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ABSTRACT  
Titel: Den påbörjade interaktiviteten – en fallstudie av Socialdemokraternas användande av  
och strategiska arbete med Facebook 
Författare: Johanna Björklund och Sara Söderberg  
Nivå: Medie- och kommunikationsvetenskap GR (C), C-uppsats, 15hp, HT 2013.  
Antal ord: 21 413  
 

Denna studie är ett fall av politiska partiers användande av sociala medier. Syftet är att 
undersöka om och hur det politiska partiet Socialdemokraterna använder sin officiella 
fansida på Facebook för interaktivitet med intressenter. 

Sociala medier är ett fenomen som tagit världen med storm och Facebook, Twitter och 
Instagram har på ett par år förändrat såväl privatpersoners som organisationers sätt att 
kommunicera. På grund av internets förmåga att sudda ut tidigare gränser för tid och rum 
krävs idag ett nytt arbetssätt från organisationers sida. Sociala medier innebär en ny 
möjlighet för organisationer att skapa dialog och relation, vilket intressenterna också 
förväntar sig efterlevs. Samtidigt har partipolitiken förändrats vilket innebär att de politiska 
partiernas arbete för att locka väljare blivit allt viktigare för valresultaten. Sociala medier har 
i detta avseende öppnat många nya dörrar till intressenternas hem där partierna nu lättare 
kan kommunicera med varje presumtiv väljare.  

Resultatet visar att Socialdemokraternas syfte med Facebook är att sprida budskap och 
att skapa dialog med intressenter. Målet med kanalen är att öka interaktionsgraden med 
intressenterna. Partiet har flera uttalade strategier för interaktivitet vilka tydligt går i linje 
med deras syfte och mål. Dock visar resultatet i kontrast till detta att det faktiska innehållet 
på fansidan inte överensstämmer med partiets dialogskapande ambitioner. Innehållet på 
sidan har inslag av interaktionskomponenter som främjar dialog och relation men överlag 
saknas viktiga beståndsdelar som krävs för att sidan till fullo ska klassas som interaktiv.  

För att besvara syftet med denna studie har en kombination av samtalsintervjuer, 
kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ textanalys använts. Samtalsintervjuerna har 
genomförts med två respondenter från Socialdemokraternas partikansli, ansvariga för 
sociala medier. Materialet för den kvantitativa innehållsanalysen och den kvalitativa 
textanalysen består av huvudinlägg publicerade på Socialdemokraternas officiella fansida på 
Facebook under september 2013. Även efterföljande kommentarer från intressenter och 
partiet analyseras.  
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1. INTRODUKTION  
Denna studie är ett fall av politiska partiers användande av sociala medier. Studien är 
aktuell ur flera hänseenden. Inledningsvis är sociala medier ett fenomen som tagit världen 
med storm. Sociala medier såsom Facebook, Twitter och Instagram har på ett par år 
förändrat såväl privatpersoners som organisationers sätt att kommunicera i grunden. På 
grund av internets förmåga att sudda ut tidigare gränser för tid och rum krävs idag ett nytt 
arbetssätt från organisationers sida. Då sociala medier innebär en ny möjlighet för 
organisationer att skapa dialog och relation förväntar sig också intressenterna att detta 
efterlevs. Samtidigt har partipolitiken förändrats vilket innebär att de politiska partiernas 
arbete för att locka väljare blivit allt viktigare för valresultaten. Sociala medier har i detta 
avseende öppnat många dörrar till intressenternas hem där partierna nu lättare kan 
kommunicera med varje presumtiv väljare. Vi menar således att en studie som undersöker 
hur politiska partier arbetar med sociala medier är aktuell ur ett samhällsperspektiv för såväl 
privatpersoner som för politiska partier.  

1.1 Problembakgrund 
Tillsammans med nya mediers intåg följer alltid en diskussion om vad de ska komma att 
innebära ur ett samhällsperspektiv (Karlsson, Clerwall & Buskqvist, 2013:95). Tack vare 
internet har medielandskapet förändrats markant sedan 1990-talet och internets interaktiva 
delar, så som sociala medier och bloggar, har blivit en viktig del i samhället. Dess natur har 
gjort dem till hjälpfulla verktyg för kommunikatörer då de möjliggör för organisationer att 
skapa aktiva dialoger och långsiktiga relationer med sina intressenter (Briones, Kuch, Fisher 
Liu, & Jin, 2011:37f). Trots att internet på ett unikt sätt binder samman människor och 
organisationer, oberoende av tid och rum, menar forskare att det är få företag som idag 
använder internet för att föra dialog med sina intressenter (Briones, Kuch, Fisher Liu, & 
Jin, 2011:38). Denna trend återspeglas även hos politiska partier.  

Behovet av strategisk politisk kommunikation har ökat till följd av flera förändringar 
inom partipolitiken (Strömbäck, 2009:199ff). Väljarnas partiidentifikation och antalet 
partimedlemmar har sjunkit samtidigt som väljarrörligheten ökat (Oscarsson & Holmberg, 
2013). Partiernas relationer till medborgarna har i och med detta försvagats, vilket kräver 
ett nytt arbetssätt från partiernas sida. De förändrade förutsättningarna för partierna 
innebär att valrörelsens betydelse ökar och att vikten av att locka väljare är avgörande för 
valresultatet (Strömbäck, 2013:14). I slutändan innebär detta att strategisk politisk 
kommunikation får en mer framträdande roll för politiska partier, varför denna studie är 
aktuell ur samtida forskningssynpunkt (Nord, 2013:37).  

Vikten av relationsbyggande har betonats i nutida forskning, men inom politiken har 
det varit svårt att applicera dessa tankegångar praktiskt då det analoga mediesystemet och 
journalisternas roll medfört att möjligheten till dialog har varit nästintill obefintlig 
(Karlsson, Clerwall & Buskqvist, 2013:97). I och med sociala medier har förutsättningarna 
för dialog förändrats markant och sociala medier rankades högt i de politiska partiernas 
värderingar av olika medier i valrörelsen 2010 (Johansson & Grusell, 2013:81).  Då vikten 
av att locka väljare ökat, till följd av partipolitikens förändringar, ökar också behovet av att 
finna nya och bättre kanaler för att nå medborgarna. I enlighet med detta är en bra 
illustration av sociala mediers betydelse för kommande valrörelser att hela 83 seminarier 
anordnades om ämnet under Almedalsveckan 2010 (www.sverigesradio.se, 2010). Detta 
visar, utöver ämnets höga aktualitet, att en förförståelse för ämnet är viktig då det påverkar 
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samhällets och demokratins utveckling. Av denna anledning är studien aktuell för såväl den 
enskilde medborgaren som för politiska partier.  

Forskning om sociala medier ur ett politiskt kommunikativt perspektiv påvisar dock att 
politiska aktörer finner det svårt att använda sociala medier på ett strategiskt vis så att 
relationer och dialog – interaktivitet – skapas (Karlsson, Clerwall & Buskqvist, 2013:95). 
För att öka förståelsen för hur politiska partier använder sociala medier ämnar vi därför 
genomföra en fallstudie av Socialdemokraternas användande av och strategiska arbete med 
det sociala mediet Facebook. Socialdemokraterna är valt som politiskt parti då de är det 
största politiska partiet, sett till antalet mandat i Riksdagen, samt att tidigare studier visar att 
de är det parti som uppdaterar sina sociala medier mest frekvent (www.riksdagen.se, 2013; 
Karlsson, Clerwall & Buskqvist, 2013:102f).   

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka om och hur det politiska partiet Socialdemokraterna 
använder sin officiella fansida på Facebook för interaktivitet med intressenter.  
 
Syftet mynnar ut i följande frågeställningar: 
 
 Vad har Socialdemokraterna för syfte och mål med att använda Facebook? 
 Hur arbetar Socialdemokraterna strategiskt med Facebook?  
 Är innehållet på Socialdemokraternas Facebooksida interaktivt i betydelse av dialog- 

och relationsskapande karaktär? 
 Hur återspeglas Socialdemokraternas syfte, mål och strategier med Facebook i det 

faktiska innehållet på sidan? 
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2. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
För att få inblick i de grunder som påverkar politiska partiers arbete med sociala medier 
presenteras nedan en teoretisk genomgång som behandlar forskning från flera områden. 
Inledningsvis introduceras public relations där begreppet definieras och viktiga normativa 
modeller såsom Excellensstudien presenteras. Från detta förflyttas fokus till strategisk 
politisk kommunikation och politikens förändrade förutsättningar. Efter detta behandlas 
grunderna i relationship management och dialog, områden som starkt präglat PR och 
politisk kommunikation. Från detta förflyttas läsaren vidare mot teknologins utveckling i 
ett förändrat medielandskap. Här presenteras begrepp såsom webb-, PR- och politik 2.0. 
Slutligen går teorikapitlet över till mer praktiska inslag i en genomgång av sociala medier 
och Facebook samt dess betydelse för strategisk politisk kommunikation.  

2.1 Public relations  
Public relations (PR) eller strategisk kommunikation, som är en av de svenska 
översättningarna av begreppet, är ett mycket omforskat område och i Sverige har 
branschen under senare år expanderat markant (Larsson, 2002:5). En inblick i PR som 
forskningsfält är av betydelse för denna studie då området till stor del utgör grunden i det 
kommunikationsarbete som organisationer – såväl företag som politiska partier – bedriver. 
För att få förståelse för det strategiska kommunikationsarbete som Socialdemokraterna 
bedriver på Facebook krävs således en förståelse för public relations.  

Forskningen inom området har präglats starkt av en transmissionssyn på 
kommunikation, det vill säga en tanke om att information kan överföras från en sändare till 
en mottagare via en kanal (Jo & Kim, 2003:206, Heide & Simonsson, 2002:182).  
Transmissionssynen är dock en förhållandevis förlegad syn på kommunikation idag och 
inom forskningen har områden så som relationer, dialog och symmetrisk kommunikation 
vuxit sig starka (Bruning & Ledingham, 2000; Broom, Casey & Ritchey, 2000; Grunig & 
Hunt, 1984; Grunig, Grunig & Dozier, 2002; Kent & Taylor, 2002). Vidare har det skett ett 
skifte inom public relations från att handla om manipulation till att ha relationsbyggande 
som utgångspunkt:  

The relationship management perspective fundamentally shifts the practice of public relations 
away from manipulating public opinion with communication messages (so that organizational gain 
is of utmost importance) and toward combining symbolic communication messages and 
organizational behaviors to initiate, build, nurture, and maintain mutually beneficial organization–
public relationships. (Bruning & Ledingham, 2000:87) 

2.1.1 Definition av public relations 

Public relations är ett mycket omtvistat område inom kommunikationsforskningen och det 
förekommer många olika infallsvinklar rörande vad som är kärnan i begreppet (Edwards, 
2009:5). PR-pionjären och forskaren Rex Harlow fann över fyrahundra definitioner av 
public relations som myntats från 1900 till 1976 och definierade utifrån dessa sin egen 
definition av området (Edwards, 2009:4). Definitionen täcker de övergripande mål, 
processer och arbetsuppgifter som ingår i PR-arbetet. Harlow positionerar även PR-
funktionen på en tydlig ledningsnivå i organisationer: 

Public relations is a distinctive management function which helps establish and maintain mutual 
lines of communication, understanding, acceptance and cooperation between an organization and 
its publics; involves the management of problems or issues; helps management to keep informed 
on and responsive to public opinions; defines and emphasises the responsibility of management to  
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serve the public interest; helps management keep abreast of and effectively utilise change; serving 
as an early warning system to help anticipate trends; and uses research and ethically 
communication techniques as at its principal tools. (Edwards, 2009:5)   

PR har också definierats utifrån vad funktionen ämnar fylla för mål. White och Mazur 
hävdar exempelvis att public relations är att påverka olika gruppers beteende i sina 
relationer till varandra. Påverkan ska utövas genom dialog med alla organisationens 
intressenter och fungera som ett strategiskt hjälpmedel för att implementera företags 
strategier (Edwards, 2009:5). En av de mest flitig använda definitionerna inom den samlade 
PR-forskningen är emellertid den av de framträdande PR-forskarna Cutlip, Center och 
Broom: 

Public relations is the management function that establishes and maintains mutually beneficial 
relationships between an organization and the publics on whom its success or failure depends. 
(Cutlip, Center & Broom, 2006:5)  

Cutlip et. al. kombinerar således ett antal viktiga aspekter i sin definition. Till en början 
kretsar definitionen kring två av de normativa tankesätt som starkt influerat branschen: 
tvåvägskommunikation och relationsbyggande (Edwards, 2009:5). Vidare betonar 
definitionen att PR är en ledningsfunktion och att PR-arbetet har en stor grund i huruvida 
en organisation är framgångsrik eller ej. De synsätt som präglar denna studie utgår från 
Cutlip, Center och Brooms ovan nämnda definition.   

2.1.2 Excellensstudien  

Mycket av PR-forskningen har sin grund i den mycket framträdande PR-forskaren James 
Grunigs modeller för public relations och är således av vikt för denna studie. Modellerna 
härstammar från Excellensstudien som sägs vara ett av de största forskningsprojekten i PR-
forskningens historia (Eriksson, 2002:35). Fyra modeller presenterades 1984 i boken 
”Managing public relations” och modellkonceptet består av publicitetsmodellen, 
informationsmodellen, assymmetriska tvåvägsmodellen samt symmetriska tvåvägsmodellen 
(Grunig & Hunt, 1984; Grunig, Grunig & Dozier, 2002:308). Senare presenterades även en 
femte modell, kallad mixed-motives (Grunig, Grunig & Dozier, 2002:309).   

Både publicitets- och informationsmodellen grundar sig i tranmissionssynen på 
kommunikation och handlar om envägskommunikation (Grunig, Grunig & Dozier, 
2002:308). Målet med publicitetsmodellen är att skapa god publicitet om organisationen där 
är alla medel är tillåtna, exempelvis är sanning i budskapet inget krav (Grunig & Hunt, 
1984:27ff). Informationsmodellen å sin sida handlar om att organisationen sprider 
sanningsenlig, om än fördelaktig, information med syfte att informera intressenterna 
(Grunig, Grunig & Dozier, 2002:308). Informationsmodellen handlar således till mångt och 
mycket om traditionell reklam där en organisation ämnar sprida positiv publicitet till dess 
målgrupper. Tvåvägsmodellerna handlar, precis som namnen antyder, om ett 
meningsutbyte mellan organisation och intressentgrupp. I den assymmetriska 
tvåvägsmodellen används information om intressenterna för att på bästa sätt kunna 
övertyga dem om att de vill det som är fördelaktigt för organisationen (Ibid.) Detta kan 
exempelvis handla om att övertyga en konsument om att hon behöver den produkt som 
organisationen säljer. Den symmetriska tvåvägsmodellen betonar å sin sida vikten av att 
organisationen skapar dialog med sina intressenter för att på så sätt kunna ingå i en 
ömsesidig relation där båda parters intressen är i centrum (Grunig & Hunt, 1984: 41ff). 
Mixed-motive modellen är en kombination av asymmetriska och symmetriska 
tvåvägsmodellen, vilken i slutändan kan ses som en kompromiss där både organisationens 
och dess intressenters intressen förs fram (Grunig, Grunig & Dozier, 2002:309).   
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Den symmetriska tvåvägsmodellen beskrivs som den normativa modellen för PR-arbete 
(Grunig, Grunig & Dozier, 2002:309ff). Grunig et. al. menar emellertid att samtliga 
modeller är olika lämpade för olika situationer, även om den tvåvägssymmetriska- eller 
mixed-motive modellen nästan alltid ökar organisationers effektivitet (Grunig, Grunig & 
Dozier, 2002:308f).  Grunig & Hunt menar att interaktionstänkandet mellan organisation 
och intressent bör vara utgångspunkt inom all PR- och kommunikationsverksamhet 
(Grunig & Hunt, 1984:127).  

2.2 Politisk PR 
Politik och kommunikation är två tätt sammanlänkade områden som legat till grund för 
forskning och diskussioner i över hundra år (Knott Martinelli, 2011:49). Till följd av flera 
förändringar inom den svenska partipolitiken har vikten av strategisk kommunikation inom 
politiken emellertid ökat ytterligare. Strategisk politisk kommunikation, eller politisk PR 
som ligger närmre i översättning med engelskans political public relations, är ett område 
som under senare år utvecklats mycket snabbt till följd av professionaliseringen av de 
politiska partierna (Negrine, 2008:1, Strömbäck 2009:197ff). Denna utveckling innebär att 
en inblick i strategisk politisk kommunikation är av vikt för studiens syfte. I denna text 
kommer uttrycken strategisk politisk kommunikation och politisk PR att likställas 
innebördsmässigt och användas om vartannat.  

2.2.1 Definition av politisk PR  

Både politisk kommunikation och public relations handlar om kommunikativt 
relationsbyggande och utgångspunkten i politisk PR är strategiskt användande av 
kommunikation för att nå politiska mål (Strömbäck & Kiousis, 2011:4, Strömbäck, 
2009:197). Synen på vad strategisk politisk kommunikation är varierar mellan forskare men 
i denna teorigenomgång används definitionen från de två framträdande forskarna inom 
politisk kommunikation, Jesper Strömbäcks och Spiro Kiousis:  

Political public relations is the management process by which an organization or individual actor 
for political purposes, through purposeful communication and action, seeks to influence and to 
establish, build and maintain beneficial relationships and reputations with its key publics to help 
support its mission and achieve its goals. (Strömbäck & Kiousis, 2011:8)  

Grunden i definitionen är att politisk PR är en ledningsfunktion som genom ändamålsenlig 
kommunikation och handling ska skapa och upprätthålla relationer med intressenter för att 
uppnå politiska mål. 

2.2.2 Förändrade politiska förutsättningar  

De senaste åren har den svenska politiken förändrats i flera hänseenden. Förändringarna 
ligger till grund för partiernas kommunikativa utveckling, varför det är viktigt utifrån 
studiens syfte att få kännedom om utvecklingen och dess betydelse för de politiska 
partiernas professionalisering. Detta gör det vidare intressant att studera hur de nya, mer 
professionella politiska partierna arbetar kommunikativt för att nå väljare. 

Till en början har partiidentifikationen minskat och andelen väljare som anser sig vara 
anhängare av ett politiskt parti har sjunkit från 65 till 31 procent mellan åren 1968 och 2006 
(Bjereld & Demker, 2011:50). En av anledningarna till detta är att klassidentifikationen med 
politiska partier mer eller mindre har försvunnit. Med andra ord finns det inte längre ett 
tydligt samband mellan social klasstillhörighet och partival, vilket också innebär att det är 
allt färre medborgare som blir medlemmar i de politiska partierna (Dahl, 2012:20f). 
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Sammantaget innebär detta att väljarrörligheten, alltså andelen väljare som byter parti 
mellan valen, ökat över tid (Oscarsson & Holmberg, 2013:163). Det innebär emellertid inte 
att intresset för politiska frågor minskat, i Sverige är högt valdeltagande till och med ett 
utmärkande drag (Bjereld & Demker, 2011:52, Oscarsson & Holmberg, 2013:18). 
Utvecklingen innebär att det politiska landskapet har förändrats och att valrörelsens 
betydelse ökat markant (Strömbäck, 2013:14). Utvecklingen innebär även att det skapats ett 
behov av expertkunskap för det politiskt kommunikativa arbete som partier bedriver (Dahl, 
2012:21). Det är detta politikens professionalisering handlar om: utvecklingen mot politiska 
partier som arbetar mer som vinstdrivande företag och tar hjälp av strategiska experter för 
att uppnå politiska mål (Negrine, 2008: kap.1).  

I definitionen av strategisk politisk kommunikation utgör relationsbyggande en viktig 
del och författarna till studien ”Digital political public relations and relationship 
management – the Swedish case” framhäver att det är av stor vikt för partierna att bygga 
långsiktiga relationer med sina intressenter, varför en teoretisk genomgång av 
teoribildningen relationship management är aktuell för studiens syfte (Karlsson, Clerwall & 
Buskqvist, 2013:101). På grund av detta utgör relationsbyggande även en viktig grundsten i 
studiens syfte och frågeställningar.  

2.3 Relationship management 
I dagens marknadssamhälle erkänner allt fler forskare och branschutövare de 
organisatoriska fördelar som principerna från relationship management för med sig 
(Bruning, Dials & Shirka, 2008:25).  Grunden i relationship management som perspektiv 
handlar om att det ska finnas en balans mellan organisationens och intressenternas 
intressen (Ledingham, 2003:181). Vidare finns det flera likheter mellan grunderna i 
relationship management och framträdande teorier så som Grunigs symmetriska 
tvåvägsmodell för kommunikation, varför John A. Ledingham, forskare inom relationship 
management, föreslår att relationsskapande ska antas som en grundläggande teori inom PR 
(Ibid.).  

2.3.1 Definition av relationship management 

År 1984 presenterade forskaren Mary Ann Ferguson en sammanfattning av nio års studier 
inom public relations och i rapporten konstaterar hon att kärnan i PR bör handla om 
relationer: 

[…] the unit of study should not be organization nor the public nor the communication process. 
Rather the unit of study should be the relationships between organizations and their publics. 
(Grunig & Huang, 2000:23)  

Denna syn på public relations kom senare att ses som ett nytt paradigm inom PR-
forskningen (Ibid.). Relationsfokuset utmanade den tidigare synen på public relations och 
öppnade upp för frågor rörande vad PR är och vilka roller funktionen bör ha i 
organisationer och i samhället i stort (Ledingham & Bruning, 2000:xiii). 
Relationsperspektivet kom att representera ett skifte i synen på PR, från att ha grundats på 
manipulation av den allmänna opinionen till att handla om att bygga och vårda relationer 
(Ledingham & Bruning, 2000:56). I Cutlip, Center och Brooms definition av PR från 1994 
fick relationsperspektivet bekräftelse inom fältet, då deras definition kretsar kring att 
relationer är det centrala (Broom, Casey & Ritchey, 2000:4).  

 
 



 
 

Den påbörjade interaktiviteten 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

7 
 

Relationship management handlar ytterst om det etiska och effektiva ledningsarbetet för att 
skapa relationer mellan organisationer och dess intressenter. Målet är att skapa långsiktiga 
relationer baserade på delade intressen och mål som ska skapa mervärde för bägge parter 
(Ledingham, 2011:236). En av skillnaderna mellan relationship management och andra 
kommunikativa perspektiv är att tanken om att arbetet för att skapa relationer mellan 
organisationer och dess intressenter inte enbart sker genom kommunikation. I relationship 
management handlar relationsbyggande även om aktiviteter, handlingar och beteenden 
(Ibid.). Med detta menas fysiska aktiviteter som i sig själva inte kan likställas med 
kommunikation, exempelvis ett event (Ibid.). Vikten av handlingar framhävs även i 
definitionen av politisk PR, vilket antyder att strategisk politisk kommunikation anammat 
tankesätt sprungna ur relationship management.  

Trots att mycket skett sedan Ferguson påpekade att public relations ytterst bör handla 
om relationer påpekar Ledingham att en fortsatt utveckling är nödvändig, samt att 
relationsperspektivet bör ha en central del i alla kommunikationsutbildningar (Ledingham, 
2003:193f).  

2.3.2 Den strategiska arbetsprocessen för relationsskapande 

För att organisationer på ett effektivt sätt ska kunna skapa och upprätthålla relationer med 
sina intressenter tog Ledingham och Bruning fram en arbetsprocess kallad SMART PR, 
senare utvecklad till SMARTS PR. Processen innehåller sex steg, vilka tillsammans utgör 
förkortningen SMARTS: Scan, Map, Act, Rollout, Track och Steward (Bruning & Ledingham, 
2000:92 & Ledingham, 2006:474). Scan handlar om att skaffa sig en överblick av 
omgivningen för att få förståelse för den rådande relationen mellan organisationen och 
dess intressenter, samt för att få bättre kunskap om intressenternas åsikter, viljor och 
beteenden (Bruning & Ledingham, 2000:92). Map syftar till skapandet av en strategisk plan, 
Act handlar om att testa strategierna för att kunna justera dem vid behov och Rollout är 
själva implementeringen av planen mot en större intressentgrupp (Ibid.) Slutligen handlar 
Track om att utvärdera strategin och Steward om att justera strategin utifrån det som 
framkommit vid utvärderingen (Ledingham, 2006:474). 

