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Abstract 

 

This study focuses on the social medium Facebook. Its intention is to examine the contents of 

the Facebook statuses the Swedish parliament parties chose to publish in the final two weeks 

before the parliamentary elections in 2010. The key concepts used in the analysis are 

interactivity and multimodality. Aspects to be explored are interactivity of their status updates 

and how the parties used various multimodal objects. A comparison of the parties' usage also 

follows. The study was carried out using a quantitative content analysis of variables created 

from an application of Jensen's interactivity typology. The results show that the parties mostly 

publish content with pure information, rather than trying to create a closer contact with users 

through more dialogue-inducing content. The results also show that the parties' use of 

interactivity in the status updates is relatively equal. However, the use of multimodal objects 

in the content differs a great deal between different parties. 

 

Key words: Social media, Facebook, Political parties, Interactivity, Multimodality. 
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1. Inledning 

 

Denna C-uppsats behandlar politiska partiers användning av sociala medier i politiska 

kampanjer. Sociala medier har under de senaste åren växt explosionsartat. Tidigare har 

politiker i stor utsträckning varit beroende av de traditionella medierna för att nå ut med 

budskap till allmänheten. Förutsättningarna har nu i och med Internet och utbredningen av de 

sociala medierna förändrats. Buskqvist menar att mediernas elitisering, gate-keeping och 

kommersialisering nu går att undvika genom dessa nya kanaler. Detta innebär att politiker inte 

i lika hög grad längre är bundna till massmedier för att nå ut med sina budskap (Buskqvist, 

2007, sid 20ff). 

 

Ett exempel på en lyckad valkampanj som integrerat sociala medier är Barack Obamas 

kampanj som bidrog till hans seger i presidentvalet i USA 2008. Obama gav medborgarna en 

kanal för att framföra sina åsikter och på ett framgångsrikt sätt mobilisera väljarna. Detta 

tycks ha inspirerat de svenska riksdagspartierna. Inför riksdagsvalet 2010 använde alla partier 

aktivt olika sociala medier. Särskilda strategier för användandet av dessa kanaler utvecklades 

av alla partierna och målet var att nå nya väljare. Enligt partierna själva var inte de sociala 

medierna en avgörande faktor i valet, men de användes för att kommunicera med väljare 

(www.rod.se). Denna storsatsning på sociala medier gör det intressant att undersöka hur de 

svenska riksdagspartierna egentligen använde sig av dessa nya kanaler. 

 

Forskningen inom detta område täcker mestadels individers användande av sociala medier, 

såsom deras profiler och relationer (se till exempel Kushin, Kitchener, 2009). Forskningen om 

organisationers användning av sociala medier är inte lika omfattande. Bland annat finns 

studien av Avery m.fl. (2010) som undersöker PR-utövares anammande av sociala medier 

inom folkhälsan. Utöver detta undersöker Waters m.fl. (2010) det förändrade samspelet 

mellan journalister och PR-utövare i det nya mediesamhället. Studier som kombinerar sociala 

medier och svensk politik på det sätt denna studie gör är få. Ett behov av mer studier inom 

området finns alltså. Därmed ämnar den här undersökningen komplettera redan befintlig 

forskning med en studie fokuserad på en kombination av svensk politik och sociala medier.  

 

 

 

http://www.rod.se/
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1.1 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka det innehåll som de svenska riksdagspartierna delade 

med sig av via Facebook i riksdagsvalets slutspurt 2010. Mer specifikt ska det innehåll som 

partierna publicerade i sina statusuppdateringar undersökas. Genom en kvantitativ 

innehållsanalys med deskriptiv, samt inslag av komparativ, ansats genomförs en analys utifrån 

begreppen interaktivitet och multimodalitet.  

 

Undersökningens huvudsakliga frågeställning lyder:  

1. Hur kommunicerade riksdagspartierna på sina Facebook-sidor de två sista veckorna innan 

valdagen 2010?  

 

Den huvudsakliga frågan byggs upp av mer konkreta frågeställningar: 

1. Hur ser interaktiviteten ut i partiernas statusuppdateringar? 

2. Hur använder partierna olika multimodala kommunikationsformer, såsom text och bild, i 

sin kommunikation? 

3. Finns det likheter och skillnader mellan olika partier vad gäller interaktivitet och 

multimodalitet?   

 

1.2 Avgränsningar 

Denna undersökning utgår från vissa specifika avgränsningar. Fokus kommer att ligga på det 

sociala mediet Facebook och sidorna riksdagspartierna har där. Facebook valdes eftersom det 

är en av de mest trafikerade sidorna på Internet med över 500 miljoner aktiva medlemmar 

(www.facebook.com). Facebook valdes framför Twitter och andra sociala medier då Facebook 

är mycket större än dessa. Twitter har jämförelsevis endast 175 miljoner användare 

(www.twitter.com). Att alla riksdagspartier har en Facebook-sida visar att det är en kanal som 

utnyttjas, vilket gör Facebook till ett relevant val i studien. Undersökningen koncentreras till 

att endast omfatta de statusuppdateringar som riksdagspartierna publicerar på sina officiella 

Facebook-sidor. Annat innehåll på sidan är inte relevant i undersökningen. Inte heller 

kommentarerna till deras statusuppdateringar kommer att studeras.  

http://www.facebook.com/
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1.3 Uppsatsens disposition 

Kapitel 2 – Bakgrund 

I detta kapitel ges en bakgrund av den kontext uppsatsens problem befinner sig i. Detta för att 

skapa en förståelse för problemet. 

Kapitel 3 – Tidigare forskning 

Här ges en presentation av tidigare forskning inom problemområdet för att redogöra för 

kunskapsläget. Fyra studier redovisas. 

Kapitel 4 – Teorier 

I teorikapitlet sammanställs de teorier som studiens undersökning utgår ifrån.  

Kapitel 5 - Metod 

En presentation av den metod som används i undersökningen samt tillämpning av teorier ges i 

metodkapitlet. Analysens variabler presenteras samt eventuella metodproblem diskuteras. 

Kapitel 6 – Material och urval 

Här följer en beskrivning av undersökningens urval samt en presentation av det material som 

använts. Även en kritisk granskning utifrån begreppen reliabilitet och validitet görs. 

Kapitel 7 – Resultat och analys 

Resultaten från undersökningen presenteras i överskådliga diagram. En analys utifrån 

undersökningens centrala begrepp genomförs. 

Kapitel 8 – Slutsats och diskussion 

Sista kapitlet innehåller undersökningens slutsatser utifrån de presenterade resultaten. De följs 

av en diskussion samt uppslag på framtida forskning inom problemområdet. 
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2. Bakgrund 

 

I bakgrundskapitlet presenteras den kontext däri uppsatsens problem grundas. Här ges en 

redogörelse av den politiska kommunikationens historiska betydelse med begrepp som 

demokrati, samt en kort presentation av Facebook. 

 

 

2.1 Politisk kommunikation i de traditionella medierna 

I boken Politisk kommunikation och demokrati skriver Hans Bengtsson i sitt kapitel Det 

demokratiska dilemmat om begreppet demokrati och dess innebörd. Han diskuterar där hur 

medborgarnas deltagande i det demokratiska systemet tycks minska i det moderna samhället. 

Det är därför begreppet politisk kommunikation blir viktigt. Det som gör kommunikationen 

politisk är dess innehåll samt dess syfte att påverka bilden av den politiska verkligheten. 

Politisk kommunikation styr förtroendet för politiken i stort och medborgarnas deltagande bör 

visas i valen. Han menar även att demokrati innebär mer än att medborgarna röstar i ett val 

vart fjärde år. Genom en kommunikativ process bör medvetenhet om samhälleliga problem 

byggas bland både medborgare och politiker. Mängden värderingar ökar i det moderna 

samhället och gemensamma åsikter blir svårare att uppnå. Medborgarnas deltagande i 

samhällsdialogen spelar mycket stor roll för kvaliteten i det demokratiska systemet.  

