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Abstract  
Based on the beliefs that politics are mediatized, our study aims to answer the question whether 

or not the theory about media logic can be applied to the Facebook posts that the Swedish 

political parties published on their official pages prior to the parliamentary elections in 2014. By 

way of a content analysis, we set out to study how political parties adapt to the format of the 

medium, where the possibility of interactivity and two-way communication is our focus. We 

gathered information from 474 posts, which was all the samples during the selected time of the 

1th to the 14th of September 2014. The results show that there is a large variation between the 

different parties’ use of Facebook, but our overall conclusion is that they do not exploit the 

opportunities that Facebook as a medium has. In other words, they do not use Facebook by its 

logics in such amount that the theory of media logic can be confirmed in the context of politics 

on Facebook. This confirms previous research in this area. 

Keywords: content analysis, Facebook posts, political communication, political mediatization, 

media logic, interactive, two-way communication. 
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1 INLEDNING 

I denna studie kommer vi att undersöka hur de svenska partierna använde sig av Facebook inför 

riksdagsvalet 2014. I ett samhälle där den politiska kommunikationen går igenom en förändring, 

och där nya sociala medier blir ett allt viktigare verktyg för att nå bredare målgrupper, är det 

viktigt att undersöka hur de svenska politiska partierna använder sig av sociala medier. Det är 

intressant att se om de använder dem enligt den potential, och den logik, de tillskrivs. Med logik 

syftar vi till teorin om medielogiken (Altheide & Snow 1979), vilken kortfattat innebär att 

medier har en logik som kommer att påverka kommunikationen som sker genom mediet. Här är 

det också viktigt att tala om det mer övergripande begreppet medialisering, som bland annat 

innefattar mediernas makt över politiken. Om politiken är medialiserad innebär det att politiska 

aktörer anpassar sig, och sitt innehåll, efter de villkor medierna ställer, efter mediernas logik, i en 

kamp för att få uppmärksamhet. Utifrån tidigare forskning av bland andra Altheide (2014), Dijck 

och Poell (2013), Strömbäck (2011) samt Kaplan och Haenlein (2010) har vi valt att tolka och 

definiera Facebooks logik som möjligheten till interaktivitet och tvåvägskommunikation. Med 

interaktivitet avses exempelvis i vilken utsträckning de politiska partierna använder sig av bilder, 

filmer, länkar och evenemang. Med tvåvägskommunikation avses i vilken utsträckning partierna 

bjuder in till diskussion, i vilken utsträckning partierna får respons samt i vilken utsträckning 

partierna besvarar sina inlägg. Precisering av interaktivitet och tvåvägskommunikation beskrivs 

utförligare längre fram i uppsatsen. 

Den politiska kommunikationen är en grundförutsättning för demokratin. Flera forskare, bland 

annat Skovsgaard & Van Dalen (2013), Zúñiga, Copeland & Bimber (2013), Yousif & Alsamydai 

(2012), Strömbäck, Ljungberg, Holt & Shehata (2013), Zúñiga, Molyneux & Pei Zheng (2014) 

och Davis (2010) för att nämna några, menar att sociala medier är ett viktigt verktyg i 

valkampanjer, samt att sociala medier ökar det politiska intresset. Även statistisk för årets och 

tidigare års val bekräftar detta, vilket gör att vi kan göra antagandet att användandet i framtiden 

kommer att vara ännu högre. När sociala medier, däribland Facebook, blir ett viktigare verktyg i 

valkampanjer, är det med utgångspunkt i teorin om medielogiken, grundläggande att de används 

på det sätt som de är avsedda för. Demokrati handlar om allmänna och fria val, vilket går hand i 

hand med öppenhet från politikerna gentemot medborgarna. När tiderna ändras, och 
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möjligheterna som kommer med de nya medierna dels ger politiker möjlighet att själva få ut 

information till en stor skara människor, dels öppnar upp möjligheter för att direkt kommunicera 

med medborgare, är det viktigt att dessa hanteras på ett sätt som värnar om de demokratiska 

rättigheterna. 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Den övergripande tanken bakom vår uppsats är att granska hur de svenska politiska partierna 

använde sig av Facebook inför riksdagsvalet 2014 i förhållande till de tekniska förutsättningar, 

det vill säga den interaktiva och kommunikativa logik, Facebook möjliggör. Det specifika syftet 

med vår studie är att undersöka och analysera vilka format de politiska partierna publicerade 

inläggen i på sina Facebook-sidor inför riksdagsvalet, där vi vill studera om inläggen är 

anpassade efter, och på så vis bekräftar, teorin om medielogiken. Teorin innefattar i korthet att 

innehåll anpassas efter ett mediums format och form (Altheide & Snow 1979).  