2.3.3 Relationship management och strategisk politisk kommunikation 

Det finns flera likheter mellan strategisk politisk kommunikation och relationship 
management. Ser man till Strömbäck och Kiousis definition av politisk PR understryker 
den betydelsen av relationsbyggande. Vidare tydliggör denna definition att politisk PR 
handlar om att skapa relationer genom kommunikation och handling (Ledingham, 
2011:237). Ledingham menar emellertid att det i politiskt PR ligger för stort fokus vid 
kortsiktiga effekter av vad relationer kan ge (Ledingham, 2006:244). Han anser att målet i 
relationship management är att skapa långsiktiga relationer, medan det i strategisk politisk 
kommunikation handlar om kortsiktiga strategier för att vinna röster och på så sätt makt 
(Ibid.). Med detta i åtanke fastslår Ledingham att politiskt PR kan vinna flera fördelar om 
relationship management utnyttjas till större grad. Bland annat skulle större resurser kunna 
läggas på att skapa en hållbar politik med fokus på sakfrågor, istället för på kortsiktiga 
kampanjer där de populäraste frågorna marknadsförs (Ledingham, 2006:244ff). 

Inom public relations och relationship management är dialog en uttalad grundsten som 
har stor betydelse. Det är svårt att skapa symmetrisk tvåvägskommunikation, och således 
också relationer, utan dialog. Av den anledningen utgör dialog en viktig grundsten i 
studiens syfte och frågeställningar, varför en genomgång av dialogbegreppet presenteras 
nedan. 
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2.4 Dialog 
Dialog som vetenskapligt fält är ett relativt outforskat område inom PR-forskningen, trots 
dess normativa position sprungen ur synen på symmetrisk tvåvägskommunikation 
(Bruning, Dials & Shirka, 2008:25 & Pieczka, 2011:108). Pieczka, författare till studien 
”Public relations as dialogic expertise?” påpekar att flera andra samhällsvetenskapliga 
forskningsområden har utvecklat dialogbegreppet, men att man inom området public 
relations varken har satt egen prägel på begreppet eller utvecklat egna verktyg för att mäta 
fenomenet (Pieczka, 2011:108). Pieczka går så långt i sitt resonemang att hon hävdar att det 
inom PR-fältet saknas förståelse för vad dialog är och hur det bör användas (Pieczka, 
2011:119).  

2.4.1 Definition av begreppet 

Den forskning om dialog som emellertid har bedrivits inom PR-området har i första hand 
fokuserat på internetanvändning (Bruning, Dials & Shirka, 2008:26). Precis som så många 
andra termer inom fältet är dialog något svårdefinierat (Pieczka, 2011:113). Flera av 
definitionerna innehåller punkter som tar upp delar av vad dialog kan sägas innehålla, 
snarare än att de utgör precisa och kortfattade beskrivningar av området. De framträdande 
dialogforskarna Kent och Taylor erbjuder i sin definition exempelvis fem övergripande 
komponenter som ryms i dialogbegreppet: mutuality, propinquity, empathy, risk och commitment 
(Kent & Taylor, 2002:24f). Mutuality, eller ömsesidighet, syftar till att organisationer och 
dess intressenter är sammanlänkade med varandra och propinquity, närhet, baseras på 
antagandet att intressenterna är villiga att dela med sig av sina önskemål och att 
organisationen i sin tur är villig att rådfråga intressenterna i frågor som berör bägge parter 
(Kent & Taylor, 2002:25ff). Empathy, empati, syftar till att det måste finnas en miljö som 
präglas av stöd och tillit för att dialog ska kunna skapas (Kent & Taylor, 2002:27). Risk, 
risk, beskriver den osäkerhet som alltid är förknippad med att kommunicera med 
intressenter på deras egna villkor och slutligen commitment, hängivenhet, som handlar om till 
vilken grad organisationen ger sig hän åt dialog, förståelse och tolkning i interaktionen med 
dess intressenter (Kent & Taylor, 2002:28f).  

2.4.2 Dialog i praktiken 

I Bruning, Dials och Shirkas studie från 2008 konstaterar forskarna att dialog har en positiv 
effekt på intressenters syn på och beteende gentemot organisationer (Bruning, Dials & 
Shirka, 2008:25). Deras resultat visar att organisationer vinner fördelar när det finns väl 
utvecklade strategier som baseras på interaktion med intressenter och vad som ytterligare 
framhävs är att när bägge parter kan påverka varandra utvecklas en jämställd relation 
(Bruning, Dials & Shirka, 2008:29). Vidare visar resultatet att organisationer upprätthåller 
relationer med sina intressenter på bästa sätt genom just dialogskapande processer (Ibid.). 
Kent och Taylor hävdar å sin sida att relationsskapande inte kräver dialog, men att många 
organisationer skulle kunna skapa bättre relationer genom att anamma ett dialogskapande 
tankesätt (Kent & Taylor, 2002:24). Dialog kan med andra ord skapa bättre förutsättningar 
för en organisations relationsbyggande. 

2.4.3 Dialogskapande på internet 

Som tidigare nämnts handlar en stor del av den dialogforskning som bedrivits inom PR-
området om internet och vilka möjligheter teknologin medför ur en dialogskapande 
synvinkel. Redan 1998 skrev Kent & Taylor att internet skulle komma att få stor betydelse 
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för hur organisationer kommunicerar med målgrupper och intressenter då de såg att 
kanalen har stor potential som dialogskapande medium (Kent & Taylor, 1998:321f & 331).   

Fem riktlinjer utformades i studien ”Building dialogic relationships through 
the World Wide Webb” för att visa hur organisationer framgångsrikt kan gå till väga för att 
skapa dialog och relationer med sina intressenter via internet (Kent & Taylor, 1998:326). 
Den första riktlinjen kallad the dialogic loop, syftar till att organisationer bör använda internet 
för att skapa ett dialogiskt flöde med sina intressenter (Ibid.). Riktlinje nummer två, the 
usefulness of information, påpekar vikten av att tillhandahålla relevant information till alla 
intressenter (Kent & Taylor: 1998:327f). The generation of return visits, är den tredje riktlinjen 
och menar att organisationen bör arbeta kontinuerligt för att göra sidan attraktiv, vilket ska 
främja intressenternas vilja att besöka sidan igen (Kent & Taylor, 1998:329). Nästa riktlinje, 
the intuitiveness/ease of the interface, syftar till vikten av att skapa en användarvänlig sida där det 
är lätt att finna den information som eftersöks (Ibid.). Slutligen är the rule of conservation of 
visitors den sista riktlinjen vilken menar att det i designen av sidan inte bör finnas för många 
länkar som leder besökarna till andra sidor, då risken är att besökarna sedan inte återvänder 
till organisationens sida (Kent & Taylor, 1998:330).    

Forskaren McAllister-Spooner konstaterar ett decennium senare att Kent och Taylors 
dialogiska internetprinciper påverkat forskningen i stort, dock fastställer hon, genom en 
tioårig sammanställning av internet- och dialogforskningen, att “the dialogic promise of the 
webb has not yet been realized” (McAllister-Spooner, 2009:321). Studien visar att 
hemsidor, trots alla fördelar som de sägs föra med sig, inte används på ett dialogskapande 
sätt, vilket förklaras med att de egentligen saknar ultimata förutsättningar för 
dialogskapande (Ibid).  

2.4.4 Interaktivitet, relation och dialog  

Interaktivitet är en viktig beståndsdel i relationsbyggande på internet och begreppet delas in 
i två aspekter, functional interactivity och contingency interactivity (Kelleher, 2009:173ff). Functional 
interacitivty fokuserar på de funktioner internet som medium kan bidra med i avseende att 
skapa dialog och relationer, exempelvis premieras möjligheten att kunna kommunicera med 
andra människor oberoende av tid och rum (Ibid.). Contingency interactivity syftar å sin sida till 
den kommunikationsprocess som sker mellan olika parter, vilken bygger på 
tvåvägskommunikation och dialog där parterna ska vara delaktiga och aktiva i 
kommunikationsutbytet (Ibid.). Interaktion är enligt Kelleher något som stärker relationer, 
varför det är viktigt för organisationer att applicera dessa tankegångar i sitt strategiska 
arbete på internet (Kelleher, 2009). De svenska forskarna Karlsson, Clerwall och Buskqvist 
understryker dessa tankegångar och påpekar att politiska partier bör sträva efter att uppnå 
dialog: 

Utifrån teorin kring relationsbyggande är det därför önskvärt för ett politiskt parti som strävar 
efter att bygga relationer med olika målgrupper att säkerställa ett långsiktigt kommunikationsflöde 
mellan partiet och väljarna. Detta flöde bör präglas av symmetri […] Annorlunda uttryckt: 
partierna bör öppna för dialog och vara delaktiga i den. (Karlsson, Clerwall & Buskqvist, 2013:104)  

2.5 Förändrat medielandskap & 2.0-begreppet 
Tack vare internet har medielandskapet förändrats markant sedan 1990-talet. Nya 
kommunikationskanaler har via internet tillkommit vilket har inneburit att de politiska 
partierna kan sprida information utan inblandning av de traditionella nyhetsmedierna 
(Strömbäck, 2009:249 & Gurevitch, Coleman & Blumler, 2009:167f). Då internets 
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betydelse ökat för politiska partier är det av vikt att se närmare på mediets utveckling och 
dess innebörd för strategisk politisk kommunikation.  

Som tidigare nämnts spådde Kent & Taylor att internet skulle komma att få stor 
betydelse för hur organisationer kommunicerar med målgrupper och intressenter (Kent & 
Taylor, 1998:321f). Kent och Taylor ansåg att internet skulle bidra till ett mer effektivt PR-
arbete, präglat av en mer personlig framtoning (Kent & Taylor, 1998:323).  

Flera är de som hävdar att internet är den främsta teknologiska utvecklingen som vi 
hittills sett och att dess intåg har förändrat en mängd samhälleliga fenomen såsom handel, 
företagande och kommunikation (Brown, 2009; Breakenridge, 2008; Bryntesson, 
Hammarlind & Sammeli, 2002). Från att begreppet World Wide Web (www) skapades av 
Tim Berners-Lee 1991 har en ny generation av internet vuxit fram, kallat Webb 2.0 (Brown, 
2009:9, Hansen, 2007:7). Detta 2.0-begrepp har även applicerats på andra samhällsfenomen 
som har utvecklats i takt med internet, exempelvis PR och politik.  

2.5.1 Webb 2.0 

Begreppet webb 2.0 fick sitt stora genomslag år 2004 i samband med amerikanska förlaget 
O´Reilly Medias konferenser ”Webb 2.0” (Brown, 2009:1, Stakston, 2011:30).  Webb 2.0 
syftar till skiftet från att producerandet av internetmaterial var begränsat till de fåtal 
individer med datateknologisk utbildning till ett mer användarvänligt system där i princip 
vem som helst kan producera och sprida eget material (Brown, 2009:1f). Med webb 2.0 
menas med andra ord att internet blivit användaregenererat och mer socialt (Hansen, 
2007:7). Webb 2.0 baseras på medskapande och interaktion, vilket leder till ett gemensamt 
kunskapsbyggande (Stakston, 2011:31). Brown, författare till boken ”Public relations and 
the social webb”, menar emellertid att ingen teknisk utveckling har skett sedan 2004, utan 
att det egentligen handlar om att människors syn på internet har förändrats (Brown, 
2009:2). Då webb 2.0 styrs av ett konsumentgenererat innehåll representerar det en ny 
generation av relationship management (Zineldin, 2012:237). Detta innebär att det krävs ett 
nytt sätt att tänka kring internetbaserat relationsbyggande, där organisationerna måste 
förtjäna målgruppernas förtroende genom att visa att de investerar tid och energi i 
relationen (Zineldin, 2012:238).   

Innan internets genomslag hade enbart de stora medieföretagen och organisationerna 
möjlighet att nå ut till allmänheten men utvecklingen mot webb 2.0 har inneburit att i 
princip alla som vill kan publicera material på internet (Gurevitch, Coleman & Blumler, 
2009:167f). Kommunikationen har tack vare internets interaktionsmöjligheter utvecklats 
från att en avsändare talar till många, till att många istället talar med varandra (Stakston, 
2011:18).  

Internet och webb 2.0 har medfört att flera aspekter av kommunikationsbranschen har 
förändrats. Först och främst är de traditionella kontorstiderna mer eller mindre utsuddade 
och informationen finns tillgänglig dygnet runt (Bryntesson, Hammarlind & Sammeli, 
2002:19). Även synen på mottagarna har förändrats, där dessa gått från en passiv roll till att 
nu aktivt välja vilken information de vill ta del av (Brown, 2009:23, Bryntesson, 
Hammarlind & Sammeli, 2002:19f). Med internet följer även att den information som finns 
sprids mycket snabbare. Detta innebär såväl fördelar som nackdelar för organisationer och 
PR-utövare. Information kan spridas snabbare till fler, med det samma gäller även rykten 
och klagomål som kan vara skadliga för organisationen (Bryntesson, Hammarlind & 
Sammeli, 2002:21).   
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2.5.2 PR 2.0 

Begreppet 2.0 har även överförts på andra områden, exempelvis public relations. PR 2.0 ses 
som ett arbets- och tankesätt för att förbättra PR-arbetets kvalitet (Solis & Breakenridge, 
2009:40). Förr handlade PR främst om att skapa goda relationer till press och media för att 
via dem som tredje part sprida information och stärka bilden av företaget (Breakenridge, 
2008:13). Public relations handlade således mer om medierelationer än om 
relationsbyggande med publics så som yrkesbenämningen i grunden antyder (Brown, 
2009:x). I och med internets utveckling har detta emellertid förändrats:  

The Internet enables you to extend your communications in ways you never could have imagined 
and to connect with groups you probably never thought you could reach. (Breakenridge, 2008:13) 

Tack vare internet kan PR-utövare nu kommunicera direkt med organisationens 
intressenter, och således också lättare skapa relationer med dem utan inblandning av 
mellanhänder (Breakenridge, 2008:13). Enligt Brian Solis, digital analytiker och 
mediestrateg, är PR 2.0 egentligen en utveckling till vad branschen borde ha varit från 
början och han skriver att: ”PR 2.0 is about putting the `public` back in public relations” 
(Solis, 2008:xx). En av fördelarna med det förändrade PR-landskapet är således att PR-
konsulter och kommunikatörer inte längre är beroende av att skapa fördelaktiga 
medierelationer för att nå ut till sina intressenter.  

2.5.3 Politik 2.0 

Även inom politiken har 2.0-begreppet fått fäste och mediestrategen Britt Stakston skriver 
angående detta att politiken måste utvecklas i takt med teknologin och nya mediers 
framfart: 

2.0 för politiken bygger på en vilja att få ett ökat värde genom den delaktighet man får från 
medborgarna. Det handlar alltså inte om att bocka av konton på YouTube eller Twitter som sedan 
inte fylls med annat än färdigmanglade budskap som det ska argumenteras för. (Stakston, 2010:37)  

Sociala medier öppnar sammanfattningsvis många dörrar för strategisk politisk 
kommunikation och denna kanal medför större möjligheter till att bygga relationer genom 
dialog och symmetrisk tvåvägskommunikation. För att lyckas med detta finns det 
emellertid vissa krav som måste uppfyllas. Ett partis blotta närvaro på Facebook räcker inte 
för att skapa en relation som bygger på ömsesidighet med målgrupper och intressenter. 
Gurevitch, Coleman och Blumler, författarna till studien ”Political communication – old 
and new media relationships”, menar bland annat att professionaliserade politiker måste 
arbeta mer interaktivt och ha i åtanke att dagens intressenter är kapabla att ifrågasätta och 
utmana de budskap som förmedlas (Gurevitch, Coleman & Blumler, 2009:171). De 
framhäver även vikten av att politiker ska agera på ett mer personligt sätt för att skapa en 
vilja hos intressenterna till att interagera med dem: 
 

The need to construct sincere, authentic personas capable of inspiring trust and generating 
conversational (parasocial) interaction places new communicative burdens upon political actors 
who must develop skills in appearing “just like you” and seeming to address “everyone as 
someone”. (Gurevitch, Coleman & Blumler, 2009:173) 

 
För att förstå sociala mediers roll för politisk kommunikation presenteras nedan en 
teoretisk samt praktisk genomgång av internets mer interaktiva delar, såsom Facebook.   
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2.6 Sociala medier 
Sociala medier är ett resultat av teknologin som utvecklats med begreppet webb 2.0 (Solis 
& Breakenridge, 2009:46). Nationalencyklopedins definition lyder:  

sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att 
kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. Sociala medier kan 
skiljas från massmedier genom att de bygger på ett innehåll som produceras av dem som använder 
dem. Medan massmedier processar sitt innehåll genom en professionell organisation kan sociala 
medier beskrivas som nätverk där många kommunicerar med många. Varje enskild mottagare av 
ett meddelande kan också sända på samma villkor och genom samma kanaler. 
(www.nationalencyklopedin.se, 2013) 

Exempel på sociala medier är bloggar, internetforum, chattprogram och forum för 
videoklipp (www.nationalencyklopedin.se, 2013).  E-post räknas inte till sociala medier då 
mail är privata och ofta riktar sig till en specifik person (Herbert & Englund Hjalmarsson, 
2012:7). Inte heller hemsidor inkluderas i gruppen sociala medier då det inte är besökarna 
som skapar innehållet (Ibid.). 

Sociala medier har blivit en viktig del i samhället och dess natur har gjort dem till 
hjälpfulla verktyg för PR-utövare då de möjliggör för organisationer att skapa aktiva 
dialoger med sina intressenter (Briones, Kuch, Fisher Liu, & Jin, 2011:37). I enlighet med 
detta säger en majoritet av branschutövarna i USA att sociala medier har gjort deras arbete 
enklare (Eyrich, Padman & Sweetser, 2008:412). Ytterligarer en viktig aspekt som sociala 
medier sägs förändra är möjligheten för organisationer att skapa bättre relationer till sina 
intressenter (Briones, Kuch, Fisher Liu, & Jin, 2011:38).  

Det finns flera studier som söker påvisa vad sociala medier har för inverkan på 
organisationers relationsbyggande. Studien ”The effects of organizational Twitter 
interactivity on organization–public relationships” visar exempelvis att organisationers nivå 
av interaktivitet med intressenter på Twitter påverkar kvaliteten på relationen dem emellan 
(Saffer, Sommerfeldt & Taylor, 2013:213). Resultatet visar att när organisationer använder 
sociala medier som en kanal för tvåvägskommunikation ökar detta kvaliteteten på 
relationerna med intressenterna, dock framgår det att majoritet av organisationerna som 
undersökts enbart använder Twitter för envägskommunikation (Saffer, Sommerfeldt & 
Taylor, 2013:214).  

Sociala mediers intåg innebär emellertid inte bara fördelar för organisationer. Historiskt 
sett har organisationer, mer eller mindre, kunnat kontrollera informationsflödet genom 
pressmeddelanden och goda mediekontakter (Kaplan & Haenlein, 2010:60). Idag har dessa 
förutsättningar till viss grad förändrats – mediekontakter är fortfarande en viktig del, men i 
och med att sociala medier tar allt större plats tvingas organisationerna avsäga sig delar av 
kontrollen över informationsflödet, då det till allt större grad är intressenterna – 
användarna – som styr innehållet (Ibid.).  

2.6.1 Facebook 

Facebook är en ”webbbplats för nätbaserad gemenskap och nätverksbyggande, startad 
2004. Facebook utgörs till stor del av dess användares profiler, vilka knyts samman till olika 
nätverk inom vilka interaktionen sker” (www.nationalencyklopedin.se, 2013). Då 66 
procent av svenska folket använder Facebook är kanalen ett lämpligt val för all medborgar- 
och kundinformation på den privata marknaden (www.internetsstatistik.se, 2013; Herbert 
& Englund Hjalmarsson, 2012:65). För många organisationer är Facebook den främsta 
kanalen där en stor del av kommunikationen med målgrupper sker och i dagens webb 2.0-
samhälle förväntas organisationer vara tillgängliga och aktiva i sociala medieforum 
(Stakston, 2011:15, Herbert & Englund Hjalmarsson, 2012:9).  
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Att skapa ett konto på Facebook räcker emellertid inte för att en organisation ska anses 
verka för att skapa relationer till sina intressenter. Otaliga är de handböcker inom sociala 
medier som påpekar vikten av att skapa engagemang (Comm, 2009; Herbert & Englund 
Hjalmarsson, 2012; Kerpen, 2011; Safko, 2010; Stakston, 2011). För att lyckas som 
organisation måste man främja samtal och bjuda in till dialog, något de flesta organisationer 
misslyckas med (Stakston, 2011:90). Frågor och försök till samtal från intressenternas sida 
besvaras allt för sällan och ”[o]rganisationers Facebooksidor är tyvärr ofta fyllda med 
påbörjade samtal.” (Stakston, 2011:91). 

För att lyckas väl med dialog och relationsskapande med intressenter följer här ett antal 
normativa riktlinjer samlade från en mängd aktuell litteratur inom området: 
 
 Välj ett informellt språk och anta en ledig ton, undvik ett byråkratiskt språkbruk. 
 Använd du- och vi-form. 
 Var tydlig med vem/vilka det är som skriver på sidan. 
 Publicera regelbundet, men spamma inte – intressenterna behöver kontinuitet men 

skicka inte ut för mycket material som de inte efterfrågar. 
 Använd inte mediet som en megafon för att förmedla reklambudskap. 
 Ställ frågor – bjud in till dialog genom att fråga dina intressenter vad de anser. Koppla 

gärna frågorna till aktuella samhällsfrågor eller fenomen, inte bara till den egna 
organisationens intressen.  

 Inspirera intressenterna till att dela med sig av sina erfarenheter. 
 Svara på både positiva och negativa kommentarer – att inte svara alls är också ett svar, 

som sänder ut negativa signaler. 
 Var ärlig och öppen. 
 Undvik att radera inlägg – förutsatt att de inte strider mot exempelvis lagstiftningen om 

hets mot folkgrupp. 
 Återkoppla – berätta vad idéerna lett till. 

(Adams & McCorkindale, 2013; Comm, 2009; Handley & Chapman, 2011; Herbert & 
Englund Hjalmarsson, 2012; Kaplan & Haenlein, 2010; Kerpen, 2011; Stakston, 2011). 

2.6.2. Politisk kommunikation i sociala medier 

Sociala mediers intåg har inte bara förändrat företagsvärden, det har nu även blivit ett vitt 
diskuterat område inom politisk kommunikation. Flera forskare menar emellertid att det 
inom området, trots dess vida spridning, saknas kunskap och förståelse för mediets 
möjligheter och dess inverkan på politisk PR (Grant, Moon & Busby Grant, 2010:579, 
Levenshus, 2010:314). Det finns dessutom en splittring inom forskarvärlden rörande 
möjligheten för politisk påverkan via sociala medier. Ena sidan menar att delaktighet i 
sociala medier främjar politisk makt, medan andra sidan hävdar att det skapas en falsk 
delaktighet, en pseudodemokratisering av det moderna samhället (Momoc, 2013:116).  

Det finns vidare olika grad av tilltro till sociala mediers betydelse för allmänhetens 
politiska aktivitet och delaktighet, vissa menar att det finns positiva samband medan andra 
hävdar motsatsen (Boyd, 2008; Kushin & Yamamoto, 2010:609, ). I Kushin och 
Yamamotos studie om ungdomars användande av internet för politisk information från 
2010 visar resultatet att internet är en viktig källa för politisk information (Kushin & 
Yamamoto, 2010:622). Dock visar resultatet att det inte finns någon tydligt positivt 
samband mellan användande av sociala medier och politisk aktivitet bland unga (Ibid.).  
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Flera studier har genomförts som berör politikers användande av sociala medier. I 
Karlsson, Clerwall och Buskqvists studie om de svenska politiska partiernas användning av 
sociala medier framkommer det exempelvis att partierna inte använder sociala medier på ett 
strategiskt sätt för att skapa relationer med sina intressenter (Karlsson, Clerwall & 
Buskqvist, 2013:103). I Adams och McCorkindales studie om amerikanska 
presidentkandidaters avändade av Twitter under 2012 konstaterar forskarna att 
kandidaterna inte använder mediet på ett dialogskapande sätt (Adams & McCorkindale, 
2013:358f). Liknande resultat återfinns i Momocs studie om rumänska politikers 
användande av sociala medier. Han påvisar att politiker i första hand använder mediet för 
att skapa en positiv image av sig själva och för att attackera politiska motståndare, inte för 
att skapa dialog med väljare (Momoc, 2013:120). 