 

Bengtsson diskuterar även mediernas roll i opinionsbildningen. Rollen grundas i tanken att 

medierna fungerar som ”gate-keepers” och därmed bestämmer vilka som kommer till tals och 

får fram sina budskap i det offentliga samtalet. På det sättet får de även rollen att definiera 

”verkligheten” och ha tolkningsföreträde på olika handlingar. Därför ses medierna som en 

politisk aktör och inte bara en arena. Elitiseringen är även ett faktum i medierna. Någon som 

inte hör till eliten får sällan eller aldrig resonera eller reflektera i medierna. Många medier 

drivs även kommersiellt vilket påverkat mediernas rapportering negativt. Dominerande 

nyheter är ofta de dramatiserade skandalerna. Det vardagliga, fungerande politiska arbetet 

rapporteras det sällan om. Bengtsson hoppas att medborgaren återigen kan hamna i fokus med 

hjälp av nya medieteknologiska former, men enligt honom kräver detta att medieaktörerna 

förändrar sitt beteende. Han menar även att det i fortsättningen är nödvändigt att analysera 

medborgarens direkta och indirekta roll i det demokratiska systemet. (Bengtsson, 2001, sid 

441-450) 
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I boken Makt och medier diskuterar även Jesper Strömbäck begreppet politisk 

kommunikation. Där definierar han tre huvudaktörer, 1) de politiska makthavarna, 2) 

medierna och 3) medborgarna. Genom dessa finns det tre sätt att få information; genom 

medier, via umgänge med andra människor eller att man skaffar sig egna kunskaper. Dock ser 

Strömbäck medierna som den centrala aktören eftersom de fungerar som en länk mellan de 

andra (gate-keeping).  

 

Den första aktören, de politiska makthavarna, infattar de som blivit valda att fatta politiska 

beslut. Detta kan röra sig om allt från politiker till fackföreningar. Den politiska 

kommunikationen från dessa kan vara både intern, t ex. mellan olika partier, samt extern och 

då vara riktad mot medborgare och medier. Till aktören medierna räknas massmedierna 

såsom TV, tidningar och Internet. Även här förekommer både intern och extern 

kommunikation. Den interna har sin grund i kommunikation mellan de olika medieföretagen 

medan den externa riktar sig mot läsare, tittare och lyssnare. Den tredje och sista aktören 

medborgarna är den med minst inflytande. Dessa förekommer oftast i egenskap av olika fall 

eller som statistik. Här handlar den interna kommunikationen om den kommunikation som 

sker mellan människor utan politiska roller. Den externa är däremot kommunikation som 

utbyts mellan dessa människor och medier/politiska aktörer. Vidare skriver Strömbäck att 

dessa tre är beroende av varandra som delar i ett system, förändras någon del i systemet 

påverkas även de andra (Strömbäck, 2000, sid 42ff). 

 

2.2 Facebook 

Facebook skapades 2004 och har nu över 500 miljoner aktiva medlemmar över hela världen 

(www.facebook.com). Sociala medier, såsom Facebook, erbjuder människor olika funktioner 

för kommunikation. Dessa funktioner lockar nu även fler och fler företag och organisationer 

in på arenan. Det finns ett intresse att kommunicera med sina publiker på ett nytt sätt och 

skapa en interaktion mellan organisationen och intressenterna.  

 

Företag och organisationer kan skapa egna officiella Facebook-sidor för att kommunicera med 

kunder, fans och andra intressenter. Dessa sidor fungerar ungefär som en vanlig Facebook-

profil. Det finns olika flikar som Logg och Information, men nya flikar som YouTube och 

Flickr kan även infogas. Det som skrivs i statusuppdateringen dyker upp på väggen hos de 

som gillar den offentliga sidan, medlemmarna. Medlemmarna kan sedan kommentera eller 
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gilla uppdateringarna. Medlemmarna kan även skapa egna inlägg i den officiella sidans logg 

som alla besökare kan se. I den officiella sidans statusuppdateringar kan externa och interna 

hyperlänkar till annat material bifogas. Det kan vara bilder, videos eller artiklar. Ett slags 

utdrag från det länkade materialet publiceras då tillsammans med statusuppdateringen, 

exempelvis ingressen i en artikel. På den officiella sidan kan fotoalbum skapas, videos 

publiceras och diskussioner ske. Evenemang kan även planeras och inviteras till. Under fliken 

Information bestäms vilken information om organisationen som ska lämnas ut. Det kan vara 

historia kring organisationen, länkar till andra webbplatser, datum då organisationen 

grundades och diverse kontaktuppgifter, såsom e-mail och telefonnummer.   
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3.  Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning inom uppsatsens område. Fyra studier som 

anknyter till uppsatsämnet presenteras här med syftet att ge en översikt av kunskapsläget. 

 

3.1 Sociala mediers roll i USA:s presidentval 2008 

I studien Social media and the 2008 U.S. presidential election av Metzgar och Maruggi 

bedöms vedertagen kunskap om social medier och dess lämplighet att användas i PR och 

politiska kampanjer. De använde sig av empirisk data tagen från USA:s presidentval 2008 och 

för analysen använde de det webbaserade verktyget Radian6 (utformat för att spåra online-

medier). Med Radian6 följde forskarna omnämnande av kandidaterna och de stora 

samtalsämnena i sociala medier under valrörelsen.  

 

I sina resultat jämför Metzgar och Maruggi exempelvis kandidaternas omnämnande i 

traditionella samt de nya sociala medierna. Det visar sig att det ges en mer enhetlig bild i 

sociala medier där de olika kandidaterna får nästan lika stor plats i diskussionen. De jämförde 

även täckningen av de stora samtalsämnena under valet. De upptäckte att den amerikanska 

ekonomin gavs mycket mer uppmärksamhet i de traditionella medierna än i de sociala 

medierna där Irak-frågan diskuterades allra mest. 

 

I Social media and the 2008 U.S. presidential election observerades flera aspekter angående 

sociala mediers roll i den politiska miljön som diskuterades i redovisningen. Sociala medier 

var inte bara användbara för sin förmåga att sprida politiska budskap, utan för att de erbjuder 

en möjlighet för fortsatt förbindelse med de som kände sig berörda av budskapet. 

Omfattningen i täckningen av de olika samtalsämnena under presidentvalet varierade kraftigt 

mellan traditionella och sociala medier, ändå återspeglades fortfarande de traditionella 

mediernas rapportering i de sociala medierna och vice versa. Relativt sett fick de olika 

frågorna lika utrymme på de två arenorna. Det var även svårt att identifiera vilka frågor som 

visades först i ett format eller det andra, alltså på vilken av de två arenorna det togs upp först. 

Enligt Metzgar och Maruggi fungerar dock de sociala medierna som en bra grogrund för 

information som skadar motståndarna, då det är enkelt att genomföra en ”visk-kampanj” i den 
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sociala miljön. Under hela valrörelsen fokuserades det kring ett visst antal frågor. Det var bara 

när en oväntad debatt uppdagades som det fanns möjlighet att se skillnader i de olika formaten 

och även då var det liten variation.  

 

I och med detta kom Metzgar och Maruggi fram till att de sociala mediernas styrka ligger i 

den gemensamma naturen och bristen på en stark hierarki. Kampanjer som utnyttjar detta 

istället för att arbeta emot det har större chans att dra fördelar från denna sortens teknologi. 

Även i den till synes anarkistiska miljön i sociala medier kan påverkan av utvecklingen i 

offentliga samtalet om kampanjens frågor ske. Detta innebär såklart nya utmaningar, men det 

kan även leda till en exponering som överstiger vad traditionella medier kan erbjuda idag.  

 

Det är sant att publiken är segmenterad, men det innebär inte slutet för gammaldags 

kampanjande. Enligt Metzgar och Maruggi behöver kampanjer förändras tillsammans med 

teknologin, vara där väljarna är och använda de nya verktyg som väljarna använder. De menar 

att kampanjer måste ha ett budskap som genljuder med väljarna var de än befinner sig. Att 

skapa en Facebook-sida garanterar inte att kampanjen ska ta fart. Den flashiga förpackningen 

spelar ingen roll om det inte finns ett övertygande budskap bakom.  