Utifrån vårt syfte med denna studie har vi ställt upp en övergripande frågeställning för att 

precisera vad det är vi söker svar på.  

 Hur använder de svenska politiska partierna Facebook för sin kommunikation? 

För att kunna besvara ovanstående frågeställning, då medielogiken är komplex att undersöka 

konkret, har vi satt upp två underfrågor för att förtydliga samt för att kunna diskutera 

medielogikens giltighet. Resultat och diskussion på nedanstående frågor kommer senare i 

uppsatsen att redovisas var och en för sig, därefter diskuterar vi vår övergripande frågeställning.  

 I vilka format är inläggen publicerade av de svenska politiska partierna på deras 

offentliga Facebook-sidor inför riksdagsvalet 2014? 

 I vilken utsträckning sker tvåvägskommunikation med medborgare inför riksdagsvalet 

2014? 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Strömbäck (2009b) beskriver hur den långsiktiga trenden innebär en ökad misstro och ett 

sjunkande förtroende för politikerna. Han menar vidare att partiidentifikationen har sjunkit den 

senaste tiden. Mindre än var femte väljare uppger sig vara starkt övertygade om vilket parti som 
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är det bästa. Just att de har svårt att bestämma sig för vilket parti de ska rösta på, menar han, 

leder till att allt fler gör sitt val sent, och att det nu är en minoritet som vet vilka de ska rösta på 

före de sista veckorna. Med anledning av detta har vi valt att begränsa vår studie till att 

undersöka två veckor innan valdagen, då vi anser att det är intressant att granska hur de politiska 

partierna använder sig av Facebook under en period som kan anses vara betydande, om inte 

avgörande. Vi utgår från tidigare forskning där vi får inblick i hur politisk kommunikation har 

sett ut på sociala medier tidigare runt om i världen vilket vi jämför våra resultat med. En 

avgränsning vi har gjort är att vi i studien vill studera hur de politiska partierna använde 

Facebook, inte vad de specifikt har kommunicerat. Vi har valt att ytterligare avgränsa vår studie 

genom att enbart analysera den politiska kommunikationen på Facebook, vilket innebär att vi har 

uteslutit andra sociala medier så som Twitter och Youtube. Dessa anser vi fortsatt forskning bör 

undersöka då de kan tänkas bygga på en något annorlunda logik än Facebook, och kan vara en 

intressant jämförelse och komplettering till vår studie.  

1.3 UPPSATSENS DISPOSITION  

I vår uppsats har vi hittills presenterat en kort inledning som beskriver vad vår studie handlar om, 

och vad vi avser besvara. Därefter beskrevs vårt syfte och våra frågeställningar, vilket följdes 

upp av en beskrivning av de avgränsningar vi har gjort för att skärma av vårt arbete.  

I nästa avsnitt kommer vi att beskriva relevant bakgrundsinformation för att underlätta för 

fortsatt läsning. Därefter kommer tidigare forskning att behandlas. Då kommer vi att presentera 

andra forskares studier som är relevanta för denna studie, och vad deras undersökningar har 

resulterat i. Därefter kommer vi att presentera våra teoretiska utgångspunkter, vilka är teorin om 

medielogiken och politikens medialisering. De båda utgångspunkterna inleds med en beskrivning 

av hur de fungerar utifrån traditionella massmedier, för att därefter utvecklas och anpassas till 

sociala medier. Efter vår teoretiska presentation kommer vi att diskutera hur vi kommer att 

använda oss av teorierna, och vilka för- och nackdelar de kan tänkas ha för vår studie. Vidare 