I denna genomgång av teori och tidigare forskning syns en splittrad bild av sociala 
mediers möjligheter. Emellertid står det klart att trots att mediet bidrar med en 
dialogskapande miljö används det allt för sällan på detta vis. 
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3. METOD  
För att besvara studiens syfte att undersöka hur det politiska partiet Socialdemokraterna 
använder sin officiella fansida på Facebook för interaktivitet med intressenter har vi i denna 
fallstudie använt en triangulering av kvalitativ och kvantitativ metod. Genom detta kan de 
olika metodernas styrkor kombineras och tillsammans ge en tydligare och mer omfattande 
bild av materialet. Genom att kombinera samtalsintervjuer, kvantitativ innehållsanalys och 
kvalitativ textanalys går det att besvara samtliga av studiens frågeställningar. Att enbart ha 
genomfört en samtalsintervju skulle inneburit att studien begränsats till att undersöka 
Socialdemokraternas syfte, mål och strategier för Facebook. Hade enbart en kvalitativ 
textanalys genomförts hade studien begränsats till syftet att undersöka sidans faktiska 
innehåll. Genom att kombinera ovan nämnda metoder breddas med andra ord studien 
vilket ger en större förståelse för hur Socialdemokraterna använder sin officiella fansida på 
Facebook för interaktivitet med intressenter. 

Inledningsvis presenteras studiens urval och avgränsningar i metodkapitlet. Efter detta 
behandlas de valda metoderna, innehållandes respektive metods genomförande samt 
tillhörande metodproblem. En diskussion kring validitet och reliabilitet följer efter detta, 
varpå kapitlet avslutas med en presentation av hur resultatsammanställningen gått till. 

Delar av materialet från studien finns som bilagor. Dessa hänvisas till i texten som 
bilaga 1, 2 etc. Det material som inte återfinns som bilagor finns att tillgå vid behov. 
Material som exkluderats från bilagorna hänvisas till i texten som exkluderad bilaga 1, 2 etc. 
Vid önskemål om att få tillgång till detta material kontaktas författarna via mail, adresserna 
finns i förordet.  

3.1 Urval  

3.1.1 Organisation 

Vid ett strategiskt urval är det viktigt att kunna besvara två frågor: vad är undersökningen 
ett fall av och varför är det konkreta fallet valt? (Esaiasson et. al., 2012:155). Vår fallstudie 
av Socialdemokraternas arbete med Facebook är ett fall av politiska partiers användande av 
sociala medier. En fallstudie av Socialdemokraterna är aktuell av flera anledningar. 
Inledningsvis är de Sveriges största politiska parti, sett till antal mandat i riksdagen 2013 
(www.riksdagen.se, 2013). Samtidigt är de i oppositionsställning och har ett antal år av 
sjunkande valresultat bakom sig, vilket kan innebära att de arbetar extra mycket med 
strategisk kommunikation. I enlighet med detta antaganade hade Socialdemokraterna också 
de mest professionaliserade valkampanjerna inför de svenska riksdagsvalen 2006 och 2010 
(Nord, 2013:48 & 51). Valet av Socialdemokraterna grundar sig även i att de är ett av de 
politiska partier som mest frekvent uppdaterar sina sociala mediekanaler (Karlsson, 
Clerwall & Buskqvist, 2013:102f).  

3.1.2 Respondenter 

Respondenterna till samtalsintervjuerna valdes på grund av deras befattning inom 
Socialdemokraterna, då deras centralitet är av stor vikt för studien (Esaiasson et. al., 
2012:258). På Socialdemokraternas hemsida framgår det att Natalie Sial är den enda med 
arbetsområdet ”webb och sociala medier” varför hon kontaktades inledningsvis, baserat på 
ett strategiskt urval (Esaiasson et. al., 2012:154ff). Sial hänvisade sedan vidare till Charlotta 
Ulvenlöv som ytterligare intervjuperson och att på detta sätt använda ett snöbollsurval är 
vanligt då centralitet är en viktig urvalsprincip (Esaiasson et. al., 2012:258).   
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3.1.3 Kanal  

Facebook är det sociala medieforum som har flest antal användare i Sverige, med cirka 4,9 
miljoner konton år 2013 (www.nationalencyklopedin.se, 2013). Med andra ord använder 
mer än halva Sveriges befolkning Facebook vilket gör kanalen till ett bra val för denna 
studie. Facebook valdes framför den även populära kanalen Twitter då möjligheterna till 
relationsskapande begränsas av att kommunikationen på Twitter sker via ”tweets” 
bestående av max 140 tecken per meddelande (www.nationalencyklopedin.se, 2013).  

3.1.4 Material 

För att besvara syftet har Socialdemokraternas officiella, rikstäckande fansida på Facebook 
undersökts. Materialet består av Socialdemokraternas ”Om oss-sida” samt partiets egna 
huvudinlägg på sidans ”tidslinje”. Även de kommentarer från intressenter och svar från 
partiet som följer dessa inlägg analyseras. Analysen ser endast till textinnehåll vilket innebär 
att bilder exkluderas. I bilder som innehåller infografik, det vill säga text, har emellertid 
textens innehåll analyserats. Funktioner såsom antal ”gilla” och antal delningar analyseras 
ej. I huvudinlägg som innehåller text från partiet samt webblänkar som hänvisar bort från 
sidan analyseras enbart den text som partiet skrivit. Anledningen till detta är att de som 
arbetar med sociala medier sannolikt inte ansvarar för materialet som länken hänvisar till. 
Vidare hänvisar länkarna bort från Facebooksidan varför detta innehåll exkluderas då det 
inte kan sägas tillhöra partiets fansida. Huvudinlägg som innehåller hela fotoalbum, endast 
webblänkar eller enbart ”taggade” personer (länk till annan persons Facebooksida) ingår 
inte i analysen. Detta då de inte innehåller text skriven av partiet som går att analysera 
kvalitativt. Kommentarerna som följer inlägg av ovan nämnda slag har emellertid 
analyserats då kommentarer och eventuella svar från Socialdemokraterna är relevanta för 
studien även om huvudinläggets innehåll är för begränsat för en kvalitativ textanalys.   

I den kvantitativa innehållsanalysen räknas samtliga huvudinlägg och kommentarer 
under vald period. De efterföljande kommentarerna från intressenter delas upp i kategorier 
baserat på om de innehåller någon fråga samt vem frågan är riktad till. I 
resultatsammanställningen för hur många frågor partiet fått exkluderas frågor som uttalat är 
riktade till en annan person då det inte finns skäl till att partiet skulle svara på dem.  

3.1.5 Tidsperiod 

Urvalet av huvudinlägg begränsades till inlägg publicerade på Socialdemokraternas officiella 
fansida i september 2013, vilket motsvarar elva inlägg med tillhörande kommentarer och 
svar från partiet. Denna tidsavgränsning valdes då det är ett tidsspann som fortfarande var 
aktuellt tidsmässigt i förhållande till när studien genomfördes. I övrigt var september en 
relativt politiskt aktiv period då 2013 års kyrkoval genomfördes vid denna tidpunkt. Även 
om september 2013, i och med kyrkovalet, sannolikt är en något mer politiskt aktiv period 
menar vi dock att månaden kan ses som ett typiskt material, det vill säga att det inte finns 
sannolikhet att tro att september skulle skilja sig markant från andra månader under 2013 
(Esaiasson et. al., 2012:220).  

I och med att Facebook är ett dynamiskt forum där innehållet ständigt förändras valdes 
september som avgränsad period då vi bedömer att Socialdemokraterna, vid studiens 
genomförande, har haft möjlighet att hinna besvara de kommentarer som följts av inläggen 
och att diskussionerna ska ha hunnit klinga av. Urvalet blir således av en strategisk karaktär.  
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3.1.6 Avgränsningar 
Vi har valt att undersöka Socialdemokraternas arbete med och innehåll på Facebook. Då 
detta är en fallstudie är det enbart Socialdemokraterna som ska undersökas av de åtta 
riksdagspartierna. Resterande partier är såldes inte är relevanta för vår studie. Vidare är det 
enbart det sociala mediet Facebook som ska undersökas, och inte andra kanaler såsom 
Twitter eller bloggar. Vi har valt att utgå från ett sändarperspektiv i denna undersökning 
och kommer således inte att undersöka mottagarnas syn på Facebookinnehållet eller till 
vilken grad de upplever att sidan är dialog- och relationsskapande. Vi kommer således inte 
heller undersöka huruvida relationer skapas eller ej, då en sådan undersökning kräver att 
intressenteras åsikter inkluderas. Då utgångspunkten i analysen av Facebook handlar om 
huruvida innehållet på sidan är av dialog- och relationsskapande karaktär kommer störst 
fokus att ligga på detta och vi kommer inte att se på innehållet utifrån ett värderande 
perspektiv. Detta innebär att de frågor som kommer att ställas till texterna ska handla om 
huruvida man kan anses skapa dialog och relation med innehållet eller ej. Därmed kommer 
vi inte att se till hur ”bra” eller ”dåliga”, ”tråkiga” eller ”roliga” de svar som ges är.   

3.2 Samtalsintervju 
Då syftet med denna fallstudie är att undersöka hur det politiska partiet 
Socialdemokraterna använder sin officiella fansida på Facebook för interaktivitet med 
intressenter är samtalsintervjun lämplig som metod. Syftet mynnar ut i två frågeställningar 
som berör vad Socialdemokraterna har för syfte och mål med Facebook samt hur de 
arbetar strategiskt med kanalen. För att besvara dessa krävs en interaktion med partiet, 
varför en frågeundersökning är lämplig då det enbart är de själva som kan beskriva hur de 
ämnar arbeta strategiskt med Facebook.  

Av olika typer av frågemetoder är samtalsintervjuer särskilt lämpliga för studien då de 
underlättar för forskare att besvara problemformuleringar som ämnar synliggöra hur 
fenomen ter sig (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012:252). Samtalsintervjuer 
är som användningsområde även passande för att ta reda på hur människor uppfattar sin 
värld, samt som komplement till annan forskning (Esaiasson et. al., 2012:253ff). Slutligen 
möjliggör metoden för registrering av oväntade svar med möjlighet till uppföljningsfrågor 
(Esaiasson et. al., 2012:251). I denna studie lämpar sig således samtalsintervjuer väl i och 
med syftet att undersöka Socialdemokraternas syfte och strategier med Facebook, eller med 
andra ord: hur de uppfattar sitt arbete med kanalen. Möjligheten till att registrera oväntade 
svar är fördelaktig då det på förhand inte går att definiera färdiga svarsalternativ som är 
uttömmande nog, varför enkätundersökning och intervjuundersökning inte valdes som 
metod. Då samtalsintervjuer struktureras efter teman är detta gynnsamt för denna studie då 
ämnet för intervjuerna – strategiskt arbete – berör stora områden som resulterar i 
utvecklade svar (Esaiasson et. al, 2012:264). I dessa lägen är det även fördelaktigt med den 
möjlighet till uppföljning som samtalsintervjuer för med sig. Slutligen är samtalsintervju 
som komplement till annan forskning lämplig i denna studie då syftet är tvådelat, vilket 
innebär att intervjuerna måste kompletteras med en kvalitativ innehållsananalys.   
I studien är samtalsintervjuerna av respondentkaraktär vilket innebär att intervjupersonerna 
från partiet används som intervjuobjekt för Socialdemokraternas arbete med Facebook.  
En respondentundersökning är i enlighet med detta lämplig för att kunna ge bästa möjliga 
bild av intervjupersonerna syn på ett fenomen, exempelvis hur arbetet i en organisation 
fungerar (Esaiasson et. al, 2012:228).  
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3.2.1 Genomförande  

Inledningsvis kontaktades Natalie Sial från Socialdemokraternas partikansli via mail 
innehållandes information om studiens syfte och upplägg, samt en förfrågan om 
deltagande. Att vid första kontakt informera om studien på detta vis rekommenderas av 
Esaiasson et. al. (Esaiasson et. al., 2012:267). Vid denna kontakt efterfrågades även 
ytterligare intervjupersoner, varpå Charlotta Ulvenlöv föreslogs. Efter att intervjuerna med 
respondenterna bokats påbörjades utformandet av intervjuguiden. Intervjufrågorna 
utformades efter teman vilka är grundade i den teori som presenteras i teorikapitelet. 
Frågemanualen präglas inte av en stark struktur, utan är mer öppen och kan anpassas efter 
hur varje intervjusituation fortlöper. Inledningsvis formulerades uppvärmningsfrågor, vilka 
följdes av mer övergripande tematiska frågor som kompletterades med uppföljningsfrågor 
var ämnade att ta upp eventuella frågor som inte besvarats (Esaiasson et. al., 2012:264f). 
Efter detta genomfördes en övergripande läsning av materialet från den kvalitativa 
textanalysen för att få inblick i innehållet på partiets fansida. Detta för att få bättre 
förförståelse för det innehåll samtalsintervjuerna skulle beröra samt för att respondenternas 
svar inte skulle påverka vår senare närläsning av materialet. 

För att få återkoppling på intervjufrågorna och för att se till att intervjusituationen 
skulle skapa ett dynamiskt samtal testades dessa på två tredjeårsstudenter från 
journalistprogrammet på Mittuniversitetet (Esaiasson et. al., 2012:268). Vi bad även en 
yrkesverksam informatör gå igenom och komma med konstruktiv kritik på 
intervjumanualen. I formuleringen av frågorna, som efter återkopplingen korrigerades, var 
vi noggranna med att inte ställa ledande frågor om relations- och dialogbyggande. För att 
inte påverka resultatet valde vi att inte nämna orden interaktion, dialog och relation. 
Intervjumanualen återfinns i sin helhet i bilaga 1.  

Intervjuerna genomfördes 25 november på Socialdemokraternas partikansli. Valet av 
plats grundar sig i vikten av att respondenterna känner sig i trygga i intervjussituationen 
(Ibid.). För att öka replikerbarheten av studien, samt för att undvika att svaren glömdes 
bort, spelades intervjuerna in (Esaiasson et. al., 2012:33 & 268). En av författarna förde 
utöver inspelningen också anteckningar medan den andre ställde frågorna efter manualen. 
Detta för att styrka inspelningen om det skulle råda några oklarheter vid transkribering och 
resultatskrivande. Avslutningsvis transkriberades intervjuerna gemensamt för att kunna 
hjälpas åt med passager med otydligt innehåll samt för att säkerställa att inget resultat 
missades. Transkriberingen i sin helhet finns att tillgå vid förfrågan som exkluderad bilaga 
1. För att öka reliabiliteten valdes delar av det inspelade intervjumaterialet ut, vilket 
slutligen jämfördes mot transkriberingen.  

3.2.2 Metodproblem 

Vid samtalsintervjuerna uppmärksammades ett antal metodproblem. Inledningsvis finns 
det en problematik rörande valet av respondenter och deras förförståelse för ämnet och 
den teoribildning som finns inom området. Risken finns för att intervjupersonerna vet vad 
de förväntas säga om hur de arbetar med sociala medier utifrån normativa synsätt. 
Exempelvis kan partiet på felaktiga grunder förstärka deras syn på vikten av dialog tack 
vare att de har kunskap inom området och vet att dialog rekommenderas. För att minska 
risken för att respondenterna läste sig till normativa svar eller att de pratade ihop sig kring 
svaren på frågorna skickades inte intervjumanualen i förväg. 

Ytterligare en problematik gällande respondenternas svar på frågorna rör val av ämne 
och eventuell konkurrens. Det kan exempelvis vara så att Socialdemokraterna inte vill gå ut 
med väldigt specifika strategier då de inte vill att deras politiska motståndare ska kunna dra 
fördelar av detta. Emellertid är frågorna i manualen inte på en sådan specifik nivå och 
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Socialdemokraterna verkar vidare väldigt öppna med de övergripande mål och strategier de 
har, varför vi inte bedömer att risken för att avgörande information inte nått oss som stor.  

Gällande frågornas utformning har en metodproblematik identifierats då vår vilja var 
att ställa så öppna och icke ledande frågor som möjligt samtidigt som specifika svar 
önskades. Exempelvis var vi intresserade av partiets syn på de dialog- och 
relationsskapande möjligheter som sociala medier erbjuder. Vi valde att inte nämna ovan 
nämnda begrepp då vi ansåg att detta skulle påverka studiens resultat på ett negativt sätt. 
Nackdelen är att vi kan ha gått miste om vissa aspekter av Socialdemokraternas arbete med 
Facebook som respondenterna inte tänker på att berätta om. Emellertid bedömer vi att 
detta är en mindre nackdel än om vi påverkat intervjusvaren genom att ”lägga svaren i 
munnen” på respondenterna. Vidare valde vi att fråga om respondenterna ville tillägga 
något i slutet av intervjuerna som de ansåg vara av vikt för oss, för att på så sätt fånga upp 
några av de svar som annars kunnat gå oss förbi.  

Att endast två personer intervjuats kan vara en nackdel för studiens resultat då det är 
ett för litet antal för att kunna säkerställa att teoretisk mättnad uppnås (Esaiasson et. al., 
2012:261). Dock bedöms respondenternas centralitet för studien som viktigare än antalet 
intervjuade. Samtidigt har två av tre personer som arbetar med Socialdemokraternas fansida 
på Facebook intervjuats, vilket ger en hög svarsfrekvens baserat på antal möjliga 
respondenter.  

3.3 Kvantitativ innehållsanalys 
Syftet med denna fallstudie är inte att kvantifiera resultatet. Däremot har en mindre 
kvantitativ innehållsanalys genomförts av antal kommentarer och frågor från intressenter 
som följt partiets huvudinlägg under september 2013. I denna kvantitativa analys har även 
antal svar från partiet inkluderats. Syftet med den kvantitativa analysen i studien är att på 
ett tydligt sätt visa på frekvens av ovan nämnda faktorer för att ge en enkel överblick av 
materialet (Esaiasson et. al, 2012:197).  Då antal besvarade kommentarer och frågor är en 
viktig operationalisering av om Socialdemokraternas innehåll på Facebook är interaktivt i 
betydelse dialog- och relationsskapande fungerar resultatet i den kvantitativa 
innehållsanalysen som en inledanande fingervisning av resultatet som sedan följer från den 
kvalitativa analysen. Den kvantitativa analysen förstärker således resultatet från den 
kvalitativa innehållsanalysen (Esaiasson et. al, 2012:197f). 

3.3.1 Genomförande 

Inledningsvis i arbetet med den kvantitativa innehållsanalysen utformades en kodbok där 
en definition av analysenheter, variabler och variabelvärden återfinns (Esaiasson et. al., 
2012:200). Kodboken återfinns i sin helhet i bilaga 2. I arbetet med att utforma variabler 
som ska vara goda operationella indikationer på valda teoretiska begrepp anammades ett 
kumulativt förhållningssätt (Esaiasson et. al., 2012:20). De valda variablerna grundas på 
Karlsson, Clerwall och Buskqvists studie med fokus på hur politiska partier arbetar 
strategiskt med sociala medier för att skapa relationer med presumtiva väljare (Karlsson, 
Clerwall & Buskqvist, 2013). I likhet med Karlssons et. al. undersökning mäts i denna 
studie huruvida Socialdemokraterna svarar på kommentarer och frågor från intressenter.   

I den kvantitativa innehållsanalysen räknades totala antalet kommentarer, antal frågor 
till partiet, antal frågor utan uttalad mottagare samt antal frågor riktade till annan mottagare. 
Även kommentarer av annan karaktär kvantifierades. Dessa kommentarer och frågor 
ställdes mot antal svar från partiet för att ge en bild av partiets svarsfrekvens i förhållande 
till antal möjliga svarstillfällen. Varje kommentar och fråga räknas således som ett 
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potentiellt svarstillfälle för partiet. Frågor riktade till annan person räknades dock inte som 
ett potentiellt svarstillfälle för Socialdemokraterna då det sannolikt inte förväntas ett svar 
från partiet. 

Efter att kodboken utformats kodades valt material och fördes in i kodblanketten. 
Kodblanketten finns inte med som bilaga men finns att tillgå vid förfrågan som exkluderad 
bilaga 2.  Ett reliabilitetstest genomfördes sedan genom en omkodning av hela materialet 
för att säkerställa hög reliabilitet. Slutligen räknades materialet samman och viktiga data för 
resultatet fördes ned i ett dokument, vilket ligger till grund för de diagram som presenteras 
i resultatdelen, se bilaga 3. 

3.3.2 Metodproblem 

Metodproblem som uppstått i denna del av undersökningen berör först och främst risken 
för felkodning av materialet. I och med att ett stort antal kommentarer har kodats finns det 
en överhängande risk för att misstag begåtts. För att undvika detta har reliabilitetstest 
genomförts, vilket diskuteras närmare i avsnittet om validitet och reliabilitet.  

Vidare uppstår en problematik kring arbetet med att ta fram variabler och 
variabelvärden då det finns ett behov av tydliga tolkningsregler, som ibland är 
svårbestämda. (Esaiasson et. al., 2012:206). Exempelvis uppstod problem om vad som ska 
klassificeras som en fråga. Detta löstes genom att flera resonemang fördes kring vilken 
definition som var mest lämplig. För att öka replikerbarheten har ett noga arbete med 
tolkningsregler genomförts varför vi menar att risken för feltolkning minskat (Ibid.). 
Emellertid har tolkningsreglerna tvingats bli så specifika att frågor som tydligt kan tolkas 
som riktade till Socialdemokraterna tolkats som oriktade då de inte uttalat riktats till partiet. 
Baserat på teorin menar vi dock att partiet ska svara på alla frågor förutsatt att de inte är 
uttalat riktade till någon annan person, varför denna problematik inte påverkar resultatet 
negativt i betydande utsträckning.  Tolkningsreglerna återfinns tillsammans med kodboken 
i bilaga 2.  

Då internet är ett dynamiskt medium där innehållet är föränderligt uppstår ett 
metodproblem. Risken är att det innehåll som analyseras förändras från en dag till en 
annan. Problemet hanterades genom att ta hjälp från tidigare forskning då vi utgick från 
Karlsson & Strömbäcks rekommendationer att spara materialet i form av skärmdumpar 
(Karlsson & Strömbäck, 2010:7). På detta sätt sparades materialet ned i dess ursprungliga 
form från när materialet analyserades. Skärmdumpen på inlägg och kommentarer finns att 
tillgå vid förfrågan som exkluderad bilaga 3. Texten i respektive analyserat inlägg återfinns 
utöver i skärmdumpen som exkluderad bilaga 4.  