 

Metzgar och Maruggi avslutar med att fastslå att sociala medier i grunden har förändrat 

politisk kommunikation i USA. Det tumultartade presidentvalet 2008 var säkerligen bara 

början, och ett steg i en ny rikting för den demokratiska diskursen som möjliggörs i och med 

de sociala medierna. De menar att det är tydligt att folket som tidigare setts som publik 

numera har en tilltagande roll stärkta med den nya tekniken. (Metzgar, Maruggi, 2009) 

 

Studien om sociala medier i USA:s presidentval har inspirerat till den här uppsatsens 

undersökning. Studien ger en övergripande bild av sociala medier som ett verktyg i politiska 

kampanjer. Här undersöks bland annat skillnader i rapportering i traditionella medier och 

sociala medier. Denna uppsats fokuserar istället på en av arenorna, de sociala medierna.  

 

3.2 Organisationers användande av Facebook 

I studien Dialogic strategies and outcomes: An analysis of environmental advocacy groups’ 

Facebook profiles undersökte Denise Sevick Bortree och Trent Seltzer miljöskyddsgruppers 

profiler i det sociala nätverket Facebook. De studerade huruvida de dialogiska strategier som 
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miljöskyddsgrupperna använder leder till större dialogiskt engagemang mellan 

organisationerna och deras besökare. Genom att mäta olika dialogiska resultat granskade de 

förhållandet mellan skapandet av en profil (som ett utrymme för dialog på Internet) och det 

faktiska dialogiska engagemanget. De samlade data från Facebook-profilerna till studien 

genom en enkät med 82 poster med olika kategorier. De tittade bland annat efter: länkar till 

organisationens hemsida, antal annonser på en webbplats, användning av applikationer, gå 

med nu-alternativ, erbjudanden om regelbunden information genom e-post och möjligheter att 

dela med sig av innehållet på sidan. 

 

Sevick Bortree och Seltzer kommer fram till att organisationerna de undersökt tycks anta att 

det räcker med att skapa en interaktiv yta via en social nätverksprofil för att underlätta 

dialogen med besökarna. De menar att organisationerna går miste om en viktig möjlighet att 

bygga upp ömsesidigt fördelaktiga relationer med intressenter genom att inte effektivt utnyttja 

den fulla potentialen av dialogiska strategier som sociala nätverkssajter erbjuder. De kommer 

även fram till att organisationer bör utse någon ansvarig som tar vara på de dialogiska 

möjligheterna genom att svara på användarnas inlägg. (Sevick Bortree, Seltzer, 2009) 

 

En liknande studie är Engaging stakeholders through social networking: How nonprofit 

organizations are using Facebook som genomfördes av Richard D. Waters, Emily Burnett, 

Anna Lamm och Jessica Lucas. De undersökte hur de nya sociala nätverkssajterna används av 

ideella organisationer för att driva organisationens uppdrag och program. Detta gjordes 

genom en innehållsanalys av 275 ideella organisationers profiler på Facebook. Forskarna 

identifierade 41 kategorier som inkluderades i innehållsanalysen. Kategorierna framkom ur 

relevant litteratur, men även efter att de tittat på sitt empiriska material och upptäckt vad som 

saknats. De utvärderade Facebook-profilerna med avseende på förekomst av objekt som 

representerade tre olika strategier. Dessa var organisatoriskt utelämnande, 

informationsspridning och delaktighet.  

 

Waters m.fl. drar slutsatsen att utlämnande var den mest använda strategin. Även delar av 

informationsspridning och delaktighet har använts på olika sätt men har till stor del ignorerats 

av organisationerna. I likhet med Sevick Bortree och Seltzer menar de att de ideella 

organisationerna inte tar vara på alla relationsskapande och interaktiva möjligheter som finns 

på Facebook. (Waters, Burnett m.fl., 2009) 
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Dessa studier undersöker liknande problem som den här uppsatsens undersökning bygger på. 

De har undersökt hur organisationer använder de interaktiva möjligheter som finns på 

Facebook genom en kvantitativ innehållsanalys. Interaktivitet kommer även att vara ett av de 

begrepp som används i denna uppsats analys. Dessa undersökningar ger inspiration till denna 

studie samt en överblick över vad som gjorts tidigare inom detta forskningsområde.  

 

3.3 Diskurs i Facebook-grupper 

I studien Getting political on social networksites: Exploring online political discourse on 

Facebook undersökte forskarna Matthew J. Kushin och Kelin Kitchener hur Facebook 

fungerar som en politisk arena för politik. Undersökningen följde medlemmar i en allmän 

Facebook-grupp som motsatte sig amerikanska CIA:s användande av tortyr som medel för att 

få information från terrorister under 2006. Studiens syfte var att undersöka om politiskt 

engagemang i gruppen skedde mellan medlemmar med opponerade ståndpunkter. 

Två frågeställningar formulerades. 

 I vilken utsträckning är medlemmar som uttrycker en opponerande åsikt engagerade i den 

politiska diskussionen inom gruppen? 

 Vad är karaktäristiskt med diskursen mellan medlemmar i en politisk grupp på Facebook?  

 

För att ta reda på detta användes en kvalitativ metod, en dator-medierad diskursanalys. Utifrån 

det insamlade datamaterialet valdes de tio mest aktiva individerna ut som forskningsobjekt. 

Dataanalysen bestod av sex steg med individuell kodning och därefter gemensam kodning.  

 

Kushin och Kitchener drar slutsatsen att användare främst blir medlemmar i sådana grupper 

som stödjer den egna ståndpunkten. Därmed spelar sociala mediet Facebook en liten roll för 

att få opponerande åsikter att mötas. Forskarna kommer även fram till att medlemmarna 

främst är oartiga och saknar respekt för varandra. Den artighet som ändå finns gentemot andra 

medlemmar tror forskarna beror på att man på Facebook har en profil där bilder på individen, 

dennes yrke, intressen, musiksmak framkommer. Detta gör det svårt att gömma sig bakom en 

beskyddande anonymitet. På Facebook ges en ”människa till människa” känsla som inte finns 

i andra sociala medier där anonymiteten är större. (Kushin, Kitchener, 2009) 
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Denna studie är en del av de vetenskapliga arbeten som finns inom forskningen om sociala 

medier. Detta är dock en kvalitativ studie som fokuserar mer på relationer användare emellan. 

Denna uppsats kommer inte att undersöka samma aspekter som Kushin och Kitcheners, men 

deras studie ger ändå en uppfattning om andra perspektiv inom forskningsområdet.  
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4. Teorier  

 

I teoriavsnittet sammanställs olika teoretiska referensramar som kommer att ligga till grund 

för analysen senare i studien. Här presenteras, i relation till Bengtsson och Strömbäck i 

bakgrundsavsnittet, den politiska kommunikationens utveckling och position idag. Vidare ges 

en presentation av Internet där de centrala begreppen interaktivitet och multimodalitet 

diskuteras. 

 

 

4.1 Politisk kommunikation på Internet 

Ulf Buskqvist behandlar i sin avhandling Medborgarnas röster: Studier av Internet som 

politisk offentlighet politik och diskuterar hur ”politikens medialisering beskriver en 

samhällsutveckling där medierna blivit den dominerande formen för den offentliga politiska 

kommunikationen” (Buskqvist, 2007, sid 20). Med detta menas inte att politiken inte skulle 

existera utan medierna, de lever i ett symbiosförhållande, men att politiker ofta idag måste 

vända sig till medierna för att nå ut till medborgarna. Ett relativt nytt medium som nu börjar 

konkurrera med massmedierna är Internet. Internet erbjuder politikerna en egen medial 

plattform där de kan gå runt mediernas ”gate-keeping” funktion och själva kontrollera 

informationsflödet till medborgarna. Alltså börjar de gamla förhållandena mellan dessa tre 

aktörer i teorin att luckras upp (Buskqvist, 2007, sid 20f). 

 

Dock finns empiriska studier som talar för att Internet inte blivit den stora framgången inom 

området som man hoppats på. Buskqvist menar att de partier som engagerar sig på webben 

endast gör det i syfte att generera väljarröster, inte för att kommunicera med användarna. 

Politiker använder webben som ett traditionellt medium och utnyttjar alltså inte de 

kommunikativa möjligheter som finns. Dock, skriver Buskqvist, kan Internet utgöra ett viktigt 

verktyg för partier då det blivit en viktig informationskälla för medborgarna, mycket beroende 

på kanalens billiga och horisontella funktion som erbjuder dubbelriktad kommunikation 

(Buskqvist, 2007, sid 110ff).  

