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ABSTRACT 

Titel: Mot de digitala valstugorna – En kvalitativ studie om politiska partiers kommunikation på 

Facebook. 

Författare: Sara Backlund & Josefin Jaén Nilsson 

Kurs, termin och år: C-uppsats, MK032G, HT-14 

Antal ord i uppsatsen: 10 510 

Problemformulering och syfte: De sociala mediernas framväxt har genererat en ny era för politisk 

kommunikation. Valet 2014 diskuterades vara de sociala mediernas valår och något som skulle avgöra 

valresultatet. Trots sociala mediers kapacitet till att skapa dialog har inte dess möjligheter tidigare 

tagits tillvara på. Dialog är en förutsättning för relationskapande, vilket i sin tur är en grundpelare 

inom politiken och public relations. Syftet med studien är att undersöka hur politiska partier 

kommunicerar med sina följare på Facebook, och om möjligheterna som sociala medier erbjuder 

används för bygga relationer och dialog.  

Metod och material: För att besvara syftet i studien har en kvalitativ innehållsanalys av partiernas 

Facebookinlägg genomförts. I analysen har vi studerat 76 inlägg från fyra olika riksdagspartier: 

Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, med tillhörande 

kommentarer. Vi har avgränsat urvalet till valrörelseperioden som sträcker sig tre veckor innan valet 

den 14 september 2014.  

Huvudresultat: Resultatet av studien visar att partierna inte utnyttjar sociala medier till dess fulla 

kapacitet, däremot finns det skillnader i kommunikationen i bemärkelse dialogskapande. 

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna verkar inte ha till syfte att skapa dialog 

med sina väljare, medan det hos Miljöpartiet finns många tecken för interaktivitet då de främjar för 

dialog och deltar i diskussioner genomgående.  

Nyckelord: Politisk pr, relationship management, dialog, engagement, interaktivitet, sociala medier, 

politiska partier, Facebook, Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, 

digitala medier. 
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INTRODUKTION OCH PROBLEMFORMULERING 

De digitala mediernas framväxt har genererat en ny era för politisk kommunikation. Inför 

riksdagsvalet 2014 diskuterades betydelsen av sociala medier och hur de skulle kunna påverka 

valrörelsen. Många hävdar att digitaliseringen medför en kommunikativ revolution i vårt samhälle 

men också i vår samhällsstruktur då nästintill alla finns på sociala medier idag (Karlsson, Clerwall 

& Buskqvist, 2013:90). Redan under Almedalsveckan 2010 anordnades 83 seminarier som 

handlade om den betydelse sociala medier hade för valutgången (Karlsson, Clerwall & Buskqvist, 

2013:89). Sociala medier öppnar upp nya möjligheter för de politiska partierna att kommunicera 

med väljarna. Makten förflyttas från journalisterna och massmedierna till att organisationer själva 

numera har möjlighet att upprätta, utveckla och styra sina egna agendor och flöden (Karlsson, 

Clerwall & Buskqvist, 2013:92).  

Sociala mediers framväxt kan ha förändrat förutsättningarna för relationsbyggande dialog inom 

politiken. Tidigare har det varit svårt att tillämpa tvåvägskommunikation mellan politikerna och 

väljarna då massmedierna och det analoga systemet styrt agendan och mediebevakningen 

(Karlsson, Clerwall & Buskqvist, 2013:97). Det förändrade medielandskapet har till stor del 

förändrat partipolitiken samt dess strategier och mål, vilket också ökar behovet och användandet 

av nya och bättre kanaler för att kommunicera med väljarna (Johansson & Grusell, 2013:81). 

Digitaliseringen möjliggör en ny sorts relationer till väljarna; direkta, långvariga och ömsesidiga 

relationer - om man använder kanalerna rätt (Karlsson, Clerwall & Buskqvist, 2013:89). Tidigare 

har valstugorna varit en viktig länk mellan politikerna och väljarna men numera har valstugorna 

till viss del förflyttas till de sociala medierna. 

Det finns relativt lite forskning i området politik och public relations (Karlsson, Clerwall & 

Buskqvist, 2013:101). Tidigare forskning inom ämnet har främst fokuserat på relationen mellan 

politiker och journalister (Karlsson, Clerwall & Buskqvist, 2013:96), då medborgarna inte var en 

del av den kommunikativa arenan. Medborgaren hade en tydlig roll som en passiv mottagare 

(Yams, 2014). Den forskning som har gjorts på den digitala politiska kommunikationen är också 

relativt outvecklad. Det finns alltså en diskussion gällande politiska partiers möjlighet att skapa 

relationer och dialog genom att använda sig av sociala medier i valrörelser men desto mindre 

empirisk forskning. Vi vill därför empiriskt undersöka hur svenska partier agerade i den senaste 

valrörelsen. 
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Vår studie fokuserar på strategisk politisk kommunikation, och handlar om svenska partiers 

kommunikation i sociala medier, där vi mer specifikt undersöker hur de fyra största partierna i 

Sveriges riksdag kommunicerar via deras Facebooksidor under valrörelsen. Vi har valt att studera 

hur Moderaterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna kommunicerar på 

Facebook, om partierna för en dialog med deras följare och om deras kommunikation skiljer sig 

åt i det avseendet. Avsikten med vår studie är att belysa de sociala mediernas betydelse i den 

politiska kommunikationen, och relationsskapandet mellan partierna och medborgarna. Vi vill se 

hur interaktiviteten ser ut på de politiska partiernas respektive Facebooksida, det vill säga hur 

samspelet mellan partiet och dess väljare ser ut, samt på vilket sätt som de använder sig av sociala 

medier som ett strategiskt verktyg för att skapa och bibehålla relationer och dialog med deras 

väljare.  

SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka hur Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna 

och Miljöpartiet kommunicerar med sina följare på Facebook under valrörelsen 2014, och om 

möjligheterna som sociala medier erbjuder används för bygga relationer och dialog. 

Mot den bakgrunden fokuserar denna studie följande frågeställningar: 

Hur kommunicerar partierna med sina följare på Facebook? 

Främjar partierna för dialog på den egna Facebooksidan? 

Hur ser interaktiviteten ut på respektive Facebooksida? 

Hur skiljer sig de olika partiernas kommunikation åt på respektive Facebooksida? 
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TEORI & TIDIGARE FORSKNING 

I den här delen av uppsatsen presenterar vi det teoretiska ramverk vi kommer att utgå från i vår 

studie. Först förklarar vi grunderna i public relations, politisk pr och relationship management. 

Därefter presenterar vi mer ingående hur dialog och engagemang kan användas för att bygga 

relationer. Från detta förflyttas fokus till politisk kommunikation i sociala medier och de 

förändrade förutsättningarna i och med dessa medier. Vidare övergår teorikapitlet till svenska 

partier i sociala medier, vilket också är det område vi empiriskt undersöker i denna studie. 

Public relations och politisk kommunikation 

Huvudfunktionen i public relations handlar om att hantera relationen mellan en organisation och 

dess intressenter (Ledingham, 2011:236) vilket gör relationen till dess kärna (Strömbäck & 

Kiousis, 2011:3). Cutlip, Center & Broom definierar public relations enligt följande: 

[…]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, 2000:6) 

De idealiska beskrivningarna av public relations handlar som ovan nämnt om hur förhållandet 

mellan organisationen, exempelvis ett politiskt parti, och dess intressenter bör se ut, men om 

relationen i verkligheten kan vara lika förmånlig för båda parter är snarare en empirisk fråga 

(Strömbäck & Kiousis, 2011:4). 

Karlsson, Clerwall & Buskqvist (2013:95) beskriver hur forskare tycks anse det vara svårt att 

utveckla studier som undersöker om det pågår en ömsesidig kommunikation mellan politiska 

partier och deras väljare. De menar att en väg skulle vara att utgå ifrån relationsteorin. Det 

specifika med relationsteorin är dess fokus på att skapa balans mellan organisationer och 

intressenter (Ledingham 2003:181). Relationen ska vara ömsesidigt förmånlig för båda parter 

(Strömbäck & Kiousis, 2011:3). Det handlar om att dela makten istället för att kontrollera den 

(Ledingham 2011:244). Detta resulterar i att organisationer kan nå sina mål bättre genom att satsa 

på relationer och relationsaktiviteter (Larsson, 2008:20). 

I och med att sociala medier har öppnat upp möjligheten för politiska partier att kommunicera 

direkt med sina väljare så blir det intressant att undersöka förekomsten av politisk public relations 

och huruvida partierna engagerar sig i relationsbyggandet. Enligt flera forskare handlar politik i 
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grunden om relationer (Ledingham, 2011:244, 248) eller om kommunikativt relationsbyggande 

(Strömbäck & Kiousis, 2011:3). Strömbäck och Kiousis definierar politisk pr på detta sätt: 

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, bulid, and maintain beneficial relationships and reputations with its key publics to help 

support its mission and achieve its goals. 

                                                                                                           (Strömbäck & Kiousis, 2011:8) 

Ledingham (2011) menar att det finns många likheter mellan politisk pr och relationship 

management, däribland fokusen på att bygga relationer, men det finns också många olikheter. 

Med fokus på olikheter nämns här några skillnader mellan de båda områdena. Medan marknads-

orienterad politisk pr tar reda på vad intressenter vill ha, och erbjuder detta, så identifierar 

relationship management gemensamma intressen och mål att bygga relationen på. Relationship 

management fokuserar på att bygga långvariga relationer, medan marknads-orienterad politisk pr 

lägger fokus på kortvariga strategier som ska resultera i att vinna ett val. Relationship 

management handlar om ömsesidighet och det sannolika är att makten kommer att delas, medan 

politisk pr handlar om att kontrollera makten och att vinna (Ledingham, 2011:243-244). 

Ledingham (2011) anser att det skulle vara fördelaktigt för politiska intressenter om 

yrkesverksamma inom politisk pr använder sig mer av vissa koncept inom relationship 

management, däribland ömsesidighet, delade intressen och att skapa långvariga relationer 

(Ledingham, 2011:244, 248).   