I denna studie blev vikten av att inledningsvis göra skrämdumpar tydlig då ett 
huvudinlägg under analyserad period togs bort av partiet.  Då vi kopierat det textmässiga 
innehållet i inlägget är inlägget dock med i undersökningen i och med att det material som 
är grund för analysen fortfarande finns tillgängligt, om än inte i sin ursprungsform (se 
bilaga 4). Valet att behålla inlägget grundar sig vidare i att en eventuell exkludering skulle 
påverka resultatet negativt då inlägget bar på viktiga karaktäristiska drag som utgjorde en 
stor del av analysen. De fyra kommentarer som följde detta inlägg exkluderas dock ur den 
kvantitativa delen av undersökningen då detta innehåll inte sparats. Dessa kommentarer 
utgjorde enbart fyra av totalt 251 kommentarer varför exkluderingen av dem påverkar 
resultatet marginellt.  
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3.4 Kvalitativ textanalys 
En kvalitativ textanalys lämpar sig i denna studie för att besvara frågeställningen Är 
innehållet på Socialdemokraternas Facebooksida interaktivt i betydelse av dialog- och relationsskapande 
karaktär? Kvalitativa metoder används för att synliggöra ett objekts olika kvaliteter vilka 
tydliggör det centrala hos företeelsen (Eneroth, 2005:82). Detta då den kvalitativa 
textanalysen fångar in helheter i texter som inte går att utläsa enbart genom att slå samman 
summan av delarna (Esaiasson et. al, 2012:210). För att besvara frågeställningar vars svar 
återfinns i texters latenta nivå används kvalitativa textanalyser fördelaktningen – genom att 
närläsa och ställa frågor till texten kan budskap som ligger gömda mellan raderna framträda 
och tillsammans med textens övriga delar skapas ett innehåll som utgör den verkliga 
helheten (Esaiasson et. al, 2012:221). Då det inte går att identifiera om innehållet på 
Socialdemokraternas Facebooksida är interaktivt genom att enbart se över innehållet 
överskådligt krävs det att textens delar bryts ned genom närläsning och att en ny mening 
skapas utifrån operationella indikatorer i form av frågor som ställs till texten. Genom att 
ställa frågor till texten skapas således en djupare förståelse för innehållet, vilket ligger till 
grund för slutsatsen kring huruvida innehållet på Socialdemokraternas fansida på Facebook 
är interaktivt eller ej.  

En av fördelarna med den kvalitativa textanalysen framför den kvantitativa 
innehållsanalysen är i denna studie möjligheten till ett öppet förhållningssätt gentemot de 
svar som texterna ger. I en kvalitativ textanalys krävs inte på förhand definierade 
variabelvärden likt i den kvantitativa analysen, vilket innebär att materialet tillåts styra 
resultatet (Esaiasson et. al, 2012:216f). I denna studie är detta fördelaktigt då det på 
förhand kan vara svårt att definiera variabelvärden som till fullo täcker in innehållets 
interaktiva karaktärsdrag.  

3.4.1 Genomförande 

I arbetet med den kvalitativa textanalysen utformades inledningsvis frågorna till texten på 
kumulativa grunder (Esaiasson et. al., 2012:241f). De operationella indikatorerna baseras till 
viss del på Karlsson, Clerwall och Buskqvists studie. I denna del av undersökningen låg 
fokus på Karlssons et. al. mätning kring ”[…]om det finns funktionalitet [på 
Socialdemokraternas Facebooksida] som möjliggör interaktivitet[…]” (Karlsson, Clerwall & 
Busqvist, 2013:104). Vad som menas med funktionalitet som möjliggör för interaktivitet 
baseras således dels på operationaliseringarna från Karlssons et. al. studie, dels på de 
teoretiska grunder som återfinns i teorikapitlet. Bland annat har vi valt att se till huruvida 
Socialdemokraterna ställer frågor, skapar gemenskap och använder ett enkelt språk som 
riktar sig direkt till intressenterna eller ej.  

Utifrån uppsatsens syfte utformades ett analysredskap med totalt sju frågor, där fråga 
ett riktas till ”Om oss-sidan”, fråga två till sex riktas till huvudinläggen med tillhörande 
kommentarer och fråga sju är en sammanfattning av det totala antalet inlägg med 
tillhörande kommentarer. I analysredskapet återfinns även tolkningsregler för den 
dekonstruktion av texterna som genomfördes. Analysredskapet till den kvalitativa 
textanalysen återfinns i bilaga 3.  

Efter att analysredskapet färdigställts närlästes och dekonstruerades texterna. Det 
samlade innehållet från närläsningarna återfinns som bilaga 5.  
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3.4.2 Metodproblem 

Då kvalitativ textanalys är en tolkande vetenskap är forskaren central i tolkningsprocessen, 
vilket innebär att dennes förförståelse påverkar resultatet (Esaiasson et. al., 2012:221ff). 
Emellertid kan all vetenskap sägas vara subjektiv då det alltid är ett subjekt som tolkar 
något (Ekström & Larsson, 2010:16). I arbetet med textanalyser är intersubjektivitet en 
viktig aspekt som handlar om att andra forskare ska kunna dra samma slutsatser utifrån 
materialet (Ekström & Larsson, 2010:17). För att uppnå detta har arbetet med 
tolkningsregler varit en central del i denna studie. En stor del av tolkningsarbetet har 
baserats på resonemangsdiskussioner om vad som är rimligt att utläsa ur valda texter. 
Vidare har alla tolkningar gjorts gemensamt för att minska risken för att tolkningarna inte 
enbart ska baseras på en individs förförståelse. Utöver detta har tolkningar diskuterats 
löpande med andra personer med olika förförståelse för ämnet för att ytterligare minska 
risken för feltolkningar.   

3.5 Reliabilitet  
För att öka studiens reliabilitet har reliabilitetstest genomförts för varje metoddel. I 
samtalsintervjuerna genomfördes ett reliabilitetstest bestående av en extra genomgång av 
delar av transkriberingen. Två forskarkollegor gick igenom de inspelade intervjuerna och 
jämförde med transkriberingen för att undvika slarvfel som kan han ha förekommit vid 
nedteckning.  

I den kvantitativa innehållsanalysen bestod reliabilitetstestet av en omkodning av hela 
materialet för att säkerställa frånvaro av osystematiska fel. De delar av materialet som i 
genomförandet av kodningen bedömdes vara svårklassificerade markerades och en 
utomstående kodare gick sedan igenom detta material. Denna omkodning säkerställde att 
en annan kodare gjort samma tolkning som författarna, det vill säga studien har en hög 
interkodarreliabilitet (Esaiasson et. al., 2012:207). I reliabilitetstestet av den kvantitativa 
innehållsanalysen framkom det att andelen överensstämmande kodningar var 96 procent. 
Då ett reliabilitetstest genomförts på hela materialet, varpå felande kodningar korrigerats, 
bedöms reliabiliteten som mycket god. För att öka möjligheten för en replikering av studien 
arbetades kompletterande tolkningsregler fram för att säkerställa att andra forskare gör 
samma tolkningar av de variabler som tidigare beskrivits som svårdefinierade (Esaiasson et. 
al., 2012:208). 

I den kvalitativa textanalysen har delar av materialet närlästs och dekonstruerats 
ytterligare gång av författarna samt av en utomstående uttolkare. Då den utomstående 
tolkarens tolkningar överensstämde med det resultat som framkommit vid 
dekonstrueringen av texterna bedöms reliabiliteten som god. Tolkningsarbetet i 
textanalysen har kontinuerligt diskuterats med andra personer och då vi har hög 
interkodarreliabilitet är den studie således intersubjektiv i betydelsen forskaroberoende och 
värderingsfri (Esaiasson et. al., 2012:25). Studien är även intersubjektiv i betydelsen 
genomskinlig då mätinstrument, tolkningsregler och material finns tillgängligt för andra 
forskare att nyttja vid en eventuell replikering (Ibid.).    

3.6 Validitet  
Validitet delas upp i begrepps- och resultatvaliditet samt intern och extern validitet 
(Esaiasson et. al., 2012:57f). I denna studie anses begreppsvaliditeten vara hög då de 
operationella indikatorerna tagits fram kumulativt samt kontinuerligt kontrollerats 
gentemot valda teorier. Emellertid kan abstraktionsnivån på de teoretiska begreppen 
påverka begreppsvaliditeten negativt, exempelvis är det inte självklart hur relationsskapande 
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ska operationaliseras (Esaiasson et. al., 2012:59). För att öka begreppsvaliditeten har vi 
således arbetat enligt strategin om resonemangsvaliditet där vi resonerat oss fram genom 
kumulativt arbete och kritiska diskussioner förankrade i teorin(Esaiasson, et. al., 2012:60f). 

Resultatvaliditeten och den interna validiteten, det vill säga att giltiga slutsatser för 
resultatet kan dras av denna fallstudie, anses vara hög (Esaiasson et. al., 2012:58). Detta då 
studien bedöms ha hög reliabilitet och hög begreppsvaliditet, frånvaro av osystematiska 
och systematiska fel.  

3.7 Resultatsammanställning  

I resultatpresentationen vävs resultat, analys och diskussion samman för att undvika 
onödiga upprepningar och för att få en tydlig koppling mellan empiriskt material och 
teoribildning. Inledningsvis presenteras resultatet från samtalsintervjuerna där redogörelsen 
av materialet utgörs av sammanfattande referat, citat, teorikopplingar och analyser. 
Resultatsammanställningen av denna del genomfördes genom att transkriberingarna lästes 
upprepade gånger varpå de relevanta svaren togs ut. Efter detta skapades tematiska 
rubriker, som formades av de svar som framkommit vid intervjuerna, för att 
resultatpresentationen skulle präglas av tydlighet. Utvalt material från transkriberingen 
placerades under respektive rubrik och skrev sedan samman till en text bestående av referat 
och citat. Referaten utgör en sammanfattning av materialet och citaten används för att visa 
att den egna tolkningen av materialet inte präglas av egna åsikter (Esaiasson et. al., 
2012:224).  Slutligen kopplades aktuell teori till resultatet under respektive rubrik.  

Resultatet från den kvantitativa mätningen presenteras i två diagram med tillhörande 
resultattolkning. Utifrån kodblanketterna räknades antal frågor samt totala antalet 
kommentarer samman. Dessa fördes sedan in i två diagram där de ställdes mot antalet svar 
från partiet.  

Den kvalitativa textanalysen presenteras i två steg, först presenteras karaktärsdrag från 
närläsningen av ”Om oss-sidan” och sedan presenteras karaktärsdrag från närläsningen av 
respektive huvudinlägg och kommentarshantering. Tillsammans med dekonstrueringen av 
”Om oss-sidan” presenteras teorikopplingar och analys löpande. I presentationen av de sju 
huvudinlägg som närlästs har teorikopplingar exkluderats då materialet annars skulle 
dominerats av teoretiska upprepningar. Valet att exkludera teorikopplingar och analys i 
denna del grundar sig med andra ord i att huvudinläggen till mångt och mycket liknar 
varandra och således hade de innehållit samma upprepade teoridiskussioner.  

Denna del följs slutligen av en sammanställning av resultatet från huvudinläggen vilka 
här kopplas till teorier och analyseras på dessa grunder. I denna del vävs även resultatet 
från samtalsintervjuerna in för att jämföra Socialdemokraternas strategier för Facebook 
med det faktiska innehållet på sidan.  
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4. BAKGRUND 

4.1 Socialdemokraterna  
Socialdemokraterna är ett svenskt politiskt parti bildat 1889 och har sedan tidigt 1900-tal 
varit Sveriges största parti och de har varit i regeringsställning under större delen av denna 
period (www.nationalencyklopedin.se, 2013). Partiet har fortfarande flest mandat i 
riksdagen, men då Alliansen med Moderaterna i spetsen tog över makten 2006 placerades 
Socialdemokraterna i oppositionsställning (www.riksdagen.se, 2013). Stefan Löfven är 
partiledare för Socialdemokraterna sedan 2012.  

Socialdemokraternas politik grundar sig på demokratisk socialism och sakfrågor i fokus 
är jämlikhet mellan klasser, kön och etniska grupper (www.nationalencyklopedin.se, 2013). 
Samarbetet med olika fackföreningar och LO har sedan partiets grundande varit ett signum 
för partiet (Ibid.). Socialdemokraterna har sedan länge förknippats med arbetarrörelsen och 
folkhemmet – tankar om att man med högre skatt kan skapa ett samhälle där alla har 
bostad, fast jobb samt tillgång till skola och sjukvård (Ibid.).  Idag positionerar sig partiet 
som ”Socialdemokraterna framtidspartiet”, där politiken syftar till att lösa de samhälleliga 
utmaningarna som framtiden för med sig (www.socialdemokraterna.se, 2013).  

4.2 Facebook 
Facebook startades 2004 och är en webbbplats för nätverksbyggande och gemenskap 
(www.nationalencyklopedin.se, 2013). Facebook består av medlemmarnas profiler som 
innehåller personlig information i form av text och bild, vilken uppdateras av användarna 
själva. Facebooks officiella mål att öppna upp världen genom att skapa möjligheter för 
människor att dela information: “Facebook's mission is to give people the power to share 
and make the world more open and connected.” (www.facebook.com, 2013). 

4.3 Socialdemokraterna på Facebook  
Partiets officiella fansida på Facebook ”Socialdemokraterna” startades 29 januari 2008 och i 
skrivande stund är det 31 887 personer som har gillat sidan (www.facebook.com, 2013). På 
Socialdemokraternas partikansli arbetar tre personer med partiets officiella fansida. För 
denna studie har två av dessa intervjuats: Charlotta Ulvenlöv, webbbstrateg samt Natalie 
Sial, webbb och sociala medier.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
Inledningsvis presenteras resultatet från samtalsintervjuerna, vilket vävs samman med 
aktuell teoribildning. Efter detta följer en redogörelse och teoretisk analys av den 
kvantitativa mätning som genomförts av partiets inlägg och efterföljande kommentarer. I 
följande del presenteras viktiga karaktärsdrag från den kvalitativa texthållsanalysen vilken 
delas upp i två delar, från ”Om oss-sidan” samt från huvudinläggen. En sammanfattning av 
huvudinläggen, kopplat till resultaten från samtalsintervjuerna och aktuell teori presenteras 
i det avslutande avsnittet under rubriken ”Sammanställning och teoretisk analys”.  

5.1 Samtalsintervjuer  
I denna del presenteras de resultat som framkom i samtalsintervjuerna med Charlotta 
Ulvenlöv och Natalie Sial vid Socialdemokraternas partikansli. Resultaten presenteras 
tematiskt baserat på de svar som framkommit vid intervjuerna och vävs samman med 
aktuell teoribildning. Denna del av undersökningen ämnar ge svar på frågeställningarna 
Vad har Socialdemokraterna för syfte och mål med att använda Facebook? samt Hur anser sig 
Socialdemokraterna arbeta med Facebook?  

5.1.1 Socialdemokraternas syfte och mål med Facebook  

Socialdemokraterna menar att deras övergripande syfte med att använda Facebook är att nå 
ut med sin politik. Ledord de använder i beskrivningen av syftet med kanalen är 
”tillgänglighet” och ”transparens” vilket syftar till en öppenhet gentemot intressenterna. 
Andra viktiga element i beskrivningen av syftet är möjligheten för intressenterna att bidra 
med synpunkter:  

Det är väl egentligen som med allt annat opinionsbildade jobb vi gör med andra kanaler. Vi vill nå 
ut med vår politik.  Facebook är en bra social plattform där folk ger synpunkter och det skapas en 
form av dialog. (Charlotta Ulvenlöv) 

I citatets första meningar återfinns den något ålderdomliga tranmissionssynen på strategiskt 
kommunikationsarbete. Transmissionssynen handlar i grund och botten om tanken att 
budskap går att överföra från sändare till mottagare via en kanal, och då 
Socialdemokraterna betonar att de vill nå ut med sina politiska budskap visar de på ett 
liknande tankesätt. Resonemanget att använda Facebook för opinionsbildande där budskap 
ska spridas till intressenter går i linje med Grunig och Hunts (1984) informationsmodell. 
Modellen, sprungen ur Excellensstudien, går ut på att sprida sanningsenlig, om än 
fördelaktig, information i syfte att informera intressenterna om organisationen. 
Informationsmodellen handlar således till mångt och mycket om traditionell reklam där en 
organisation ämnar sprida positiv publicitet till dess målgrupper. Att arbeta med Facebook 
och andra sociala medier för att sprida budskap på detta vis är något som inte 
rekommenderas i litteraturen kring området. Exempelvis menar Stakston (2010) att 
politiska partier inte bör fylla konton på sociala medier med färdiga budskap utan att det 
handlar om att skapa mervärde genom medborgarnas delaktighet i mediet. 

I citatets andra del beskriver Ulvenlöv att Socialdemokraterna har en dialogskapande 
ambition med att finnas på Facebook. Detta dialogskapande syfte går hand i hand med 
partiets mål att öka interaktionsgraden med intressenterna genom att finnas på Facebook. 
Grunig och Hunt (1984) påpekar att interaktionstänkande bör vara utgångspunkt i alla PR-
verksamhet, och således går Socialdemokraternas mål i detta fall i linje med normativa 
riktlinjer för strategisk kommunikation.  
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I intervjuerna framkommer det att det främsta målet med Facebook emellertid är att nå ut 
med de politiska budskap som partiet format. De nämner att de har olika delmål för olika 
kampanjer, där målen kan handla om att engagera ett visst antal personer och att få 
spridning av budskapet via andra personer, så kallade ”delningar” av deras egna inlägg. 
Facebook som kanal beskrivs av partiet, med detta mål i åtanke, som en mycket lämplig 
plattform då den främjar en hög engagemangsprocent hos intressenterna. Med detta menas 
att det är lätt för intressenterna att visa på engagemang för det innehåll som partiet 
publicerar på Facebook – det är enkelt att ”gilla”, kommentera och ”dela” inläggen. Denna 
mer dialogskapande syn på Facebook som kanal grundar sig i transmissionssynens motsats 
– tvåvägskommunikation och relationsbyggande. Målet att öka interaktionsgraden med 
intressenterna genom att finnas på Facebook kan tydligt kopplas samman med 
Excellensstudiens tvåvägsmodeller. Socialdemokraternas vilja att skapa dialog för att lyckas 
engagera och få intressenterna att dela deras budskap går tydligt i linje med den 
assymmetriska tvåvägsmodellen. I denna modell används information om intressenterna 
för att på bästa sätt kunna övertyga dem om att de vill det som är fördelaktigt för 
organisationen, i detta fall att få dem att sprida partiets politik vidare. Samtidigt uttrycker 
partiet en vilja att använda Facebook som ett forum där deras intressenter kan bidra med 
åsikter, vilket kan härledas till den symmetriska tvåvägsmodellen där båda parters intressen 
är i centrum. Sammantaget baseras Socialdemokraternas syfte och mål med Facebook på en 
syn som kombinerar flera modeller och tankegångar från grundläggande PR-forskning. 
Strömbäck och Kiousis (2011) definition av strategisk politisk kommunikation menar att 
politisk PR handlar om att genom ändamålsenlig kommunikation skapa relationer med 
intressenter för att uppnå politiska mål. Bortsett från att Socialdemokraterna inte 
uttryckligen nämner ordet relation finns flera likheter mellan deras syfte och mål med 
Facebook och Strömbäck och Kiousis definition av politisk PR.  

5.1.2 Varför Facebook anses vara en viktig kanal för partiet  

Det som framkommer vid intervjuerna är att partiets vilja att finnas på Facebook är direkt 
sammankopplad med det stora antalet personer som idag är aktiva i kanalen. ”Facebook 
blev större och större både för organisationer och privatpersoner, så att valet att inte finnas 
där fanns ju inte”, säger Charlotta Ulvenlöv. Hon påpekar även att det inte finns någon 
egenytta för partiet i att finnas på Facebook, utan att potentialen i mediet är att en stor del 
av partiets intressenter finns där. Även Natalie Sial framhäver dessa tankegångar: 

För oss har alltid fokus varit att vi ska finnas där människor finns. En majoritet av Sveriges 
befolkning har en Facebookprofil och över tre miljoner människor använder Facebook dagligen. 

För oss är det fullständigt naturligt [att finnas på Facebook] och vi har använt Facebook på olika 
sätt för att informera, föra dialog, vara öppna och transparenta samt att profilera oss själva. Så det 
[Facebook] är viktigt för oss. (Natalie Sial)  

Natalie Sial påpekar även att Facebook bara är ett av många sociala medier de använder, 
men att kanalen är vad de kallar för basmediet. Vidare beskriver Charlotta Ulvenlöv att 
Facebook utgör en mycket större del av deras webbbarbete idag än vad det gjorde för två 
år sedan. Idag ser partiet på webbb och sociala medier som två delar av samma sak som 
måste komplettera varandra. 

Kopplas detta till varför Facebook är viktig som kanal framkommer det att partiet har 
insett att de inte längre kan styra var intressenterna väljer att kontakta partiet. De personer 
som är aktiva på Facebook kommer av naturliga skäl att försöka kontakta partiet där 
medan de som följer hemsidan eller finns på Twitter väljer att kommunicera med partiet 
där. Detta beskrivs som en av utmaningarna för partiet, behovet av att finnas tillgänglig för 
kommunikation där intressenterna är. Detta resonemang återfinns i litteraturen inom 
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området vilken återkommande påpekar att organisationerna idag förväntas vara tillgängliga 
på Facebook. Detta går även i linje med teorierna kring webb 2.0 vilka konstaterar att 
intressenterna gått från att ha haft en passiv roll till att nu aktivt välja vilken information de 
vill ha och var de vill ta del av den. 

I intervjuerna framkommer det att partiet ser flera fördelar med att använda Facebook 
och kanalen beskrivs som en mycket viktig komponent i kommunikationsarbetet. En av 
fördelarna som beskrivs är att Facebook är en plattform där personer vistas av andra skäl 
än de politiska. Med detta menar respondenterna att Facebook är en bra kanal då den 
lockar användare att finnas där för personliga ändamål, vilket gör att kanalen upplevs som 
en trivsam miljö att vistas i. Fördelen då är att även om personer gör andra saker på 
Facebook är de samtidigt mottagliga för partiets politiska budskap:  

Det är väl lite det som är det fina med det [Facebook] och det är därför alla företag och 
organisationer finns där. De har också hittat potentialen i att om någon finns här och snackar med 
sina vänner, ja, då kanske de har tid att lyssna på våra budskap samtidigt. (Charlotta Ulvenlöv) 

5.1.3 Att vara personlig 

Möjligheten att vara personlig är en aspekt som vid intervjuerna framhävs som en av 
fördelarna med Facebook. Detta överensstämmer med Kent och Taylors (1998) tanke om 
att internet skulle bidra till ett effektivt PR-arbete med en mer personlig framtoning. Detta 
beskrivs samtidigt som en utmaning för partiet då de upplever att visad personlighet är en 
grundförutsättning för att lyckas i kanalen. Exempelvis framhäver de att det är mycket 
enklare att vara personlig på de Facebooksidor som har en enskild politiker som avsändare, 
såsom på Stefan Löfvens officiella fansida.  

Från partiets sida menar respondenterna att vara personlig handlar om att engagera 
genom att ställa frågor till intressenterna. Ett exempel som ges är att man i ett inlägg som 
handlar om att en ny webbbsida lanserats frågar intressenterna vad de anser om sidan. 
Charlotta Ulvenlöv påpekar dock att det är svårt att vara personlig kring politiska förslag då 
de inte engagerar på samma sätt som en handling eller ett uttalande från en fysisk person. 
Just att ställa frågor till intressenterna är något som är av stor vikt vid dialogskapande enligt 
teorierna. I Kent och Taylors (2002) definition av dialog återfinns exempelvis 
komponenten propinquity, närhet, som baseras på organisationens vilja att rådfråga 
intressenterna.  Även i handböcker om hur organisationer bör använda Facebook för att 
skapa dialog får vikten av att ställa frågor stort utrymme. Detta innebär att 
Socialdemokraternas frågestrategi således är interaktiv i avseende dialogskapande.   