 

Denna redogörelse är viktig för att få en övergripande bild av politisk kommunikation som 

begrepp och hur situationen ser ut idag. Eftersom studien fokuserar kring sociala medier kan  
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mediernas tidigare roll i den politiska kommunikationen och hur den nu förändrats diskuteras 

här.  

 

4.2 Fyra karaktäriserande drag för Internet 

Ulf Buskqvist urskiljer fyra typiska kännetecken för Internet, varav ett är virtualitet. Med 

detta menas att Internet existerar som en virtuell plats, inte en fysisk. En fysisk plats är något 

som kan mätas matematiskt i jämförelse med en virtuell som inte kan det. Den virtuella 

platsen påminner om den fysiska till utseendet men är elektroniskt konstruerad.  

 

Det andra kännetecknet är hypertextualitet som är ett begrepp för att beskriva texter som inte 

följer de vanliga mediernas sätt att producera texter. En hypertext bygger på noder och länkar. 

Noder består av olika textblock som med hjälp av länkarna blir tillgängliga för mottagaren. 

Enligt Buskqvist är länkarna det som i huvudsak urskiljer en hypertextualitet. Genom att 

använda sig av dessa ges mottagaren möjlighet att själv välja läsväg utifrån flera möjliga. Inga 

fasta mönster finns vilket gör systemet flexibelt.  

 

Det tredje kännetecknet som Buskqvist presenterar är multimodalitet. Med detta menas att en 

text aldrig bara kan uppfattas som en skrift, andra element spelar in i dess framställning. 

Multimodalitet kan exempelvis innebära en kombinerad röst och visuell kommunikation i 

samma mediekontext. Detta innebär att multimodalitet gör det möjligt att kombinera fördelar 

med olika medietekniker i en och samma mediekontext. 

 

Det sista kännetecknet är interaktivitet. Enligt Buskqvist är det kännetecknet som främst 

kommit att representera mediet. Internet erbjuder dubbelriktad kommunikation där 

användarna får delta i kommunikationen på ett sätt som de inte tillåts i de traditionella 

medierna, gränsen mellan sändare och mottagare blir otydligare (Buskqvist, 2008, sid 43-50). 

 

Denna uppsats kommer främst att fokusera kring två av dessa begrepp; multimodalitet och 

interaktivitet. 

 

4.3 Interaktivitet enligt Jensen 

I The Concept of Interactivity utarbetar Jens F. Jensen en typologi över olika sorters 

interaktivitet utifrån Bordewijk & Kaam’s koncept om kommunikationsmönster. Jensen ser 
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interaktivitet som ett mått på mediers förmåga att tillåta användaren att utöva inflytande på 

innehållet i kommunikationen. Han delar upp interaktivitetsbegreppet i fyra olika 

dimensioner: 

 

 Utsändande interaktivitet innebär ett mediums potential att låta användare själva välja 

information utifrån en ständig ström av information. Detta sker enligt ett envägsmediesystem 

som inte tillhandahåller någon kanal för feedback, därmed finns ingen möjlighet för 

användaren att framföra önskemål.  

 

 Konverserande interaktivitet är ett mått på ett mediums potential till att låta användaren vara 

delaktig i informationsflödet och publicera egen information i ett två-vägs mediesystem.  

 

 Konsulterande interaktivitet innebär mediets potentiella förmåga att låta användarna välja, 

utifrån önskemål, från ett befintligt urval av i förhand producerad information. Detta sker i ett 

två-vägs system med en kanal för feedback.  

 

 Registrerande interaktivitet är ett mått på mediets förmåga att registrera information om 

användarna och sedan använda informationen för att anpassa efter en viss användare. Detta 

för att svara på användarens behov. Det kan vara användarens val av kommunikationsmetod 

eller systemets inbyggda förmåga att automatiskt känna av något och anpassa sig.  

(Jensen, 2008, sid 129-130). 

 

Denna definition av interaktivitet är den som undersökningen kommer att utgå ifrån. Dock är 

denna interaktivitetsteori fokuserad på mediets egenskaper och förmåga till interaktivitet. 

Denna undersökning tillämpar teorin utifrån ett annat perspektiv och fokuserar istället på 

innehållets potential till interaktivitet. Jensens typologi appliceras i denna studie utifrån ett 

innehållsperspektiv och den anpassas efter det. I metodavsnittet följer en närmare förklaring 

av denna tillämpning.  
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5. Metod 

 

I metodavsnittet presenteras och motiveras den vetenskapliga metod som används i 

uppsatsens undersökning. Här tas även eventuella metodproblem upp för diskussion.  

 

 

5.1 Kvantitativ innehållsanalys 

För att genomföra undersökningen används metoden kvantitativ innehållsanalys (Bryman, 

2009, sid 192-199). Denna metod passar undersökningen bäst eftersom den utgår ifrån ett 

sådant analysmaterial, innehållet på Facebook-sidan, som systematiskt undersöks. Texterna på 

partiernas Facebook-sidor lämpar sig bra för en sådan här analys, där kategorisering och 

kodning utefter bestämda variabler är en viktig del. En kvantitativ metod används för att 

kvantifiera innehållet och på det sättet få fram siffror, statistik och bredd. Dessa används för 

att förklara och analysera undersökningens problem. En kvalitativ analysmetod som riktar in 

sig på djup hade gett en helt annan inriktning på studien, då till exempel språket i själva 

texterna kunde studerats. Det är dock inte vad denna studie ämnar undersöka.  

 

I denna uppsats används innehållsanalys för att undersöka innehållet i partiers 

statusuppdateringar på Facebook. Utifrån variabler om interaktivitet och multimodalitet 

undersöks i vilken grad partierna använder sig utav de sociala mediernas möjlighet till den 

sortens kommunikation. Kodningen av materialet sammanställs i dataprogrammet SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), ett datorprogram för statistisk analys. Genom 

denna sammanställning framkommer de dataresultat som används i analysen. Med hjälp av 

SPSS tas tabeller fram som ligger till grund för de diagram som skapas. Dessa används i 

undersökningens analys.  

 

Det finns flera sätt att genomföra innehållsanalyser på partiernas Facebook-sidor. Till 

exempel kunde innehållsanalysen fokuserat på samma aspekter som forskarna gör i Engaging 

stakeholders through social networking (Waters, Burnett m.fl., 2009) där innehållet i hela 

Facebook-profilerna undersöks. I denna studie ligger dock intresset i statusuppdateringarna 

specifikt, för att kunna undersöka innehållet i dem. Därför har denna studie en annan 

utformning.  
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Studien bygger på en deskriptiv ansats där syftet är att förklara hur interaktiviteten på 

Facebook-sidorna ser ut. Studien innehåller även en komparativ ansats då den syftar till att 

urskilja huruvida skillnader mellan partier gällande interaktivitet och multimodalitet 

förekommer. 

 

5.2 Tillämpning av Jensens interaktivitetsteori 

Jensens interaktivitetsteori utgör grunden för den här undersökningens teoretiska 

utgångspunkter. Dock tillämpas den i denna studie till att undersöka innehåll i ett medium, 

istället för mediet självt. Utifrån den ursprungliga typologin har en kategorisering för innehåll 

skapats. Detta innebär att studien fortfarande utgår ifrån Jensens ursprungliga begrepp men att 

deras innebörd gäller för ett innehålls potential till interaktivitet. Tillämpningen av Jensens 

begrepp följer nedan. 

 

• Utsändande interaktivitet innebär innehåll som tillåter användare att ta del av information, 

men varken erbjuder eller uppmanar användaren till att ge feedback av något slag. 

 

• Konverserande interaktivitet innebär innehåll som uppmanar användaren till delaktighet. 

Syftet med konverserande interaktivitet i innehåll är att engagera användare. 

 

• Konsulterande interaktivitet innebär innehåll som erbjuder användaren att ta del av annat 

förproducerat material, relaterat till ursprungliga innehållet. Här gör användaren ett aktivt val 

att ta del av den relaterade informationen. 

 

• Registrerande interaktivitet innebär innehåll som bygger på information om specifika 

användare och är anpassat utefter dessa.  

