraftfullt med ett citat som i princip sammanfattar hela 
inläggets information och budskap på knappt två rader, de ska satsa miljarder för att ta 
ungdomar från att vara sysslolösa till att få antingen utbildning, jobb eller praktik. Sist i 
inlägget har de även taggat Stefan Löfven genom att skriva hans namn med ett talstreck, 
vilket medför att informationen uppfattas komma direkt ifrån honom och därmed blir mer 
trovärdig eftersom han är partiledare. Genom att betona hur de ska satsa mycket resurser 
på att få in ungdomar i aktivitet så underförstås det att arbetslösheten bland unga är ett 
stort samhällsproblem, och att detta problem måste lösas. Det går inte att utläsa en specifik 
målgrupp som texten riktar sig till utan den är mer allmänt informerande. Något som 
framgår är dock att även om texten handlar om ungdomar så är den inte riktad till dem. De 
skriver snarare texten till samhället för att informera om de passiva ungdomarna som måste 
få sysselsättning. Inlägget uppmanar därmed inte till dialog eftersom Socialdemokraterna 
bara förklarar problemet, och inte ställer en fråga till publiken. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Socialdemokraterna inleder även detta inlägg med ett citat som syftar till deras senaste 
kampanj inom frågan arbetslöshet. Här är tonen lite skämtsam genom att deras slogan för 
kampanjen är en ordvits. ”En jobbigare morgon men ett betydligt bättre liv” fångar 
kampanjens mål, det vill säga att ge människor ett jobb att gå till på morgonen, samtidigt 
som de skojar till det med att det är ”jobbigt” att gå till jobbet. Socialdemokraterna 
uppmuntrar här publiken att dela deras inlägg och delta i kampanjen. Men även om de vill 
aktivera publiken och göra dem delaktiga, så eftersträvar de inte en dialog där de vill veta 
vad publiken faktiskt tycker och tänker om kampanjen. De uppmuntrar till engagemang, 
fast på sina egna villkor, vilket gör att denna text inte är dialogskapande.  
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I detta inlägg så uppmanar Socialdemokraterna läsarna att byta coverbild på sin 
Facebookprofil för att göra den fin inför hösten. Inlägget handlar om deras pågående 
höstkampanj om att minska arbetslösheten i Sverige. Under texten har de publicerat en 
bild, vilket gör man underförstår att med ”byta coverbild” så menar Socialdemokraterna att 
läsaren ska använda den bifogade bilden som coverbild. Ett utropstecken efter deras 
uppmaning om att byta coverbild gör att meningen blir mer slagkraftig, och direkt efter 
följer en ledande fråga där de undrar om läsaren också vill delta i kampanjen. Efter den 
frågan följer information om var man kan läsa mer kring hur man deltar i kampanjen, och 
en länk är bifogad. I och med att det är en ledande fråga som endast uppmuntrar läsaren att 
delta på Socialdemokraternas villkor, så är detta inte dialogskapande kommunikation även 
om texten uppmuntrar till handling. Socialdemokraterna visar inget intresse för respons 
från publiken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Socialdemokraterna informerar i detta inlägg om att några av partiets politiker kommer 
befinna sig i Göteborg vid en viss tidpunkt, och uppmuntrar sina läsare till att träffa dem. 
Budskapet blir dock lösryckt då det inte framgår några argument kring varför publiken bör 
träffa politikerna, eller vad politikerna ska göra på platsen. Då partiledaren Stefan Löfven är 
en av de politiker som ska närvara förstår man som läsare att det ändå är något större och 
eventuellt nationellt som kommer tas upp. Detta eftersom Stefan Löfven är partiledare och 
inte torde ha tid att medverka på event som är av mindre och mer lokal karaktär. 
Kommunikationen i sin helhet är enkelriktad och försöker inte skapa dialog mellan partiet 
och läsarna. Man uppmanar läsarna att komma på eventet, men inte att engagera sig eller 
delta med frågor eller funderingar.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Socialdemokraterna berättar här att Mikael Damberg är redo för partiledardebatten som ska 
sändas på SVT2 klockan 9. Texten skapar spänning och förväntan då den är skriven på ett 
berättande sätt som upplevs komma direkt från Damberg, detta då han skriver ”tar på 
kavajen, samlar ihop mina papper och går mot kammaren”. Det får läsaren att känna 
förväntan, att det ska hända något spännande och viktigt nu. Underförstått är att Damberg 
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är en partimedlem i Socialdemokraterna, och att han ska delta i debatten. Inlägget är inte 
dialogskapande då de endast uppmanar läsaren att kolla på debatten, att ta del av 
Socialdemokraternas information. De bjuder inte in sina läsare till dialog, ställer inte några 
frågor eller vill veta vad de tycker om debatten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I detta inlägg berättar Socialdemokraterna att de bifogat bilder från när några personer 
deltog i höstkampanjen. Underförstått är att personerna är partipolitiker i 
Socialdemokraterna och att Stefan Löfven är partiledare. Även höstkampanjen förväntas 
läsaren veta vad det är. Vi vet att höstkampanjen är en kampanj som handlar om att skapa 
jobb, och en kampanj som Socialdemokraterna bedriver. Detta då de har rapporterat om 
kampanjen i tidigare inlägg på sitt Facebookkonto. De frågar läsaren om de har deltagit i 
kampanjen, och riktar frågan till den enskilde läsaren genom att använda ”har du” i frågan. 
Även om de uttryckligen inte uppmanar läsaren att delta i kampanjen, så uppmanar de ändå 
indirekt till detta genom att rikta frågan direkt till läsaren, troligtvis med tanken att läsaren 
ska rannsaka sig och delta om den inte redan gjort det. Inlägget uppmuntrar ändå till dialog 
på det sätt att Socialdemokraterna vill ha ett svar från publiken på sin fråga. Samtidigt är 
det svårt att tolka om frågan är en uppmaning eller en genuin fundering, i det senare fallet 
är det dialogskapande och i det första inte dialogskapande. Men på det stora hela så 
uppmuntrar ändå inlägget läsarna att kommentera och föra fram sin talan, vilket kan tolkas 
som dialogskapande, även om frågan inte är öppen.   
 