Dialog 

Relationsteorin betonar att dialogen fungerar som ett ramverk för att nå mer etiska och 

tillfredställande relationer (Kent & Taylor, 2002:22). Buber (1970) beskrev dialog som en sätt att 

finna och se det ömsesidiga värdet hos de båda parterna i en relation. Botan (1997) förklarade 

dialog som ett sätt för publikerna att nå upp till en jämlik status med organisationerna. Sett till 

tidigare traditionella synsätt på public relations har publikerna haft en lägre status, vilket har gjort 

dem till ett verktyg för organisationerna i dess arbete. Dialog bidrar till en högre status för 

publikerna vilket gör dem jämlika gentemot organisationen då tonvikten ligger vid relationen och 

relationsskapandet och inte vid organisatoriska målsättningar (Kent & Taylor, 2002:24). Den 

dialogiska kommunikationen anses därför också mer etisk, på grund av att den ger alla en chans 

att uttala sig (Kent & Taylor, 2002:33). Den dialogiska kommunikationen ökar möjligheten för 

organisationen och dess publiker att nå en ömsesidig förståelse. 
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Dialogisk kommunikation är något som är tillämpbart i politisk pr på webben, där likväl politiska 

partier och organisationer som privatpersoner kan kommunicera genom olika sociala medier och 

nätverk (Karlsson, Clerwall & Buskqvist, 2013:92). Kent och Taylor anser att framgångsrika 

organisationer har publikernas och intressenternas behov i åtanke. Dialog handlar till stor del om 

att konsultera publikerna och ha dem i åtanke i frågor som rör dem. På så sätt kan organisationer 

i förväg få reda på missnöje i frågor och därigenom effektivisera det organisatoriska arbetet (Kent 

& Taylor, 2002:27). Kent och Taylor (1998) beskriver två viktiga och grundläggande principer för 

dialogisk kommunikation. För det första behöver inte båda parter vara av samma åsikt, utan 

snarare besitta en vilja att hålla en öppen och förhandlingsbar diskussion. För det andra handlar 

dialogisk kommunikation om intersubjektivitet, och kan inte ses som en objektiv sanning (Kent 

& Taylor, 1998:235). 

Vidare är dialog uppbyggt av fem beståndsdelar; mutuality syftar till erkännandet av förhållandet 

mellan organisation och publik och det bandet som finns däremellan. Propinquity handlar om 

samspel och spontana interaktioner deltagarna emellan. Empathy är delen som visar vikten av stöd 

för det publika intresset. Risk speglar de faror som kan uppdagas i och med dialogisk 

kommunikation. Commitment menas med det engagemang och de åtgärder som tas till för att 

förstå och tolka dialogen i interaktionen med publiken (Kent & Taylor, 2002:24-29). 

Som Kent och Taylor (2002) förklarar är det inte enbart fördelaktigt för organisationer att 

använda sig av dialogisk kommunikation, det finns också risker/negativa aspekter. Vulnerability 

handlar om sårbarhet som uppstår genom att deltagare i en dialog delar med sig av information, 

tankar och åsikter med andra. Detta medför i sin tur en risk för manipulation (Kent & Taylor, 

2002:28). Dialoger är oförutseende och spontan kommunikation som kan ta en oväntad vändning 

eller få konsekvenser. En annan riskfaktor syftar till att det måste finnas en acceptans och 

förståelse för individualism hos respektive deltagare då allas olikheter på något vis bidrar till det 

dialogiska utbytet. Vad Kent och Taylor belyser är att risker är värda att ta, baserat på att 

resultatet är en starkare och bättre relation mellan organisationen och dess publik (Kent & Taylor, 

2002:28-29). Dialog är inte en process eller olika steg som ska efterföljas utan en produkt av god 

kommunikation och goda relationer som ständigt måste underhållas (Kent & Taylor, 2002:24). 

Dialogisk kommunikation på internet 

Kent & Taylor (1998) skriver att strategisk kommunikation på internet kan dra nytta av dialogisk 

kommunikation. Dialogiskt perspektiv handlar om attityden till varandra som deltagarna har i en 

kommunikationsöverföring (Kent & Taylor, 1998:324). 
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Kent & Taylor (1998) beskriver flera strategier för hur man framgångsrikt kan skapa dialogiska 

relationer med publiker över internet. Strategierna berör olika delar av den dialogiska processen 

och innefattar bland annat en webbsidas användarvänlighet och vikten av värdefull och 

användbar information för läsaren (Kent & Taylor, 1998:327-330). En av strategierna, the dialogic 

loop, innebär att det bör finnas möjlighet för publiker att komma med feedback, och för 

organisationer att kunna svara på frågor och bemöta problem. Det är en viktig utgångspunkt för 

dialogisk kommunikation. Det kräver ett engagemang från avsändaren då någon måste vara 

tillgänglig för att besvara frågor och önskemål från publikerna (Kent & Taylor, 1998:325-326). 

The generation of return visits är en strategi som syftar till att webbsidor bör innehålla egenskaper som 

gör att besökaren vill komma tillbaka. Att hålla informationen uppdaterad och komplettera med 

nytt innehåll anses vara en god förutsättning. Information som är oföränderlig uppmuntrar inte 

till återbesök. Det här representerar dock en envägsmodell inom public relations, och för att 

skapa förutsättningar för dialog behöver interaktiva strategier användas vilket innefattar bland 

annat forum, och fråga-svar format (Kent & Taylor, 1998:329). Strategin, the rule of conservation of 

visitors, innebär att avsändaren bör vara aktsam i användandet av länkar som leder bort från 

webbsidan, vilket kan resultera i att besökare inte kommer tillbaka igen (Kent & Taylor, 

1998:330). 

 

Dialogisk kommunikation via webben är ett sätt för organisationer att skapa en relation med sina 

intressenter. Internet har en stor potential som ett dialogiskt kommunikationsmedel, och på 

grund av dess räckvidd kan organisationer komma i kontakt med många människor samtidigt 

(Kent & Taylor, 1998:330). Om public relations handlar om ömsesidigt fördelaktiga relationer 

mellan organisationer och dess intressenter, kan internet skapa stora möjligheter att förbättra 

kommunikationen som är en viktig del i relationsskapandet (Kelleher, 2009:172). 

Interaktivitet 

Interaktivitet är en huvudfaktor till att skapa relationer på webben (Kelleher, 2009:173). Den 

digitala kommunikationen är personlig, interaktiv och direkt vilket gör den till ett unikt medium 

att kommunicera genom (Sweetser, 2011:296). Interaktivitet innebär i digitala sammanhang att 

kunna bidra till innehållet. I public relations handlar det om idén av dialogisk kommunikation, där 

tvåvägskommunikation inträffar mellan en organisation och dess intressenter (Sweetser, 

2011:293). 

 

McAllister-Spooners studie Fulfilling the dialogic promise: A ten-year reflective survey on dialogic Internet 
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principles visar att webbsidor sällan används som ett dialogskapande verktyg. Organisationer verkar 

inte utnyttja internets potential för interaktivitet för att skapa relationer med intressenter 

(McAllister-Spooner, 2009:321). 

Engagemang 

Närvaro och deltagande är två viktiga komponenter för dialog, som vidare kan skapa 

engagemang. Dialog är som sagt en fortgående process där alla aktiva och engagerade parter 

måste anstränga sig och visa respekt gentemot varandra. När en organisation är fullt ut engagerad 

i sin omvärld får de ett bredare perspektiv som underlättar framtida beslutstaganden (Kent & 

Taylor, 2002:26). På så vis handlar engagemang om att involvera och ta hänsyn till berörda 

publiker och intressenter som ett sätt att effektivisera arbetet och förebygga kriser (Kent & 

Taylor, 2002:27).  

 

Bebbington, Brown, Frame & Thomson (2007) förklarar engagemang som en utbildande process 

vilken kan generera i värdefulla insikter (Bebbington et al. 2007:363). Det handlar inte om 

tillrättavisande eller legitimisering av en organisations arbete genom att utnyttja de andra parterna, 

utan det är ett utbyte där man ska ta lärdom och hjälp av varandra, för att nå ett så bra resultat 

som möjligt (Bebbington et al. 2007:364). Likt dialog skapas mer flytande roller vilket i sin tur kan 

leda till att andra grupper än de stora organisationerna får sina röster hörda och ett större 

inflytande. Den makten kan hjälpa i vidare förhandlingar av ansvarstagande som organisationer 

önskas ta. Engagemang utvecklar en tvåvägskommunikation som skapar samförståelse och 

kunskapsutbyte mellan ”den som engagerar” och ”den som blir engagerad” (Bebbington et al. 

2007:358).  

 

Bebbington et al. identifierar olika riktlinjer för att tillämpa dialogiskt engagemang i samhället. De 

innefattar bland annat hur vi ständigt påverkas av det vi upplever, men samtidigt begränsas av de 

tolkningsramar vi är formade utav, samt den makt och kultur som präglar samhället (Bebbington 

et al. 2007:366, 367). Människan glömmer lätt att de sociala strukturerna inte är statiska och 

känner sig därför maktlös gentemot samhället och dess strukturer, vilket speglar människans 

möjlighet till påverkan och förändring. Den dialogiska processen söker att bryta ner den känslan 

och bygga upp förhoppningen av påverkansmöjligheter (Bebbington et al. 2007:366). Det är 

vidare viktigt, sett ur ett dialogiskt perspektiv, att normen för diskurs ska vara heterogen. Tävlan 

om talan har blivit avgörande för den sociala förändringens dynamik. Det behöver skapas 

plattformar för röster som annars blir ohörda (Bebbington et al. 2007:366). Den dialogiska teorin 
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är kopplad till en tro på en samtalande demokrati med mer deltagande institutioner och en 

omstrukturering av de offentliga rummen. Den centrala målsättningen är att framkalla en mer 

kritisk och reflekterande politisk process som bas för den fortgående samhällsdebatten 

(Bebbington et al. 2007:367). Dialoger kräver kunskap och förståelse för hur man influerar och 

påverkar andras tycke och tankar. Som en expert inom området dialog måste man vara kapabel 

till att öppna upp och ta upp frågor i samhällsdebatt. Med dialog vill man bryta upp 

monopoliseringen av expertis och kompetens för att säkerställa tillgängligheten av information 

och förståelsen hos samhället. Experter måste vara uppmärksamma på sina egna begränsningar 

och vara öppna för att lära sig, då det sker ett utbyte där experter också är lärlingar (Bebbington 

et al. 2007:368). 