 

Dessa interaktiviteter ligger till grund för den analys som undersökningen utför. Analysen 

behandlar utsändande, konverserande och konsulterande interaktivitet. Dock ingår ej den 

registrerande interaktiviteten i analysen eftersom denna inte är aktuell i det material som 

undersöks i denna studie.   
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5.3 Variabler 

Vid undersökningen av partiernas statusuppdateringar studeras olika variabler. Variablerna 

grundas på teorin samt empirin som ska undersökas i studien. Utifrån Jensens 

interaktivitetsteori har variablerna för denna undersökning skapats. 

 

Inom variabeln Parti finns variabelvärdena Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet 

och Folkpartiet. Denna variabel är till för att sortera in uppdateringarna efter partitillhörighet.  

 

För att undersöka interaktiviteten i statusuppdateringarna används tre interaktivitetsvariabler i 

kodningen. Den första variabeln är utsändande interaktivitet. Däri ingår bland annat ren 

information, partiers åsikter om partier från andra block och uttryckta ståndpunkter. Det kan 

vara innehåll som ger en saklig återgivning av partiets aktiviteter. Detta kan även vara en 

upplysning om att partiledaren deltar i en debatt senare på dagen eller besked om nyligen 

inkomna dokument. Hit räknas även innehåll som omfattar en tydlig åsikt, uttryckt av partiet. 

Exempelvis ”Miljöpartiet de Gröna tycker det är dags att Sverige börjar ta större ansvar för 

klimatet igen.”. Variabelvärdena för utsändande interaktivitet är Ja och Nej, beroende på om 

de förekommer i statusuppdateringen eller inte. 

 

Nästa variabel är konverserande interaktivitet som innehåller bland annat uppmaningar och 

frågor. En uppmaning kan till exempel innebära en tillsägelse eller anvisningar från partiet till 

användarna om att delta i aktiviteter såsom att skicka in frågor till ett program, lyssna på en 

debatt eller delta i ett torgmöte. Det kan även vara en fråga partiet vill ha besvarad av 

användarna, exempelvis ”Vad tycker ni om klimatpolitiken?”. Även här ingår variabelvärdena 

Ja och Nej.  

 

Tredje interaktivitetsvariabeln är konsulterande interaktivitet. Denna variabel representeras av 

bilder, ljudklipp, videoklipp och hypertexter. Dessa räknas hit eftersom de utgör material som 

användare själva aktivt tar del av för mer information. Ett videoklipp kan exempelvis vara 

partiets valfilm och en hypertext kan utgöra en länk till partiets valmanifest. Även här består 

variabelvärdena av Ja och Nej. 
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För att undersöka multimodaliteten i partiernas statusuppdateringar används även fyra 

multimodalitetsvariabler. Dessa är Bild, Ljudklipp, Videoklipp och Hypertext. Bild, ljudklipp, 

videoklipp inbegriper de mediesorter som namnen antyder. Hypertext innebär att 

statusuppdateringen innehåller en länk till annan text, till exempel en artikel eller en 

anteckning på partiets Facebook-sida. Dessa variabler är innehåll som bidrar till 

statusuppdateringens multimodalitet. Variablernas variabelvärden är även här Ja och Nej.  

 

Anledningen till att kodningen sker på detta sätt, med variabelvärdena Ja och Nej på de olika 

variablerna, beror på att det i en statusuppdatering kan förekomma innehåll som kan 

klassificeras inom flera variabler. En statusuppdaterings innehåll kan bestå av exempelvis 

både ren information samt en bild. Denna uppdatering klassificeras då alltså som både 

utsändande och konsulterande interaktivitet. 

 

5.4 Metodproblem 

De metodproblem som kan uppstå rör bland annat de variabler som kommer att användas för 

att kategorisera innehållet i partiernas statusuppdateringar. Dessa måste utformas på ett sådant 

sätt att objektivitet säkert kan fastställas, personliga värderingar får inte inbegripas i 

utformandet. För att minska risken för skeva resultat måste det vara tydligt hur kategorierna 

ska tillämpas. Även kategorierna i sig själva måste vara så tydliga som möjligt (Bryman, 

2009, sid 191). 
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6. Material och Urval 

 

I material och urvalsavsnittet diskuteras metoden för insamling och urval av analysmaterial 

till undersökningen. Även det utvalda empiriska analysmaterialet presenteras. En kritisk 

värdering genomförs på materialet utifrån begreppen reliabilitet och validitet. 

 

 

Genom ett systematiskt urval (Bryman, 2009, sid 105) av de svenska riksdagspartierna valdes 

Moderaterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Folkpartiet som undersökningsobjekt. På 

grund av tidsbegränsningen för denna undersökning utgör fyra partiers Facebook-sidor ett 

rimligt material. Socialdemokraterna och Moderaterna valdes eftersom de tillhör olika block 

samt är de största partierna inom sina respektive block. Valet grundas på att partierna är 

någorlunda likvärdiga. I riksdagsvalet 2010 fick Moderaterna 30,06% av rösterna, medan 

Socialdemokraterna fick 30,66% (www.val.se). Folkpartiet och Miljöpartiet valdes för att 

ytterligare undersöka om partitillhörighet påverkar användandet av sociala medier. Även 

dessa representerar de olika sidorna av riksdagsblocken. Partierna sorteras in efter 

blocktillhörighet utefter hur samarbetena såg ut innan valet, hänsyn till förändringar som skett 

i efterhand tas ej. Alltså hör Moderaterna och Folkpartiet till Alliansen, och 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet hör till de rödgröna. Genom detta tillvägagångssätt ges 

en bred syn på användandet av Facebook och möjlighet till generalisering (Bryman, 2009,  

sid 93). 

 

Det som undersöks mer specifikt i studien är partiernas statusuppdateringar på deras 

Facebook-sidor. Utifrån dem urskiljs olika sorters innehåll som sedan kategoriseras utifrån 

bestämda variabler. Urvalet av statusuppdateringar sträcker sig från den 5 september 2010 och 

två veckor framåt, till och med valdagen den 19 september 2010. Denna avgränsning är rimlig 

för den tidsbegränsning som finns för denna undersökning. Relevanta och bra slutsatser kan 

därmed dras utifrån materialet eftersom det rör sig om totalt 243 statusuppdateringar.  

 

6.1 Kritisk värdering 

Internet är ett flexibelt medium, vilket innebär att innehållet inte är beständigt. En risk som 

finns är att information som funnits tidigare har tagits bort och därför inte kommer ingå i 

undersökningen. För att säkerställa att materialet som används i studien är bevarat kommer 

http://www.val.se/
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materialet från datainsamlingen att sparas för eventuell senare granskning. Detta gör att andra 

granskare kan återanvända undersökningens exakta material och genomföra en likadan studie. 

Undersökningens variabler är noggrant utvecklade och förklarade i uppsatsens metodkapitel 

vilket underlättar för replikation av undersökningen. Detta görs i syfte att ge studien hög 

reliabilitet (Bryman, 2009, sid 43).  

 

Tydliga kategorier i kodningen är en förutsättning för god interbedömarreliabilitet (Bryman, 

2009, sid 86). För att säkerställa detta genomfördes en testkodning för att pröva om tolkningar 

av kategorierna överensstämmer mellan olika kodare. I testkodningen kodades samma 

material individuellt, sedan jämfördes huruvida resultaten överensstämde kodare emellan. 

Testkodningen visade att variablerna behövde förtydligas för att kunna säkerställa en 

konsekvent kodning.  Avsnittet Variabler under metodkapitlet utvecklades då djupare. 

 

Validitet är ett annat viktigt begrepp att ta hänsyn till i undersökningen (Bryman, 2009, sid 

43ff). Syftet med studien är att titta på statusuppdateringarna på partiernas Facebook-sidor. 

Materialet samlas in från de utvalda partiernas officiella Facebook-sidor. Av den information 

som förekommer på Facebook-sidorna blir det tydligt att sidorna sköts av anställda inom 

respektive parti. Därmed hämtas materialet i undersökningen från tillförlitliga källor. Detta 

innebär att studien mäter vad som ska mätas och därför är valid.  
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7. Resultat och Analys 

 

I detta avsnitt presenteras resultaten av undersökningens analys. I analysen resoneras det 

kring uppsatsens centrala begrepp; interaktivitet och multimodalitet. Här besvaras de 

frågeställningar uppsatsen bygger på med koppling till den tidigare forskningen samt 

teoriavsnittet. 