 
 
 
 
 
 
 

Texten informerar om att Stefan Löfven har varit på besök på Gävle sjukhus, det kliniska 
träningscentret. De informerar även om vem som tagit den bild som är publicerad under 
inlägget. Underförstått är att vi vet vem Stefan Löfven är, det vill säga partiledare i 
Socialdemokraterna, samt att vi ska veta varför han besöker träningscentret. Texten 
involverar inte läsaren i händelsen i och med att de bara informerar om vad som hänt 
istället för att fråga publiken vad de tycker om detta eller uppmuntra till dialog på annat 
sätt. 
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10.5 Textanalyser Moderaterna 
Nedan redovisas resultatet för varje inläggs textanalys hos Moderaterna. Totalt är det sju 
inlägg som följer i datumordning. Skärmklipp på samtliga analyserade inlägg är bifogade för 
att det ska bli tydligt vad tolkningarna baserats på. En sammanfattning av alla textanalyser 
på Moderaternas Facebooksida är redovisad i slutet av detta kapitel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inlägget berättar att Moderaternas presschef har deltagit i SATS flashmobb för Rosa 
Bandet på Sergels Torg. De inleder inlägget med att informera om att Rosa Bandet 
kampanjen har dragit igång, och de sätter ett utropstecken efter vilket ger inlägget en 
slagkraftig inledning och får läsaren att uppfatta inlägget som att det händer något viktigt. 
Under inlägget har de bifogat en video på flashmobben, och uppmanar läsaren att titta på 
videon och leta efter Moderaternas presschef. Underförstått i texten är att Moderaterna 
stödjer Rosa Bandet i och med att en partimedlem är med och dansar i kampanjen för dem. 
Texten förutsätter att läsaren vet vad Rosa Bandet är för något, vet vad en flashmobb är för 
något samt även vet hur presschefen för Moderaterna ser ut då de uppmanar läsaren att leta 
efter henne i den bifogade videon. Inlägget är inte dialogskapande då texten endast 
informerar om vad som hänt och inte bjuder in läsaren till att kommentera inlägget. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I detta inlägg så riktar Anders Borg kritik mot Socialdemokraternas skattehöjningar. Det 
visas att Anders Borg själv har sagt detta då meningen har citattecken och efter står det att 
Anders Borg själv har sagt detta om Socialdemokraternas budget. Texten förutsätter att 
läsaren vet att Anders Borg är Moderaternas finansminister, och underförstått är att 
Moderaterna inte vill hantera skatten på samma sätt som Socialdemokraterna. Texten är 
rent informativ och inte dialogskapande, de undrar inte vad publiken tycker om 
Socialdemokraternas politik kring skatter och de ställer ingen fråga. De uppmanar däremot 
läsaren att läsa mer om vad Moderaterna tycker kring detta via en länk de bifogat under 
inlägget.  
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Texten i detta inlägg är riktad som en fråga till publiken angående vad de tycker om partiets 
nya logga, och en bild på loggan är publicerad under inlägget. Här använder sig 
Moderaterna av dialogskapande kommunikation då de ställer en fråga till publiken som de 
vill ha svar på. Däremot är frågan relativt kort och sluten, den leder läsaren till ett kortare 
svar som ”bra” eller ”dålig”. Men då texten ber om publikens åsikt så tolkas inlägget ändå 
som dialogskapande.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inlägget informerar publiken om att det klockan nio är partiledardebatt i riksdagen, och att 
partiledarna i alliansen ska delta. Underförstått är att Fredrik Reinfeldt är den viktiga att 
lyssna till i debatten. Detta då Moderaterna endast skriver ut hans namn medans de andra 
partiledarna blir benämnda som ”och de andra allianspartiledarna”. I texten informerar de 
även läsaren om att man kan se på debatten via en länk som bifogats under inlägget. I detta 
inlägg så försöker inte Moderaterna skapa dialog, texten informerar om partiledardebatten 
och hur man kan titta på den.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Även i detta inlägg så är texten rent informativ. Den berättar om att Moderaternas 
arbetsstämma ska börja, och att de där ska diskutera hur Sverige ska kunna bli bättre. 
Genom att skriva ”för att göra ett bra Sverige bättre” så underförstås att Moderaterna anser 
att de gjort Sverige bra, i och med att det är de som är det regerande partiet i riksdagen. 
Vidare så är inlägget envägskommunikativt. De uppmuntrar läsaren att följa deras blogg, 
men inte att tycka till eller kommentera kring händelsen.  
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Texten handlar om Moderaternas vision på Sverige, hur de vill att Sverige ska vara. De 
poängterar att Sverige redan är bra, men att det ändå kan bli bättre. Inlägget innehåller 
korta slagkraftiga meningar med många punkter, vilket ger ett intryck av att de håller ett 
politiskt tal där de försöker övertyga läsaren att Moderaterna är det rätta valet. I slutet av 
texten skriver de ”Vi tror på ett Sverige som fortsätter framåt med en arbetslinje, som inte 
vänder åter till utanförskap och bidragslinje”: Här underförstås att de riktar kritik mot 
Socialdemokraterna som historiskt sett regerat väldigt länge, och Moderaterna syftar 
därmed på att Socialdemokratisk politik främjar utanförskap och att människor tar bidrag. 
Underförstått är också att det är Moderatisk politik som gjort Sverige bra idag då de är det 
regerande partiet i riksdagen. Texten avslutas slagkraftigt med ett påstående om att alla 
behövs i arbetet för att förbättra Sverige, och de hänvisar till en länk där man kan läsa mer i 
frågan. Texten försöker väcka känslor och engagemang hos läsaren, men försöker inte 
skapa dialog. Texten informerar vad partiet står för och motiverar hur bra deras politik är, 
där de försöker övertyga läsaren om detta. Det blir en enkelriktad kommunikation på 
Moderaternas egna villkor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det här inlägget är informativt och berättar att om läsaren har missat paneldebatten mellan 
partiledarna i Alliansen på deras egna stämma så kan man se den igen på YouTube, och 
under inlägget finns en bifogad länk till klippet. Moderaterna ställer en fråga i inlägget, men 
då de svarar på den själva direkt efter så är det mer av en retorisk fråga som ställts bara för 
att själva kunna informera om var läsaren kan se deras paneldebatt. Inlägget är informativt 
och envägskommunikativt då de inte bjuder in läsaren till diskussion och dialog. 
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10.6 Sammanfattning av textanalyserna på Socialdemokraternas inlägg 
Flertalet av Socialdemokraternas inlägg handlar om deras höstkampanj och arbete för att 
minska arbetslösheten i Sverige. Detta varvas med inlägg som försöker vara lite mer 
personliga genom att berätta om vad olika partimedlemmar och partiledaren gör, befinner 
sig samt tänker och tycker om olika frågor. Det är övergripande en formell ton i texten och 
mest informativa inlägg angående kampanjer, kommande event etcetera. Inläggen är främst 
envägskommunikativa, och då det förekommer en fråga eller en uppmaning till 
engagemang från publiken så handlar det ofta om att göra något på Socialdemokraternas 
villkor eller mer att hålla med om en ledande fråga. Det är inte ofta genuina funderingar 
från partiets sida angående hur publiken tänker och tycker i de frågor som 
Socialdemokraterna tar upp.  