kommer vårt vetenskapliga problem att utvecklas och preciseras, vilket följs upp av ett avsnitt 

om material och urval. Därefter beskriver vi vårt val av metod, och vilka metodproblem vi kan se 

framför oss. I avsnittet om metod diskuteras även studien utifrån begreppen validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet.  
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Efter metodavsnittet så presenterar vi de resultat vår undersökning har genererat. Resultaten 

presenteras utifrån våra frågeställningar och består av både tabeller och förklaringar. I avsnittet 

efter för vi en diskussion om resultaten, utifrån tidigare forskning och våra teoretiska 

utgångspunkter. Efter diskussionen redogör vi för de slutsatser vi kan dra. Under slutsatser ger vi 

även förslag på fortsatt forskning inom området, som följs upp av en sammanfattning av studien i 

dess helhet.  

2 BAKGRUND – FACEBOOKS LOGIK OCH ANVÄNDNING  

2.1 FACEBOOK SOM ETT SOCIALT MEDIUM 

Innan vi beskriver Facebook som en kommunikationsplattform för politik vill vi förtydliga att 

Facebook är ett så kallat socialt medium. För att förklara vad sociala medier är, och på så vis 

beskriva vad som är utmärkande för medierna, det vill säga delar av dess logik, vill vi 

inledningsvis dela upp begreppet i dess två beståndsdelar: sociala och medier. Det sociala står 

givetvis för att det är just socialt, människor som kan interagera och kommunicera med varandra 

i realtid. Det handlar om en form av relationsskapande och bevarande där aktörer skapar mening 

med varandra i olika former (Berg 2011). Relationsskapandet och informationsspridandet sker 

via medier, vilket är den andra beståndsdelen. Medierna finns på Internet och är tekniskt 

uppbyggda ”samhällen” som skapar möjlighet för just interaktion och spridning av information 

(Conley, Lull & Monsalve 2010). Facebook som kommunikationsplattform, likt andra sociala 

medier, styrs av användaren själv. Det innebär att de politiska partiernas Facebook-sidor 

kontrolleras av partierna, de kan på så vis själva välja vad och när de vill publicera något, de är 

så att säga sina egna gatekeepers. Dijck och Poell (2013) beskriver att särskiljande medielogik 

för sociala medier, i förhållande till traditionella medier, är möjligheten till tvåvägs-trafik mellan 

användare, samt interaktivitet i form av exempelvis knappar för att gilla, dela, favorisera 

etcetera. 

Exempel på andra sociala medier är Twitter, bloggar, mikrobloggar och andra sidor som hjälper 

aktörer sprida information, bilder och filmer. (Walaski 2013).   
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2.2 FACEBOOK – EN MÖJLIGHET FÖR DEMOKRATIN?   

Facebook beskriver sig själva enligt följande ”Founded in 2004, Facebook’s mission is to give 

people the power to share and make the world more open and connected. People use Facebook to 

stay connected with friends and family, to discover what’s going on in the world, and to share 

and express what matters to them.” (Facebook 2014). Facebooks vision är således att få 

människor att förenas, ta del av nyheter samt att uttrycka sig själva, och sprida detta vilket gör 

Facebook till en bra kommunikationsplattform för aktörer, så som politiska partier, att närvara 

på. Potentialerna med sociala medier, däribland Facebook, är bland annat möjligheten till 

interaktivitet – att kunna sprida och kommentera inlägg, lägga upp bilder och filmer, att kunna 

dela länkar och artiklar och direkthänvisa till andra digitala medier (Kaplan & Haenlein 2010).  

För den politiska kommunikationen anser vi att det finns stora möjligheter att, genom 

interaktiviteten Facebook erbjuder, kunna samla sitt material; gjorda intervjuer, kampanjfilmer 

etcetera, på ett och samma ställe. En annan stor, och viktig, del av Facebooks potential är det 

kommunikativa konceptet vilken ger möjlighet till att bjuda in till diskussion med läsarna, 

väljarna och medborgarna och att i realtid kunna kommunicera med dem. Men möjlighet finns 

även för partierna att själva kommentera, eller bemöta, vad andra skriver om partiet. Det ger 

läsaren en helhetsbild av partiet, och det blir således enklare att skapa en relation. Enligt Kaplan 

& Haenlein (2010) är det viktigt för en organisation eller ett företag som närvarar på sociala 

medier att vara aktiva och att delta i diskussioner med sina kunder, eller i vårt fall – väljare.  