 

 

7.1 Interaktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I analysens resultat framkommer fördelningen mellan de olika interaktiviteterna i den 

tillämpade typologin. Undersökningen visar att den mest använda interaktiviteten i 

statusuppdateringarna de sista två veckorna innan riksdagsvalet överlag var den 

konsulterande. Innehållet i de fyra undersökta partiernas statusuppdateringar bestod till 47 % 

av denna sortens interaktivitet. Därmed var det den mest använda. Inte långt efter kommer 

den utsändande interaktiviteten som förekommer i 43 % av innehållet. Detta visar att den 

konsulterande och den utsändande interaktiviteten används i ungefär lika stor utsträckning. 

Dessa två förekommer i 90 % av statusuppdateringarnas innehåll. De resterande 10 % utgörs 

av den konverserande interaktiviteten. Denna är därmed den minst använda av de tre 

interaktivitetstyperna.  

 

D
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Av de tre interaktivitetssorterna är det med den konverserande som möjlighet till dialog 

skapas. Utifrån den aspekten kan slutsatsen dras att 90 % av innehållet i partiernas 

statusuppdateringar inte i första hand syftar till att skapa dialog med användarna. Liknande 

observationer gjordes i de tidigare forskningarna Dialogic strategies and outcomes (Sevick 

Bortree, Seltzer, 2009) och Engaging stakeholders through social networking (Waters, 

Burnett m.fl., 2009) där forskarna konstaterade att organisationer inte utnyttjar potentialen i 

de dialogiska möjligheter som finns på sociala nätverkssajter. I denna undersökning visas att 

partierna mest delar med sig av information i olika former, som text och bild. 

 

Hans Bengtsson skriver i boken Politisk kommunikation och demokrati att de traditionella 

medierna har en stark gate-keepingfunktion (Bengtsson, 2001, sid 441-450). Dock menar 

Buskqvist i sin avhandling Medborgarnas röster att de sociala medierna ger politikerna 

möjligheten att gå runt denna funktion (Buskqvist, 2007, sid 20f). Denna undersöknings 

resultat visar att politikerna utnyttjar denna möjlighet och genom sin utsändande interaktivitet 

talar direkt till användarna utan traditionella mediers mellanhand. Dock utnyttjar inte 

partierna den nära kontakt de har med användarna för att kommunicera direkt med dem. 

Metzgar och Maruggi observerar i sin studie Social media and the 2008 U.S. presidential 

election att användarnas roll har stärkts med denna nya teknik och ses inte längre som en 

publik (Metzgar, Maruggi, 2009). Enligt denna undersökning urskiljs tendenser att så inte är 

fallet hos de svenska partierna. De använder det sociala mediet Facebook ungefär som ett 

traditionellt medium genom att mestadels dela med sig av information. 
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D

Diagram 2 

D

Diagram 3 

 

 

 

I diagram 2 ses fördelningen av Socialdemokraternas interaktivitet i deras statusuppdateringar 

de sista två veckorna innan valet. Fördelningen sker i enlighet med de tre sorters interaktivitet 

som tidigare presenterats i uppsatsen. I diagrammet observeras att Socialdemokraterna främst 

använder sig av en konsulterande interaktivitet i sina uppdateringar, 43 % av deras 

uppdateringars innehåll utgörs av denna. Utsändande interaktivitet finns i 35 % av 

uppdateringarna och resterande 22 % består av den konverserande interaktiviteten. Här kan 

utläsas att Socialdemokraterna använder alla tre sorterna relativt jämlikt. Ingen av 

interaktivitetssorterna understiger 20 %.  

 

Diagram 3 visar Miljöpartiets användning av de olika interaktiviteterna i 

statusuppdateringarna innan valet. Hela 52 %, alltså mer än hälften, utgörs av den 

konsulterande interaktiviteten. Nästan lika stor andel består av utsändande interaktivitet,  

47 %. Endast 1 % av uppdateringarna innehåller konverserande interaktivitet. Därmed blir det 

tydligt att de interaktivitetssorter Miljöpartiet använder sig mest av är den konsulterande och 

den utsändande.  
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D

Diagram 4 

D

Diagram 5 

 

 

 

Moderaternas användning av de olika interaktiviteterna innan valet visas i diagram 4. Nästan 

hälften, 49 %, av innehållet i partiets statusuppdateringar består av konsulterande 

interaktivitet.  Nästan lika mycket, 45 %, av innehållet utgörs av utsändande interaktivitet. 

Dessa två interaktivitetstyper uppgår tillsammans till 94 % av innehållet i 

statusuppdateringarna och utgör därför majoriteten i deras innehåll. Endast de resterande 6 % 

består av den konverserande interaktiviteten.  

 

I diagram 5 presenteras det sista partiets, Folkpartiets, interaktivitet i statusuppdateringarnas 

innehåll. Folkpartiet använder den utsändande och den konsulterande i stort sett lika mycket, 

med 42 % respektive 43 % av innehållet i uppdateringerna. Den tredje interaktivitetstypen, 

den konverserande interaktiviteten, utgör 15 % av Folkpartiets innehåll.  

45%

6%

49%

Interaktivitet Moderaterna

Utsändande

Konverserande

Konsulterande

42%

15%

43%

Interaktivitet Folkpartiet

Utsändande

Konverserande

Konsulterande



 

Riksdagspartierna på Facebook 

 

 

27 
 

Likheter och skillnader i partiernas interaktiva användning 

Vid närmare granskning av diagram 2-5 kan specifika likheter och skillnader urskiljas hos 

partierna. Bland alla fyra partierna observeras att den konsulterande interaktiviteten är den 

mest använda. Den har högst procentandel i varje partis enskilda diagram över hur innehållet 

är fördelat i de olika interaktivitetstyperna. Den lägsta procentsatsen för den konsulterande 

interaktiviteten är 43 % (Socialdemokraterna och Folkpartiet) medan den högsta ligger på 

hela 52 % (Miljöpartiet). Det skiljer alltså endast 9 procentenheter mellan den lägsta och den 

högsta andelen. Slutledningen av detta resultat är att partierna ofta använder funktionen att 

bifoga exempelvis bilder, videos och artiklar. Detta fenomen, att använda multimodala 

funktioner, är något som är typiskt för Internet som medium (Buskqvist, 2008, sid 49f). En 

mer detaljerad analys av multimodaliteten i partiernas statusuppdateringar följer senare i 

analysen. 

 

Hos alla partier är den utsändande interaktiviteten den näst största med procent från 35 % 

(Socialdemokraterna) till 47 % (Miljöpartiet). Alla partier utom Socialdemokraterna har ett 

utsändande innehåll i sina statusuppdateringar som överskrider 40 %. Här fastslås även att 

denna interaktivitetstyp är välanvänd bland partierna. Detta innebär att ren informativt 

innehåll är vanligt förekommande i statusuppdateringarna. Därmed konstateras att partierna i 

stor utsträckning använder sociala mediet i likhet med ett traditionellt medium, mer för 

informationsspridning än för att skapa dialog och delaktighet.  

 

Den sista interaktivitetstypen, den konverserande interaktiviteten, är den minst förekommande 

interaktiviteten i partiernas statusuppdateringar de två sista veckorna innan riksdagsvalet. 

Gällande den konverserande interaktiviteten syns större skillnader partier emellan än i de 

tidigare interaktiviteterna. Socialdemokraternas innehåll utgörs av 22 % och Folkpartiets  

15 % konverserande interaktivitet. Medan Moderaternas innehåll utgörs av 6 % och 

Miljöpartiet endast av 1 % konverserande interaktivitet. Socialdemokraterna är det parti vars 

statusuppdateringar har störst andel konverserande interaktivitet och därmed har högst 

potential att skapa dialog och delaktighet med användarna. Miljöpartiet som däremot endast 

har 1 % innehåll med denna interaktivitetssort ger användarna sämre möjligheter att bli 

delaktiga.  
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Diagram 6 

7.2 Multimodalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I diagram 6 redovisas den totala fördelningen av multimodaliteten i de fyra partiernas 

statusuppdateringar de sista två veckorna innan valet. För att undersöka multimodaliteten 

räknades antal bilder, ljudklipp, videoklipp och hypertexter i partiernas statusuppdateringar. 