Ulvenlöv påpekar att personlighet är något som de erfarit engagerat intressenterna i 
hög grad och är därför något de strävar efter. Hon menar att när partiet gett uppmaningar 
till intressenterna om att dela med sig av personliga erfarenheter har engagemangsnivån 
stigit markant. Då Socialdemokraternas fansida handlar om partiets politik är det emellertid 
svårt att engagera genom personliga uppmaningar, varför Ulvenlöv påpekar att det är 
viktigt att istället försöka engagera genom att ställa frågor om politiken i inläggen. Att 
engagera är något som återkommande framhävs i teorierna kring hur man ska skapa dialog 
och interaktion i sociala medier, vilket antyder att Socialdemokraternas strategi går väl i 
linje med dialogskapande teorier. Vidare framhävs vikten av personliga samtal:  

Vi tror väldigt mycket på personliga samtal och vi kommer bland annat köra en 
dörrknackningskampanj där vi ska ha 1,5 miljoner samtal. Det personliga samtalet överträffar 
visserligen kommunikation på Twitter, men vi måste fortfarande föra samtal på nätet. (Charlotta 
Ulvenlöv)  
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5.1.4 Att vara öppen 

Att uppfattas som öppna är något som Socialdemokraterna framhäver som viktigt, speciellt 
då de berättar om hur partiet länge uppfattats som hierarkiskt och svåråtkomligt. De 
beskriver att människor upplevt att de måste vara medlemmar i partiet för att kunna 
påverka politiken, vilket de genom en öppenhet på Facebook försöker motverka.  De 
menar att intåget i sociala medier har bidragit till att det har skapats en tillåtande attityd där 
intressenter kan vara med och bidra, även om de inte tagit steget till att bli medlemmar:  

Vi gör en ny resa nu med Socialdemokraterna framtidspartiet, som även görs internt. Det handlar 
om organisationskultur, hur tar man emot människor som vill vara med och engagera sig, vad är 
det första som möter dem? Där har vi arbetat för att vara öppna och transparenta och framförallt 
handlar det om att vi sprider våra valstrategier öppet via Facebook och Twitter. Vi ser att det finns 
en poäng i att den stora massan av svenska folket vet vad vi går till val på. (Charlotta Ulvenlöv) 

Att vara öppen handlar även om att våga vara ärlig när saker går fel, poängterar Ulvenlöv.  
Facebook som kanal har bidragit mycket till det öppenhetsarbete som partiet försöker 
driva. Socialdemokraternas strategiarbete för ärlighet och öppenhet går i linje med de 
rekommendationer som återfinns i teorin kring arbete med sociala medier.  

Facebooks snabba spridningsmöjligheter framhävs i samband med diskussionen om 
ärlighet och öppenhet, något som uppmärksammats av partiet vid tidigare krissituationer. I 
teorin är just denna snabbhet något som betonas som både en fördel och en nackdel för 
organisationer, något som Socialdemokraterna visat att de har förstått. Vid den tidigare 
partiledaren Håkan Juholts avgång användes Facebook exempelvis för att snabbt kunna 
sprida informationen och på ett tydligt sätt kunna informera intressenter om situationen.  

5.1.5 Att föra dialog  

En av Facebooks absoluta styrkor är enligt partiet möjligheten till att föra dialog om 
politiken med intressenter. Flera är de teorier inom området som pekar på samma sak. 
Bland annat säger Briones, Kuch, Fisher Liu, & Jin (2011) att sociala medier har blivit en 
viktig del i samhället och dess natur har gjort dem till hjälpfulla verktyg för PR-utövare då 
de möjliggör för organisationer att skapa aktiva dialoger med sina intressenter. I Kent och 
Taylors (1998) presentation av riktlinjerna för hur organisationer framgångsrikt ska skapa 
dialog och relation med intressenter via internet kommer the dialogic loop först, vilket antyder 
att dialogskapande är grunden till organisationers webbaserade framgångar.  

Natalie Sial beskriver hur Facebook inte bara ses som en mediekanal utan även ett 
forum där människor kan föra politiska samtal:  

Om vi inte alltid kan svara på frågor och samtal så är det [Facebook] ändå en plattform för 
människor att diskutera politik på. Det tycker vi är viktigt och det är så vi också använder det. Så 
det är både lite backstage där man får se vad vi aktivt gör och man kan få en inblick i vad vårt parti 
sysslar med. Sen är det också ett forum för öppen dialog och transparens, vi vill ju visa vad vi gör, 
vilka vi är och hur vi jobbar. (Natalie Sial) 

Just möjligheten för många att tala med många är något som framhävs som en av de 
främsta fördelarna webb 2.0 fört med sig. Vidare framhävs det i teorin att webb 2.0 baseras 
på interaktion och medskapande, vilket i sin tur leder till att en gemensam kunskapsbas 
skapas. Socialdemokraternas strategier att använda Facebook för interaktion, dialog och 
politiska samtal mellan medborgare kan således ses som att de anammat de fördelar de nya 
kanalerna bidragit med, samt att deras strategi går ut på att arbeta interaktivt med kanalen.  
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5.1.6 Budskap på Facebook 

De budskap som Socialdemokraterna kommunicerar på Facebook följer den övergripande 
kommunikationsplanen för de utspel och aktiviteter som partiet bedriver. Natalie Sial 
påpekar att partiet tycker det är viktigt att man som intressent ska känna igen sig i de 
budskap som partiet förmedlar på Facebook. Hon framhäver att de inte kommunicerar 
något på Facebook som de inte skulle göra i andra kanaler. Då partiet starkast driver frågor 
om jobb och skola handlar många av de budskap som kommuniceras på Facebook om just 
detta: 

Vi vill skapa en större dialog och engagemang med människor på Facebook än vad vi kanske gör 
på vår webbsida. Vi försöker få folk att känna någonting när vi skriver en uppdatering och delar 
med oss av material. Vi försöker väcka någon form av känsla så att du kanske klickar på gilla eller 
vill dela inlägget och på så sätt delta i att sprida våra budskap. (Natalie Sial) 

I det dagliga arbetet med Facebook handlar uppdaterandet om att antingen publicera inlägg 
som följer kommunikationsplanen eller att koppla inlägg till aktuella samhällsfrågor, 
exempelvis genom att dela en debattartikel som är aktuell. Att koppla inlägg till aktuella 
samhällsfrågor rekommenderas i litteraturen inom arbete med sociala medier. Där 
framhävs att det skapar högre engagemangsgrad om inläggen handlar om sådant som är 
aktuellt och inte enbart om organisationens särintressen. Socialdemokraternas strategiska 
arbete med att koppla inläggen till aktuella samhällsfrågor på detta vis medför således att de 
i denna fråga arbetar strategiskt med Facebook enligt relations- och dialogskapande 
riktlinjer. 

5.1.7 Ansvar 

Med de många fördelar som Facebook för med sig påpekar partiet att det även följer ett 
stort ansvar: 

Det kommer ett visst ansvar med att finnas med på Facebook, vi måste kunna svara på frågor och 
vi måste ha en närvaro som inte bara är att ’nu har vi en sida och sen är vi nöjda’. Det kräver ett 
engagemang som tar tid, det är väl nackdelen. Det vore så himla mycket lättare om allt skötte sig 
själv, men så funkar det ju inte riktigt. (Natalie Sial) 

Natalie Sial beskriver vidare att Facebook kan skapa en falsk bild av inflytande. Hon menar 
att man stöter på människor som anser att i och med att de skrivit något på partiets 
Facebooksida har partiet automatiskt hört och tagit det till sig. Att då vara ärlig och tydligt 
påpeka att Facebook är ett öppet forum för alla, inte en enkel väg för medlemsinflytande, 
menar Sial är av stor vikt. Forskaren Momoc (2013) menar att det i frågor som rör 
möjligheten för politisk påverkan finns en splittring inom forskarsamhället. Ena sidan 
menar att delaktighet i sociala medier främjar politisk makt, medan andra sidan hävdar, i 
likhet med vad Sial påpekar, att det kan skapas en falsk delaktighet, en 
pseudodemokratisering av det moderna samhället.   

5.1.8 Kommentarshantering 

När det kommer till kommentarshantering menar partiet att de läser igenom alla 
kommentarer och svarar på direkt ställda frågor. Innehåller flera kommentarer samma 
frågor eller samma typer av uppmaningar svarar partiet ofta i klump. Är det längre 
resonemang som inte innehåller direkta frågor svarar partiet sällan. Diskussioner som 
intressenterna har sinsemellan på partiets sida har de valt att inte involvera sig i då de anser 
att sidan även är till för politiska samtal mellan medborgare. Rekommendationerna som 
hämtas ur handböcker om socialt mediearbete handlar, i motsats mot Socialdemokraternas 
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strategi, om att svara på alla typer av kommentarer. Teorierna betonar att det är viktigt att 
svara på de kommentarer som följer ett publicerat huvudinlägg, då de menar att det sänder 
ut negativa signaler att inte svara. Vidare påpekar Stakston (2011) att ett av problemen med 
organisationers arbete i sociala medier är att deras sidor innehåller påbörjade samtal där 
organisationerna brister i att fullfölja det dialogskapande arbete de påbörjat. 
Socialdemokraternas fall kan ses som ett tydligt exempel på detta, och de begränsas i ett 
tidigt stadium av deras egna låga ambitionsnivå gällande att de enbart svarar på direkta 
frågor. Partiet är med andra ord inte interaktiva i betydelse dialogskapande i sin uttalade syn 
på kommentarshantering.   

I sina svar har partiet med avsändarens namn, det vill säga vem på partikansliet som 
svarat på frågan. Detta gör de dels för att skapa en personligare ton, vilket de erfarit skapar 
en trevlig stämning överlag på sidan, dels för att förenkla det interna arbetet så att de på 
avdelningen vet vem som svarat på vilken fråga. Partiets strategi att alltid skriva namn går i 
linje med de teorier som finns kring hur organisationer bör arbeta med Facebook, vilka 
framhäver vikten av att visa vem som är avsändare.  

Partiet menar vidare att det är viktigt att använda Facebook som en dialogskapande 
kanal. Charlotta Ulvenlöv påpekar exempelvis att det är viktigt att inte bara använda 
Facebook för att ”trycka ut budskap”. Ulvenlöv säger att det är av stor vikt att människor 
tillåts kommentera och sprida inläggen och att detta innebär att partiet måste vara öppet för 
att intressenterna ställer frågor tillbaka, vilka de också förväntar sig svar på. Detta 
resonemang tas återkommande upp i litteraturen, vilken framhäver att sociala medier inte 
ska användas som megafon för organisationens reklambudskap. Socialdemokraternas 
strategi att använda Facebook för interaktion med intressenterna visar således att partiet 
har strategier som är interaktiva i betydelse dialogskapande.   

5.1.9 Kritiska kommentarer 

Hanteringen av kritiska kommentarer beskrivs som ett förhållandevis tidskrävande arbete 
då partiet upplever att de får relativt många kommentarer som är av negativ karaktär. 
Respondenterna berättar att de på Facebook har varit tydliga med att skriva att de inte 
accepterar glåpord, svordomar och allvarligare påhopp. De förklarar att de kräver att 
intressenterna håller en god ton i diskussionerna på sidan då de upplevt att det annars är 
enkelt att diskussionerna spårar ur. Vid fall där partiet upplever att tonen inte är god går de 
in och uppmanar till bättre beteende i kommentarsflödet. Är kommentarerna påhopp eller 
hot av allvarligare typ går partiet genast in och tar bort dessa. De intressenter som 
upprepade gånger inte följer de uttalade reglerna blockerar Socialdemokraterna permanent 
från sidan. Teorierna som rör organisationers Arbete med Facebook rekommenderar att 
organisationen även ska svara på negativa kommentarer, samt att inga inlägg ska tas bort, 
förutsatt att de inte strider mot lagstiftning, vilket står i kontrast till hur Socialdemokraterna 
arbetar.  

5.1.10 Planering och utvärdering 

Precis som tidigare påpekat följer Socialdemokraternas arbete på Facebook den 
övergripande kommunikationsplanen. De har emellertid inget policy- eller 
strategidokument för deras arbete i sociala medier. Både Ulvenlöv och Sial påpekar att de 
istället arbetar efter en ”trial and error”-metodik: 

För oss handlar det mycket om att testa – trial and error. Testa och mät, utvärdera, prova nästa 
grepp, ’ja hur funkar det här, kan det här också funka när vi vrider det till det här budskapet eller 
den här företrädaren’. Mycket handlar ju om på veckobasis att faktiskt titta på vad fungerar, vad 
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fungerar inte. Till slut hittar man ett sätt att varva de olika kommunikationsmetoderna för att på 
bästa sätt sprida budskap. (Charlotta Ulvenlöv) 

Denna ”trial and error”-metodik kan återfinnas i den strategiska arbetsprocessen för 
relationsskapande, SMARTS PR. Steget Act handlar om att testa strategier för att i 
efterhand kunna justera dem, ett arbetssätt som Socialdemokraterna tydligt anammat. 
Vidare gör Socialdemokraterna även kontinuerliga utvärderingar där de ser till vilka inlägg 
som engagerat mest i form av antal ”gilla”, kommentarer och delningar. Denna mätning 
benämns av partiet som interaktionsgraden. Är interaktionsgraden hög har inlägget 
engagerat intressenterna, menar partiet. Denna utvärdering kan kopplas till de avslutande 
stegen Track och Steward från ovan nämnda strategiska arbetsprocess där Track handlar om 
att utvärdera strategin och Steward om att justera strategin utifrån de resultat som 
framkommit vid utvärderingen. Då partiet inte har ett policy- eller strategidokument för 
deras arbete i sociala medier följer de emellertid inte steget Map. Detta innebär att partiet 
följer delar av den strategiska processen SMARTS PR, men att viktiga delar uteblir. 

5.2 Kvantitativ innehållsanalys 
Här presenteras resultatet från den kvantitativa mätning som gjorts av partiets inlägg och 
efterföljande kommentarer under september 2013. Diagram 1 illustrerar hur många 
kommentarer partiet svarat på totalt och diagram 2 visar hur många frågor partiet svarat på 
totalt under analyserad period.  

Diagram 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Under september ställdes totalt 83 frågor i komentarsflödet. Av dessa var 17 frågor riktade 
till en annan mottagare, varför dessa räknats bort. Detta resulterar i att 66 frågor återstår. 
Partiet har således svarat på en av 66 frågor som återstår när de frågor som riktats till en 
annan mottagare tagits bort ur beräkningen.  
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Partiet har fått totalt 251 kommentarer på sina 11 huvudinlägg i september. Av dessa är två 
från partiet. Detta ger 249 kommentarer. Tas de 17 frågor bort som är riktade till en annan 
mottagare resulterar detta i att 232 kommentarer återstår. Partiet har således fått totalt 232 
kommentarer som de kunnat svara på. Av dessa har partiet svarat på två.  

Att på detta sätt inte svara på intressenternas kommentarer går starkt emot de teorier 
som finns inom området, vilka rekommenderar att alla kommentarer svaras på i största 
möjliga mån. Vidare står det i kontrast till partiets egna uttalade mål att svara på alla direkta 
frågor. Detta visar tydligt att Socialdemokraterna inte arbetar med Facebook på ett 
interaktivt vis i avseende dialog- och relationsskapande vad gäller kommentarshantering, 
trots deras egna strategier.  

5.3 Kvalitativ textanalys  
I denna del presenteras exemplifierande karaktärsdrag funna i den kvalitativa textanalysen 
av Socialdemokraternas officiella fansida på Facebook. Inledande har partiets information 
på webbbsidan ”Om oss” analyserats och resultatet från denna del vävs samman med 
aktuell teoribildning och analyseras löpande. Efter detta presenteras resultatet från sju av 
partiets inlägg med tillhörande kommentarer från september 2013. En sammanfattning av 
detta material, kopplat till resultaten från samtalsintervjuerna och aktuell teori presenteras i 
nästa avsnitt under rubriken ”Sammanställning och teoretisk analys”. Dessa två återstående 
resultatdelar ämnar svara på frågeställningarna Är innehållet på Socialdemokraternas 
Facebooksida interaktivt i betydelse av dialog- och relationsskapande karaktär? samt Hur återspeglas 
Socialdemokraternas syfte, mål och strategier med Facebook i det faktiska innehållet på sidan? 
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5.3.1 Närläsning av sidan ”Om oss” 

Vad innehåller den inledande presentationen av fansidan för information? 
Det framgår tydligt att det är anställda på partikansliet som uppdaterar innehållet på 
Socialdemokraternas officiella fansida. De presenterar sig emellertid inte med namn, vilket 
hade kunnat göras då de enbart är tre personer som arbetar med sidan. Om detta gjorts 
hade sidan på så sätt blivit mer personlig. I de teorier som beskriver hur organisationer bör 
arbeta med sociala medier framhävs vikten av att det tydligt framgår vem eller vilka som 
publicerar material på sidan. Då det framgår att det är anställda vid partikansliet som 
uppdaterar innehåller på Socialdemokraternas fansida går det i linje med ovan nämnda 
rekommendationer.   

Det framgår inte vad Socialdemokraternas officiella fansida är till för och vilken 
information man kan förvänta sig att finna där. I beskrivning står det enbart att det är 
partiets officiella fansida. Vidare skriver de två gånger att man även kan finna dem på 
Twitter och Instagram. Bristen på information om vad Facebooksidan är till för, 
tillsammans med de upprepade uppmaningarna att följa partiet på Twitter och Instagram, 
skapar en känsla av att partiet hellre vill att intressenterna följer dem där. I Kent och 
Taylors (1998) riktlinjer för dialogiskt internetarbete påpekar de i the rule of conservation of 
visitors att i designen av internetsidan bör det inte finnas återkommande hänvisningar från 
sidan då risken är att besökarna sedan inte återvänder. Även om Socialdemokraterna 
hänvisar till andra egna kanaler rekommenderas detta således inte i litteraturen inom 
området. 

5.3.2 Närläsning av huvudinlägg 

Inlägg 1: 4 september – Socialdemokraterna byter omslagsbild. Infografik. Texten i bilden 
lyder enligt följande: ”Gör som Stefan Löfven – rösta i kyrkovalet. Se vår valfilm på www.valloftet.se” 
 
I inlägget används ett informellt språk och inga byråkratiska ord används. Du- och vi-form 
används i meningen ”Se vår valfilm på www.valloftet.se”. Det skapas en 
gemensamhetskänsla i inlägget genom att partiet uppmanar intressenterna till att göra som 
Stefan Löfven – rösta i kyrkovalet. På så sätt skapas en känsla av samhörighet med partiet. 
Att de dessutom skriver ”Se vår valfilm” kan skapa känslan av gemenskap genom ordvalet 
vår. Detta ordval kan skapa uppfattningen hos intressenterna att valfilmen tillhör oss, alla vi 
som är med i partiet.       

Partiet ställer ingen fråga i inlägget och det finns heller ingen uppmaning till att svara på 
inlägget. Inlägget uppmanar emellertid till att stödja partiet genom politisk handling vilket 
kan ses som en relationsbyggande aktivitet. Denna uppmaning handlar dock bara om att 
intressenten ska göra något för partiet, medan partiet å sin sida inte gör något för att stärka 
relationen. Med inlägget upplevs Socialdemokraterna således inte vara intresserade av att 
skapa dialog med sina intressenter. De upplevs vara intresserade av att skapa en relation 
med intressenten, men då denna relationsbyggande handling enbart bygger på att 
intressenten ska ge någon av sig till partiet – en röst i kyrkovalet – utan att få något tillbaka 
kan inlägget inte till fullo klassificeras som interaktivt i betydelsen relationsskapande. 

Partiet publicerar en kommentar som svar på en oriktad fråga angående vilka som får 
rösta i kyrkovalet. Kommentaren från partiet lyder: ”Ali Al-Azawi: Alla som är medlemmar 
i Svenska Kyrkan får rösta. Läs gärna mer om hur valet fungerar här: 
https://www.socialdemokraterna.se/.../Sahar-funkar.../ /Joanna”. Socialdemokraternas 
hantering av kommenterarna till detta inlägg kan dock inte anses vara interaktiv varken ur 
ett dialog- eller relationsskapande synsätt då de enbart svarar på en av fem frågor. Inte 
heller svarar de på någon av de övriga nio kommentarerna. Flera personer skriver 

http://www.valloftet.se/
http://www.valloftet.se/
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exempelvis att de röstade på partiet, utan att partiet skrev exempelvis ”Tack” eller ”Vad 
roligt att ni röstade på oss”. När partiet på ett så tydligt sätt uppmanat intressenterna till att 
stödja dem borde de också enligt teorierna givit dem någon form av återkoppling, 
exempelvis i form av en positiv kommentar.  
 
Inlägg 3: 9 september – Socialdemokraterna delar en länk via Right2Water Sverige. Texten 
i inlägget lyder enligt följande: ”Idag är det sista dagen för att skriva på medborgarinitiativet 
Right2Water. Carin Jämtin har skrivit på och hoppas att du också gör det. Tillsammans kräver vi att 
vatten och sanitet ska bli en mänsklig rättighet!”. 
 
Genom ordval skapar inlägget gemenskap mellan partiet och intressenterna. 
Socialdemokraterna upplevs vilja skapa samhörighet med intressenterna genom handling, 
för att på så sätt kunna påverka politiken tillsammans. I inlägget skapas även en 
gemenskapskänsla genom uppmaningen till intressenterna att de tillsammans med partiet 
ska skriva på namninsamlingen. Uppmaningen handlar således inte om att skapa dialog 
utan om att genomföra en politisk aktivitet för att tillsammans med partiet kunna påverka 
ett visst ändamål. Denna gemenskap kan i längden ses som en relationsbyggande åtgärd där 
intressenternas samhörighet med partiet ska resultera i att en relation skapas. I detta inlägg 
handlar det emellertid om att intressenterna ska göra något tillsammans med partiet, men 
partiet behöver inte göra något för att på samma sätt ge något till intressenterna och på så 
vis skapa en relation. Inlägget upplevs i övrigt inte vara till för att skapa dialog med 
intressenterna. Partiet svarar inte på någon av de efterföljande kommentarerna, vilket 
tydligt visar att de inte försöker skapa dialog eller relation genom att svara på kommentarer. 
 
Inlägg 4:14 september – Socialdemokraterna delar fyra foton. Texten i inlägget lyder enligt 
följande: ”Stefan Löfven, Carin Jämtin, Mikael Damberg och Magdalena Andersson knackade dörr och 
mötte väljare i Järfälla. På dagen ett år kvar till valet.” 
 
Inlägget skapar varken känsla av gemenskap eller upplevs ämna skapa dialog eller relation 
med intressenterna. Partiet upplevs inte vilja skapa relation eller dialog med inlägget då det 
saknar fråga, saknar gemenskapsstärkande ord och inte heller på något annat sätt uppmanar 
till att skapa dialog eller relation med intressenterna. Inlägget är snarare ett 
uppmärksammande av en politisk aktivitet. Partiet svarar inte på någon av de efterföljande 
kommentarerna, vilket tydligt visar att de inte försöker skapa dialog eller relation med 
intressenterna genom att svara på kommentarer. 
 
Inlägg 6: 15 september – Socialdemokraterna delar en kalenderhändelse. Texten i inlägget 
lyder: ”Valdag. Har du röstat?” 
 
Språket i inlägget är informellt och enkelt formulerat, således innehåller det inga 
byråkratiska ord. Inlägget är formulerat i du-form och riktar sig direkt till 
Socialdemokraternas intressenter.  
Den fråga Socialdemokraterna ställer är riktad till intressenterna och är på ett tydligt sätt en 
uppmaning till meningsutbyte. Frågan upplevs personlig då partiet verkar vara intresserade 
av att veta om just du har röstat. Inlägget kan därmed klassas som interaktivt i betydelse 
dialogskapande då en direkt fråga till intressenterna ställs. Inlägget kan till viss del även ses 
som relationsskapande då det är underförstått att partiet vill att intressenterna ska rösta på 
dem. Denna relationsskapande aktivitet handlar dock om att intressenterna ska göra något 
för partiet, utan att partiet visar vad intressenterna får i gengäld. Då frågan underförstått 
handlar om att intressenterna ska göra partiet en tjänst och rösta på dem i kyrkovalet kan 
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inlägget således inte till fullo klassas som relationskapande. Detta då den relation som 
inlägget syftar till att skapa handlar mer om att Socialdemokraterna vill vinna ett politiskt 
mål än om att de vill uppnå en ömsesidig relation. 

Partiet publicerar en kommentar till detta inlägg vilken lyder ”Angelica Hess: 
Välkommen att ställa din fråga om socialdemokratisk politik här: 
https://www.socialdemokraterna.se/Var.../Stall-din-fraga/  /Joanna”. Med detta inlägg 
hänvisar partiet bort från fansidan. Det framgår tydligt vem det är på partikansliet som 
svarat då dennes förnamn står som avsändare. Socialdemokraternas hantering av 
kommenterarna till detta inlägg kan dock inte anses vara interaktiv varken ur ett dialog- 
eller relationsskapande synsätt då de varken svarar på den fråga som är riktad till dem eller 
den som saknar uttalad mottagare. Av 38 kommentarer har Socialdemokraterna svarat på 
en kommentar, denna inte innehållandes någon fråga. Partiet har heller inte gått in i 
efterhand och återkopplat till de intressenter som uttryckt att de har röstat på 
Socialdemokraterna i kyrkovalet.  
 