Utifrån de egenskaper som tillskrivs Facebook ovan, ges även möjlighet för oss att introducera 

studiens teoretiska utgångpunkter. Studiens syfte är undersöka och analysera vilka format de 

politiska partierna publicerade på sina Facebook-sidor inför riksdagsvalet 2014, för att avgöra 

om teorin om medielogiken är giltig. Teorin om medielogiken handlar i korta drag om att 

innehåll anpassas efter ett mediums format och form (Altheide & Snow 1979). Det innebär att de 

svenska politiska partierna borde ha använt Facebook på det sätt som beskrivs i styckena ovan, 

vilket är vad vi ämnar undersöka. Teorin om medielogiken går hand i hand med vår andra 

teoretiska utgångspunkt, vilken är politikens medialisering. Politikens medialisering är ett 

övergripande koncept vilken i korthet bland annat innebär att medier faktiskt har en makt över 

publiker, vilket leder till att politiker anpassar sig efter medierna, och dess logik, för att indirekt 

få makt över publikerna.  
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Politisk kommunikation och information är uppbyggt på att politikerna försöker uppnå bestämda 

mål. Vilka mål som politikerna har avgör vilken typ av kommunikation som används till 

partiernas intressenter. Att politiska partier är komplexa och mångdimensionella skapar stora 

utmaningar för partierna i den strategiska kommunikationen, då aktivitet sker på flera olika 

arenor, vilka alla har speciella villkor, handlingsregler, relationer och aktörer. Internet och 

sociala medier är viktiga forum för att aktivera och mobilisera sina väljare, och frågan är inte om 

dessa ska användas som ett strategiskt verktyg, utan hur (Strömbäck 2011). Om sociala medier, 

och däribland Facebook, anses ha en viktig roll för den politiska kommunikationen, finns det en 

stor relevans i att undersöka hur kommunikationen ter sig, och då i förhållande till de ”villkor” 

som finns på den specifika arenan Facebook är i vårt fall.   

Loader & Mercea (2011) beskriver i en studie hur det har hävdats att den nya informations- och 

kommunikationsteknologin skulle kunna förbättra det demokratiska styret, när möjlighet till en 

öppen och jämbördig överläggning mellan medborgare, representanter och beslutsfattare 

förekommer. Författarna menar att det råder en gemensam syn hos många forskare om att sociala 

medier, till skillnad från traditionella medier, har en potential till att ändra kommunikativa 

maktrelationer. Medan de traditionella mediernas produktion och distribution är uppbyggda av 

journalistiska kunskaper och centraliserad kontroll där medborgarna passivt tar emot politisk 

information eller propaganda, så är sociala medier tillgängliga för de flesta medborgare att 

närvara på. Det innebär att de sociala medierna ger medborgare en ny roll som aktiv och 

utmanade, då medborgarna själva kan dela sina åsikter och perspektiv. Således bygger sociala 

medier upp demokratiska möjligheter när social mångfald, ojämlikhet och kulturella skillnader 

kan få mer plats (Loader & Mercea 2011). Användningen och möjligheterna med sociala medier 

bör enligt Ellison (2013) inte förstås som en enkelriktad e-demokrati. Möjligheterna bör heller 

inte förstås utifrån Habermas, vars teori innefattar att rationella övervägande och demokratiska 

beslut ska tas mellan medborgare – i dialog med varandra. Istället menar Ellison att möjligheten 

med sociala medier bör ses som ett flexibelt obestämt samtal om lokala politiska frågor mellan 

medborgare och politiska myndigheter, och om interaktionen dem emellan blir mer omfattande 

kan det leda till en bättre demokrati med en ökad decentralisering.  