 

Engagemang för en webbsida bidrar till att man vill besöka den, göra återkommande besök, 

rekommendera den till vänner och/eller bli besviken om den skulle läggas ner (Calder, Malthouse 

& Schaedel, 2009:322). Partier har i alla tider lagt ner mycket tid och resurser på att försöka 

engagera och involvera medlemmar och väljare. Idag bidrar sociala medier med de 

kommunikationsinsatserna. Sociala medier ger oss möjlighet att besöka olika partier, ställa frågor, 

kommentera och rekommendera innehåll genom exempelvis gilla-funktionen på Facebook 

(Stakston, 2011:14). Det möjliggör för partier och organisationer att oberoende av tid och rum, 

sprida sina idéer och på så vis engagera fler (Stakston, 2011:12). 

Dialogskapande online-strategier 

En riktlinje för användandet av sociala medier är att skriva utifrån läsarens perspektiv, att 

använda sig av ord som du och dig istället för utifrån organisationens perspektiv, med ord som vi 

och oss. Genom att använda sig av ordet du tilltalar man läsaren direkt. En dialog behöver ha ett 

tilltal för att bli just en dialog, vilket är en förutsättning för social interaktion (Herbert & Englund 

Hjalmarsson, 2012: 29, 33). Sociala medier är informella, och därför bör man anpassa språket 

efter en informell ton och undvika byråkratiskt språkbruk (Herbert & Englund Hjalmarsson, 

2012:31). 

När ett konto väl är skapat gäller det att vara aktiv och ställa frågor, involvera och engagera gamla 

som eventuella nya väljare, berätta om händelser och aktiviteter som inträffat och som ska 

inträffa (Stakston, 2010:62). Det gäller också att vara uppmärksam och återkoppla till ställda 

frågor och information om tidigare händelser (Stakston, 2010:37) så väl som gratulationer 

(Stakston, 2011:91). Även negativa kommentarer bör besvaras då nonchalant eller icke-

existerande bemötande kan spridas snabbt och till en stor massa, vilket kan skada förtroendet för 
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organisationen eller partiet (Herbert & Englund Hjalmarsson, 2012:51-52). 

 

Sociala medier används ofta till megafonliknande kampanjer (Stakston, 2010:38) vilket gör att 

kanalen inte utnyttjas till dess fulla kapacitet. Därför är det viktigt att ta tillvara på chansen till 

interaktivitet med publikerna. Det gäller därför att regelbundet publicera material med möjlighet 

till interaktivitet men akta sig för att publicera för ofta, då det kan uppfattas som spam (Stakston, 

2010:59). Några online-strategier för digital politisk närvaro är att innehållet ska skrivas med en 

personlig ton, uppdateringar bör göras flera gånger per dag och uppmaningar till kommentarer 

rekommenderas (Sweetser, 2011:296). En strategi inom digital politisk kommunikation handlar 

om att lägga kommunikationen på en informell nivå, exempelvis genom att benämna en politiker 

vid endast förnamn, och visa denne mer tillgänglig. Detta för att sätta en mer personlig prägel på 

kommunikationen. Ett annat sätt är att göra så att kommunikationen, till exempel kampanj-mejl, 

verkar komma direkt från politikern själv (Sweetser, 2011:297). 

Politisk kommunikation i sociala medier 

I samband med ökningen av digitala kommunikationsmöjligheter har public relations börjat gå 

tillbaka till en mer personlig relation till intressenterna (Sweetser, 2011:293). För väljarna har den 

digitala kommunikationen inneburit främjandet av en handling som funnits lika länge som de 

politiska valen - att kunna komma i kontakt med politiker och diskutera med andra väljare 

(Sweetser, 2011:293). Sociala mediers grundfunktion är just att skapa möjligheter för grupper av 

människor att komma i kontakt och utbyta information. Utifrån ett public relations-perspektiv 

handlar sociala medier om hur en organisation kan skapa relationer och värdefulla kontakter med 

sina intressenter (Sweetser, 2011:294). 

 

Enligt Sweetser & Lariscys (2008) studie Candidates Make Good Friends: An Analysis of Candidates’ 

Uses of Facebook, av en politisk kampanj i USA år 2006, framkom det att politikerna fick positiva 

och stödjande kommentarer med vänlig framtoning, men sällan eller aldrig svarade på dessa. 

Stakston instämmer i påståendet att svar sällan ges och liknar det vid att inte svara på direkt tilltal 

(Stakston, 2011:91). Trots att Facebook ger möjlighet till dialog, användes kanalen inte för 

tvåvägskommunikation som relationsskapande i kampanjerna i studien (Sweetser & Lariscy 

2008:175). 

 

Gurevitch, Coleman & Blumler (2009:167) indikerar att relationen mellan massmedierna och 

politiken börjar upplösas för att bytas ut mot de nya medierna. De förr passiva mottagarna blir 
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alltmer aktiva och rollerna mellan sändare och mottagare skiftar, alla blir medskapare (Stakston, 

2010:37). Det handlar om att politikerna ska anpassa sig till de nya förutsättningarna som sociala 

medier medför (Gurevitch, Coleman & Blumler, 2009:168). Demokratiskt sett kan dessa 

omständigheter generera i mer politiskt engagemang (Gurevitch, Coleman & Blumler, 2009:169). 

Dagens politiker tvingas anpassa sig efter den interaktiva publiken och deras förmåga att 

ifrågasätta, utmana och förändra de politiska budskapen (Gurevitch, Coleman och Blumler, 

2009:171). 

 

Stakston (2010) påvisar i sin bok Politik 2.0, vilket är en manual för användning av sociala medier, 

att de sociala medierna är en självklar plattform för partier att skapa medborgarengagemang. Hon 

menar att den traditionella beslutsprocessen måste förflyttas och omformas för att inkludera 

väljarna. Det handlar inte längre om att enbart sprida bestämda budskap utan om en delaktighet 

som skapar ett mervärde för partierna och samhället (Stakston, 2010:37). Sociala medier används 

ofta till ”envägs-kampanjande” trots dess potential. Även i de fall där politiker eller partier 

faktiskt försökt involvera publikerna misslyckas de istället i återkopplingsprocessen. Stakston 

menar att hela den demokratiska processen måste synliggöras och medborgarna måste involveras 

för att skapa engagemang samt vinna väljare och medlemmar (Stakston, 2010:38). 

 

Stakston rekommenderar att politiska partier ska agera transparent, med personlig närvaro, 

dialogiskt och med autenticitet på Facebook (Stakston, 2010:58). Att föra en dialog, svara på 

frågor och diskussioner samt att vara närvarande är tecken som tyder på ett självförtroende och 

en öppenhet som ofta blir väl mottaget, även i sammanhang där tonaliteten är förhållandevis hård 

(Stakston, 2010:59). Tonen, anser Stakston (2010), är därför också en viktig faktor att sätta sin 

egen prägel på beroende på vem man är eller vem man representerar och hur man vill framstå i 

sociala medier. Hon jämför det med de olika samtalstonerna som skiljer sig åt beroende på om 

det är debatt, samtal eller sammanträden (Stakston, 2010:59). 

Stakston menar att det är ytterst aktuellt att befinna sig på sociala medier då det är där 

medborgarna finns numera och där debatten sker. Finns man inte på sociala medier, finns man 

snart inte på agendan och i samhällsdebatten. Nya partier har i större utsträckning anammat de 

nya medier än vad de äldre partierna har. Detta kan komma att resultera i att de äldre partierna 

tappar medlemmar, väljare och förtroende på grund av att de inte anpassat sig till de nya 

kommunikationskanalerna (Stakston, 2010:106). Hon hävdar också att i och med att samtalet och 

samhällsdebatten flyttas från journalisterna direkt till medborgarna blir avståndet mellan 

makthavande politiker och medborgare allt kortare (Stakston, 2010:106). För att undvika plötsliga 
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oplanerade mediedrev bör politikerna därför finnas närvarande för att ta debatten när den direkt 

uppkommer. Vill man nå och informera de oinformerade bör man söka sig till de plattformar där 

de befinner sig (Stakston, 2010:108). 

Svenska politiska partier i sociala medier 

Sociala medier är internetforum där användarna kommunicerar med varandra och själva skapar 

innehållet. Exempel på sociala medier är bloggar, Twitter, Facebook och Linkedin (Herbert & 

Englund Hjalmarsson, 2012:7). Genom sociala medier kan organisationer ha en direkt kontakt 

med sina intressenter, till skillnad från andra mediekanaler som tv, radio och tidningar. De kan 

interagera direkt med intressenterna och få svar (Coombs & Holladay, 2014:26–27). 

 

I den partipolitiska kommunikationen har sociala medier som roll att skapa dialog och bygga 

relationer mellan väljarna och de valda. De nya medierna gör att partierna i allt mindre 

utsträckning behöver förlita sig på journalistiken och istället bygga sina egna 

kommunikationsplattformar och väljarna kan också bli mer aktiva och välja vilka nyheter de vill 

ta del av (Karlsson, Clerwall & Buskqvist, 2013:91, 92). 