Inlägg 7: 15 september – Socialdemokraterna byter omslagsbild. Infografik. Texten i 
inlägget är en länk samt en taggad person och kommer således inte att granskas kvalitativt. 
Texten i bilden lyder enligt följande: ”Vi ska inte ha vi och dom i Sverige. Här finns bara vi!” 
 
Det används en tydligt du- och vi-form då man i inlägget betonar vikten av vi i meningen. 
På så sätt skapas också en tydlig gemenskapskänsla som handlar om att motarbeta 
utanförskap. Texten i inlägget är formulerad på sådant sätt att intressenterna kan bli 
intresserade av att bidra med tankar och kommentarer. Inlägget bjuder således indirekt in 
till dialog. Detta då inlägget berör en ständig aktuell samhällsfråga, den om segregation i 
samhället, vilket är en fråga som ofta väcker mycket känslor och tankar hos människor. 
Inlägget skapar på detta sätt en god möjlighet för dialog. Vidare är andemeningen i inlägget 
att Socialdemokraterna inte gör skillnad på vi och dem, vilket kan ses som en ambition att 
stärka relationen till sina intressenter.  

Socialdemokraternas hantering av kommentarer är inte interaktiv ur varken ett dialog- 
eller relationsskapande synsätt då de inte har svarat eller kommenterat någon av de 60-tal 
kommentarer som följde detta inlägg.  

Formuleringen och val av ämne öppnar upp för dialog- och relationsbyggande, 
däremot fullföljs inte ambitionen då Socialdemokraternas återkoppling lyser med sin 
frånvaro. Socialdemokraterna uppnår således varken dialog- eller relationsbyggande med 
detta inlägg eller hanteringen av kommentarer som följer.  
 
Inlägg 9: 20 september – Socialdemokraterna delar en länk via socialdemokraterna.se. 
Texten i inlägget lyder enligt följande: ”Med ett högskolelyft kan fler studera. Vad tycker du?” 
 
Partiet ställer en fråga i inlägget och uppmanar således intressenterna att berätta vad de 
tycker om sakfrågan, i det här fallet högskolelyft. På så vis bjuder Socialdemokraterna till in 
till dialog på ett effektivt sätt. Frågan upplevs som personlig då de vänder sig direkt till 
varje enskild intressent genom att skriva ”Vad tycker du?”. Vidare upplevs partiet genuint 
intresserade av intressenterna då de frågar specifikt om deras åsikter kopplat till en aktuell 
politisk fråga. På detta sätt kan partiet bygga en ömsesidig relation till intressenterna där 
deras åsikter har betydelse. Inlägget är således till fullo interaktivt i betydelsen dialog- och 
relationsskapande.  

Partiets hantering av kommenterarer är i detta inlägg är inte interaktiv. 
Socialdemokraterna svarade inte på den fråga som fanns i kommentarsflödet till detta 
inlägg och de svarade inte heller på någon av de kommentarer som var av annan karaktär. 
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Inlägget ger en känsla av att Socialdemokraterna är intresserade av vad deras intressenter 
tycker om högskolelyft i och med att de ställer en fråga till intressenterna där de ber om 
deras åsikter. Inlägget har goda möjligheter att generera kommentarer och skapa dialog om 
sakfrågan, däremot skapas ingen dialog eftersom Socialdemokraterna inte går in och 
bemöter de tankar och kommentarer de får av sina intressenter.  
 
Inlägg 11: 9 september – Socialdemokraterna delar en länk via socialdemokraterna.se. 
Texten i inlägget lyder enligt följande: ”Magdalena Andersson och Veronica Palm ger idag förslag 
för fler bostäder.” 
 
Partiet ställer ingen fråga i inlägget och det finns heller ingen uppmaning riktad till 
intressenterna att berätta vad de anser om förslagen eller vad de själva har för åsikter. 
Inlägget bjuder således inte in till dialog- eller relationsbyggande. Det finns ingen känsla av 
att partiet är intresserade av vad deras intressenter tycker om förslagen. Inlägget är endast 
ett konstaterande av politisk karaktär. Socialdemokraterna svarar inte på någon av de två 
frågor utan uttalad mottagare som ställs i samband med inlägget. Inte heller svarar de på 
någon av de andra kommentarerna. Partiets hantering av kommentarer till detta inlägg är 
således inte interaktiv i avseendet dialog- och relationsskapande.   

5.4 Sammanställning och teoretisk analys  
Nedan presenteras en sammanställning av september månads huvudinlägg. Även 
hanteringen av efterföljande kommentarer diskuteras. Sammanställningen är uppbyggd likt 
textanalysen och svaren presenteras tematiskt utifrån några av de frågor som ställdes till 
texterna vid närläsningen. I samband med att resultaten från textanalysen presenteras ställs 
de mot resultaten från samtalsintervjuerna för att ge svar på frågeställningen Hur återspeglas 
Socialdemokraternas syfte, mål och strategier med Facebook i det faktiska innehållet på sidan? 
Resultaten kopplas löpande till de teorier som presenterats i teorikapitlet.  

5.4.1 Hur är huvudinläggen och kommentarerna från partiet utformade? 

Inläggen på sidan publicerades inte regelbundet under analyserad period. I september 
publicerades 11 inlägg, tre stycken 15 september och resterande skrevs med mellan två till 
sex dagars mellanrum. Att så många inlägg publicerades den 15 september har troligen att 
göra med att det den dagen var kyrkoval i Sverige. I litteraturen på området 
rekommenderas kontinuerlig publicering, något Socialdemokraterna inte lever upp till. 
Vidare framhävs vikten av att inte överösa intressenterna med budskap, och tre inlägg 
under samma dag är på gränsen till att denna rekommendation har överskridits.  

Genomgången av de inlägg som Socialdemokraterna publicerade i september ger en 
splittrad bild av hur partiet arbetar med Facebook. Ser man först och främst till innehållet i 
de elva inlägg som publicerats under september är det anmärkningsvärt att fyra inlägg 
endast innehåller en länk utan tillhörande text från partiet. Att på detta sätt hänvisa 
intressenterna bort från sidan, strider emot Kent och Taylors (1998) riktlinje the rule of 
conservation of visitors . Dessa inlägg kan inte på något vis sägas vara dialog- eller 
relationsskapande då de enbart har som funktion att sprida ett budskap. Att arbeta med 
Facebook på detta sätt kan liknas vid Grunig och Hunts (1984) enkelriktade 
informationsmodell, ett arbetssätt som inte rekommenderas i de normativa teorier som 
finns inom dialog- och relationsskapande på internet. Socialdemokraterna visar inte heller 
deras syfte med dessa länkar då de inte förklaras för intressenterna. Inläggen blir vidare 
väldigt opersonliga i och med att de helt saknar en egenformulerad text från partiet. Denna 
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opersonlighet som länkarna skapar strider emot Socialdemokraternas uttalade vilja att skapa 
en personlig sida som ska främja samtal.  

Resterande sju inlägg innehåller egenskriven text från partiet och det är dessa som 
bygger resultatet i den kvalitativa textanalysen presenterad ovan. Även dessa inlägg ger en 
splittrad bild av hur partiet arbetar med Facebook. Vissa inlägg är interaktiva i betydelse 
dialog- och relationsskapande medan andra inte är det alls.  

I samtliga analyserade inlägg används ett informellt språkbruk. Detta går i linje med de 
teorier om hur en organisation ska arbeta med Facebook för att lycka med dialog- och 
relationsskapande. Att använda ett informellt språk är något som gör att den upplevda 
graden av personlighet på sidan ökar. Detta går hand i hand med partiets uttalade vilja att 
skapa en Facebook sida med personligt innehåll.  

Du- och vi-form används i fem av sju analyserade inlägg. I de inlägg där du- och vi-
form används skapas en känsla av personlighet och samhörighet som saknas i de andra 
inläggen. Att publicera texter med du- och vi-form är något som rekommenderas i 
litteraturen om hur arbete med sociala medier bör utformas. Användandet av du- och vi-
form tillsammans med ett informellt språkbruk ökar känslan av att sidan har ett personligt 
innehåll, något som Socialdemokraterna framhäver är av stor vikt för dem. Vid intervjuerna 
påpekar de exempelvis återkommande att de vill ha en personlig sida där interaktion 
främjas. De inlägg som inte använder du- och vi-form saknar således viktiga personliga 
aspekter som partiet eftersträvar. I och med att partiet dessutom publicerar flera inlägg med 
länkar utan tillhörande text resulterar detta i att fansidan inte upplevs som personligt 
utformad. Då Socialdemokraterna flera gånger framhäver önskan om att vara personlig 
stämmer deras faktiska innehåll inte till fullo överens med deras strategier. Dock påpekar 
Charlotta Ulvenlöv att det är svårt att vara personlig när det är partiet som är avsändare. 
Det resultatet emellertid visar är att partiet genom små medel, så som att skriva du eller vi, 
på ett effektivt sätt ökar personlighetsgraden i inläggen.  

Textanalysen visar att Socialdemokraternas inlägg varierar mellan att lyckas och att 
misslyckas med att skapa en gemenskapskänsla i inläggen på fansidan. Baserat på Kent och 
Taylors (2002) komponent mutality från dialogdefinitionen är samhörighet, eller 
ömsesidighet, mellan en organisation och dess intressenter en essentiell faktor för att uppnå 
dialog. I tre av sju inlägg har partiet skrivit texten på ett sådant sätt att en känsla av 
gemensamhet skapas. Ett exempel på detta är i inlägg nummer tre, publicerat 9 september, 
då Socialdemokraterna delar en länk via Right2Water Sverige. Texten i inlägget lyder: ”Idag 
är det sista dagen för att skriva på medborgarinitiativet Right2Water. Carin Jämtin har 
skrivit på och hoppas att du också gör det. Tillsammans kräver vi att vatten och sanitet ska 
bli en mänsklig rättighet!”. Det skapas en känsla av gemenskap i inlägget då partiet skriver 
”Tillsammans kräver vi att vatten och sanitet ska bli en mänsklig rättighet.”. Ordvalen 
tillsammans och vi skapar en känsla av gemenskap – tillsammans är man starkast. Att på 
detta sätt skapa en känsla av samhörighet mellan organisationen och intressenterna innebär 
att kompontenten mutality uppnås.  

Ett exempel på inlägg som inte skapar en känsla av gemenskap är inlägg nummer elva, 
publicerat 29 september, då Socialdemokraterna delar en länk via socialdemokraterna.se. 
Texten i inlägget lyder: ”Magdalena Andersson och Veronica Palm ger idag förslag för fler 
bostäder.”. Detta inlägg bygger inte på något som helst vis på gemenskap. Ord som du och 
vi förekommer inte och partiet använder sig inte heller av språkliga element som skapar en 
vi-känsla. Detta arbetssätt kan förklaras med att Socialdemokraterna i samtalsintervjuerna 
inte diskuterar möjligheten eller önskan om att skapa gemenskap eller relationer med 
intressenterna. Bristen på en gemenskapskänsla i inläggen gör att de upplevs mer som 
reklambudskap för Socialdemokraternas politik. Återigen syns här tendenser till att 
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Facebook används mer som en enkelriktad kanal i enlighet med publicitetsmodellen än 
som en kanal för tvåvägskommunikation.   

Socialdemokraterna svarar på ytterst få kommentarer från intressenter och deras 
närvaro i kommentarsfältet är i princip obefintlig.  Av 240 kommentarer fördelade över 
elva huvudinlägg i september är två från partiet. Att på detta sätt inte svara på 
intressenternas kommentarer och frågor går starkt emot de teorier som finns inom 
området. Vidare står det i kontrast till partiets egna uttalade mål att svara på alla direkta 
frågor. Detta visar tydligt att Socialdemokraterna inte arbetar med Facebook på ett 
interaktivt vis i avseende dialog- och relationsskapande vad gäller kommentarshantering, 
trots deras egna strategier.  

I de två svar som partiet publicerar är det emellertid tydligt vem det är som svarat från 
partikansliet då dennes förnamn står som avsändare. Detta går i linje med både teorier om 
socialt mediearbete samt med partiets egen strategi för kommentarshantering.       

Ingen av inläggen från september innehåller någon återkoppling till diskuterade ämnen 
och frågor under samma månad. I teorier om sociala medier förespråkas att organisationer 
ska återkoppla till tidigare diskuterade ämnen och berätta för intressenterna vad deras 
åsikter och idéer lett till. Då partiet inte svarar på någon av de efterföljande kommentarerna 
visar detta tydligt att de inte försöker skapa dialog eller relation med intressenterna genom 
att svara på kommentarer. Att hantera kommentarerna på detta sätt går emot alla teorier 
inom relationship management vars grund handlar om att det ska finnas en balans mellan 
organisationens och intressenternas intressen. Vidare är det långt ifrån Kent och Taylors 
(2002) komponent commitment från dialogdefinitionen vilken handlar om att organisationen 
ska ge sig hän till dialog och förståelse i interaktionen med dess intressenter. Vad som 
ytterligare framhävs är när bägge parter kan påverka varandra utvecklas en jämställd 
relation, något som således inte uppnås genom partiets Arbete med Facebook.  

5.4.2 Är huvudinläggen interaktiva i betydelsen dialog- och relationsskapande? 

Partiet ställer två frågor till intressenterna i sina elva huvudinlägg under september månad. 
För ett politiskt parti som har ett uttalat syfte att skapa dialog på Facebook kan inte detta 
sägas vara tillräckligt. För att skapa dialog krävs det ett meningsutbyte, vilket inleds med att 
partiet tar initiativ till detta genom sina huvudinlägg. Då resultatet tydligt visar att 
Socialdemokraterna inte arbetar med Facebook på detta sätt skapas en stor barriär mellan 
teorier och uttalat syfte, mål samt strategier och faktiskt innehåll på fansidan. Teorier om 
hur organisationer bör arbeta med Facebook framhäver återkommande vikten av att 
inkludera intressenterna i materialet. Denna tanke återfinns bland annat i komponenten 
propinquity från Kent och Taylors (2002) dialogdefinition vilken baseras på att 
organisationen är villig att rådfråga intressenterna och att intressenterna å sin sida är villiga 
att dela med sig av sina önskemål. Partiet påpekar återkommande i intervjuerna att dialog är 
något de eftersträvar och de nämner att de har som mål att öka interaktionsgraden mellan 
dem och intressenterna. Analysen av inläggen visar dock att partiet inte alls arbetar efter de 
egna strategierna och att de ger sig hän åt commitment, det vill säga dialog och interaktion 
med intressenterna.  

Socialdemokraterna uppmanar inte till att intressenterna ska bidra med kommentarer 
utöver de frågor som ställs i ovan nämnda inlägg. I ett inlägg bjuder partiet emellertid 
indirekt in till diskussion genom att de berör ett aktuellt samhällsproblem. I inlägg sju från 
15 september skriver Socialdemokraterna i den publicerade bilden: ”Vi ska inte ha vi och 
dom i Sverige. Här finns bara vi!”. Denna text återkopplar på ett tydligt sätt till den aktuella 
samhällsfrågan om segregation i samhället. Att på detta sätt sammankoppla aktuella frågor 
till det egna inlägget beskrivs i teorierna om sociala medier som ett effektivt sätt att 
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generera kommentarer och på så sätt skapa dialog. Vid intervjuerna framkommer det att 
Socialdemokraterna ämnar blanda egna politiska utspel med aktuella samhällshändelser. 
Detta inlägg stämmer således överens med Socialdemokraternas strategier och aktuell 
teoribildning. Resterande inlägg innehåller dock inga tydliga aspekter som bidrar till att 
intressenterna ska bli intresserade av att kommentera och inleda diskussioner med partiet.  

I några av inläggen kan partiets arbete för att skapa gemenskap även kopplas till en 
avsikt att skapa relation med intressenterna. I inlägg nummer ett från 4 september där 
Socialdemokraterna byter omslagsbild och i samband med detta skriver ”Gör som Stefan 
Löfven – rösta i kyrkovalet. Se vår valfilm på www.valloftet.se” uppmanar partiet till att stödja dem 
genom politisk handling, vilket kan ses som en relationsbyggande aktivitet. Denna 
uppmaning handlar emellertid bara om att intressenterna ska göra något för partiet, medan 
partiet å sin sida inte gör något för att stärka relationen till intressenten. 
Socialdemokraterna upplevs vara intresserade av att skapa en relation med intressenten, 
men då denna relationsbyggande handling enbart bygger på att intressenten ska ge någon 
av sig till partiet – en röst i kyrkovalet – utan att få något tillbaka kan inlägget inte till fullo 
klassificeras som interaktivt i betydelsen relationsskapande. Detta arbetssätt ligger nära 
Strömbäcks och Kiousis (2011) definition av politisk PR som handlar om att skapa 
relationer med intressenter för att uppnå politiska mål. Grunden i relationship management 
påpekar å andra sidan att perspektivet handlar om att det ska finnas en balans mellan 
organisationen och dess intressenters intressen. Ledingham (2011) menar att målet i 
relationship management är att skapa långsiktiga relationer baserade på delade intressen 
och mål som skapar mervärde för parterna. I och med att partiets relationsbyggande 
åtgärder i detta fall handlar om att deras intressen ska uppnås går de minste om möjligheten 
att skapa en ömsesidig relation. Socialdemokraternas ovan nämnda arbetssätt med 
Facebook överensstämmer med Ledinghams (2006) uttalande att det i politisk PR ligger för 
stor fokus vid kortsiktiga effekter av vad relationer kan ge. Han menar att politisk 
kommunikation måste fokusera mer på ömsesidiga relationer istället för att på kortsiktiga 
strategier för att vinna röster.  

Då en majoritet av inläggen under september inte är skrivna på ett interaktivt sätt i 
avseende dialog- och relationsskapande stämmer innehållet på fansidan inte överens med 
Socialdemokraternas syfte, mål och strategier för Facebook. Överlag överensstämmer inte 
heller innehållet med de teorier som presenterats i teorikapitlet. Sammanfattningsvis är 
Facebookinläggen från september inte interaktiva.  

5.4.3 Är partiets hantering av kommentarer interaktiv i betydelsen dialog- och 
relationsskapande? 

Socialdemokraterna svarar inte på en enda fråga som är riktad till dem. De två gånger de 
gått in och kommenterat har detta varit svar på en oriktad fråga och en kommentar av 
annan karaktär. Socialdemokraternas hantering av kommentarsflödet är inte dialog- eller 
relationsskapande på något sätt. Resultatet visar att det förekommer stor diskrepans mellan 
Socialdemokraternas strategier för arbetet med Facebook och det faktiska innehåll som de 
publicerar. I intervjuerna upprepar Ulvenlöv och Sial flertalet gånger att de alltid svarar på 
direkta frågor men efter innehållsanalysen framgår det med stor tydlighet att så inte är 
fallet. Respondenterna diskuterar återkommande deras ambition om att skapa interaktion 
på sidan, ett arbetssätt som enligt resultatet inte efterlevs. Denna hantering av 
kommentarer ligger även långt ifrån de teorier som finns kring hur organisationer ska 
arbeta med Facebook för att skapa dialog och relation med sina intressenter. Bland annat 
framhävs att det bästa sättet för en organisation att upprätthålla relationer med sina 
intressenter är genom just dialogskapande processer. Dialogsskapande grundas på bland 
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annat mutality, propinquity och commitment, komponenter som Socialdemokraterna inte arbetar 
efter.  

Att partiet svarar på så få kommentarer utan direkta frågor kan härledas till deras vilja 
att fansidan även ska vara till för politiska samtal mellan medborgare. Denna syn på 
kanalen visar att partiet inte till fullo är intresserade av att interagera med sina intressenter 
genom kommentarshantering, vilket ligger långt ifrån teorier om dialog- och 
relationsbyggande på Facebook. De två kommentarer som partiet har publicerat hänvisar i 
båda fallen intressenterna bort från den egna Facebooksidan. Detta går tydligt emot Kent 
och Taylors (1998) riktlinjer för dialogskapande som bland annat betonar vikten av att inte 
styra intressenterna bort från sidan.   

Sammanfattningsvis är Socialdemokraternas kommentarshantering inte interaktiv i 
betydelsen dialog- och relationsskapande.  
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6. SLUTSATSER 

6.1 Vad har Socialdemokraterna för syfte och mål med att använda Facebook? 

I studien framkommer det att Socialdemokraterna menar att deras övergripande syfte med 
att använda Facebook är att nå ut med sin politik. Andra viktiga element i beskrivningen av 
syftet är möjligheten för intressenterna att bidra med synpunkter. Då Socialdemokraterna 
betonar att de vill nå ut med sina politiska budskap visar de på tanksätt som liknar 
transmissionssynen på kommunikation och Grunigs informationsmodell. Att arbeta med 
Facebook och andra sociala medier för att sprida budskap på detta vis är något som inte 
rekommenderas i litteraturen kring området. Samtidigt betonar partiet vikten av att 
använda Facebook som en dialogskapande kanal där intressenter tillåts bidra med 
kommentarer, vilka partiet också ämnar svara på. Denna mer dialogskapande syn på 
Facebook grundar sig i tvåvägskommunikation och relationsbyggande vilket återkommande 
förespråkas inom PR-forskningen. Dock diskuterar inte partiet viljan att skapa relation med 
intressenterna, någon som visar på en brist i deras strategier i interaktivitetsavseende.  

Partiet har som mål att öka interaktionsgraden med intressenterna genom att finnas på 
Facebook, vilket tydligt kan kopplas samman med Excellensstudiens tvåvägsmodeller. 
Grunig och Hunt påpekar att interaktionstänkande bör vara utgångspunkt i alla PR-
verksamhet, och således går Socialdemokraternas mål i linje med normativa riktlinjer för 
strategisk kommunikation. Sammantaget baseras Socialdemokraternas syfte och mål med 
Facebook på en syn som kombinerar flera modeller och tankegångar från grundläggande 
PR-forskning.  

6.2 Hur arbetar Socialdemokraterna strategiskt med Facebook?  

Resultatet visar att Socialdemokraterna har tre övergripande strategier som präglar arbetet 
med Facebook: att vara personlig, att vara öppen samt att föra dialog. Möjligheten att vara 
personlig är en aspekt som vid intervjuerna framhävs som en av fördelarna med Facebook 
och partiet upplever att visad personlighet är en grundförutsättning för att lyckas i kanalen. 
Respondenterna menar att vara personlig handlar om att engagera genom att ställa frågor 
till intressenterna, något som är av stor vikt vid dialogskapande enligt teorierna. Detta 
innebär att Socialdemokraternas frågestrategi är interaktiv i avseende dialogskapande.  

Att uppfattas som öppna är något som Socialdemokraterna framhäver som viktigt och 
detta strategiarbete för ärlighet och öppenhet går i linje med de rekommendationer som 
återfinns i teorin kring arbete med sociala medier.  

En av Facebooks absoluta styrkor är enligt partiet möjligheten till att föra dialog om 
politiken med intressenter. Natalie Sial beskriver hur Facebook inte bara ses som en 
mediekanal utan även ett forum där människor kan föra politiska samtal. Att använda 
Facebook för interaktion, dialog och politiska samtal mellan medborgare kan ses som att 
Socialdemokraterna utnyttjar de föredelar sociala medier bidragit med. Sammantaget visar 
dessa tre strategier att Socialdemokraterna har interaktiva strategier för sitt arbete med 
Facebook.  