10.7 Sammanfattning av textanalyser på Moderaternas inlägg 
De flesta av Moderaternas inlägg är envägskommunikativa och uppmanar ofta läsaren att 
göra eller ta del av något som de informerar om i sina inlägg. Ämnena i inläggen varierar, 
men vi kan se att de genomgående marknadsför partiets politik och i vissa inlägg riktar 
kritik mot sin största konkurrent, Socialdemokraterna. Övergripande är inläggen 
informativa och emellanåt återfinns en säljande ton, att de ämnar marknadsföra den 
Moderatiska politiken. Texterna berättar mycket om vad partiet gör, och emellanåt även 
om vad vissa partimedlemmar gör och säger. Genomgående i texterna ser vi en indirekt 
strävan att nå ut till publiken och få dem att ta del av debatter och andra videoklipp som de 
bifogar. De uppmanar väldigt sällan till dialog och uppmuntrar inte publiken att komma 
med feedback till dem i olika frågor.  
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11. Analys 
I detta kapitel analyserar vi resultatet genom att ställa det i relation till teorikapitlet. Då vi 
har använt oss av både en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ textanalys för att få 
fram vårt resultat ser vi det som bäst lämpat att ha analyskapitlet för sig själv, just för att 
kunna väva samman båda delarna samtidigt och på så sätt ge en tydlig överblick. Här svarar 
vi på frågeställningarna, och underrubrikerna i kapitlet är således studiens frågeställningar. 
Detta för att göra det så tydligt som möjligt att se vad vi kommit fram till. 

11.1 Är majoriteten av de politiska partiernas inlägg dialogskapande eller är de 
envägskommunikativa? 
Resultaten visar i både innehållsanalysen och i textanalysen att både Socialdemokraterna 
och Moderaterna generellt använder sig av envägskommunikation i sina inlägg på 
Facebook. Detta stärker Stakstons teori om att organisationer idag inte använder sig av 
sociala medier på ett optimalt sätt. Hon menar att organisationer ofta använder Facebook 
som ytterligare en kanal för att pumpa ut sitt budskap på ett enkelriktat sätt. Vidare menar 
hon att Facebook har potential att bli ett av de viktigaste kommunikationsmedlen för 
organisationer, och att för att kunna dra nytta av detta så måste organisationer börja 
kommunicera på ett dialogskapande sätt där de ställer frågor och engagerar sig i sin publik 
(Stakston, 2011: 90f). Detta är något som även Nygren och Wadbring har sett indikationer 
på och menar att även om organisationer syftar till att skapa interaktion med sin publik så 
blir det oftast bara ett verktyg för organisationen att erbjuda service till sin publik (2013:18-
20). I de fall där inläggen riktade sig till publiken var de ofta som en ledande fråga eller som 
en uppmaning till publiken att agera på ett visst sätt. Till exempel så uppmanar 
Socialdemokraterna publiken i ett inlägg att delta i deras höstkampanj och att dela inlägget 
på Facebook. Inlägg i stil med detta var vanligt förekommande, och detta går tvärtemot 
synen på vad dialog är enligt Excellensteorin. Den menar istället att organisationen måste 
föra ett aktivt samtal med sin omgivning och publik samt svara på frågor och ta till sig den 
feedback som de får. En organisation som inte bemöter kritik eller upprätthåller en dialog 
med sin publik får större risk att hamna i kriser och bli utsatta för aktivism (Grunig, Grunig 
och Dozier, 2006:55f). Argenti och Barnes menar även dem att organisationer måste arbeta 
dialogskapande och för att engagera sin omgivning, detta genom att anpassa sina budskap 
och sin kommunikation utefter målgruppen samt svara på frågor, diskutera och lyssna på 
den feedback som ges (2009:197-200). Dessvärre visar resultatet på denna studie att båda 
partierna inte lyckas föra en dialog med sin publik, och de engagerar sig inte i de 
kommentarer och frågor de får från publiken. För att uppnå dialog med sin publik så måste 
båda partierna bli bättre på att använda sociala medier.  

11.2 Resulterar inläggen i dialog? Svarar politikerna på frågor i 
underkommentarerna? Diskuterar publiken med varandra i underkommentarerna? 
Resultatet visar att diskussion finns i samtliga inläggs underkommentarer, dock enbart 
publiken emellan. Båda partierna svarar väldigt sällan på frågor från publiken som ställs i 
underkommentarerna, istället svarar publiken på varandras frågor i kommentarsfältet och 
för en diskussion. Totalt återfanns frågor från publiken i samtliga 39 inlägg, men endast i 
fyra stycken svarar politikerna på frågor. Detta resultat visar tydligt på att partierna har stor 
makt över hur de väljer att kommunicera på sociala medier, något som Nygren och 
Wadbring understryker med att mena att det alltid är organisationen som håller taktpinnen 
över kommentarsfältets utformning. De menar att även om sociala medier har medfört en 
möjlighet för publiken att publicera åsikter och göra sin röst hörd i olika frågor, så är det 
upp till organisationen om de vill svara på kommentarer, diskutera och även ta bort 
kommentarer som de inte finner tilltalande (Nygren och Wadbring, 2013: 18-20). I och 
med att organisationer inte svarar på frågor, kritik eller kommentarer från sin publik så 
menar Stakston att organisationen tillintetgör publikens lust att i sin tur svara på frågor som 
organisationen ställer, vilket därmed leder till att ett ypperligt tillfälle att initiera dialog och  
kommunicera med sin publik inte tas till vara på (Stakston, 2011: 90f). Resultatet visar som 
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sagt att publiken diskuterar frågor med varandra i kommentarsfältet, något som styrker 
Stakstons teori om att även om människor i dagens samhälle har blivit alltmer 
individualiserade så finns fortfarande ett stort behov av att samverka med andra och 
diskutera med olika personer som delar ens uppfattningar i olika frågor. Vidare menar hon 
att tack vare teknikens utveckling så är nu möjligheterna att påverka och därmed skapa 
opinion mycket större idag än förr, genom att publiken diskuterar och kan mobilisera sig så 
har de därmed också en möjlighet att påverka (Stakston, 2011: 13).  