 

Tidigare har det varit envägskommunikation via traditionella medier som utgjort grunden mellan 

politiska partier och människor (Karlsson, Clerwall & Buskqvist, 2013:91). Sociala medier skapar 

möjligheter för politiska partier och organisationer att bygga interaktiva relationer med sina 

intressenter (Karlsson, Clerwall & Buskqvist, 2013:89), och partierna anses kunna kommunicera 

dialogiskt med sina väljare (Karlsson, Clerwall & Buskqvist, 2013:93). I Karlsson, Clerwall & 

Buskqvists studie om svenska politiska partiers aktivitet i sociala medier från 2010, framkom det 

att trots att det fanns möjlighet till interaktivitet fanns det en avsaknad av en faktisk dialog med 

väljarna från partiernas håll, och komplexiteten i interaktionen mellan de politiska partierna och 

dess följare var låg (Karlsson, Clerwall & Buskqvist, 2013:105). Därför kommer vi i denna studie 

att studera några svenska partiers kommunikation via sina respektive Facebooksidor under 

valrörelsen 2014.  
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METOD & MATERIAL 

I det här kapitlet kommer vi motivera vårt metodval, urval och redogöra för hur vi gått tillväga 

och genomfört den empiriska delen. 

Kvalitativ innehållsanalys 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud förklarar vikten av passande metodval för att 

besvara de utvalda studiefrågorna (Esaiasson et al. 2012:88). Då vi valt att studera svenska 

politiska partiers kommunikation på Facebook genom att analysera inlägg som de publicerat är 

kvalitativ innehållsanalys en passande metod för vår studie. Genom en sådan metod tittar vi på 

textens sammanhang, delar och helhet (Esaiasson et al. 2012:210). Detta på grund av att vi vill få 

en djupare förståelse för hur de faktiskt kommunicerar, i avseende att skapa relationer och dialog. 

Vi har uteslutit andra metoder som exempelvis intervjuer, då vi inte är ute efter att ta reda på vad 

partierna har för kommunikativa strategier utan vill undersöka hur det faktiskt ser ut i 

verkligheten. En kvantitativ innehållsanalys hade varit ett alternativ om vi exempelvis lagt 

huvudfokus på att ta reda på hur ofta eller frekvent (Esaiasson et al. 2012:198) partierna svarade 

på frågor. 

 

Vår studie är beskrivande i bemärkelsen att den skildrar verkligheten (Esaiasson et al. 2012:136). 

Vår intention är att beskriva huruvida Sveriges fyra största politiska partier använder sig av ett 

relationsbyggande och dialogskapande sätt att kommunicera, för att därefter ställa de mot 

varandra och jämföra om och hur de skiljer sig åt ur ett kommunikativt perspektiv. Då vi vill göra 

en beskrivande samt en jämförande studie är det intressant att ha ett urval av partier som skiljer 

sig åt i flera bemärkelser.  

Urval 

Vi har valt att analysera kommunikationen på Facebooksidorna tillhörande de fyra största 

riksdagspartierna. Med de största partierna menar vi de med flest antal röster i senaste valet. I 

valet 2014 vann Socialdemokraterna då de fick 31 %. Moderaterna fick 23 %, 

Sverigedemokraterna 13% och Miljöpartiet 7% av rösterna (www.val.se, 2014). Partierna 

representerar olika politiska åsikter på höger-vänster skalan. Socialdemokraterna och Moderaterna 

är både äldre och större partier med stora kampanjbudgetar, medan Sverigedemokraterna och 

Miljöpartiet är nyare i riksdagen och har dessutom mer begränsade budgetar (Nord, 2013:58). 

Traditionella medier kräver stora resurser medan de sociala medierna är ett billigt alternativ som 
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kan hjälpa ett parti att få en enorm räckvidd (Stakston, 2010:61). Vårt urval representerar därmed 

flera olika typer av partier i både etableringsålder, resurser och politisk inriktning. När man gör 

urvalet till en kvalitativ studie är det bra om urvalet görs strategiskt och innehåller så många olika 

egenskaper som möjligt, då metoden ska resultera i ett begrepp om en företeelse (Eneroth, 

1984:187). Vi har valt att titta på kommunikationen som de politiska partierna bedriver på 

kanalen Facebook, eftersom det är den mest använda sociala medie-kanalen i Sverige. Det finns 

hela 4,9 miljoner konton registrerade på sajten (www.nationalencyklopedin.se, 2014). Då ungefär 

halva Sveriges befolkning finns att nå där anser vi att det är den mest passande kanalen att utföra 

studien på. 

Tidsperiod 

Den tidsperiod vi valt att avgränsa vår studie till är tre veckor före valet, och fram till och med 

valdagen, 25 augusti - 14 september. Valrörelsen startar den här perioden och i Karlsson, Clerwall 

& Buskqvist studie från 2010 finns indikationer på att partiernas arbete med sociala medier inte 

drar igång förrän strax före valet (Karlsson, Clerwall & Buskqvist, 2013:99) vilket gör att vi anser 

att den perioden känns mest relevant för vår studie. 

Analysenheter 

Studiens analysenheter är huvudinlägg med tillhörande kommentarer från respektive partis 

officiella Facebooksida. Varje inlägg med tillhörande kommentarer räknar vi alltså som en och 

samma analysenhet, eftersom vi vill se till flödet i kommunikationen då det är dialogen vi är 

intresserade av. Vi analyserar alltså inte varje kommentar för sig. 

 

De inlägg som ingår i studien är bara de som partierna själva skrivit. Vi har således valt bort de 

huvudinlägg som exempelvis bara är en notis om att partiet har bytt bakgrundsbild eller 

uppdateringar som sker automatiskt av Facebook och partiet inte aktivt skrivit. Vi analyserar inte 

eventuella bilder i inläggen och inte heller text som finns på dessa bilder, utan bara texten som är 

skriven direkt i inläggen.  

 

Under studiens utvalda tidsperiod visades totalt 76 inlägg som vi analyserar, varav 12 från 

Moderaterna, 13 från Socialdemokraterna, 17 från Sverigedemokraterna och 34 från Miljöpartiet. 
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Analysverktyg 

För att kunna svara på det övergripande forskningsproblemet som studien handlar om, har vi 

konkretiserat det till ett antal mer specifika frågor (Esaiasson et al. 2012:214). Dessa frågor, i form 

av ett frågeformulär, utgör vårt analysverktyg. Frågeformuläret används som styrdokument för 

studien då den tydliggör vad det är vi faktiskt letar efter (Esaiasson et al. 2012:137). Vi utformade 

frågeformuläret utifrån vårt syfte och våra frågeställningar, samt de teorier vi baserat vår studie 

på. Frågorna ställs till våra analysenheter, det utvalda materialet, och svaret på frågorna ska sedan 

utgöra resultatet på forskningsproblemet (Esaiasson et al. 2012:215-216). Vi har utformat öppna 

frågor då vi varken kunde eller ville kategorisera svaren i förhand. Genom att ha ett öppet 

förhållningssätt till frågorna i analysverktyget låter vi istället svaren avgöra resultatet (Esaiasson et 

al. 2012:217).  Se bilaga 1 för att ta del av frågeformuläret.  

Genomförande 

Vi började analysen med att spara ner alla inlägg enligt vårt urval. Därefter testade vi det 

utformade frågeformuläret var för sig på några olika inlägg för de fyra utvalda partierna för att 

sedan kontrollera att vi hade tolkat dem lika. På de frågor som skiljde sig i svaren diskuterade vi 

och förtydligade instruktionerna i frågeformuläret, och testade det därefter ytterligare en gång. 

När vi påbörjade den riktiga analysen analyserade vi alla inläggen var för sig, och vid 

tveksamheter tog vi upp och diskuterade tillsammans hur vi tolkade inlägget eller kommentaren.  

 

Vi tittade först närmare på huvudinlägget, och gjorde sedan en övergripande analys av hur partiet 

hanterar kommentarer, om de svarar på frågor, om de är närvarande och om de använder någon 

särskild ton i deras texter. När vi gått igenom alla inlägg och kommentarer gjorde vi en 

sammanfattning för varje parti och noterade vilka mönster vi kunde se. Därefter började vi skriva 

resultatet och analysen. I den delen presenterar vi varje parti var för sig för att sedan övergå till en 

jämförande analys av om och hur de olika partierna skiljer sig åt eller är lika. 

Metoddiskussion 

Då vi utfört en kvalitativ innehållsanalys som är en tolkande metod, finns det en risk för subjektiv 

tolkning. För att försöka minska den risken har vi först tolkat analysenheterna var och en för sig, 

sedan jämfört resultaten och då diskuterat om vi fått olika resultat. Vid första testet märkte vi att 

vi tolkat några av frågorna olika, trots att vi hade diskuterat dem innan. Därför förtydligade vi 

instruktionerna till frågorna för att öka studiens intersubjektivitet. Intersubjektivitet innebär att 
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flera forskare oberoende av varandra ska kunna genomföra studien för att sedan komma fram till 

liknande tolkningar och resultat (Esaiasson et al. 2012:25). 

 

Esaiasson et al. (2012) betonar även att utformningen av analysverktyget är viktigt eftersom det 

kan vara avgörande för studiens validitet (Esaiasson et al. 2012:216). När vi skapade våra frågor 

till analysverktyget utgick vi ifrån studiens frågeställningar och de valda teorierna. Vi försöker 

därigenom stärka studiens validitet vilket handlar om att den empiriska undersökningen stämmer 

överens med den teoretiska nivån och att mäta det man påstår att man mäter (Esaiasson et al. 

2012:57). 

 

För att studien ska vara öppen för granskning och insyn har vi sparat ner allt material från våra 

analysenheter genom att göra skärmdumpar, då inlägg kan försvinna från Facebook, eller tas bort. 

Vi bifogar även vårt analysverktyg för att tillgodose kravet på genomskinlighet. Studier bör vara 

forskaroberoende och öppen för insyn och granskning för de som önskar replikera den 

(Esaiasson et al. 2012:25). 