Socialdemokraternas strategier för kommentarshantering på Facebook skiljer sig dock 
från ovan nämnda interaktionsstrategier. Partiet menar att de läser igenom alla 
kommentarer och svarar på direkt ställda frågor. Diskussioner som intressenterna har 
sinsemellan på partiets sida har de valt att inte involvera sig i då de anser att sidan även är 
till för politiska samtal mellan medborgarna. Rekommendationerna som hämtas ur 
handböcker om socialt mediearbete handlar, i motsats mot Socialdemokraternas strategi, 
om att svara på alla typer av kommentarer. Teorierna betonar att det är viktigt att svara på 
de kommentarer som följer ett publicerat huvudinlägg, då de menar att det sänder ut 
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negativa signaler att inte svara. Vidare påpekar Stakston att ett av problemen med 
organisationers arbete i sociala medier är att deras sidor innehåller påbörjade samtal där 
organisationerna brister i att fullfölja det dialogskapande arbete de påbörjat. 
Socialdemokraternas fall kan ses som ett tydligt exempel på detta, och de begränsas i ett 
tidigt stadium av deras egen låga ambitionsnivå gällande att de enbart svarar på direkta 
frågor. Partiet är med andra ord inte interaktiva i betydelse dialogskapande i sin uttalade syn 
på kommentarshantering.   

6.3 Är innehållet på Socialdemokraternas Facebooksida interaktivt i betydelse av 
dialog- och relationsskapande karaktär? 

En sammanställning av september månads inlägg ger en splittrad bild av hur partiet arbetar 
med Facebook. Vissa inlägg är interaktiva i betydelse dialog- och relationsskapande medan 
andra inte är det alls. Ser man först och främst till innehållet i de elva inlägg som 
publicerats under september är det anmärkningsvärt att fyra inlägg endast innehåller en 
länk utan tillhörande text från partiet. Dessa inlägg kan inte på något vis sägas vara dialog- 
eller relationsskapande då dessa enbart har som funktion att sprida ett budskap. Att arbeta 
med Facebook på detta sätt kan liknas vid Grunigs enkelriktade informationsmodell, ett 
arbetssätt som inte rekommenderas i de normativa teorier som finns inom dialog- och 
relationsskapande på internet.  

Resterande sju inlägg innehåller egenskriven text från partiet. Även dessa inlägg ger en 
splittrad bild av hur partiet arbetar med Facebook. I samtliga analyserade inlägg används ett 
informellt språkbruk och du- och vi-form används i majoriteten av alla analyserade inlägg. 
Att publicera texter skrivna informellt och med du- och vi-form är något som 
rekommenderas i litteraturen om hur arbete med sociala medier bör utformas för att lyckas 
med dialog- och relationsskapande.  

Partiet ställer två frågor till intressenterna i sina elva huvudinlägg under september 
månad. För att skapa dialog krävs det ett meningsutbyte, vilket inleds med att partiet tar 
initiativ till detta genom sina huvudinlägg. I detta fall visar resultatet således att 
Socialdemokraterna inte använder Facebook för interaktivitet i avseende dialogsskapande 
med sina intressenter. 

Innehållsanalysen visar även att Socialdemokraternas inlägg varierar mellan att lyckas 
och att misslyckas med att skapa en gemenskapskänsla i inläggen. Baserat på Kent och 
Taylors dialogkomponent mutality är samhörighet eller ömsesidighet mellan organisation 
och dess intressenter en essentiell faktor för att uppnå dialog. Bristen på en 
gemenskapskänsla i inläggen gör att de upplevs mer som reklambudskap för 
Socialdemokraternas politik. Således visar resultatet att vissa delar av innehållet på 
Socialdemokraternas Facebooksida är interaktiva i avseende dialog- och relationsskapande, 
medan vissa inte är det.  

Kommentarshanteringen å sin sida är dock inte interaktiv i något hänseende. 
Socialdemokraterna svarar på ytterst få kommentarer från intressenter och deras närvaro i 
kommentarsfältet är i princip obefintlig.  Av 232 kommentarer fördelade över elva 
huvudinlägg i september bidrar partiet enbart med två svar. Att hantera kommentarer på 
detta sätt går emot alla teorier inom relationship management vars grund handlar om att 
det ska finnas en balans mellan organisationens och intressenternas intressen. Vidare är det 
även långt ifrån Kent och Taylors komponent commitment vilken handlar om att 
organisationen ska ge sig hän till dialog och förståelse i interaktionen med dess intressenter. 
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6.4 Hur återspeglas Socialdemokraternas syfte, mål och strategier med Facebook i 
det faktiska innehållet på sidan? 

I majoriteten av de analyserade inläggen används ett informellt språkbruk samt du- och vi-
form, vilket gör att den upplevda graden av personlighet på sidan ökar. Detta går hand i 
hand med partiets uttalade vilja att skapa en Facebooksida med personligt innehåll. I vissa 
inlägg används inte du- och vi-form och då Socialdemokraterna dessutom publicerar flera 
inlägg med enbart länkar resulterar detta i att fansidan inte upplevs som personlig. Då 
Socialdemokraterna flera gånger framhäver en önskan om att vara personlig stämmer deras 
faktiska innehåll inte till fullo överens med deras strategier. 

Partiet ställer två frågor till intressenterna i sina elva huvudinlägg under september 
månad. För ett politiskt parti som har som uttalat syfte att skapa dialog på Facebook kan 
inte detta sägas vara tillräckligt. Då resultatet tydligt visar att Socialdemokraterna inte 
arbetar med Facebook på detta sätt skapas en stor barriär mellan teorier och uttalat syfte, 
mål samt strategier och faktiskt innehåll på fansidan. 

Socialdemokraterna svarar inte på en enda fråga som är riktad till dem. De två gånger 
de gått in och kommenterat har detta varit svar på en oriktad fråga och en kommentar av 
annan karaktär. Socialdemokraternas hantering av kommentarsflödet är inte dialog- eller 
relationsskapande på något sätt. Resultatet visar att det förekommer stor diskrepans mellan 
Socialdemokraternas strategier för Facebookarbete och det faktiska innehåll som de 
publicerar.  

Slutsatsen som kan dras av detta material är att då en majoritet av inläggen inte är 
skrivna på ett interaktivt sätt i avseendet dialog- och relationsskapande stämmer innehållet 
på fansidan inte överens med Socialdemokraternas syfte, mål och strategier för Facebook. 

6.5 Besvarande av syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur det politiska partiet Socialdemokraterna 
använder sin officiella fansida på Facebook för interaktivitet med intressenter. Resultatet 
visar sammantaget att Socialdemokraterna syfte med Facebook är att sprida sina budskap 
och att skapa dialog med sina intressenter. Målet med kanalen är att öka interaktionsgraden 
med intressenterna. Partiet har flera uttalade strategier för interaktivitet vilka tydligt går i 
linje med syfte och mål. Dock visar resultatet i kontrast till detta att det faktiska innehållet 
på fansidan inte överensstämmer med partiets dialogskapande ambitioner. Innehållet på 
sidan har inslag av interaktionskomponenter som främjar dialog och relation men överlag 
saknas viktiga beståndsdelar som krävs för att sidan till fullo ska klassas som interaktiv.  
       De interaktiva komponenter som partiet uppfyller är att de har strategier för 
interaktivitet och en tydlig dialogskapande ambition. Vidare visar de på en förståelse för de 
fördelar sociala medier för med sig ur interaktiv synpunkt. På sidan använder de 
återkommande ett informellt språk samt skriver inläggen i du- och vi-form. I de inlägg då 
partiet ställer frågor och skapar gemenskap lyckas de väl med att skapa interaktivitet i de 
egna huvudinläggen, dock görs detta allt för sällan. 

De interaktiva kompontenter partiet inte uppfyller är att de inte nämner en önskan om 
relationsbyggande med intressenterna. Vidare brister de tydligt i kommentarshanteringen 
då de varken svarar på frågor eller kommentarer av annan karaktär. Socialdemokraterna 
misslyckas även med att skapa interaktivitet då de för ofta publicerar enkelriktade inlägg 
samt att de i för stor utsträckning inte ställer frågor till intressenterna eller skapar 
gemenskap genom inläggen.  

Således kan det konstateras att Socialdemokraterna har interaktiva strategier för 
Facebook, men att dessa strategier inte efterlevs varför partiets officiella fansida enbart 
innehåller en påbörjad interaktivitet.   
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7. SLUTDISKUSSION 
Studien visar att Socialdemokraterna inte till fullo använder sin Facebooksida för 
interaktivitet med intressenter i avseende dialog- och relationsskapade. Resultatet stämmer 
väl överens med tidigare forskning inom området, vilken återkommande visar att politiska 
partier inte använder sociala mediers fulla potential för att skapa dialog och relation. 
Mediestrategen Staktson påpekar att organisationer allt för ofta påbörjar samtal med 
intressenter som de sedan överger. I enlighet med detta bekräftar denna studie dessa 
tankegångar. I och med att resultatet från denna studie ger svar på frågeställningarna och 
syftet är det korrekt att benämna studien som ett fall av politiska partiers användning av 
sociala medier.  

En generalisering av resultatet är på teoretisk nivå möjlig då studiens resultat bekräftar 
tidigare forskning. Dock är studien inte generaliserbar på en empirisk nivå då detta är en 
fallstudie som inte med säkerhet kan garantera att resultatet gäller för alla politiska partier i 
Sverige. Studien är även begränsad till en tydligt avgränsad tidsperiod varför resultatet inte 
kan antas vara giltigt för en period med exempelvis högre politisk aktivitet. Av dessa 
anledningar skapas det flera möjligheter för framtida studier i breddningen av det empiriska 
materialet. Först och främst är fallstudier av de andra politiska partierna i Sverige av 
intresse. Även studier som genomförs med andra tidsavgränsningar, såsom under längre 
perioder eller under valår, är aktuella. Ytterligare potentiella studier kan syfta till att studera 
skillnaderna i partiers innehåll på Facebook mellan valår och mellanvalsperioder. Även 
studier som jämför flera politiska partiers respektive Facebooksidor, eller jämför svenska 
och utländska partiers sidor, kan bidra med en breddning av forskningsområdet. Att 
genomföra studier som baseras på politiska partiers användande av andra sociala medier 
som Twitter, bloggar, Youtube och Instagram kan även vara intressant.  

Ett problem vi stött på under studiens gång, som är aktuell för vidare forskning av 
ovan nämnda slag, är svårigheten i att genomföra studier där det empiriska materialet är 
tillgängligt på internet. Risken för att material ska gå förlorat är stor då internet är ombytligt 
medium som kan ändras plötsligt. Vi löste dock denna problematik efter Karlsson och 
Strömbäcks rekommendation om att göra skrämdumpar. Genom att göra skärmdumpar 
fryses materialet ned i sin ursprungsform vilket möjliggör replikering.  

Det denna studie bidrar med inom forskningsfältet strategisk politisk kommunikation 
är inriktningen mot att jämföra ett politiskt partis strategier för sociala medier kontra det 
faktiska innehåll som publiceras på sidan. Studien är således kumulativ då den bygger vidare 
på tidigare forskning.  

Det är anmärkningsvärt att det är så stor skillnad mellan Socialdemokraternas uttalade 
strategier och innehållet på deras Facebooksida. Studien visar att Socialdemokraterna är väl 
medvetna om hur de enligt normativa riktlinjer bör arbeta med kanalen, men att de trots 
detta faller i utförandet.  Detta kan innebära att organisationers oförmåga att skapa 
interaktivitet inte beror på bristande kunskaper, utan snarare på andra aspekter såsom 
tidsbrist, engagemang eller att arbete i sociala medier inte premieras på en ledningsnivå. 
Med detta i åtanke vore det vidare intressant att genomföra utredande studier för att 
klargöra förklaringsfaktorer till varför Facebooksidor saknar interaktiva inslag.  
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9. BILAGOR  

9.1 Bilaga 1 
Frågemanual till samtalsintervjuer med Socialdemokraterna 

Inledning där vi berättar om: 
Studien: vad vi undersöker, syfte, vad studien kommer att användas till.  
Hur intervjun kommer att gå till (minimanus): 
”Tanken med intervjun är att ni ska få berätta fritt om hur ni arbetar med Facebook. Vi 
kommer att ställa mer övergripande frågor som ni sedan får berätta fritt om. Under 
intervjuns gång kommer vi även att ställa uppföljningsfrågor i samband med att ni berättar 
om arbetet. Avslutningsvis finns möjlighet för er att lägga till eventuella saker som inte 
redan framkommit i intervjun utifrån våra frågor. Vill ni så kan vi efter avslutad intervju 
svara på om ni har några övriga frågor till oss angående studien.” 

 
 Namn 
- Får vi använda ditt namn i resultatet? 

 
 Vad har du för roll inom socialdemokraterna? 
- Titel/befattning 
 
 Hur ser ni i partiet på Facebook som kanal? 
- Vad tycker ni att det finns för fördelar med Facebook? 
- Ser ni några nackdelar med Facebook? 
 
 Kan du berätta om varför ni använder Facebook? 
- Vad var det som gjorde att ni tog beslutet att skapa en officiell sida på Facebook?  
- Vad har ni för syfte med att använda Facebook? 
- Har ni några mål för Facebook?  
- Vad tillför det? 
- Varför är det viktigt för partiet? 

 
 Vilka vill ni nå genom att finnas på Facebook?  
- Vad har ni för målgrupper?  
- Vilka tror ni att det är som följer er på Facebook? 
 
 Planerar ni kring innehållet på Facebook? Hur?  
- Spontan eller planerad kommunikation? 
- Har ni någon kommunikationsplan eller riktinjer för Facebook? 
- Är Facebook en del av en större kommunikationsplan? 
- Utvärderar ni arbetet på Facebook? 

 
 Vilka är ni som arbetar med Facebook?  
- Har de som arbetar med Facebook någon speciell utbildning? 
- Hur många är ni? 
- Har ni någon arbetsfördelning eller några ansvarsområden? 
- Hur arbetar ni för att samordna arbetet? 
 
 Berätta om hur ni arbetar rent praktiskt med Facebook  
- Hur ser en arbetsdag ut? 
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- Hur hanterar ni kommenterer som följer på era huvudinlägg? 
- Har ni någon plan för vilka kommentarer ni ska svara på? 
- Har ni någon plan för vad ni ska svara på olika kommentarer? 
- (Har ni några specifika tidsmål, alltså hur snabbt ni ska svara på kommentarer och 

frågor?) 
- Hur hanterar ni kritik och eventuell debatt som skapas på sidan? 
- Tar ni bort egna inlägg eller kommentarer från andra? Vart går gränsen? 
 
 Är det något mer du vill lägga till angående ert Facebookarbete som du tror kan vara av 

vikt för vår studie? 

9.2 Bilaga 2 
Kodbok och tolkningsregler  

Varje kommentar utgör en analysenhet. Inlägg nr 1 och efterföljande kommentar nr 1 ger 
analysenhet 1,1, inlägg nummer 2 och efterföljande kommentar nummer tre ger 
analysenhet 2,3 o.s.v.  
Följande frågor nedan är variabler, märkta V1, V2 o.s.v. Variabelvärden anges efter 
respektive variabel inom parentestecken. Variablerna är uppdelade efter teman, märkta med 
rubrik.  
 
Tema: Vad är de efterföljande kommentarerna av för karaktär? 
 
 V1: Vem är kommentaren från?  

o Socialdemokraterna (S)/Intressent (I)   
 blir variabelvärdet S, gå vidare nästa analysenhet. 

 V2: Hur många frågor innehåller kommentaren?  
o Antal, exempelvis 2.  

 V3: Innehåller kommentaren en fråga som är uttalat riktad till Socialdemokraterna?  
o Ja/Nej 

 V4: Innehåller kommentareren en fråga uttalat riktad till någon annan?  
o Ja/Nej 

 V5: Innehåller kommentaren en fråga utan uttalad mottagare?  
o Ja/Nej 

 V6: Är kommentaren av annan karaktär, dvs saknar fråga?  
o Ja/Nej  

 
Tema: Är partiets hantering av kommentarer interaktiv i betydelsen dialog- 
och/eller relationsskapande? 
 
 V7: Svarar Socialdemokraterna på kommentaren?  

o Ja:F/Ja:K/Nej  
Ja:F = Ja, kommentaren innehåller en fråga,  
Ja:K = kommentar utan fråga  

  Om Ja:K eller Nej, gå vidare till nästa analysenhet.  
 

 V8: Hur många av frågorna i kommentaren svarar Socialdemokraterna på?  
o Antal, exempelvis 0/1, 1/2 etc.  

 
Tema: Sammanställning av resultatet  
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 Hur många kommentarer följer på partiets huvudinlägg under september?  

o Antal, exempelvis 2.  
 Hur många av dessa svarar partiet på?  

o Antal, exempelvis 0/1, 1/2 etc. 
 Hur många frågor ställs till partiet under september månad?  

o Antal, exempelvis 2.  
 Hur många av dessa svarar partiet på?  

o Antal, exempelvis 0/1, 1/2 etc. 

Tolkningsregler  

 Vad är en fråga: 
Frågor kan begränsas till meningar som avslutas med frågetecken. Emellertid har vi 
inkluderat meningar som kan uppfattas som frågor, innehållandes orden: var, när, hur, 
varför och vem. Detta då Facebook är ett informellt medium där de som publicerar 
material inte alltid skriver enligt korrekta skrivregler. Vi menar att risken är stor för att 
avsedda frågor missas i analysen om enbart ”frågeteckensregeln” efterföljs och att 
resultatet därför blir missvisande. Denna regel innebär att vissa meningar kan uppfattas 
som frågor trots att intentionen inte var sådan, men vi anser att det är ett större 
metodproblem att avsedda frågor missas än att ett fåtal kommentarer felaktigt 
definieras som frågor. Detta då Socialdemokraterna har som avsikt att svara på alla 
frågor och i fall där det uppstår tvetydighet kring om en fråga ställts är det enbart 
avsändaren själv som kan avgöra detta. För Socialdemokraterna innebär det att de 
hellre bör klassificera kommentaren som en fråga, vilken bör besvaras, hellre än att 
bortse från den. 
 

 Långa kommentarer som innehållar såväl frågor som innehåll av annan karaktär räknas 
till frågor.  

 
 I kommentarer som innehåller fler frågor räknas dessa som antal frågor som skrivs. I 

ett inlägg kan det finnas fyra frågor, vilket således räknas som fyra frågor. Svarar 
Socialdemokraterna på ett inlägg, men enbart på en av tre frågor räknas detta således 
som ett svar av tre möjliga (1/3 enligt variabelvärde till variabel V8) 

 
 Med uttalad mottagare menas person eller parti som genom namn eller partiförkortning 

tilltalas i kommentaren, exempelvis ”Rickard”, ”Anna Larsson”, ”Socialdemokraterna”, 
”S” eller ”Sossarna”. Detta kan ske genom att personen/partiet ”taggas” – det vill säga 
att namnen förekommer som länk i kommentaren - alternativt att namnet finns med i 
textform utan länk eller dylikt.  

 
 Med frågor riktade till annan person menas kommentarer innehållandes frågor riktade 

till en eller flera personer. Både för- och efternamn räknas som riktning, bägge namnen 
behöver emellertid inte förekomma. Det räcker således att det står ”Rickard, hur menar 
du?” för att denna kommentar ska räknas till en fråga riktad till någon annan.  

 
 Frågor som ställs av intressenter som riktar sig uttalat till en annan intressent kommer 

att räknas bort ur resultatet i kolumnen ”frågor” då vi anser att det inte är rimligt att 
vänta sig att partiet ska svara på dessa. Räknas inte dessa bort anser vi att resultatet 
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således blir missvisande. Det kommer emellertid att redovisas hur många av 
kommentarer som uteslutits enligt denna metod.  
 

 Med frågor riktade till partiet åsyftas kommentarer innehållandes frågor uttalat riktade 
till partiet genom att skriva partinamn, förkortning eller partismeknamn.  

 
 Riktningsproblematik: vem är denna ”ni” folk skriver till? Svårt att avgöra om frågan 

riktas till allmänheten, till dem som svarat innan eller till Socialdemokraterna. Vi har 
därför valt att enbart säga att uttalade riktade kommentarer är sådana där namn, tagg 
eller partiförkortning står med. I de fall där kommentaren riktar sig till ”ni” eller ”er” 
har vi valt att inte försöka tolka in, genom att närläsa frågan o se till dess budskap, vem 
som åsyftas med ni eller er. Således har vi valt att placera dessa frågor i kategorin 
outtalad mottagare. Vi menar emellertid att det inte är någon skillnad i huruvida partiet 
borde svara eller ej på uttalad eller outtalad riktad fråga, varför vi anser att denna 
indelning inte påverkar resultatet på ett negativt sätt.   

 
 Står det inte uttalat namn, förkortning eller tagg räknas detta till oriktad fråga. 

9.3 Bilaga 3 
Uträkning kvantitativ innehållsanalys 

V2: Räknar antal frågor: 83 st 
V3: Räknar antal frågor till S: 11 
V4: Räknar antal frågor till annan:17 
V5: Räknar antal frågor utan mottagare: 55  
 
Adderar V3, V4 o V5 (11+17+55) = 83 
Räkning korrekt.  
 
Diagram ett: 
Ta bort V4 från V2 (83-17) = 66  
Ger 66 frågor som partiet borde svarat på.   
Att partiet inte svarat på de 17 som uttalat riktats till någon annan tycker vi är logiskt, 
varför dessa tas bort ur uträkningen.  
 
Ta bort partiets svar från antal frågor (66-1) = 65, ger antal obesvarade frågor.  
Partiet har svarat på 1 av 66 frågor.  
1/66=0.015, ger avrundat två procent.  
Partiet har således svarat på 2 procent av alla frågor som återstår när de frågor som riktats 
till någon annan tagits bort ur beräkningen.  
 
Diagram två: 
Partiet har fått totalt 251 kommentarer på sina 11 huvudinlägg i september. Av dessa är två 
från partiet (251-2=249). Av dessa kommentarer är 17 sådana som innehåller frågor riktade 
till annan person. Dessa tas därför bort från antal kommentarer som partiet bör ha svarat 
på (249-17=232). 
  
Partiet har således fått totalt 238 kommentarer som de bör ha svarat på.  Dessa inkluderas 
därför i denna kvantitativa mätning. Av dessa har partiet svarat på två. 
2/238 = 0.0086, ger avrundat 1 procent.  
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Avrundat har partiet således svara på 1 procent av antalet kommentarer.  
 
Reliabilitetstest:  
9 felkodningar av totalt 251 kommentarer. 9/251=0,035 ger 4 procent.  
100-4=96.  Detta ger 96 procent korrekt kodning innan reliabilitetstestet.  

9.4 Bilaga 4 
Analysredskap för textanalys 

 (1) Vad innehåller den inledande presentationen av fansidan för information? 
o Är det tydligt vem som är avsändare, dvs är det uttalat vilka som ansvarar 

för och publicerar materialet på sidan? 
o Finns det förhållningsregler för hur intressenterna bör uppträda på sidan? 
o Finns det information om hur man går till väga för att kontakta partiet? 
o Publiceras inläggen regelbundet?  

 
 (2) Hur är huvudinlägget/kommentaren utformad? 

o Används ett informellt språk, det vill säga avsaknad av byråkratiska ordval? 
o Används ”du-” och ”vi-form”? 
o Skapas det någon gemenskapskänsla i inlägget, det vill säga känner man sig 

som läsare inkluderat i samtalet eller känner man samhörighet med partiet 
genom inlägget? 

o Vad består partiets kommentar av för innehåll? 
o Svarar partiet genom sin kommentar på intressentens fråga? 
o Är det tydligt vem det är som svarar på vilken kommentar? 
o Innehåller huvudinlägg eller kommentarer från partiet någon form av 

återkoppling på tidigare diskuterade ämnen och frågor?  
 

  (3) Är huvudinlägget interaktivt i betydelsen dialog- och/eller relationsskapande? 
o Ställer partiet en fråga i inlägget? 
o Ger partiet en uppmaning till att svara på inlägget? 
o Bjuder inlägget in till dialog eller relation på något annat sätt? 
o Blir man som läsare intresserad av att bidra med en kommentar till följd av 

inlägget? 
 

 (4) Vad är de efterföljande kommentarerna av för karaktär? 
o Innehåller kommentaren en fråga som är uttalat riktad till partiet? 
o Innehåller kommentarerna en fråga uttalat riktad till någon annan? 
o Innehåller kommentaren en fråga utan uttalad ”mottagare”? 
o Är kommentaren av annan karaktär, dvs saknar fråga? 