11.3 Vilka ämnen engagerar publiken mest? Finns underkommentarer från publiken 
som inte följer inläggets agenda? 
Resultatet visar att vissa ämnen får fler kommentarer från publiken än andra. 
Genomgående får Moderaterna fler kommentarer än Socialdemokraterna, trots att de hade 
tre färre inlägg som analyserades. Det framgick även att de ämnen som fick flest 
kommentarer hos Moderaterna var kategorierna Skola och Arbete, Skatt, Stadsbudget samt 
Ej möjlig att avgöra. Socialdemokraterna fick flest kommentarer på kategorierna Skatt, 
Stadsbudget, Partimedlemmar samt Ej möjlig att avgöra. 

Något som stack ut i resultatet var att även om Socialdemokraterna hade publicerat fler 
inlägg än Moderaterna inom Skola och Arbete så hade ändå Moderaterna betydligt fler 
kommentarer från publiken inom denna kategori. Eftersom Moderaterna även 
genomgående får fler kommentarer än Socialdemokraterna på sina inlägg så tyder det på att 
Moderaterna lyckas engagera fler personer i de frågor de tar upp. Socialdemokraterna hade 
inte på ett enda inlägg så pass många kommentarer att det blev kategorin ”101-fler”, 
medans Moderaterna hade den kategorin på flertalet inlägg. Zhang, J.Jonsson, Seltzer och 
L.Bichard menar dock att det politiska engagemanget i sociala medier från publiken främst 
äger rum personer emellan, och inte mellan personer och organisationer (2010: 86f). Denna 
teori överensstämmer på resultatet i och med att det främst är publiken som diskuterar 
frågor mellan varandra, och besvarar varandras frågor. Varken Socialdemokraterna eller 
Moderaterna var speciellt närvarande i kommentarsfälten och svarade som tidigare nämnts 
ytterst sällan på de frågor som ställts. Att partierna lyckats olika bra med att engagera 
publiken kan enligt Shehata och Strömbäck dels bero på vilken uppmärksamhet olika 
politiska frågor har fått i media eftersom detta till viss del avgör vilken relevans som 
samhället ser att frågan har, något som i sin tur kan påverka engagemanget från publiken i 
frågan. Även hur frågan gestaltas påverkar hur den uppfattas, att vinkla en text på ett sätt 
kan ge vissa reaktioner medans en annan vinkling kan ge andra reaktioner (Shehata och 
Strömbäck, 2013: 250 och 254f). Resultatet visar att Moderaterna skriver på ett mer 
säljande sätt gällande sin politik, de marknadsför sig mer samtidigt som de även vid några 
inlägg kritiserar Socialdemokraternas politik och förklarar hur Moderaterna kommer göra 
annorlunda. Socialdemokraternas inlägg var mer allmänt informerande och lite mer 
formella i sina budskap och sitt språkbruk. Att partierna gestaltar sina inlägg på olika sätt 
kan således ha en inverkan på hur engagerad publiken blir, och därmed hur många 
kommentarer som inläggen får. 

Resultatet visade även att samtliga 39 inlägg hade underkommentarer som berörde 
andra ämnen än de som inlägget handlade om. Att publiken inte bara diskuterar de frågor 
som tagits upp i inlägget stärker Shehata och Strömbäcks teori om att dagordningen idag 
inte längre enhälligt avgörs av media eller politiker. Från att traditionella medier har setts 
som allsmäktiga, har en förflyttning nu börjat ske till samhället. Detta då teknikens 
utveckling har gett möjlighet att påverka och diskutera de frågor som man själv tycker är 
mest relevant av det nyhetsutbud som finns på internet och sociala medier (Shehata och 
Strömbäck, 2013: 241f). Dock menar Shirky att även om personer har möjlighet att 
mobilisera sig i sociala medier och påverka politikernas dagordning, så avgörs 
medborgarnas dagordning fortfarande främst av massmedia. Han menar dock att personer 
skapar sin slutliga politiska åsikt i interaktionen med bekanta utanför internet. Därefter kan 
man använda sociala medier som ett verktyg till att påverka den politiska dagordningen 
(Shirky, 2011: 29-34). Men även om resultatet inte visar huruvida publiken lyckas påverka 



35 
 

den politiska dagordningen eller inte genom sina kommentarer, så visar resultatet att 
politikerna inte engagerar sig i att bemöta den feedback och de kommentarer som inläggen 
får.  