 

Facebook är i ständig förändring vilket är en begränsande faktor för vår studie då inlägg och 

kommentarer kan ha kommit att försvinna innan vi påbörjade vår analys. Materialet samlades in 

den 25 november, alltså mer än två månader efter valet. Facebook kanske inte visar alla inlägg i 

efterhand, vissa inlägg kan ha tagits bort, vilket kan vara ett reliabilitetsproblem. Eftersom 

partierna har möjlighet att ta bort kommentarer, vilket inte är något vi kan kontrollera, kan det 

ses som en begränsning av studien, men vi anser inte att det är en begränsning som på något 

allvarligt sätt påverkar denna studie.  
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RESULTAT & ANALYS 

Här presenterar vi resultatet och analysen av studien. Vi börjar med att gå igenom varje parti för 

sig, därefter presenterar vi en jämförande analys mellan partierna. 

Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna använder ett informellt språk i sina huvudinlägg. De använder sig inte av 

byråkratiska ord. Partiet använder sig av orden vi och du i många av inläggen. Under de här tre 

veckorna innan valet har inläggen som partiet publicerat främst handlat om att sprida information 

om partiet och dess politik. Flera av inläggen är utformade med retoriska frågor som svarar på 

deras politiska frågor. Nedan följer ett exempel på ett inlägg med du- och vi -språk, med flera 

frågor som uppfattas som retoriska, något som partiet inte verkar förvänta sig få svar på i 

kommentarerna. 

 

Vartannat barn som föds idag kommer att bli 100 år. På söndag väljer du vilket Sverige de växer upp 

i. Går de i en skola i kris, eller i en skola där alla barn blir sedda? Börjar de sitt vuxna liv i 

arbetslöshet, eller får de vara med och göra nytta? Blir de gamla i en välfärd som präglas av vinstjakt, 

eller av omtanke? Dags för förändring. På söndag gör vi det möjligt. 

                                                                                           (Socialdemokraterna, 10 september 2014) 

Partiet har ofta en allvarlig ton i sina inlägg, där de bland annat informerar om deras politiska 

ståndpunkt. Inlägget ovan kan upplevas ha en hotfull tonalitet genom att de ställer olika alternativ 

emot varandra som syftar till att lyfta deras politik. Syftet med detta kan vara att inge en känsla av 

att om väljarna inte röstar på dem, bidrar man till ett sämre samhälle. Utöver det kan vi se tecken 

på att partiet syftar till att skapa gemenskap genom att de bland annat skriver “Så skapar vi ett 

bättre Sverige. För alla.” (Socialdemokraterna, 2014). I flertalet inlägg uppmanar de väljarna att 

engagera sig i bemärkelsen att rösta, men endast vid ett tillfälle uppmanar partiet läsarna att 

kommentera. Partiet verkar inte ha för avsikt att uppmana sina följare att kommentera då de inte 

ställer några direkta frågor som är ämnade att svara på, och de heller inte frågar om följarnas 

åsikter. 

 

Idag väljer Sverige riktning för de kommande fyra åren. Det är din röst som avgör. Vi svarar gärna 

på frågor under dagen från dig som är osäker - så ställ dina frågor här. […] 

                                                                                          (Socialdemokraterna, 14 september 2014) 
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Socialdemokraterna närvarar inte mycket bland kommentarerna. De förekommer ett fåtal gånger 

i kommentarstrådarna, där de svarar på frågor, positiva kommentarer, kritik och missnöje. Det 

var dock endast ett fåtal gånger som de besvarade en följdfråga ställd till dem. När de väl svarar, 

är svaren ofta sakliga och tydliga men med en viss tendens till “pajkastning“ mot 

högerregeringen. 

 

Hej Helene! Högerregeringen har konstruerat en sjukförsäkring som tar sin utgångspunkt i att om 

människor bara blir tillräckligt fattiga kommer de inte att vara sjuka. Det tänker vi ändra på! Vi vill 

höja taket i sjukförsäkringen och dessutom ta bort den bortre tidsgränsen. // Ayan 

                                                                                               (Socialdemokraterna, 27 augusti 2014) 

De besvarar alltid kommentarerna som enskilda individer å partiets vägnar. De är däremot nästan 

enbart direkta frågor eller kommentarer riktade till partiet som de besvarar. Det var endast i två 

inlägg som de faktiskt svarade på en fråga som inte var direkt ställd till dem. Inte en enda gång 

ställer partiet en fråga i kommentarsfältet på eget bevåg, för att skapa en dialog eller diskussion. 

 

Sammanfattningsvis handlar en stor del av Socialdemokraternas kommunikation på den egna 

Facebooksidan om informationsspridning och att bilda opinion. Det kan därför till största del ses 

som envägskommunikation med uppmanande till engagemang genom att rösta. 

Moderaterna 

Moderaterna använder sig av ett informellt språk i sina huvudinlägg. Deras inlägg är nästintill 

aldrig skrivna i du- och vi-form, utan texten är snarare rent informationsmässig. Inläggen är 

utformade med en positiv ton där partiet framhäver deras egen politik och mål. 

 

2 000 nya studentbostäder i Kista tillsammans med två nya tunnelbanestationer och 10 000 nya 

bostäder i Barkaby. Flera delar av  # sverigebygget          i Stockholm  # jobbvalet          

                                                                                                     (Moderaterna, 11 september 2014) 

Under de tre veckorna innan valet förekommer det inte någon uppmuntran till väljarna att ställa 

frågor eller delge sina åsikter. De uppmanar heller inte sina följare att engagera sig, utan påpekar 

endast i ett inlägg att “valet är ditt” (Moderaterna, 2014). Partiet visar således inte något intresse för 

sina följare, och verkar inte vara intresserade av att veta vad de tycker. Inläggen är utformade som 
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envägskommunikation. Partiet länkar vid några tillfällen i inläggen, och då handlar det om 

information om partiet, varav två av länkarna är till tidningar. 

När de nämner politiker i inläggen benämns de med både för- och efternamn. Partiledaren 

Fredrik Reinfeldt är ofta förekommande i inläggen och ett inlägg som publicerats är dessutom 

utformat med Fredrik Reinfeldt som avsändare. I övriga inlägg står partiet som avsändare då det 

inte framgår något annat. 

 

Moderaterna visar lite närvaro bland kommentarerna på den egna Facebooksidan. De svarar 

nästintill aldrig på de kommentarer som skrivs. Det visar på väldigt lite intresse för publiken. 

Endast två kommentarer från Moderaterna hade publicerats i kommentarsfältet, varav den ena 

svarar på var partiet står i en politisk fråga. Vid de tillfället besvarade de även en följdkommentar 

som uppkom efter svaret som partiet gav. Svaren var tydliga och sakliga samt transparenta då de 

var ärliga och öppna med problem i frågan. 

 

Vi har uppmärksammat att det kan finnas ett problem där, inte bara för personliga assistenter, utan 

också för fler yrkesgrupper med samma typ av långa pass. Också det är något som utreds just nu. Vi 

kan tyvärr inte svara på hur resultatet av den utredningen kommer att bli, men det ses i alla fall över. 

Mvh Moderaterna 

                                                                                                           (Moderaterna, 29 augusti 2014) 

För Moderaterna tycks det vara viktigt att deras kommunikation på Facebooksidan handlar om 

deras politik och vad de vill göra. De uppmanar inte till engagemang eller interaktivitet, och 

svarar i princip aldrig på kommentarer vilket visar att de använder sig av envägskommunikation. 

Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraternas huvudinlägg är till största del utformade med ett informellt språk. Du- och 

vi-formen används sparsamt av partiet. De gånger som vi-formen förekommer är det i betydelsen 

vi som parti och inte vi tillsammans. Partiet är alltid avsändaren av inläggen men de benämner 

partiledaren Jimmie Åkesson ofta och med för- och efternamn. 

 

Nu anmäler vi både SVT och regeringskansliet för deras behandling av Jimmie Åkesson i samband 

med SVT:s partiledarutfrågning tidigare i veckan. SD2014! 

                                                                                            (Sverigedemokraterna, 30 augusti 2014) 
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Sverigedemokraterna ställer inga direkta frågor till sina följare. De frågor som förekommer är 

retoriska frågor som snarare verkar syfta till att följarna ska “tänka efter” än besvaras. Partiet visar 

på så vis aldrig något intresse i vad väljarna har för åsikter eller frågor, då detta inte efterfrågas. 

Det är endast vid ett tillfälle de vädjar till återkoppling från väljarna. Då i samband med 

affischering av en annonskampanj, angående eventuella skador på valaffischerna. 

 

Partiet länkar ofta i inläggen och då ofta till tidningsartiklar som handlar om partiet. Vid två 

tillfällen länkar de till artiklar som inte är direkt kopplade till partiet, men som de använder som 

stöd till deras politiska ställningstaganden. Tillhörande inlägget nedan fanns en länk till en 

nyhetsartikel om händelsen. 

 

Det är dags att vi på riktigt tar tag i problemen i våra förorter. Natten till idag kastades brandbomber 

mot gamla polisstationen i Rinkeby, bilar sattes i brand och räddningstjänsten utsattes för 

stenkastning. Rösta för förändring, på riktigt den 14:e september. 

                                                                                              (Sverigedemokraterna, 25 augusti 2014) 

Sverigedemokraterna svarar totalt endast på två kommentarer av de inlägg som analyserats. De 

kommentarer partiet har valt att svara på handlar om avsaknaden av affischer vid tidigare nämnda 

annonskampanjen och svaret de ger är således sakligt och neutralt. Partiet ställer själva inga frågor 

i kommentarsfältet, de finns inte med i diskussionen och svarar inte på några följdfrågor. 

Avsändaren i de kommentarer som funnits är partiet, då inget namn angetts. 

Mestadelen av Sverigedemokraternas inlägg är utformade som envägskommunikation. Det enda 

sätt de interagerar med väljarna är genom att uppmana till att rösta. Flertalet inlägg handlar om 

hur de positionerar sig i samhällsfrågor som står på agendan. Partiledaren har en tydlig roll i 

partiets kommunikation som de sänder ut. 