 
 (5) Är partiets hantering av kommentarer interaktiv i betydelsen dialog- och/eller 

relationsskapande? 
o Svarar partiet på frågor som är uttalat riktad mot dem? 
o Svarar partiet på frågor utan uttalad mottagare? 
o Svarar partiet på andra typer av kommentarer? 

 
 (6) Sammanfattande tankar om inlägget 

o Vilken är den övergripande känslan som inlägget ger? 
o Upplevs partiet vilja skapa dialog och relation med detta inlägg? 
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o Hanterar partiet de kommentarer som följer på ett dialog- och 
relationsskapande sätt? 
 

 (7) Sammanfattande tankar om septembers samlade inlägg 
o Vilken är den sammanfattande känslan partiets inlägg ger? 
o Upplevs partiet vilja skapa dialog och relation? 
o Hanterar partiet efterföljande kommentarer på ett dialog- och 

relationskapande sätt? 

9.5 Bilaga 5 
Närläsning av huvudinlägg 

Inlägg 1: 4 september – Socialdemokraterna byter omslagsbild. Infografik. Texten i bilden 
lyder enligt följande: ”Gör som Stefan Löfven – rösta i kyrkovalet. Se vår valfilm på www.valloftet.se” 
 
Hur är huvudinlägget/kommentaren utformad? 
I inlägget används ett informellt språk och inga byråkratiska ord används. Du- och vi-form 
används i meningen ”Se vår valfilm på www.valloftet.se”. Det skapas en 
gemensamhetskänsla i inlägget genom att partiet uppmanar intressenterna till att göra som 
Stefan Löfven – rösta i kyrkovalet. På så sätt skapas en känsla av samhörighet med partiet. 
Att de dessutom skriver ”Se vår valfilm” kan skapa känslan av gemenskap genom ordvalet 
vår. Detta ordval kan skapa uppfattningen hos intressenterna att valfilmen tillhör oss, alla vi 
som är med i partiet.  

Partiet publicerar en kommentar i det kommentarflöde som följer inlägget. 
Kommentaren lyder: ”Ali Al-Azawi: Alla som är medlemmar i Svenska Kyrkan får rösta. 
Läs gärna mer om hur valet fungerar här: https://www.socialdemokraterna.se/.../Sahar-
funkar.../ /Joanna”. Partiet svarar först på frågan som löd ”vilka som får rösta?” och sedan 
ges en uppmaning till intressenten som ställt frågan att besöka partiets webbbsida för att 
läsa mer. I den kommentar partiet svarar på är det tydligt vem som svarat från partikansliet 
då denne har skrivit under med förnamn. Varken inlägg eller kommentar från partiet 
innehåller återkoppling till tidigare diskuterade ämnen och frågor under september månad.  
 
Är huvudinlägget interaktivt i betydelsen dialog- och/eller relationsskapande? 
Partiet ställer ingen fråga i inlägget. Det finns heller ingen uppmaning till att svara på 
inlägget. Partiet bjuder emellertid in till relation på annat sätt. Genom ordval och sätt att 
skriva inlägget på skapas en gemenskap mellan partiet och intressenterna. Uppmaningen i 
inlägget handlar inte om att få intressenterna att skriva en kommentar utan om att få dem 
att stödja Socialdemokraterna som parti genom att utföra en handling – rösta i kyrkovalet. 
Genom att skriva ”Gör som Stefan Löfven – rösta i kyrkovalet” skapas en gemenskap med 
partiet och dess ledare. Som intressent blir man genom inlägget uppmanad till att stödja 
partiet och att gå in i gemenskapen med dem. 
  
Vad är de efterföljande kommentarerna av för karaktär? 
Ser man till den kvantitativa mätningen av kommentarerna som följde detta inlägg innehöll 
de sex frågor. Ingen av dessa var uttalat till partiet, en innehöll en fråga riktad till någon 
annan och fem innehåll frågor utan mottagare. Slutligen var resterande nio kommentarer av 
annan karaktär, det vill säga att de saknade fråga.  
 
Är partiets hantering av kommentarer interaktiv i betydelsen dialog- och/eller 
relationsskapande? 

http://www.valloftet.se/
http://www.valloftet.se/
https://www.socialdemokraterna.se/.../Sahar-funkar.../
https://www.socialdemokraterna.se/.../Sahar-funkar.../
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Socialdemokraternas hantering av kommenterarna till detta inlägg kan inte anses vara 
interaktiv varken ur ett dialog- eller relationsskapande synsätt.  Partiet fick fem frågor utan 
uttalad mottagare. Av dessa fem svarar de enbart på en fråga och de svarar inte heller på 
någon av de kommentarer som är av annan karaktär.   
 
Sammanfattande tankar om inlägget 
Inlägget uppmanar inte till dialog, men skapar en känsla av gemenskap genom sätt att 
skriva inlägget samt ordval av typen vi-form. Inlägget uppmanar till att stödja partiet 
genom politisk handling, vilket kan ses som en relationsbyggande aktivitet. Denna 
uppmaning handlar emellertid bara om att intressenten ska göra något för partiet, medan 
partiet å sin sida inte gör något för att stärka relationen. Med inlägget upplevs 
Socialdemokraterna således inte vara intresserade av att skapa dialog med sina intressenter. 
De upplevs visserligen vara intresserade av att skapa en relation med intressenten, men då 
denna relationsbyggande handling enbart bygger på att intressenten ska ge någon av sig till 
partiet – en röst i kyrkovalet – utan att få något tillbaka kan inlägget inte till fullo 
klassificeras som interaktivt i betydelsen relationsskapande.  

Partiet hanterar inte de kommentarer som följer på ett dialog- och relationsskapande 
sätt då de enbart svarar på en fråga och lämnar de andra obesvarade. Inte heller svarar de 
på någon av de övriga nio kommentarerna. Flera personer skriver exempelvis att de röstade 
på partiet, utan att partiet skrev exempelvis ”Tack” eller ”Vad roligt att ni röstade på oss”. 
När partiet på ett så tydligt sätt uppmanat intressenterna till att stödja dem borde de också 
enligt teorierna givit dem någon form av återkoppling, exempelvis i form av en positiv 
kommentar.  
 
Inlägg 3: 9 september – Socialdemokraterna delar en länk via Right2Water Sverige. Texten 
i inlägget lyder enligt följande: ”Idag är det sista dagen för att skriva på medborgarinitiativet 
Right2Water. Carin Jämtin har skrivit på och hoppas att du också gör det. Tillsammans kräver vi att 
vatten och sanitet ska bli en mänsklig rättighet!”. 
 
Hur är huvudinlägget/kommentaren utformad? 
I inlägget används ett informellt språk och det förekommer inga byråkratiska ord. I inlägget 
används du-form då partiet skriver ”Carin Jämtin har skrivit på och hoppas att du också gör 
det.”. Det skapas en känsla av gemenskap genom inlägget då partiet skriver ”Tillsammans 
kräver vi att vatten och sanitet ska bli en mänsklig rättighet.”. Ordvalen tillsammans och vi 
skapar en känsla av gemenskap – tillsammans är man starkast. Detta kan ses som en 
uppmaning till intressenterna att gå samman med partiet och skriva på namninsamlingen. 
Inlägget innehåller inte någon återkoppling till tidigare diskuterade ämnen och frågor under 
september månad. 
 
Är huvudinlägget interaktivt i betydelsen dialog- och/eller relationsskapande? 
Partiet ställer ingen fråga i inlägget och uppmanar inte heller intressenterna till att svara på 
inlägget. Socialdemokraterna bjuder emellertid in till relation genom att uppmana 
intressenterna till att göra som Carin Jämtin, något som leder till att en känsla av 
samhörighet skapas. Att inlägget dessutom avslutas med meningen ”Tillsammans kräver vi 
att vatten och sanitet ska bli en mänsklig rättighet!” skapas en mycket stark känsla av att 
partiet behöver intressenterna för att kunna uppnå ett politiskt mål.  
 
Vad är de efterföljande kommentarerna av för karaktär? 
Ser man till den kvantitativa mätningen av kommentarerna som följde detta inlägg innehöll 
två frågor. Dessa två innehåll frågor utan uttalad mottagare. Slutligen var resterande två 
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kommentarer av annan karaktär, det vill säga att de saknade fråga. 
 
Är partiets hantering av kommentarer interaktiv i betydelsen dialog- och/eller 
relationsskapande? 
Socialdemokraternas hantering av kommenterarna till detta inlägg kan inte anses vara 
interaktiv varken ur ett dialog- eller relationsskapande mening då de inte svarar på någon av 
de frågor som kom från intressenterna. De svarar inte heller på de två kommentarer som är 
av annan karaktär. 
 
Sammanfattande tankar om inlägget 
Genom ordval och sättet att skriva på skapar inlägget gemenskap mellan partiet och 
intressenterna. Socialdemokraterna upplevs vilja skapa samhörighet med intressenterna 
genom handling, för att på så sätt kunna påverka politiken tillsammans. I inlägget skapas en 
känsla av gemenskap genom uppmaningen till intressenterna att de tillsammans med partiet 
ska skriva på namninsamlingen. Uppmaningen handlar således inte om att skapa dialog 
utan om att genomföra en politisk aktivitet för att tillsammans med partiet kunna påverka 
ett visst ändamål. Denna gemenskap kan i längden ses som en relationsbyggande åtgärd där 
intressenternas samhörighet med partiet ska resultera i att en relation skapas. I detta inlägg 
handlar det emellertid om att intressenterna ska göra något tillsammans med partiet, men 
partiet behöver inte göra något för att på samma sätt ge något till intressenterna och skapa 
en relation. Inlägget handlar med andra ord om att få stöd, utan att ge något tillbaks. 
Inlägget upplevs i övrigt inte vara till för att skapa dialog med intressenterna. Partiet svarar 
inte på någon av de efterföljande kommentarerna, vilket tydligt visar att de inte försöker 
skapa dialog eller relation genom att svara på kommentarer. 
 
Inlägg 4:14 september – Socialdemokraterna delar fyra foton. Texten i inlägget lyder enligt 
följande: ”Stefan Löfven, Carin Jämtin, Mikael Damberg och Magdalena Andersson knackade dörr och 
mötte väljare i Järfälla. På dagen ett år kvar till valet.” 
 
Hur är huvudinlägget/kommentaren utformad? 
Det används ett informellt språk i inlägget och det innehåller inga byråkratiska ordval. Du- 
och vi-form används ej och det skapas heller ingen känsla av gemenskap i inlägget.  
Inlägget innehåller inte någon återkoppling till tidigare diskuterade ämnen och frågor under 
september månad.  
 
Är huvudinlägget interaktivt i betydelsen dialog- och/eller relationsskapande? 
Inlägget är inte interaktivt på något vis i betydelse dialog- och relationsskapande. Partiet 
ställer ingen fråga, de uppmanar inte till att svara på inlägget och det bjuder heller inte in till 
dialog eller relation på något annat sätt.  
 
Vad är de efterföljande kommentarerna av för karaktär? 
Ser man till den kvantitativa mätningen av kommentarerna som följde detta inlägg ser man 
att de innehöll fem frågor. Tre av dessa var uttalat till partiet och resterande två innehöll 
frågor utan mottagare. Slutligen var resterande elva kommentarer av annan karaktär, det vill 
säga att de saknade fråga. 
 
Är partiets hantering av kommentarer interaktiv i betydelsen dialog- och/eller 
relationsskapande? 
Partiet svarar inte på någon av de fem frågor som ställs i inlägget. Inte heller svarar de på 
någon av de andra kommentarer som följer. Således är partiets hantering av kommentarer 
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inte interaktiv.  
 
Sammanfattande tankar om inlägget 
Inlägget skapar varken känsla av gemenskap eller upplevs ämna skapa dialog eller relation 
med intressenterna. Partiet upplevs inte vilja skapa relation eller dialog med inlägget då det 
saknar fråga, saknar gemenskapsstärkande ord och inte heller på något annat sätt uppmanar 
till att skapa dialog eller relation med intressenterna. Inlägget är snarare ett konstaterande 
om en politisk aktivitet. Partiet svarar inte på någon av de efterföljande kommentarerna, 
vilket tydligt visar att de inte försöker skapa dialog eller relation med intressenterna genom 
att svara på kommentarer. 
 
Inlägg 6: 15 september – Socialdemokraterna delar en kalenderhändelse. Texten i inlägget 
lyder: ”Valdag. Har du röstat?” 
 
Hur är huvudinlägget/kommentaren utformad? 
Språket i inlägget är informellt och enkelt formulerat, således innehåller det inga 
byråkratiska ord. Inlägget är formulerat i du-form och riktar sig direkt till 
Socialdemokraternas intressenter. Även om inlägget är skrivet med en informell ton skapas 
ingen känsla av gemenskap mellan intressent och parti, trots valet att använda ”du” i frågan 
som ställs. Partiet publicerar en kommentar till detta inlägg vilken lyder ”Angelica Hess: 
Välkommen att ställa din fråga om socialdemokratisk politik här: 
https://www.socialdemokraterna.se/Var.../Stall-din-fraga/  /Joanna”. Med detta inlägg 
hänvisar partiet bort från fansidan. Det framgår tydligt vem det är på partikansliet som 
svarat då dennes förnamn står som avsändare. Varken inlägg eller kommentar från partiet 
innehåller någon återkoppling till tidigare diskuterade ämnen och frågor under september 
månad. 
 
Är huvudinlägget interaktivt i betydelsen dialog- och/eller relationsskapande? 
Socialdemokraterna ställer en fråga i inlägget: ”har du röstat?”. Denna fråga är riktad till 
intressenterna och är på ett tydligt sätt en uppmaning till meningsutbyte. Frågan upplevs 
som personlig då partiet verkar vara intresserade av att veta om just du har röstat. Inlägget 
kan därmed klassas som interaktivt i betydelse dialogskapande då en direkt fråga till 
intressenterna ställs. Inlägget kan till viss del även ses som relationsskapande då det är 
underförstått att partiet vill att intressenterna ska rösta på dem. Denna relationsskapande 
aktivitet handlar dock om att intressenterna ska göra något för partiet, utan att partiet visar 
vad intressenterna får i gengäld. Då frågan underförstått handlar om att intressenterna ska 
göra partiet en tjänst och rösta på dem i kyrkovalet kan inlägget således inte till fullo klassas 
som relationskapande. Partiet visar i inlägget att de inte är intresserade av att höra 
intressenternas åsikter, deras mål är enkom att vinna politisk makt.  
 
Vad är de efterföljande kommentarerna av för karaktär? 
I de 39 kommentarer som följde detta inlägg fanns två stycken frågor, varav en var riktad 
direkt till partiet och en saknade uttalad mottagare. En av kommentarerna innehöll svar 
från Socialdemokraterna. Resterande 36 kommentarer var av annan karaktär.  
 
Är partiets hantering av kommentarer interaktiv i betydelsen dialog- och/eller 
relationsskapande? 
Socialdemokraternas hantering av kommenterarna till detta inlägg kan inte anses vara 
interaktiv varken ur ett dialog- eller relationsskapande synsätt då de varken svarar på den 
fråga som är riktad till dem eller den som saknar uttalad mottagare. Av 38 kommentarer 
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har Socialdemokraterna svarat på en kommentar, denna inte innehållandes någon fråga. 
Partiet har heller inte gått in i efterhand och återkopplat till de intressenter som uttryckt att 
de har röstat på Socialdemokraterna i kyrkovalet.  
 
Sammanfattande tankar om inlägget 
Detta inlägg har en dialog- och relationsskapande grund då en direkt fråga ställs till 
intressenterna. Partiet upplevs vilja skapa dialog och relation genom att ställa frågan ”har 
du röstat?”. Däremot slutför de inte ambitionen då de inte har svarat eller återkopplat till 
de intressenter som haft frågor eller gett positiva kommentarer om det faktum att de röstat, 
och dessutom röstat på Socialdemokraterna. Inlägget handlar underförstått om att partiet, 
genom intressenterans hjälp, vill vinna politisk makt. Den relation som inlägget syftar till att 
skapa handlar mer om att Socialdemokraterna vill vinna ett politiskt mål än om att de vill 
uppnå en ömsesidig relation. Varken inlägg eller kommentarshantering kan således 
klassificeras som interaktivt.  
 
Inlägg 7: 15 september – Socialdemokraterna byter omslagsbild. Infografik. Texten i 
inlägget är en länk samt en taggad person och kommer således inte att granskas kvalitativt. 
Texten i bilden lyder enligt följande: ”Vi ska inte ha vi och dom i Sverige. Här finns bara vi!” 
 
Hur är huvudinlägget/kommentaren utformad? 
Inlägget är informellt utformat och innehåller inga byråkratiska ordval. Det används en 
tydligt du- och vi-form då man i inlägget betonar vikten av vi i meningen ”Vi ska inte ha vi 
och dom i Sverige.” På så sätt skapas också en tydlig gemenskapskänsla som handlar om att 
motarbeta utanförskap. Partiet återkopplar inte till tidigare ämnen eller frågor som tagits 
upp i september månad varken i inlägget eller i kommentarerna som följer.  
 
Är huvudinlägget interaktivt i betydelsen dialog- och/eller relationsskapande? 
Partiet ställer ingen fråga och ger inte heller någon uppmaning till intressenterna att svara 
på inlägget. Texten i inlägget är däremot formulerad på sådant sätt att intressenterna kan bli 
intresserade av att bidra med tankar och kommentarer. Inlägget bjuder således indirekt in 
till dialog. Detta då inlägget berör en ständig aktuell samhällsfråga, den om segregation i 
samhället, vilket är en fråga som ofta väcker mycket känslor och tankar hos människor. 
Inlägget skapar på detta sätt en god möjlighet för dialog. Vidare är andemeningen i inlägget 
att Socialdemokraterna inte gör skillnad på vi och dem, vilket kan ses som en ambition att 
stärka relationen till sina intressenter.  
 
Vad är de efterföljande kommentarerna av för karaktär? 
Ser man till den kvantitativa mätningen av kommentarerna som följde detta inlägg innehöll 
de 30 frågor. En av dessa var uttalat till partiet, tio innehöll frågor riktade till någon annan 
och 19 innehåll frågor utan uttalad mottagare. Slutligen var resterande 44 kommentarer av 
annan karaktär, det vill säga att de saknade fråga. 
 
Är partiets hantering av kommentarer interaktiv i betydelsen dialog- och/eller 
relationsskapande? 
Socialdemokraternas hantering av detta inlägg är inte interaktiv ur varken ett dialog- eller 
relationsskapande synsätt. De har inte svarat eller kommenterat någon av de 60-tal 
kommentarer som följde detta inlägg.  
 
Sammanfattande tankar om inlägget 
Inlägget skapar till viss del gemenskapskänsla i och med att partiet fastslår att ”Vi ska inte 
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ha vi och dom i Sverige”. Formuleringen och val av ämne öppnar upp för dialog- och 
relationsbyggande, däremot fullföljs inte ambitionen då Socialdemokraternas återkoppling 
lyser med sin frånvaro. Socialdemokraterna uppnår således varken dialog- eller 
relationsbyggande med detta inlägg eller hanteringen av kommentarer som följer.  
 
Inlägg 9: 20 september – Socialdemokraterna delar en länk via socialdemokraterna.se. 
Texten i inlägget lyder enligt följande: ”Med ett högskolelyft kan fler studera. Vad tycker du?” 
 
Hur är huvudinlägget/kommentaren utformad? 
Inlägget har ett informellt språk utan byråkratiska inslag. Du-form används genom att 
Socialdemokraterna frågar vad intressenterna tycker om högskolelyft. Däremot skapas 
ingen gemensamhetskänsla.  
 
Är huvudinlägget interaktivt i betydelsen dialog- och/eller relationsskapande? 
Partiet ställer en fråga i inlägget och uppmanar således intressenterna att berätta vad de 
tycker om sakfrågan, i det här fallet högskolelyft. På så vis bjuder Socialdemokraterna till in 
till dialog på ett effektivt sätt. Frågan upplevs som personlig då de vänder sig direkt till 
varje enskild intressent genom att skriva ”Vad tycker du?”. Vidare upplevs partiet genuint 
intresserade av intressenterna då de frågar specifikt om deras åsikter kopplat till en aktuell 
politisk fråga. På detta sätt kan partiet bygga en ömsesidig relation till intressenterna där 
deras åsikter har betydelse. Inlägget är således till fullo interaktivt i betydelsen dialog- och 
relationsskapande.  
 
Vad är de efterföljande kommentarerna av för karaktär? 
Ser man till den kvantitativa mätningen av kommentarerna som följde detta inlägg ser man 
att de innehöll en fråga. Denna fråga saknade uttalad mottagare. Resterande 23 
kommentarer var av annan karaktär, det vill säga att de saknade fråga. 
 
Är partiets hantering av kommentarer interaktiv i betydelsen dialog- och/eller 
relationsskapande? 
Partiets hantering av kommenterarer är i detta inlägg är inte interaktiv. Socialdemokraterna 
svarade inte på den fråga som fanns i kommentarsflödet till detta inlägg och de svarade inte 
heller på någon av de kommentarer som var av annan karaktär. 
 
Sammanfattande tankar om inlägget 
Inledningsvis ger inlägget en känsla av att Socialdemokraterna är intresserade av vad deras 
intressenter tycker om högskolelyft i och med att de ställer en fråga till intressenterna där 
de ber om deras åsikter. Inlägget har goda möjligheter att generera kommentarer och skapa 
dialog om sakfrågan, däremot skapas ingen dialog eftersom Socialdemokraterna inte går in 
och bemöter de tankar och kommentarer de får av sina intressenter.  
 
Inlägg 11: 9 september – Socialdemokraterna delar en länk via socialdemokraterna.se. 
Texten i inlägget lyder enligt följande: ”Magdalena Andersson och Veronica Palm ger idag förslag 
för fler bostäder.” 
 
Hur är huvudinlägget/kommentaren utformad? 
Språket i inlägget är av informell karaktär. Det används ingen du- eller vi-form i inlägget 
och inlägget framkallar ingen gemenskapskänsla. Inlägget innehåller inte någon 
återkoppling till tidigare diskuterade ämnen och frågor under september månad. 
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Är huvudinlägget interaktivt i betydelsen dialog- och/eller relationsskapande? 
Partiet ställer ingen fråga i inlägget och det finns heller ingen uppmaning riktad till 
intressenterna att berätta vad de anser om förslagen eller vad de själva har för åsikter. 
Inlägget bjuder således inte in till dialog- eller relationsbyggande. Det finns ingen känsla av 
att partiet är intresserade av vad deras intressenter tycker om förslagen. Inlägget är endast 
ett konstaterande av politisk karaktär.  
 
Vad är de efterföljande kommentarerna av för karaktär? 
Ser man till den kvantitativa mätningen av de 14 kommentarer som följde detta inlägg 
innehöll de fyra frågor. Ingen av dessa var uttalat till partiet, två innehöll frågor riktade till 
en annan mottagare och resterande två innehöll frågor utan uttalad mottagare. Slutligen var 
resterande 12 kommentarer av annan karaktär, det vill säga att de saknade fråga. 
 
Är partiets hantering av kommentarer interaktiv i betydelsen dialog- och/eller 
relationsskapande? 
Partiet svarar inte på någon av de två frågor utan uttalad mottagare som ställs i samband 
med inlägget. Inte heller svarar de på någon av de andra kommentarerna. Partiets hantering 
av kommentarer till detta inlägg är således inte interaktiv i avseendet dialog- och 
relationsskapande.   
 
Sammanfattande tankar om inlägget 
Den övergripande känslan detta inlägg skapar är att partiet inte har som avsikt att skapa 
dialog och relationer. Inlägget är snarare ett konstaterande om att Socialdemokraterna har 
ett nytt politiskt förslag. Partiet ber inte om några åsikter eller tankar från intressenterna 
och eftersom de inte svarar på de kommentarer och frågor som följer inlägget kan det 
konstateras att de inte hanterar inlägget på ett relations- eller dialogsskapande vis. 
 
 
 
 
 