11.4 Finns likheter och skillnader mellan de två partiernas kommunikation på 
Facebook? 
Resultatet visar såväl av innehållsanalyserna som textanalyserna att det inte finns speciellt 
markanta skillnader i partiernas sätt att kommunicera på Facebook. Däremot har vi sett 
mindre skillnader som diskuterades ovan, det vill säga att Moderaterna emellanåt 
kommunicerar på ett sätt som marknadsför dem medans Socialdemokraterna skriver på ett 
mer allmänt och informerande sätt. Även det att Socialdemokraterna har svarat på frågor i 
några inlägg, medans Moderaterna inte har svarat på någon är en skillnad partierna emellan, 
samtidigt så har Moderaterna överlag fler kommentarer från publiken på sina inlägg. Några 
likheter i partiernas sätt att kommunicera visar sig vara att de publicerar inlägg i ungefär 
samma mängd under utsatt tidsperiod, de båda partierna använder sig främst av 
envägskommunikation och uppmanar sina läsare med jämna mellanrum att gå in på diverse 
bifogade länkar och läsa mer om respektive partis politik, och ansluta sig till olika 
kampanjer och frågor. Inget av partierna engagerar sig i sin publik på ett sätt som är 
dialogskapande. Detta stärker Argenti och Barnes teori som menar att organisationer 
generellt inte arbetar tillräckligt dialogskapande och målgruppsanpassat i sin 
kommunikation med sin omgivning. Enligt dem borde organisationers syfte med att finnas 
på sociala medier vara att främja dialog hos publiken och ge feedback på deras frågor och 
kommentarer. Kommunikation kan enligt dem även användas för att främja demokratin 
och uppmuntra till engagemang (Argenti och Barnes, 2009: 197-200). Resultatet visar att 
inget av partierna arbetar för att främja dialog, detta då de väldigt sällan ställer frågor till 
publiken och efterfrågar deras åsikter, eller för den delen ens svarar på publikens frågor i 
kommentarsfälten. Inget av partierna arbetar på ett optimalt sätt med sin Facebooksida, 
baserat på den teorigenomgång som finns i denna uppsats. Stakston diskuterar detta, det 
vill säga bristen på bra användande av sociala medier hos organisationer. Hon menar att 
detta är ett vanligt fenomen och att organisationer troligen gör sociala medier svårare än 
vad det faktiskt är. Hon påstår att det egentligen bara är sunt förnuft och resurser till att 
driva organisationens sidor på sociala medier som krävs. Genom att kommunicera med sin 
publik och visa på intresse för vad allmänheten har att säga så borde en organisations sida 
på Facebook bli framgångsrik menar hon (Stakston, 2011: 90f). Nygren och Wadbring 
tillägger att bristen på dialogskapande kommunikation från organisationers sida samtidigt 
kan bero på att det är svårt att uppmuntra människor att engagera sig på internet och delta i 
diskussioner som inte redan är uppväxta med det (2013: 18-20).  

Båda partierna har även flera inlägg var som handlar om partimedlemmar och partiets 
partiledare, vilka aktiviteter som är planerade för dem och olika händelser som kommer 
framöver. Emellanåt har båda partierna sådana inlägg samt inlägg som inte berör politiska 
sakfrågor utan är lite mer avslappnade i tonen. Men detta behöver inte betyda att publiken 
blir mindre kompetenta i politiska sakfrågor. Conroy, T. Feezell och Guerrero menar att 
sociala medier ändå inte har någon större inverkan på kunskapen om politiska sakfrågor 
hos publiken, men att politiskt engagemang på sociala medier kan leda till ett ökat politiskt 
engagemang utanför internet (2012: 1535 och 1534).  
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12. Slutsatser 
I detta kapitel besvarar vi syftet genom att redovisa de slutsatser som kan dras efter 
genomförandet av studien.  

Utifrån resultatet på både den kvantitativa innehållsanalysen och den kvalitativa 
textanalysen så kan vi se att politikerna idag främst använder sig av envägskommunikation 
på sina Facebooksidor. De försöker inte skapa dialog genom att ställa frågor eller besvara 
publikens frågor i kommentarsfältet. Men det visar sig också att även om partierna inte 
initierar dialog eller engagerar sig nämnvärt i publiken, så resulterar ändå alltid inläggen i en 
slags dialog och diskussion fast då sinsemellan personer i publiken. Vi kan också dra 
slutsatsen att Socialdemokraterna och Moderaterna inte har uppfattat, förstår, eller inser 
värdet i att ha en löpande kontakt och interaktion med publiken. Partierna hänger därmed 
inte med i utvecklingen som skett inom kommunikationsområdet, det vill säga de har inte 
uppfattat att människor vill påverka och vara delaktiga och att man som organisation måste 
bemöta publiken för att kunna förvänta sig respons och engagemang från dem. Då den 
tekniska utvecklingen har gått framåt så har även möjligheterna att göra sin röst hörd ökat, 
via exempelvis sociala medier. Partiernas lysande frånvaro i kommentarsfälten och bristen 
på dialogskapande inlägg är de dock inte ensamma om, det är vanligt att organisationer inte 
använder sociala medier på ett optimalt sätt idag. En slutsats som kan dras är att partiernas 
beteende på Facebook inte gynnar deras kommunikation med omvärlden eller hur de 
uppfattas. Då utvecklingen går mot ett samhälle där färre och färre personer faktiskt blir 
medlem i ett politiskt parti så måste partierna finna nya vägar att gå. Vi kan därmed 
konstatera att partierna missar en bra möjlighet till att nå ut till väljarna eftersom de inte 
lägger någon energi på att kommunicera med dem.  
 Att publiken i alla undersökta inlägg kommenterar om något annat än det inlägget 
handlar om i huvudsak indikerar på att den politiska dagordningen inte automatiskt blir 
publikens dagordning. Det går i linje med forskningen på området som idag går mot tanken 
att publiken och partierna eller medierna skapar dagordningen genom en interaktion med 
varandra. Däremot så ser vi att inget av partierna medvetet arbetar med detta då de som vi 
tidigare nämnt inte engagerar sig i publiken och deras frågor. Publiken i fråga interagerar 
ändå med varandra och svarar varandra på de frågor som politikerna ignorerar. Slutsatsen 
här blir att publiken verkar försöka påverka dagordningen, omedvetet eller medvetet, men 
att de inte når fram till politikerna.  
 Det resultat studien visat på styrker de teorier och tidigare forskning som finns på 
områdena. Dock är forskningen inom området sociala medier bristfällig i och med att det 
är så pass nytt och ständigt föränderligt, vilket bidrar till att vi inte kan generalisera 
resultaten i denna studie. Studien är heller inte så pass omfattande, och urvalet är heller inte 
slumpmässigt genomfört vilket i sin tur också bidrar till att vi inte kan generalisera det vi 
kommit fram till som en allmän sanning. Däremot ser vi att studien bidrar till 
forskningsområdet politisk kommunikation i sociala medier eftersom området är nytt och 
det behöver studeras mer, samt att den bekräftar teorier om organisationers användning av 
sociala medier.  
 Avslutningsvis kan vi dra slutsatsen att så länge politikerna inte engagerar sig i sin 
publik och skapar dialog så kommer sociala medier heller inte få större inverkan på 
valresultatet. I och med att partierna inte bryr sig i sin publik, det vill säga väljarna, så 
skapar de inte förtroende och kan påverka. Som teorigenomgången visar så är en dialog 
mellan organisation och publik väldigt viktig för organisationens effektivitet och möjlighet 
att påverka och nå ut till sin publik. Detta i kombination med att Facebook förutspås ha 
möjlighet att bli kommunikationsnavet för organisationer, förutsatt att det används i 
dialogskapande syfte, gör att de politiska partierna inte kan förvänta sig någon sociala 
medier revolution för valresultatet. Det är i partiernas händer det ligger.  
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13. Diskussion  
Att undersöka hur de två största politiska partierna i Sverige kommunicerar på Facebook 
såg vi som intressant just för att det de senaste åren har diskuterats mycket om vikten av att 
organisationer har en dialog med sin omvärld, och för att det är val om mindre än ett år. 
Resultatet av studien var dock förvånande till viss del. Även om vi förväntat oss att 
partiernas inlägg främst skulle vara envägskommunikativa så blev vi ändå förvånade på hur 
extremt få inlägg partierna hade som inkluderade publiken. Vi hade också förväntat oss att 
partierna skulle vara mer aktiva i att svara på kommentarer eftersom partierna har blivit 
mer professionaliserade i sitt sätt att arbeta med kommunikation samt att valet närmar sig 
och partierna då behöver anstränga sig för att nå ut till väljarna. Att inget av partierna under 
två månaders tid har publicerat inlägg om varken vård och omsorg, integration samt miljö 
är också intressant anser vi. Detta är frågor som vi anser att samhället ofta diskuterar och 
som media också publicerar mycket kritiska nyheter om. Det verkar vara ämnen som folk 
generellt är upprörda över och anser kan förbättras en hel del. Att politikerna i de två 
största partierna i Sverige inte tar upp dessa frågor till diskussion upplevs märkligt enligt 
oss, lite som att försöka lösa problemen genom att sopa dem under mattan och hoppas på 
det bästa. Detta går emot aktuell forskning angående hur kommunikation bör vara i 
organisationer, är de inte öppna kring problemen så anser vi att de kan få problem med 
förtroendet hos publiken. Att partierna inte tar upp de frågor som samhället är upprörda 
över, och att de inte svarar på frågor från publiken gör att makten inte blir jämnt fördelad. 
Även om partierna inte kan tysta människor från att publicera åsikter som inte rör inläggets 
ämne i kommentarsfälten, så kan de välja att ignorera eller ta bort kommentarerna. Detta 
ser vi som negativt dels för demokratin, men också negativt ur ett perspektiv av 
engagemang. Eftersom allt färre personer går med i politiska partier och de politiska 
debatterna är färgade av medias dagordning och gestaltning så behövs det nya sätt för att ge 
människor information och möjlighet att engagera sig politiskt. Att inte ta tillvara på sociala 
medier som en möjlighet att nå ut till människor för att engagera dem kan också vara ett 
hot för demokratin då man riskerar att människor gör mindre välgrundade val då de inte är 
insatta i de olika partiernas ståndpunkter. 