Vår studie grundas på huruvida de svenska politiska partierna anpassar sig efter Facebooks 

medielogik inför riksdagsvalet 2014. Anledningen till att vi kort beskriver synen på sociala 
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mediers möjlighet att skapa en ökad och bättre demokrati beror på att vår resultatdiskussion 

mynnar ut i en överläggning om de svenska politiska partiernas användning av Facebook kan 

tänkas ha bidragit till en ökad demokratisering, då Facebooks logik bland annat är just 

möjligheten till tvåvägskommunikation.  

2.3 INTERNETANVÄNDNING I SVERIGE 

För att ytterligare påpeka studiens relevans anser vi att det är viktigt att visa hur stor del av den 

svenska befolkningen som använder Internet, och framförallt just Facebook. Enligt Stiftelsen för 

Internetinfrastrukturs, även förkortat som .SE:s, rapport för år 2013 ligger Sverige med i toppen 

vad gäller användandet av internet, 89 procent använder internet dagligen. När det gäller åldrarna 

17-74 år är Sverige ett av de länder där internetanvändningen är högst, bara Island och Norge 

ligger före. När det gäller sociala medier är det Facebook som fortfarande har flest användare, 

och användandet ökar i nästan alla åldersgrupper (Stiftelsen för internetinfrastruktur 2013a). Av 

Internetanvändarna är det 66 procent som även besöker Facebook (Stiftelsen för 

internetinfrastruktur 2013b). I rapporten meddelas att det i snitt spenderas drygt 3 timmar i 

veckan på mediet. För de unga, 12-25 år är tiden längre, nästan en timme per dag medan de i 

åldern 56-85 snittar en timme i veckan (Stiftelsen för internetinfrastruktur 2013a).  

Med utgångspunkt i att vi vill granska hur de svenska politiska partierna använde Facebook inför 

riksdagsvalet 2014 anser vi även att det är relevant att visa vilken målgrupp som främst tar del av 

politik på Facebook. En rapport om valet i medierna år 2014 från Medievision visar att Facebook 

var enskilt störst gällande spridning av politiska budskap bland förstagångsväljarna, hela 6 av 10 

menade att de tagit till sig av inlägg och budskap rörande valet. Medan TV fortfarande var 

dominerande bland de äldre väljarna, använde sig de yngre främst av internet och sociala medier 

för att få tillgång till information (Mediavision pressrelease 2014-10-21). Detta ger oss 

möjligtvis en blick i hur framtiden kan komma att se ut, där de sociala medierna har en stor roll 

för en lyckad valkampanj om politikerna vill nå ut till en större skara, i varierande åldrar.  

3 TIDIGARE FORSKNING 

Det finns ett flertal vetenskapliga artiklar skrivna med inriktning på politisk kommunikation på 

sociala medier där en gemensam faktor är att forskarna betonar vikten av sociala medier som ett 
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verktyg i valkampanjer (Skovsgaard & Van Dalen 2013; Zúñiga et al. 2013). Området politisk 

kommunikation på sociala medier domineras av kvantitativa undersökningar, med metoder som 

surveys och innehållsanalyser, men det förekommer även kvalitativa intervjuer med politiska 

aktörer för att se syftet bakom användningen av sociala medier som kommunikationsplattformar. 

En omdiskuterad fråga berör huruvida de använder en- eller tvåvägskommunikation, vilket har 

undersökts av flera, med ett relativt entydigt resultat att de sociala medierna, trots dess 

möjligheter, domineras av enkelriktad massinformation (Klinger 2013; Ross & Burger 2014; Bor 

2013; Enli & Skogerbø 2013). Det är intressant för oss då vi avser att undersöka om de svenska 

politiska partierna använde sig av möjligheten till tvåvägskommunikation på Facebook inför 

riksdagsvalet 2014. En annan inriktning i tidigare forskning anspelar på om politik på sociala 

medierna ökar det politiska intresset och den politiska delaktigheten bland medborgare (Yousif & 

Alsamydai 2012; Strömbäck et al 2013; Zúñiga et al. 2014; Davis 2010). Utifrån tidigare 

forskning finns många olika teoretiska utgångspunkter på att se hur sociala medier används, där 

de dominerande utgår från olika former av dialog och demokratisering samt teorier om en 

personifiering av politiken. Däremot är det få studier som undersöker ämnet utifrån medielogik. 