Resultatet visar att hypertexter förekom i hela 60 % av uppdateringarna som innehöll 

multimodala objekt. Hypertexter är härmed den överlägset mest använda sorten av 

multimodalitet. Näst vanligast efter hypertexter är att uppdateringarna innehåller en eller flera 

bilder, i 29 % av fallen förekommer detta. Videoklipp utgjorde 10 % och ljudklipp endast  

1 %. Ljudklipp var den sortens multimodala objekt som knappt förekom alls i 

uppdateringarna.  

 

Resultatet visar att partierna mestadels hänvisar användarna vidare till ytterligare text. Läggs 

bilder, ljudklipp och videoklipp samman utgör de ändå endast 40 % av uppdateringarnas 

multimodala innehåll. Hypertexter gör innehållet flexibelt (Buskqvist, 2008, sid 48f) och 

möjliggör för partierna att dela med sig av mer innehåll till användarna än vad som ryms i 

själva statusuppdateringen. Samtidigt visar de låga siffrorna angående bild, ljudklipp och 

videoklipp att den fulla multimodala potentialen på Facebook-sidorna inte utnyttjas till fullo. 

Enligt Buskqvist är det på Internet möjligt att kombinera olika medietekniker i samma 

mediekontext och dra nytta av de olika teknikernas fördelar (Buskqvist, 2008, sid 49f). Detta 

är något som partierna använder sig av, dock inte i den mån Internet erbjuder.  
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Diagram 7 

D

Diagram 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 7 visar Socialdemokraternas användning av de multimodala objekten i deras 

statusuppdateringar de sista två veckorna innan riksdagsvalet. Resultaten visar att videoklipp 

var den överlägset mest använda multimodala formen i Socialdemokraternas uppdateringar. 

Videoklippen utgjorde hela 52 %, mer än hälften, av det multimodala innehållet. Hypertexter 

och bilder användes i lika stor utsträckning och utgör båda 24 % var. Något som inte förekom 

alls i Socialdemokraternas uppdateringar var ljudklipp som därför består av 0 % i 

diagrammet.   

 

I diagram 8, som visar Miljöpartiets användning av multimodala objekt, observeras att 

hälften, 50 %, utgörs av bilder. Nästan lika mycket av innehållet, 49 %, utgörs av hypertexter. 

Videoklipp däremot används sparsamt av Miljöpartiet, endast 1 % av deras totala multimodala 

objekt i uppdateringarna är videoklipp. Här konstateras att Miljöpartiet så gott som endast 

använder bilder och hypertexter som multimodala funktioner. Ljudklipp förekommer inte alls 

och utgör därför 0 %.  
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Diagram 9 

D

Diagram 10 

 

 

 

Diagram 9 visar Moderaternas användning av de olika multimodala objekten i deras 

statusuppdateringar innan valet. Diagrammet visar att Moderaterna enbart använder sig av 

hypertexter i sina uppdateringar. Hypertexterna uppgår därför till 100 % av innehållet med 

multimodala objekt. Bild, ljudklipp och videoklipp utgör alla 0 % i diagrammet. Dessa objekt 

förekommer inte överhuvudtaget i Moderaternas statusuppdateringar.  

 

Det sista partiets, Folkpartiets, multimodala användning presenteras i diagram 10. Här är 

hypertexter det oftast förekommande multimodala innehållet i statusuppdateringarna. Med  

47 % utgör hypertexter nästan hälften av Folkpartiets multimodalitet. Tätt därefter kommer 

objektet bild med 43 % av den totala multimodala användningen. Tillsammans bildar 

hypertexter och bilder 90 % av multimodaliteten, och utgör en tydlig majoritet. Videoklippen 

i Folkpartiets statusuppdateringar uppgår till 9 % av innehållet. Diagrammet visar även att 

Folkpartiet använt objektet ljudklipp i 1 % av fallen.  
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Likheter och skillnader i partiernas multimodala användning 

I diagram 7-10 ses de fyra olika partiernas användning av multimodala objekt. I denna aspekt 

skiljer sig partierna mycket åt. De partier där likheter kan urskiljas är Miljöpartiet och 

Folkpartiet. Partierna använder sig till 99 % respektive 90 % av fallen av hypertexter och 

bilder som multimodala objekt i sina statusuppdateringar. Dock har Folkpartiet en lite större 

variation då de använder sig mer av videoklipp än vad Miljöpartiet gör. Folkpartiet är även 

det enda partiet som utnyttjade det multimodala objektet ljudklipp, och även Folkpartiet gör 

det i mycket liten utsträckning. Hos de andra partierna förekommer ljudklipp inte alls. 

 

Det multimodala objektet videoklipp förekommer allra mest hos Socialdemokraternas 

statusuppdateringar, där de utgör mer än hälften, 52 %, av den multimodala användningen. 

Partiet som använder videoklipp näst mest efter Socialdemokraterna uppgår endast till 9 %. 

Miljöpartiet uppgår endast till 1 % och Moderaterna använder det inte alls. Därmed ses en stor 

skillnad i användandet av videoklipp partier emellan. Bortsett från Socialdemokraternas flitiga 

användande av videoklipp konstateras att den sortens multimodala objekt inte är vanligt 

förekommande.  

 

Något som framkommer tydligt i resultatet är Moderaternas användning av hypertexter i sina 

statusuppdateringar. Hela 100 % av deras multimodala innehåll består av hypertexter. Inga 

andra multimodala objekt förekommer. Även Miljöpartiet och Folkpartiet nyttjar hypertexter i 

stor utsträckning med sina 49 % respektive 47 %. Socialdemokraterna har däremot 24 % 

hypertexter i sitt multimodala innehåll. Med dessa resultat framkommer att partierna överlag 

inte utnyttjar den fulla potentialen som finns för statusuppdateringarna i Facebook. De 

använder ofta hypertexter vilket inte bidrar till ett sådant multimodalt innehåll som det finns 

möjlighet till. I denna aspekt ligger Socialdemokraterna ändå i framkant med sin höga andel 

videoklipp. Moderaterna är däremot det parti som är sämst på att använda de multimodala 

möjligheterna i statusuppdateringarna.  
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8. Slutsatser och Diskussion 

 

I detta avsnitt presenteras undersökningens viktigaste slutsatser. Här besvaras 

frågeställningarna och en tydlig överblick av resultaten ges. En diskussion utifrån de 

slutsatser som dras följer även. 

 

 

Partiernas interaktivitet 

I undersökningen om hur riksdagspartierna använde Facebook under de två sista veckorna 

innan riksdagsvalet 2010 framkom interaktiviteten i partiernas statusuppdateringar. Den 

utsändande och den konsulterande interaktiviteten dominerade i partiernas uppdateringar. 

Tillsammans utgjorde de två interaktiviteterna 90 % av den totala interaktiviteten. Den tredje 

interaktiviteten, den konverserande, var inte lika använd. Eftersom den konverserande 

interaktiviteten anses vara den som bäst lämpas för att skapa dialog med användarna, dras 

slutsatsen att partierna inte använder Facebook till att kommunicera med användarna på det 

sätt som det sociala mediet gör möjligt. Resultaten visar att partierna mestadels använder 

Facebook i likhet med ett traditionellt medium genom att till stor del dela med sig av ren 

information. Undersökningens resultat ger liknande slutsatser som framkom i studierna 

Dialogic strategies and outcomes (Sevick Bortree, Seltzer, 2009) och Engaging stakeholders 

through social networking (Waters, Burnett m.fl., 2009) där de fastslår att organisationer inte 

utnyttjar den fulla potentialen i de sociala medierna.  