13.1 Problem vi stött på i studien 
Då vi arbetat med studien har vi stött på mindre problem. Ett var vid urvalet av 
analysenheter och metodval. Vi hade först för avsikt att göra vår kvantitativa 
innehållsanalys på en tidsram om två veckor, men då partierna i snitt bara publicerade två 
inlägg i veckan så fick vi tänka om och ta en längre tidsperiod samt komplettera med 
kvalitativa textanalyser. Ett annat problem var att hitta relevant forskning inom området 
politisk kommunikation på sociala medier, detta tog en hel del tid som vi inte räknat med. 
Såhär i efterhand är de problem vi stött på i studien egentligen naturliga problem för ett 
större arbete, eventuellt hade vi kunnat göra en mer aktiv efterforskning kring utbudet av 
analysenheter innan vi bestämde oss för metod och tidsram. På så sätt hade man sparat en 
del tid och kunnat komma igång med studien snabbare. Vi vill ändå påstå att vi är nöjda 
med kombinationen av dessa två metoder då vi anser att de kompletterade varandra väl för 
att ta fram ett resultat inom vårt område.   

13.2 Förslag på fortsatt forskning 
Inom detta område vore det intressant att forska mer om den politiska kommunikationen 
på sociala medier fast ur ett rent mottagarperspektiv. Detta för att se vilken inverkan den 
politiska kommunikationen har på publiken, exempelvis genom att göra textanalyser på 
kommentarer till politiska partiers inlägg, alternativt genom att intervjua följare av politiska 
partiers Facebooksidor för att se hur de upplever kommunikationen från partierna. 

Det hade även varit intressant att göra en studie där man undersöker huruvida 
politikernas dagordning på sociala medier stämmer överens med medias dagordning. Detta 
då senare forskning har börjat ifrågasätta den tidigare forskningen om dagordningsteorin 
där man nästintill ser media som allsmäktiga när det gäller att sätta samhällets dagordning. 
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Detta hade förslagsvis kunnat genomföras genom att göra innehållsanalyser på ett axplock 
av traditionella medier och på politiska partiers sidor på sociala medier. 

Att undersöka hur politiska partier tänker kring sin kommunikation på sociala medier 
hade också varit intressant att få veta mer om. Detta då många organisationer inte använder 
sociala medier på ett optimalt sätt, något som även vår studies resultat visar. Här kan man 
exempelvis intervjua politiska partimedlemmar för att undersöka vilka 
kommunikationsstrategier de arbetar efter, vad de vill uppnå med sin kommunikation och 
vad de har för syfte med sina sidor på sociala medier.  

 
 
 
 



39 
 

14. Källförteckning 
 
Argenti, A. P., & Barnes, M. C. (2009). Digital Strategies for Powerful Corporate Communications. 
Ohio: McGraw-Hill. 
 
Conroy, M., T. Feezell, J., och Guerrero, M. (2012). Facebook and political engagement: A         
study och online political group membership and offline political engagement. Computers in 
Human Behavior, 28:X, 1535-1546. 
 
Ekström, M. (2013). Att följa med eller gå emot –om politikers svarsmetoder i SVT:s 
partiledarutfrågningar. I J. Strömbäck & L. Nord (Red.), Kampen om opinionen (s.177-204). 
Stockholm: SNS Förlag. 
 
Esiasson,P., Gilljam, M., Oscarsson, H., och Wängnerud, L. (2012) Metodpraktikan. Konsten 
att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts Juridik. 
 