Nedan kommer vi först att redogöra för tidigare forskning där forskarna frågar sig om politiken 

är medialiserad. Dock fokuserar dessa artiklar främst på anpassning efter traditionella medier, 

varpå vi har valt att redogöra för forskning som beskriver hur politiska aktörer använder sig av 

sociala medier, där vi själva drar kopplingar till huruvida användningen är anpassad efter mediets 

logik eller inte. Slutligen summeras två artiklar som berör vilka effekter sociala medier kan ha på 

medborgare i det politiska sammanhanget, för att visa på att det är viktigt att undersöka hur 

politiker använder sig av dessa nyare medier.  

3.1 ÄR POLITIKEN MEDIALISERAD? 

Strömbäck (2008) menar att flera forskare har visat resultat på att politiken är medierad, vilket 

innebär att människor får största delen av politisk information via medier. Vidare menar han att 

flera forskare har visat resultat på att politiken även är medialiserad vilket innebär att politiken 

anpassas efter mediers format och form. Dock utgår Strömbäcks studie från traditionella 

massmedier, men han menar att det är viktigt att följa upp hur Internet eventuellt förändrar 

processen mellan politik och medialisering (Ibid.). En studie som i viss grad motsäger 
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Strömbäcks forskning om medialiserad politik är an artikel av Meyer (2009). Meyer fokuserar på 

huruvida EU:s politik har blivit medialiserad över en längre tid, där utgångspunkten ligger i 

vilken utsträckning politikens system och de viktigaste komponenterna anpassats efter 

nyhetsmediers logik. Bortsett från att vår studie studerar politik på en nationell nivå, skiljer sig 

Meyers studie från vår i två ytterligare bemärkelser. Dels då Meyer inte tagit hänsyn till mediers 

format, det vill säga dess tekniska egenskaper, utan istället fokuserar på dess form, dels för att 

han undersöker traditionella medier och inte sociala medier. Med mediers form avser Meyer 

nyhetsvärden, dagordningar, nyhetsproduktion, undersökande opartisk journalistik samt effekter 

av en kommunikativ konkurrens. Resultaten i hans studie visar en låg till måttlig medialisering 

av EU:s politik, där de tre först nämnda formerna var mindre medialiserade än de två 

sistnämnda.  

Haßler, Maurer och Oschatz (2014) har gjort en studie år 2014 i Tyskland där de jämförde 

användningen av traditionella massmedierna mot de direkta politiska kanalerna i förhållande till 

medielogiken, både online och offline. Politiska kanaler innefattade alla politiska tal, talkshow-

framträdanden samt partiernas officiella webbsidor. De kom fram till tre olika resultat. 1. Både 

massmedierna och de egna politiska kommunikationskanalerna, både online och offline, 

rapporterade om den valda händelsen. Rapporteringen var mer heltäckande av massmedierna än 

av kommunikationskanalerna, samt även högre online än offline. 2. Massmediernas användning 

kunde kopplas till medielogiken, vilket inte de politiska kommunikationskanalerna kunde sägas 

göra på samma sätt. Överraskande nog var det massmedierna som var bättre på att presentera 

bakgrundsinformation till händelsen. 3. I kommunikationskanalerna presenterade politikerna sin 

information nästan precis likadant online och offline, trots skillnaderna i mediernas logik. Denna 

studie skiljer sig mot vår genom att handla om andra sorters medier än vilket vi har tänkt att 

studera. Det är dock ändå intressant att göra en jämförelse mot denna studies resultat om att de 

politiska partierna här inte verkade följa de olika mediernas logik och format. Denna studie utgör 

även tillsammans med vår studie en bra grund för fortsatt forskning. 