 

Avsaknaden av den konverserande interaktiviteten väcker tankar om att Facebook inte är ett 

så prioriterat medium. Trots partiernas satsning på Facebook och anställda som arbetar 

specifikt med detta syns ingen tydlig ansträngning att dela innehåll som syftar till att skapa 

närmre kontakt med användarna. Detta kan även bero på att Facebook är ett relativt nytt 

socialt medium. Kunskap om det nya mediet kan saknas och utarbetade planer för användning 

kanske ännu inte är fastställda. I en sådan situation är det möjligtvis problematiskt att 

framställa innehåll enligt det nya perspektivet, med dialog som en viktig del. Den 

konverserande interaktiviteten bör utgöra en större del av innehållet i statusuppdateringarna 

för att utnyttja de möjligheter som Facebook öppnar upp för. Facebooks karaktär bör styra 

användningen.  
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Partiernas multimodala användning 

I undersökningen framkom även hur partierna använder olika multimodala objekt i sina 

statusuppdateringar. Resultaten visar att ljudklipp endast förekommer i 1 % av innehållet och 

därmed är det objekt som används allra minst. Hypertexter är däremot det mest använda 

objektet, 60 % av det multimodala innehållet inrymde sådana. Hypertexter används mer av 

partierna än bild, ljudklipp och videoklipp gör tillsammans. Att bifoga en hypertext ger inte 

uppdateringen så hög multimodalitet eftersom det endast syftar till mer text. Bild, ljudklipp 

och videoklipp är däremot objekt som bidrar till att fler medietekniker inkluderas i 

uppdateringen, vilket då ger högre multimodalitet. Buskqvist menar att multimodalitet gör det 

möjligt att kombinera fördelar med olika medietekniker i en och samma mediekontext 

(Buskqvist, 2008 sid 49f). Undersökningens resultat visar dock tydligt att de multimodala 

möjligheter som finns på Facebook inte till fullo utnyttjas av partierna. 

 

Den stora mängden hypertexter i partiernas statusuppdateringar kan ha sin grund i att 

uppdateringarna på Facebook förväntas innehålla relativt korta meddelanden. För att då kunna 

få med allt innehåll som partierna vill förmedla kan en hypertext som länkar till ytterligare 

innehåll användas. Kärnan i innehållet kan skrivas i uppdateringen tillsammans med 

hypertexten som ger det djupare innehållet. Ljudklipp används inte ofta på Facebook, rent 

allmänt. Objektet videoklipp innehåller både ljud och rörlig bild och kombinerar därmed två 

tekniker i ett. Detta kan vara en orsak till att partierna väljer att hellre publicera ett videoklipp 

istället för ljudklipp om möjlighet finns. Dessutom finns det i Facebooks system färdiga 

funktioner för att publicera bilder, videoklipp och länkar, dock ingen för att publicera 

ljudklipp. Detta kan ha viss påverkan på vilket innehåll partierna delar med sig av i 

statusuppdateringarna.  

 

Likheter och skillnader mellan partierna 

Undersökningens resultat visar att det finns både skillnader och likheter gällande 

användningen av interaktivitet partierna emellan. Någonting som är lika för partierna generellt 

är att den utsändande och den konsulterande interaktiviteten alltid dominerar i partiernas 

statusuppdateringars innehåll. Den konverserande interaktiviteten är alltid minst även om den 

varierar i antal. Partierna tycks i stort publicera liknande innehåll på Facebook.  

Dock finns ändå skillnader, främst vad gäller den konverserande interaktiviteten. Skillnaderna 

skulle kunna tänkas bero på partistorlek samt blocktillhörighet, dock har de resultat som 
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framkommit inte pekat mot något sådant samband. Ett stort parti med stora resurser är 

nödvändigtvis inte bäst på att använda sig av denna interaktivitet i det publicerade innehållet. 

Samma sak gäller för blocktillhörigheten. Partier som samarbetar har inte tvunget samma 

strategier vad gäller användningen av de olika interaktiviteterna. Skillnader och likheter 

gällande partiernas användande av multimodalitet i statusuppdateringarna visas även det i 

resultaten. En tydlig likhet är att ljudklipp nästan aldrig används av partierna. Förutom denna 

likhet skiljer sig partierna markant åt, dock urskiljs att Miljöpartiet och Folkpartiet använder 

de olika multimodala objekten på ett likartat sätt. Socialdemokraterna och Moderaterna är de 

partier som utmärker sig mest i undersökningens resultat. Socialdemokraterna avviker genom 

att ha en hög användning av videoklipp, något som förekommer mycket mindre hos de andra 

partierna. Moderaterna använder endast ett objekt. Att Moderaterna endast använder ett 

multimodalt objekt i sina statusuppdateringar på Facebook beror sannolikt på att partiet valt 

att publicera samma innehåll på både Facebook och Twitter. Twitter har inte samma 

funktioner som Facebook och tillåter inte att bilder och videoklipp syns i de inlägg som görs. 

Även vad det gäller multimodalitet kan inga samband till blocktillhörighet dras, trots politiska 

samarbeten mellan partier.  

 

Sammanfattningsvis visar resultaten rörande det multimodala innehållet i partiernas 

statusuppdateringar att partierna använder multimodalitet på olika sätt. Partiernas användande 

av interaktivitet är däremot mer lika.  

 

Fortsatt forskning 

För att komplettera dessa resultat kan ytterligare undersökningar genomföras. Forskning som 

behandlar PR-utövares strategier för användning av sociala medier inom politiken skulle 

kunna ge ett förklarande perspektiv på de resultat som framkommit i denna studie. En annan 

kompletterande studie skulle kunna vara att undersöka hur interaktivitet och multimodalitet 

används av partierna under en annan period, förslagsvis två veckor efter valet. På det sättet 

skulle en jämförelse med denna studie kunna ske.  
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9. Sammanfattning 

 

 Sociala medier har under de senaste åren växt explosionsartat. I takt med de sociala 

mediernas framväxt förändras förutsättningarna för kommunikation. Barack Obamas 

valkampanj i presidentvalet 2008 blev mycket uppmärksammad, mycket på grund av 

integreringen av de sociala medierna. I det svenska riksdagsvalet 2010 hade alla svenska 

riksdagspartier satsat på de sociala medierna för att kommunicera med väljarna. Denna 

satsning gör det intressant att undersöka hur partierna egentligen använde sig av de nya 

medierna.  

 

Denna studie riktar in sig på det sociala mediet Facebook och har syftet att undersöka vilket 

innehåll partierna valde att publicera under de två sista veckorna innan riksdagsvalet 2010. De 

centrala begrepp som används i undersökningens analys är interaktivitet samt multimodalitet. 

Aspekter som ska undersökas är hur partierna använder sig utav olika multimodala 

kommunikationsformer samt hur interaktiviteten i deras statusuppdateringar ser ut. En 

jämförelse av partiernas användning följer även.  

 

Undersökningen genomförs med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys med variabler 

skapade utifrån en tillämpning av Jensens interaktivitetstypologi. De förändrade 

förutsättningarna för politisk kommunikation är också något som diskuteras utifrån en 

avhandling av Buskqvist. Undersökningen relaterar även till tidigare forskning inom 

problemområdet. Fyra riksdagspartier undersöktes genom att alla statusuppdateringar från 

partiernas officiella Facebook-sidor under de två sista veckorna innan riksdagsvalet samlas in 

som analysmaterial.  

 

Undersökningens resultat visar att partierna mestadels publicerar innehåll med ren 

information, snarare än att försöka skapa en närmare kontakt med användarna genom mer 

dialogframkallande innehåll. Resultatet visar även att partiernas användande av interaktivitet i 

statusuppdateringarnas innehåll är relativt lika. Användningen av de multimodala objekten i 

innehållet skiljer sig däremot mycket partier emellan.  
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 Bilaga I: Variabelschema 

Kategori   Variabel  Variabelvärde 

Parti Parti  Socialdemokraterna 

                                                     Moderaterna  

                                                     Miljöpartiet 

                                                     Folkpartiet 

 

Interaktivitet   Utsändande  Ja 

  Nej 

   

 Konverserande Ja 

Nej 

   

   Konsulterande Ja 

  Nej 

 

Multimodalitet  Bild  Ja 

  Nej 

Ljudklipp  Ja 

  Nej 

Videoklipp                                  Ja 

Nej 

Hypertext  Ja 

  Nej 
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Bilaga II: Kodschema 

 

Parti 

Parti 

1.   Socialdemokraterna 

2    Moderaterna 

3.   Miljöpartiet 

4.   Folkpartiet 

Interaktivitet 

Utsändande 

1. Ja 
0. Nej 
 

Konverserande 

1. Ja 
0.   Nej 

Konsulterande 

1.   Ja 

0.   Nej 

Multimodalitet 

Bild 

1. Ja 
0.   Nej 

Ljudklipp 

1. Ja 
0.   Nej 

Videoklipp 

1. Ja 
0.   Nej 

Hypertext 

1. Ja 
0.   Nej 