Grunig, J. E., & Grunig, L. A. (2006). The Excellence Theory. I. C. H. Botan & V. 
Hazelton (Red.), Public Relations Theory II (s.21-62). New Jersey: Mahwah. 
 
Gustafsson, Nils. (2012). The subtle nature of Facebook politics: Swedish social network 
site users and political participation. New Media & Society, 14:7, 1111-1127. 
 
Karlsson, M., Clerwall, C., och Buskqvist, U. (2013). Digitala medier, public relations och 
strategisk politisk kommunikation. I J. Strömbäck & L. Nord (Red.), Kampen om opinionen 
(s.89-115). Stockholm: SNS Förlag. 
 
Kiousis, Spiro., McDevitt, Michael., och Wu, Xu (2004). The Genesis of Civic Awareness: 
Agenda Setting in Political Socialization. Journal of Communication, 55:4, 756-774.  
 
Ledbetter, Andrew M., Mazer, Joseph P., DeGroot, Jocelyn M., Meyer, Kevin R., Mao, 
Yuping., och Swafford, Brian. (2011). Attitudes Toward Online Social Connection and 
Self-Disclosure as Predictors of Facebook Communication and Relational Closeness. 
Communication Research, 38:1, 27-53.    
 
McCombs, M. (2004). Makten över dagordning. Om medierna politiken och opinionsbildningen. 
Stockholm: SNS Förlag.  
 
Meraz, Shannon. (2011). Using Time Series Analysis to Measure Intermedia Agenda-Setting 
Inluence in Traditional Media and Political Blog Networks. Journalism & Mass Communication 
Quarterly, 88:1, 75-92. 
 
Nilsson, Å. (2010). Kvantitativ innehållsanalys. I M. Ekström & L. Larsson (Red.), Metoder i 
kommunikationsvetenskap (s.119-152). Lund: Studentlitteratur. 
 
Nord, L. (2009). Valrörelsen 2010 –den första nya, den sista gamla eller en i raden av 
nygamla? I L. Nord & J. Strömbäck (Red.), En studie av politisk kommunikation i Valrörelsen 
2006. Väljarna, partierna och medierna (s.327-351). Stockholm: SNS Förlag. 

 
Nygren, G., & Wadbring, I. (2013). Tretton år senare. I G. Nygren & I. Wadbring (Red.), 
På väg mot medievärlden 2020. Journalistik, teknik, marknad. (s.13-25). Lund: Studentlitteratur. 



40 
 

Shehata, Adam., Strömbäck., Jesper (2013). Not (Yet) a New Era of Minimal Effects: A 
Study of Agenda Setting at the Aggregate and the Individual Levels. The International Journal 
of Press/Politics, 18:234, 234-255. 
 
Shirky, Clay. (2011). The Political Power of Social Media. Foreign Affairs, 90:1, 28-41. 
 
Stakston, B. (2011). Gilla! Dela Engagemang, Passion Och Idéer Via Sociala Medier. Stockholm: 
Idealistas 
 
Strömbäck, J. (2009). Makt, medier och samhälle. Stockholm: SNS Förlag. 

 
Strömbäck, J. (2013). Valrörelser som politisk kommunikation. I J. Strömbäck & L. Nord 
(Red.), Kampen om opinionen (s.9-31). Stockholm: SNS Förlag. 

 
Strömbäck, J. (2013). Den medialiserade valrörelsejournalistiken. I J. Strömbäck & L. Nord 
(Red.), Kampen om opinionen (s.119-149). Stockholm: SNS Förlag. 

 
Strömbäck, J., & Shehata, A. (2013). Medieeffekter under svenska valrörelser. I J. 
Strömbäck & L. Nord (Red.), Kampen om opinionen (s.239-269). Stockholm: SNS Förlag. 
 
Tue Pedersen, R. (2012). The game frame and political efficacy: Beyond the spiral of 
cynicism. European Journal of Communication, 27:3, 225-240. 

 
Vesnic-Alujevic, L. (2012). Political participation and web 2.0 in Europe: A case study of 
Facebook. Public Relations Review, 38:3, 466-470. 

 
Walgrave, Stefaan. (2008). Again, the Almighty Mass Media? The Media´s Political Agenda-
Setting Power According to Politicians and Journalists in Belgium. Political Communication, 
25:4, 445-459. 
 
Zhang, Weiwu.,  J. Jonsson, Thomas., Seltzer, Trent., och L. Bichard, Shannon. (2010). The 
Revolution Will be Networked: The Influence of Social Networking Sites on Political 
Attitudes and Behaviour. Social Science Computer Review, 28:1, 75-92. 
 
Internetstatistik (2013). Svenskarna och internet (32-38). Hämtad 2013-11-10 från 
http://www.internetstatistik.se/nyheter/facebook-popularast-bland-svenskarna-men-
twitter-och-instagram-knappar-in/ 
 
www.facebook-faq.se (2013) Din guide till Facebook. Hämtad 2013-11-12. 
 
www.riksdagen.se (2013). Ledamöter & Partier. Hämtad 2013-11-12. 
 
www.svt.se (2013). Fakta. Hämtad 2013-11-14. 
 
SCB (2013). Demokrati, statistisk årsbok 2011. Hämtad 2013-11-12 från 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2011A01_BR_25_A01BR1101.pdf 
 
 
  

http://www.internetstatistik.se/nyheter/facebook-popularast-bland-svenskarna-men-twitter-och-instagram-knappar-in/
http://www.internetstatistik.se/nyheter/facebook-popularast-bland-svenskarna-men-twitter-och-instagram-knappar-in/
http://www.facebook-faq.se/
http://www.riksdagen.se/
http://www.svt.se/
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2011A01_BR_25_A01BR1101.pdf


41 
 

Bilaga 1: Frågor Textanalys 
 

Innehåll 
1. Vad handlar texten om?  
2. Vad påstår texten uttryckligen? 
3. Vad underförstås? 

Relationsskapande 
4. Vilken relation bygger texten med sin läsare? (Språkhandlingar, tilltal, omtal och 
referenser) 
5. Hur riktar sig texten till sin läsare? Hur bjuder den in och utestänger läsare? 
6. Vilka kategorier av människor omtalas i texten? Hur framställs de? 