Strömbäck och Van Aelst (2013) beskriver att medieaktörer över tid har blivit mindre beroende 

av politiken, och att politiken istället har blivit mer beroende av medierna vilket har bidragit till 

att politikerna anpassar sig allt mer efter medierna och deras logik. Syftet med deras studie var 

att utforska processer som gör att vissa politiska partier i västerländska demokratier är mer 
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medialiserade än andra. Strömbäck och Van Aelist (Ibid.) beskriver tre dimensioner, där den 

förstnämnda är att partierna har anpassat sig efter medierna i form av att anställa specialiserad 

personal för att hantera medier och ökat de medel som tilldelas hantering av medier. Den andra 

dimensionen som ses som ett sätt att anpassa sig efter media är att ha en pressansvarig eller 

kommunikationsansvarig som sitter med i toppen av partiets beslutsfattande, så att 

mediehantering blir integrerat i allt partiet gör. En tredje dimension är att välja representanter för 

partiet som, utöver flertalet andra egenskaper även, besitter kunskap och förmåga att 

kommunicera med medier. En annan fråga Strömbäck och Van Aelist (Ibid.) besvarar är varför 

politiker anpassar sig efter media. Svaret bygger på att politiska aktörer anpassar sig efter olika 

arenor: valarenan bygger på mål om att få fler väljare, den parlamentariska arenan bygger på mål 

om att influera lagstiftningen, den interna arenan bygger på mål om en bättre sammanhållning 

och slutligen beskrivs mediearenan, vilken enligt författarna även i hög grad är integrerad i de 

övriga arenorna. Strömbäck och Van Aelist menar att politiska partier är aktiva i flera av 

arenorna men i olika omfattning beroende på vilka partiernas främsta mål är.  

3.2 ANVÄNDNING OCH SYFTEN MED SOCIALA MEDIER SOM POLITISKA PLATTFORMAR 

Zúñiga, Molyneux och Pei Zheng (2014) har undersökt betydelsen av sociala medier som en sfär 

för politik. 1471 enkätsvar ligger till grund för resultaten som visar på att det finns signifikanta 

relationer mellan att använda sociala medier och att uttrycka sig politiskt på samma medium 

samt att politiskt delta både online och offline. Studien bekräftar att vårt vetenskapliga problem 

är relevant då sociala medier har en ökad betydelse för den politiska kommunikationen. Larsson 

och Kalsnes (2014) presenterar resultat från en studie där författarna har undersökt hur svenska 

och norska politiker tar i bruk och fortsätter använda sig av Twitter och Facebook i sitt 

rutinarbete, det vill säga hur de dagligen använder medierna. Med andra ord undersöker Larsson 

och Kalsnes hur den politiska kommunikationen faktiskt ser ut, vilket är det vi också gör i vår 

undersökning. Deras studie är intressant i förhållande till vår, där vår studie fokuserar på en 

specifik period, precis innan valet, medan deras studie fokuserar på en längre period. Relevant 

för vår studie är Larsson och Kalsnes resultat som gäller Facebook för svenska politiker. Det bör 

förtydligas att Larsson och Kalsnes studie undersökt enskilda politikers Facebooksidor, inte de 

politiska partiernas officiella sidor, inte heller politikernas personliga Facebookprofiler. 

Resultaten från studien ger oss en övergripande bild av att 19 procent av de svenska politikerna 
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hade en Facebooksida, där det visade sig vara en låg användning över lag – enbart 0-4 inlägg 

dagligen per politiker i snitt. Några få extremvärden kunde ses, dessa från toppkandidater i 

Sverige och Norge, där Jonas Sjöstedt, partiledare i Vänsterpartiet, låg i toppen av svenska 

politiker. Dock bör tilläggas att de svenska politikerna visade sig vara mer aktiva på Twitter än 

på Facebook. Resultat av användningen av Facebook visade inte på några signifikanta resultat 

gällande kön, det var med andra ord ingen större skillnad mellan kvinnliga och manliga 

politikers användning av Facebook. Däremot kan mediet ses ha en underdog-effekt, där andelen 

politiker som införskaffat en Facebooksida, och i sin tur använder den, främst utgörs av politiker 

som har en kortare ämbetstid och inte har en nyckelposition i partierna. Med andra ord är det 

politiker som kan ses som utmanare som i större grad använder båda Twitter och Facebook mest. 