Miljöpartiet 

Språket i inläggen är informellt och kan inge en ungdomlig känsla. Du och vi är ofta 

förekommande i inläggen, både i benämningen vi tillsammans men också vi som parti. De 

kombinerar en ledig och skämtsam tonalitet med en mer allvarsam. 
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BAGDAD BOB FLYGER - SE AVSNITT 3 I MP:S VALREALITY! 

Gustav Fridolin drar en rap och Åsa Romson tränar inför kvällens debatt med hjälp av en tjock-tv 

och en fejkad Fredrik Reinfeldt. Väl framme blir Åsa visserligen dissad av Expressen men hissad av 

Göran Hägglund. Och Bagdad Bob flyger! Diskutera avsnittet direkt här i kommentarsfältet! […] 

                                                                                                        (Miljöpartiet, 4 september 2014) 

Miljöpartiet antar en aktiv roll på deras Facebooksida. De visar intresse till väljarna och deras 

åsikter genom uppmaning att ställa frågor, diskutera och kommentera inläggen. Det förekommer 

även frågor som tolkas som mer retoriskt formulerade, och verkar inte syfta till att direkt fråga 

följarna utan mer starta en tankegång. 

 

VALETS VIKTIGASTE 60 SEKUNDER. Se Grön Ungdoms film om vad valet egentligen 

handlar om. Vi är  # redoför         en grön, antirasistisk och jämställd framtid. Är du? Dela vidare! Och 

berätta vad du tycker bland kommentarerna. […] 

                                                                                                      (Miljöpartiet, 25 augusti 2014) 

Politikerna i partiet benämns ofta med för- och efternamn men förekommer även med endast 

förnamn. I inläggen brukar även språkrören vara taggade, för väljarna att besöka och kontakta. 

Länkar i inläggen är ofta förekommande och alltid relaterade till partiet. I fler än hälften av alla 

publicerade inlägg främjar de för tvåvägskommunikation med uppmanande till engagemang i 

form av att delge sina åsikter men också uppmaningar till att gå och rösta. I resterande inlägg rör 

det sig om en hel del envägskommunikation och informationsspridning.  

 

I kommentarsfältet är partiet i princip alltid närvarande, undantaget ett inlägg där partiet inte alls 

förekom bland kommentarerna. I vissa fall svarade de på runt 100 kommentarer, medan de i 

andra fall endast svarade på några få. Det var ingen särskild typ av kommentarer som besvarades 

mer än andra, utan Miljöpartiet svarar på frågor, kritik, beröm och anklagelser. De svarar ofta 

sakligt, är tydliga och länkar vidare till mer information. Partiet är transparent i svaren på 

kommentarerna, när de exempelvis inte har svar på en fråga erkänner de det. De påpekar att de 

förstår följarnas tankar och de tackar för väljarnas stöd vid kommentarer om röstning. Partiet 

finns med i kommentarsfältet och diskussionen som pågår där. De svarar på följdfrågor och det 

förekommer att partiet ställer frågor/motfrågor till följarna i kommentarsfältet. I de allra flesta 

fall fungerar partiet som avsändare i kommentarerna, men vid något tillfälle förekommer det att 

en partimedarbetare skrivit under med sitt namn. I ett huvudinlägg under valdagen kunde man 

ställa frågor som besvarades av Gustav Fridolin, Maria Wetterstrand samt Per Bolund, från deras 

personliga Facebook-konton. 
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Sammanfattningsvis uppmanar Miljöpartiet sina väljare att diskutera, och kommentera. De 

besvarar kommentarer och finns med i diskussioner i kommentarstrådarna. Det här är tecken på 

att partiet vill ha en dialog med sina läsare, och främjar för en tvåvägskommunikation. 

Jämförande analys av partiernas kommunikation på Facebook 

Språk och tonalitet 

Alla fyra partier som ingick i undersökningen använder sig av ett informellt språk på deras 

Facebooksida. Eftersom sociala medier i sig är ett informellt medium bör språket anpassas 

genom att använda en informell ton och undvika byråkratiskt språkbruk (Herbert & Englund 

Hjalmarsson, 2012:31). Partiernas användande av orden du och vi skiljer sig åt från varandra. 

Medan Miljöpartiet och Socialdemokraterna använder sig av du- och vi-formen i många inlägg är 

Sverigedemokraterna mer sparsamma med de uttrycken och hos Moderaterna förekommer de 

nästan aldrig. Med vi-formen i betydelsen vi tillsammans skapas en gemensamhetskänsla. Här är ett 

exempel från Socialdemokraternas Facebooksida: 

Dags för förändring. På söndag gör vi det möjligt. 

                                                                                           (Socialdemokraterna, 10 september 2014) 

Gemenskapen kan återkopplas till mutuality som är en av de fem beståndsdelarna i dialogens 

uppbyggnad och handlar om bandet och relationen mellan en organisation och dess publik (Kent 

& Taylor, 2002) vilket är något som ofta syns hos Socialdemokraterna. Genom användande av 

du-formen tilltalar man läsaren direkt. Ett tilltal är grunden för en dialog, vilket är en förutsättning 

för social interaktion (Herbert & Englund Hjalmarsson, 2012:29, 33). Detta är tydligast 

förekommande hos Miljöpartiet, då de exempelvis skriver “vad tycker du?” eller “berätta vad du 

tycker” i flertalet inlägg. Genom att ställa sådana frågor utvecklas en tvåvägskommunikation som 

genererar i ett kunskapsutbyte mellan organisation och publik (Bebbington et al. 2007:358).  

 

Det är en viktig faktor att sätta en personlig prägel på tonen i kommunikationen beroende på hur 

man vill framstå i sociala medier (Stakston, 2010:59). Vid analysen av de fyra partierna går det att 

urskilja olika tonaliteter hos varje parti. Miljöpartiet använder sig av en ungdomlig ton, med ord 

som exempelvis “dissa” och “drar en rap”. De kombinerar allvarsamma texter med mer lediga och 

skämtsamma. Sverigedemokraterna är relativt allvarliga i sin ton när det handlar om 

samhällsproblem, och i de flesta andra inlägg håller de en mer positiv ton, där bland annat smileys 

förekommer.  



 22

Socialdemokraterna har, precis som Sverigedemokraterna, en allvarlig ton, medan Moderaternas 

ton är mer neutral och informativ. 

 

Vid benämnande av politiker i inläggen som publicerats skriver partierna genomgående ut hela 

politikernas namn, i de inlägg där de nämns. Miljöpartiet har vid några undantag valt att benämna 

deras egna politiker vid endast förnamn. Detta sätter en mer personlig prägel på inläggen och ger 

en mer informell känsla (Sweetser, 2011:296). Socialdemokraterna har valt att avsluta deras svar 

på kommentarer med avsändarens förnamn, det vill säga personen som svarat på kommentaren, 

vilket också bidrar till ett mer personligt bemötande. De andra partierna svarar inte med någon 

personlig signatur, utan svarar för hela partiet. Miljöpartiet har i ett inlägg, under valdagen, 

uppmanat väljarna till att ställa frågor till politikerna. I det kommentarsfältet har politikerna själva 

svarat på frågorna från deras personliga Facebook-konto. Även det här bidrar till en personligare 

prägel och närvaro, vilket är en strategi för att få en närmare och bättre relation till väljarna 

(Sweetser, 2011:297) som i sin tur kan leda till en högre engagemangsnivå från väljarna. 

Länkar 

Hos alla partier förekommer länkar i huvudinläggen. De hänvisar exempelvis till mer information 

om deras partipolitik, till deras egna hemsidor och kanaler, och ibland till nättidningar där partiet 

eller dess politiker förekommer. Detta ger läsaren som är intresserad av partiet, mer information. 

Sverigedemokraterna länkar däremot vid två tillfällen till externa sidor, som inte är direkt 

kopplade till partiet, utan till artiklar med pågående samhällsproblem, vilket kan vara till nackdel 

för partiet. Kent & Taylor (1998) nämner en riktlinje för dialogisk kommunikation, the rule of 

conservation of visitors, där de påpekar att avsändarens ska vara aktsam i användandet av länkar som 

leder bort från sin sida på grund av risken att läsaren inte kommer tillbaka (Kent & Taylor, 

1998:330). 

Huvudinlägg 

För att engagera gamla som nya väljare bör partierna aktivt uppdatera innehållet med frågor, 

information om händelser och aktiviteter samt återkoppla till väljarna och det tidigare upplagda 

innehållet (Stakston, 2010:37, 62). Sverigedemokraterna uppdaterade Facebooksidan med ett 

flertal framtida aktiviteter för väljarna att ta del av. De återkopplade även till inlägg om tidigare 

händelser och aktiviteter som skett.  
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Under gårdagens utfrågning av Jimmie Åkesson tog SVT bland annat upp vårt förslag om 

reformerad a-kassa. Kostnadsberäkningen kopplad till den förändringen vi föreslår, ifrågasattes 

genom en hänvisning till ett dokument från regeringskansliet. […] 

                                                                                        (Sverigedemokraterna, 27 augusti 2014) 

 

Nu anmäler vi både SVT och regeringskansliet för deras behandling av Jimmie Åkesson i samband 

med SVT:s partiledarutfrågning tidigare i veckan. […] 

                                                                                        (Sverigedemokraterna, 30 augusti 2014) 

Alla partier uppdaterade regelbundet sina Facebooksidor och kompletterade med nytt innehåll, 

vilket är en riktlinje för att besökare ska komma tillbaka (Kent & Taylor, 1998:329). För att skapa 

dialog, och inte envägskommunikation, behöver partierna även publicera material med möjlighet 

till interaktivitet (Stakston, 2010:59). Ett sätt att främja för dialog och interaktivitet på sociala 

medier är att ställa frågor till publikerna. Varken Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna eller 

Moderaterna ställer några direkta frågor i deras huvudinlägg, ämnade för väljarna att svara på. De 

frågor som ställs är retoriska i betydelsen att de vill framkalla en tankeställare, med undantag för 

ett inlägg publicerat av Socialdemokraterna. De uppmanar inte till några kommentarer, frågor 

eller diskussioner och ber inte om några åsikter. Det tyder på att de inte är intresserade av att 

skapa dialog eller höra väljarnas åsikter och tankar. Dialog handlar i mångt och mycket om att 

konsultera publikerna i frågor som rör dem (Kent & Taylor, 2002:27). Till skillnad från de andra 

partierna använder Miljöpartiet sig av en kommunikation där de valt att ställa frågor och bjuder in 

till diskussion. Ett sådant agerande är mer etiskt då det bidrar till en mer jämlik relation och ger 

alla en chans att uttala sig (Kent & Taylor, 2002:24, 33).  