Form 
7. Vilken typ av kategori kan texten klassas som? (annons, instruktion, matrecept) 
8. Vilka funktioner fyller textens olika delar? (övertyga, argumentera, informera etc). 
9. Argumenterar texten för eller emot något? Vilka argument används i sådana fall? 

Intertextualitet 
10. På vilka sätt påminner texten om tidigare texter och genrer 
11. Vad trängs undan eller görs illegitimt? 
12. Vilka personer framstår som auktoriteter? 
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Bilaga 2: Kodschema 
 
Urval av sociala medier: Socialdemokraternas och Moderaternas sidor på Facebook 

Analysenheter: Inlägg skrivna av Socialdemokraterna och Moderaterna samt de 

underkommentarer som finns till respektive inlägg. 

Tidsperiod: En månad innan och en månad efter partiledardebatten som sändes i SVT Agenda den 

6 oktober 2013. 

 

1. Kod     ______ 

 

2. Datum            1) 6 September – 6 Oktober 

            2) 7 Oktober – 6 November 
 
3. Ämne i inlägg från partierna           1. Skola och Arbete 

2. Skatt 
3. Vård och omsorg 
4. Integration 
5. Miljö 
6. Infrastruktur och 
Boende 
7. Riksdagsvalet 2014 
8. Stadsbudget 
9. Partimedlemmar 

99. Ej möjlig att avgöra 
 

4. Antal underkommentarer till inlägget         1. 1-20 

2. 21-40 

3. 41-60 

4. 61-80 

5. 81-100 

6. 101-uppåt 

 

 

5. Förekommer envägskommunikation        1. JA 

i inlägget?               2. NEJ 

 

6. Förekommer dialogskapande         1. JA 

i inlägget?               2. NEJ 

 

7. Förekommer frågor från allmänheten       1. JA 

till politikerna i underkommentarerna?       2. NEJ 

 

8. Förekommer svar från partierna        1. JA 

i underkommentarerna?           2. NEJ 

 

9. Förekommer underkommentarer från allmänheten    1. JA 

som handlar om andra ämnen och frågor än de     2. NEJ 

som nämns i partiets inlägg?  

 

10. Förekommer diskussion från allmänheten      1. JA 

i underkommentarerna på partiernas inlägg?      2. NEJ 
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Bilaga 3: Kodinstruktioner 
 

1. Kod 

Varje medietyp tilldelas ett eget nummer, enligt nedanstående system: 

100 --- Inlägg från Socialdemokraterna 

200 --- Inlägg från Moderaterna 

 

2. Datum 

Anger vilket datum som inlägg från partierna är publicerat. Varje datum har ett kodnummer enligt 

följande system: 

1) 6 September – 6 Oktober 

2) 7 Oktober – 6 November 

 
3. Ämne i inlägg från partierna 
Anger vilket ämne som partiets inlägg handlar om. Inlägget kodas med variabelvärdet 99 om 
inlägget inte innehåller politiska ståndpunkter eller frågor för respektive parti. Varje ämne har ett 
kodnummer enligt följande system: 
1. Skola och Arbete 
2. Skatt 
3. Vård och omsorg 
4. Integration 
5. Miljö 
6. Infrastruktur och Boende 
7. Riksdagsvalet 2014 
8. Stadsbudget 
9. Partimedlemmar 

99. Ej möjlig att avgöra  
 

4. Antal underkommentarer till inlägget 
Anger hur många underkommentarer som partiets inlägg har. Varje antal har ett kodnummer enligt 
följande system: 

1. 1-20 

2. 21-40 

3. 41-60 

4. 61-80 

5. 81-100 

6. 101-uppåt 

 

De följande variablerna handlar om huruvida olika kommunikativa metoder förekommer 

eller inte. De kodas alltså huruvida en metod förekommer eller inte. De kodas med JA eller 

NEJ.  

5. Förekommer envägskommunikation i inlägget? 

Inlägget ska kodas med JA om det någonstans i inlägget förekommer envägskommunikation. I annat 

fall ska inlägget kodas med ett NEJ. Med envägskommunikation menas kommunikation som är 

informerande och som inte är en fråga eller som uppmuntrar allmänheten att tycka till och 

kommentera inlägget. Exempelvis är texten ”Imorgon är det partiledardebatt, kom ihåg att kolla” 

envägskommunikation.  

 

6. Förekommer dialogskapande i inlägget? 

Inlägget ska kodas med JA om det någonstans i inlägget förekommer dialogskapande. I annat fall 

ska inlägget kodas med ett NEJ. Med dialogskapande kommunikation menas kommunikation som 

någonstans uppmuntrar allmänheten att tycka till och kommentera inlägget, alternativt en riktad 

fråga till allmänheten. Exempelvis är texten ”Vad tycker ni är de mest viktiga frågorna i omsorgen 

2014”? dialogskapande kommunikation.  
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7. Förekommer frågor från allmänheten till politikerna i underkommentarerna? 

Variabeln ska kodas med JA om det någonstans i underkommentarerna förekommer frågor från 

allmänheten till politikerna. I annat fall ska variabeln kodas med NEJ. Med frågor från allmänheten 

menas frågor som är riktade till politikerna.  

 

8. Förekommer svar från partierna i underkommentarerna? 

Variabeln ska kodas med JA om det någonstans i underkommentarerna förekommer svar från 

partierna. I annat fall ska variabeln kodas med ett NEJ. Med svar från partierna menas en 

kommentar där de besvarar frågor eller åsikter från allmänheten i flödet av underkommentarer.  

 

9. Förekommer underkommentarer från allmänheten som handlar om andra ämnen och 

frågor än de som nämns i partiets inlägg?  

Variabeln ska kodas med JA om det förkommer underkommentarer från allmänheten som handlar 

om andra ämnen och frågor än de som nämns i partiets inlägg. I annat fall ska variabeln kodas med 

ett NEJ. Med underkommentarer från allmänheten som handlar om andra frågor och ämnen än de 

som nämns i partiernas inlägg menas huruvida allmänheten lyfter andra frågor i 

underkommentarerna eller inte. 

 

10. Förekommer diskussion från allmänheten i underkommentarerna på partiernas inlägg? 

Variabeln ska kodas med JA om det förkommer diskussion  från allmänheten i 

underkommentarerna. I annat fall ska variabeln kodas med ett NEJ. Med diskussion menas om 

allmänheten byter åsikter och information med varandra i underkommentarerna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