Kommentarer 

Dialogic loop är en riktlinje för dialogisk kommunikation på internet. Det innebär att det bör finnas 

möjlighet för publiker att komma med feedback (Kent & Taylor, 1998:325-326), vilket är en 

möjlighet som sociala medier skapar. Men det kräver också ett engagemang från avsändaren, 

något Kent och Taylor (2002:29) kallar commitment, att besvara frågor och önskemål från läsaren. 

För att skapa engagemang hos väljarna gäller det att anstränga sig och vara aktiva genom hela 

processen (Kent & Taylor, 2002:26). Det räcker inte med att enbart främja för dialog i 

huvudinlägget utan partiet behöver även återkoppla och visa sina närvaro och deltagande bland 

kommentarer och frågor som kan uppkomma. Miljöpartiet svarar på kommentarer och frågor 

som uppkommer samt rådfrågar väljarna personligen hur de tycker att problemet ska lösas. 

Genom att de har väljarnas intresse i åtanke bidrar de till en mer jämlik status mellan väljare och 
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politiska partier (Kent & Taylor, 2002; Buber, 1970; Botan, 1997). Resultatet visade att 

Moderaterna och Sverigedemokraterna inte ägnade tid åt att besvara kommentarer, då de endast 

besvarat ett fåtal under den valda tidsperioden. Socialdemokraterna besvarade fler kommentarer, 

men fortfarande väldigt få i kontrast till det totala antalet kommentarer under inläggen. Här var 

Miljöpartiet betydligt mer aktiva och de besvarade följdfrågor, ställde egna frågor och fanns 

närvarande i pågående diskussioner i kommentarstrådarna. Här följer två exempel som belyser 

hur Miljöpartiet bjuder in till dialog genom att ställa frågor i kommentarsfältet och besvara 

negativa kommentarer: 

 

Det finns absolut saker vi behöver utveckla med vår landsbygdspolitik. Hur vill du se till att hela 

Sverige kan bli miljövänligt? Vi har inte tid att vänta, men lyssnar gärna på nya förslag om hur en 

omställning kan ske. 

                                                                                                 (Miljöpartiet, 10 september, 2014) 

 

Hej Inger! Det stämmer inte. Vår höjning innebär 71 öre mer/litern. Bensinen kostar inte direkt 71 

öre idag…;) På www.bensinskatt.se kan du räkna på det och se hur vi vill använda pengarna. 

                                                                             (Miljöpartiet, 12 september 2014) 

Politisk pr handlar om tävlan om att vinna ett val med hjälp av kortsiktiga strategier. Fokus ligger 

i första hand inte på att bygga långsiktiga bra relationer med väljarna för att vinna förtroende 

(Ledingham, 2011:243-244). Genom att istället involvera och ta hänsyn till publikerna kan de 

effektivisera arbetet och nå värdefulla insikter (Kent & Taylor, 2002:27; Bebbington et al. 

2007:363). Resultatet visar att alla partierna uppmanar sina väljare att gå och rösta, vilket är en 

kortsiktig strategi. Miljöpartiet är det partiet som tydligast tillämpar relationsbyggande till pr-

arbetet genom att de är det enda partiet som på riktigt verkar involvera och ta hjälp av väljarnas 

åsikter och ser ut att inse värdet av goda relationer.  

Vi förstår ditt perspektiv på retoriken. Har du något tips på hur vi kan lyfta de strukturella 

problemen utan att skuldbelägga individer? Klimatförstöringen är ju ingen individs fel, så på något 

sätt måste vi prata om strukturer. 

                                                                                                      (Miljöpartiet, 6 september 2014) 

 

Hej Jimmy, intressant idé! Skicka den gärna till info@mp.se så skickar vi vidare den till våra 

energipolitiker. 

                                                                                                      (Miljöpartiet, 9 september 2014) 
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Som Kent och Taylor (1998) påpekar, behöver inte alla parter i en dialog vara av samma åsikt. 

Negativa kommentarer bör besvaras eftersom de annars kan resultera i en snabb spridning av 

dåligt rykte (Herbert & Englund Hjalmarson, 2012:51-52). Även gratulationer och beröm bör 

uppmärksammas för att stärka relationen och visa uppskattning (Stakston, 2011:91). Miljöpartiets 

kommunikation på Facebook handlar om att hålla en öppen diskussion och att lära av varandra, 

då de frågar sina väljare vad de tycker. Bebbington et al. (2007) betonar att experter måste vara 

öppna för att skifta i rollen mellan expert och lärling, vilket är något Miljöpartiet tillämpar. 

Genom att uppmana till engagemang skapas en förhoppning om påverkansmöjligheter i 

verksamheten och det möjliggör tillfällen för röster som annars blir ohörda (Bebbington et al. 

2007:366). Så här kan ett sådant inlägg se ut: 

Hej Lina! Tack för pepp! Vi tycker att det är viktigt med mer dialog i politiken och vill att det ska 

vara lättare för människor att komma i kontakt med politiker.:) 

                                                                                                    (Miljöpartiet 1 september, 2014) 

Miljöpartiet verkar ha som målsättning att skapa en mer samtalande och deltagande demokrati 

vilket handlar om att framkalla en mer kritisk och reflekterande politisk process för 

samhällsdebatten (Bebbington et al. 2007:367). En negativ aspekt med dialog kan vara att göra sig 

för sårbar, även identifierat som vulnerability av Kent och Taylor (2002). Att dela med sig av 

information, tankar och åsikter innebär en risk för manipulation men är samtidigt en 

förutsättning för att skapa djupare och godare relationer (Kent & Taylor, 2002:28). Miljöpartiets 

språkrör Gustav Fridolin utsätter sig för en sådan risk när han i ett svar på en kommentar tar upp 

situationer från sitt privatliv. Att vara öppen och personlig genererar i en samhörighetskänsla som 

inte är en självklarhet att få gentemot högt uppsatta politiker. 

Känner igen dina tankar. Är själv uppväxt med en mor som hade en funktionsnedsättning som 

krävde assistans och rullstol för att hon skulle kunna leva ett fungerande liv. […] 

                                                                     (Gustav Fridolin Miljöpartiet, 14 september 2014) 

Sammanfattningsvis kan vi se både likheter och olikheter partierna emellan. Miljöpartiet skiljer sig 

från de andra partierna i bemärkelsen dialogskapande och engagerande då de ber om åsikter, 

finns närvarande i kommentarsfältet samt kommunicerar med väljarna. Resterande partier verkar 

snarare använda sig av envägskommunikation trots sociala mediers möjligheter till dialog.  
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SLUTSATSER & SLUTDISKUSSION 

I det här kapitlet presenteras slutsatserna som svarar på studiens frågeställningar. Därefter följer 

en slutdiskussion. I studien undersöker vi hur politiska partier kommunicerar på Facebook, 

huruvida de skapar dialog och deltar i diskussioner med väljarna samt om de uppmanar till 

engagemang. 

Slutsatser 

En av frågeställningarna i vår studie fokuserade på hur de olika partierna kommunicerar med sina 

följare. Partierna i denna studie har både likheter och skillnader i hur de kommunicerar. Utifrån 

undersökningen såg vi att alla partier som ingick i studien använder sig av ett informellt språk i 

kommunikationen på Facebook. Partierna skriver på ett sätt som gör det förståeligt för gemene 

man och de använder sig inte av särskilt många politiska termer eller ett byråkratiskt språk. Inom 

pr-litteraturen betonas ofta vikten av hur ett parti kommunicerar eller med andra ord vilket språk 

som används eftersom det påverkar hur läsaren uppfattar avsändarens intentioner (Sweetser, 

2011; Stakston, 2010).  

 

En annan rekommendation är att tilltala läsaren direkt genom att använda orden du och vi 

eftersom det skapar en personligare kontakt och något som inkluderar läsaren i 

kommunikationen samt är en förutsättning för dialog och social interaktion (Herbert & Englund 

Hjalmarsson, 2012:29, 33). Ordet vi förekommer i relativt ofta hos Socialdemokraterna och 

Sverigedemokraterna men då ofta i form av vi i partiet och inte vi tillsammans. Ordet du 

förekommer sällan hos Sverigedemokraterna. Ett parti som inte använder sig av orden vi eller du 

är Moderaterna. De verkar istället endast använda Facebooksidan som en kanal för att sprida 

deras budskap och politik. Miljöpartiet och Socialdemokraterna är de partier som frekvent 

använder termen du i inläggen. Miljöpartiet gör ofta detta i samband med uppmaningar och 

frågor som ställts i inläggen. Uppmaningarna kan handla om att följa dem på deras Youtube-

kanal, se deras filmer och klipp som de medverkar i eller att kommentera och diskutera i 

kommentarsfältet. På så vis främjar de för dialog med deras läsare och visar ett intresse för dem 

och deras åsikter. Hos resterande partier förekommer i princip aldrig den typen av uppmaningar 

och direkta frågor i inläggen. De fokuserar mer på att uppmana till röstning och 

opinionsbildning. 

 

I studien undersöktes förekomsten av dialog och interaktivitet i kommentarsfälten. Dialog och 

interaktivitet är en förutsättning för relationsskapande (Kent & Taylor, 2002; Buber, 1970; Botan, 



 27

1997; Kelleher, 2009). Det framkom att skillnaderna mellan partierna var stora. Medan 

Moderaterna och Sverigedemokraterna endast publicerade ett fåtal kommentarer under hela 

valrörelsen, var Socialdemokraterna något mer aktiva. Miljöpartiet utmärkte sig från de andra 

partierna genom att de kommenterade under i princip alla deras inlägg. Det rörde sig om svar på 

frågor och kritik, deltagande i diskussionstrådar, lästips och motfrågor till kommentarer, vilket var 

tydliga tecken på att det förekom interaktivitet hos Miljöpartiet. Sociala medier skapar möjligheter 

för de politiska partierna att bygga en ny sorts relation till väljarna, det är dock något som kräver 

engagemang och aktivitet, vilket Miljöpartiet verkar ha förstått. Liksom McAllister-Spooner 

(2009:321) poängterar att organisationer inte utnyttjar sociala mediers potential, kan vi se likheter 

till det hos resterande tre partier.  

 

Partiernas kommunikation på Facebook skiljer sig åt från varandra. Det är tydligt att Miljöpartiet 

har en annan syn på Facebook som kanal än de andra tre partierna. De är mer aktiva både när det 

kommer till att publicera inlägg och att svara på kommentarer och diskutera med väljarna. De 

formulerar inläggen med fokus på dialogen med väljarna, vilket inte syns i samma utsträckning i 

de andra partiernas kommunikation. Moderaterna är det parti som publicerar korta och 

opersonliga inlägg, likt notiser. Deras inlägg är informativa, och uppmanar inte till någon dialog 

med väljarna, vilket tyder på att de använder sig av den tidigare dominerande 

envägskommunikationen (Karlsson, Clerwall & Buskqvist, 2013:91). Sverigedemokraterna 

fokuserar till stor del sina inlägg på samhällsfrågor där de presenterar sin ståndpunkt. Trots det 

visar de inget engagemang till att diskutera eller debattera med väljarna. Socialdemokraterna 

koncentrerar också sina inlägg till deras politiska ståndpunkter men anstränger sig något mer till 

att hålla en dialog med väljarna. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur politiska partier kommunicerar med sina följare på 

Facebook, och om möjligheterna som sociala medier erbjuder används för bygga relationer och 

dialog. Partierna verkar utifrån resultatet ha olika strategier för deras kommunikation på 

Facebook. Alla har möjligheten att bygga relationer genom dialog med väljarna via Facebook-

kanalen men det är, under studiens tidsperiod, endast Miljöpartiet som tar tillvara på denna 

möjlighet. Resterande tre partier använder Facebook som vilken masskommunikationskanal som 

helst. Istället för att anpassa kommunikationen till kanalen och ta möjligheten att diskutera med 

väljarna, sprider de sin information genom envägskommunikation.  

 

Vi kan i vår studie inte dra några generaliserande slutsatser då vårt urval endast består av fyra av 

totalt åtta riksdagspartier. Däremot kan vi utläsa ett mönster då förekomsten av dialogisk 
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kommunikation varierar mycket mellan partierna och tre av de fyra partierna verkar inte prioritera 

främjandet för dialog. Tidigare forskning inom området har kommit fram till samma resultat, det 

vill säga att politiska partier inte använder sociala mediers fulla potential för att skapa relationer 

genom dialog. Våra resultat tyder på att partierna fortfarande i första hand fokuserar på att 

behålla makten själva, vinna valet och lägger därför inte heller någon större vikt vid att försöka 

skapa långsiktiga och goda relationer genom dialog. Miljöpartiet är det enda partiet, av de vi 

studerat, som är på väg mot andra tankegångar i synen på politisk kommunikation. 

Slutdiskussion 

Inget av de partier som vi undersökt utnyttjar i nuläget sociala medier till dess fulla potential för 

interaktivitet. Även Miljöpartiet som är betydligt mer aktivt än de andra tre partierna, kan bli 

bättre genom att lägga ner ännu mer tid på att besvara kommentarer. Politikerna och partierna 

måste anpassa sig till det nya klimatet där publikerna kan ifrågasätta, utmana och påverka 

budskapen. De behöver anpassa budskapen till kanalen och ta tillvara på väljarnas åsikter och 

frågor. Traditionella kampanjmetoder som att möta väljarna i valstugorna bör kompletteras med 

att möta väljarna på sociala medier. Sakta men säkert förflyttar sig fler och fler av oss väljare till 

sociala medier.  

 

Resultatet av vår studie bekräftar tidigare forskning i avseendet politiska partiers dialogskapande, 

eller rättare sagt bristen av dialogskapande på sociala medier. Däremot visar vår studie att 

Miljöpartiet ligger i framkant gällande interaktiviteten med väljare, vilket kan vara ett tecken på att 

en förändring pågår. De verkar ha förstått att Facebook kan användas som en digital valstuga där 

de kan diskutera med väljare. Miljöpartiet är ett av de nyare partierna, och de har jämförelsevis 

inte lika stor kampanjbudget som de mer etablerade partierna. Kanske är det därför de lägger mer 

fokus på sociala medier då det är ett relativt billigt kampanjmedel. Nyare partier kan också vara 

mer innovativa och mindre traditionsbundna vad gäller kampanjmetoder. I resultatet framkom 

det att partiet använde ett mer ungdomligt språk, vilket kan handla om att de vill nå yngre väljare, 

något som skulle förklara deras fokus på sociala medier. Vi tror att resterande politiska partier har 

något att lära av Miljöpartiet då även de så småningom kommer att behöva anpassa sig till 

förändringen som digitaliseringen medfört. Det är på sociala medier som debatten pågår och 

därför även där som partierna bör finnas och delta i diskussioner. 

Genom att främja för dialog med sina väljare bygger partierna en relation med väljarna, något 

som borde vara relevant för alla partier. En bra relation skapar högre förtroende och borde få 
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väljarna att stå kvar även om partiet exempelvis ifrågasätts i medierna. Är partiet aktivt på 

Facebook kan väljarna vända sig dit med frågor och funderingar. 

Eftersom vår studie endast undersöker ett riksdagsval och fyra av Sveriges politiska partier så ser 

vi att fler intressanta studier skulle kunna göras. För att skapa en helhetsbild så skulle alla partier 

kunna undersökas och det skulle gå att se om exempelvis blocken skiljer sig åt. Baserat på att 

medieutvecklingen går snabbt framåt och fler använder sociala medier så skulle det vara 

intressant att följa utvecklingen mellan två valår för att se om och iså fall hur kommunikationen 

utvecklats. En annan fortsatt studie som skulle ge ett bredare perspektiv är att intervjua sociala 

medier-ansvarig för respektive parti för att få veta deras strategier för kanalen, och sedan jämföra 

det med hur det ser ut i verkligheten. Vår studie syftade endast till att se hur det faktiskt ser ut, 

och inte tanken bakom kommunikationen. 

Avslutningsvis är det anmärkningsvärt att trots att mycket av den politiska debatten mellan väljare 

sker på sociala medier är de politiska partiernas närvaro bristfällig. I riksdagen diskuterades det 

om ett nyval som skulle komma att ske redan i mars 2015. Hade detta inträffat skulle det innebära 

förändrade förutsättningar för valkampanjerna då det har varit supervalår och stora resurser 

redan spenderats. Diskussionen om vad nyvalet skulle kosta Sverige är något som poängterats 

frekvent. Om valet skulle inträffat hade sociala medier varit en passande kanal och medel för 

kommande kampanjer. Att anordna ett val vintertid skulle begränsa möjligheterna att använda sig 

av valstugor, både för väljarna och partierna. Hur hade de tänkt arrangera det? Isolera valstugorna 

och ordna med transport för väljarna att ta sig dit? Det kanske är dags att göra valstugorna 

digitala på riktigt, vilket skulle vara både billigare, enklare och mer tillgängligt för alla.  
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BILAGA 1 

Frågeformulär - analysverktyg 

Inläggets nr & datum: 

Hur kommunicerar partierna med sina följare på Facebook? 

1. Används ett informellt språk? 

2. Används du- och vi-form i inläggen? 

3. Vilken ton använder partierna i inläggen? Exempelvis: positiv - negativ - skämtsam - allvarsam 

4. Uppmanar partiet till engagemang i inlägget? Exempelvis: rösta - bli medlem - följ oss - 

kommentera 

5. Verkar partiet intresserade av sina följare och deras åsikter? 

6. Benämns eventuella politiker endast vid förnamn i inläggen?  

7. Är det partiet eller enskilda personer som är avsändare i inläggen? 

8. Länkar partiet till sig själva eller till annan information i inläggen? Sig själva - handlar om 

information som rör partiet och dess frågor. Exempelvis en intervju i en artikel eller partiets hemsida. 

Annan information kan exempelvis vara ett annat parti eller något irrelevant. 

9. Är huvudinlägget utformat som envägskommunikation? Exempelvis informationsspridning eller 

megafon-kampanj, dvs reklam. 

 

Främjar man för dialog på den egna Facebooksidan? 

1. Ställer partiet frågor till sina följare i huvudinlägget? 

2. Uppmanar partiet sina följare till att kommentera/delge sina åsikter? 

3. Svarar partierna på kommentarer/frågor? 

4. Vilken typ av frågor/kommentarer besvarar de? Exempelvis: frågor, kritik, gratulationer, beröm 

5. Hur svarar partiet på kommentarer? Exempelvis: sakligt, transparent, försvarsställning, otydligt 

eller vilseledande, med undanflykter, positivt 

6. Ställer partiet frågor i kommentarsfältet för att skapa diskussion/dialog? 

7. Deltar partiet i “debatten”? Exempelvis: besvarar följdfrågor, deltar i diskussioner 

8. Är det partiet eller enskilda personer som är avsändare i kommentarerna? 