Likväl är det politiker tillhörande partier med färre antal röster som är mer aktiva. Resultaten 

visade även signifikant att det är yngre politiker som tar i bruk och använder Twitter och 

Facebook, användningen är således beroende av ålder. Vår studie skiljer sig från Larsson och 

Kalsnes (Ibid.) studie då vi undersöker de svenska politiska partiernas officiella Facebooksidor 

under en begränsad period, men det är värt att begrunda huruvida våra resultat kan tänkas inneha 

samma underdog-effekt som ovanstående studie, där vi kan granska om det är de utmanande 

partierna, med färre röster, som är mest aktiva på Facebook.   

Ross och Burger (2014) har gjort en studie om politikernas användande av sociala medier, om de 

används för att kommunicera eller endast för att sprida information. Detta kan kopplas till vår 

studie genom att medielogiken för Facebook delvis bygger på just möjligheten att kommunicera. 

Intervjuer gjordes med politiker i Nya Zeeland. De kom fram till att även då politikerna har som 

ambition att svara publiken är detta i princip omöjligt, och att uppdateringarna därför blir en 

envägskommunikation då respons sällan sker förutom vid enstaka tillfällen som svar på direkta 

frågor. Resultatet visar att politikerna i Nya Zeeland inte anpassar sitt innehåll fullt ut efter 

medielogiken. De borde ha svarat och tagit del av möjligheten till tvåvägskommunikation, och 

därmed bekräftas inte medielogiken som en teori i detta fall. Närliggande frågor ställs av Enli 

och Skogerbø (2013) som undersöker hur norska politiker, som konkurrerar om röster i ett 

particentrerat system, använder sociala medier som ett verktyg för sin politiska kommunikation. 

Resultaten från intervjuerna med politikerna visar att de använde sig av sociala medier som 

ytterligare ett medium för marknadsföring, framförallt för att nå yngre människor och 

journalister. Författarnas hypotes var att innehållet skulle vara personifierat, vilket visade sig 
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stämma. Det bekräftar teorin om medielogiken där personifiering ses som en av flera tekniker för 

att få uppmärksamhet. Politikerna använde även sociala medier för att engagera medborgare och 

mobilisera dem, samt för att skapa dialog genom diskussion och feedback. Innehållsanalysen av 

statusuppdateringar demonstrerar dock att dialogskapandet visade sig vara lägre än vad 

politikerna angav i intervjuer, vilket vi anser kan vara en indikation på att kunskapen om hur 

sociala medier bör användas för att utnyttja dess fulla potential är låg. Studien visar att 

politikerna i Norge medvetet eller undermedvetet hade som avsikt att använda sociala medier 

utifrån dess tillskrivna potentialer, även om resultatet gällande tvåvägskommunikationen inte 

blev som de hade tänkt sig. Detta till trots menar vi att teorin om medielogiken kan bekräftas, då 

ambitionen att använda sociala medier var anpassat både efter mediernas format och form. Enli 

och Skogerbøs studie ger oss en bra grund för vår studie, dels för att Norge och Sverige har 

liknande politiska system, men även som inspiration till vår innehållsanalys. Utifrån politikernas 

egna svar på vilka syften de har med sociala medier, kan vi använda dem som utgångspunkt för 

att skapa kategorier till vår analys av vilken typ av innehåll svenska partier publicerar på 

Facebook, med teoretiska utgångspunkter och diskussion kring huruvida det politiska innehållet 

är anpassat efter medielogiken. Liknande resultat visar Klinger (2013), i studien vars kategorier 

vi också har blivit inspirerade av. Hon undersökte hur partierna i Schweiz år 2011 skötte sina 

sociala medier. Inläggen kategoriserades i information, mobilisering, delaktighet samt övrigt. 

Klinger hade tidigare även gjort antagandet att responsen var relaterad till antalet uppdateringar, 

vilket visade sig vara felaktigt. Det visade sig även att 75 procent av posterna användes för 

informationsspridning, 6 procent för mobilisering och 11 procent för delaktighet. Enligt vår 

tolkning av en annan forskare, Strömbäck (2011), menar han att det kan vara en nackdel att 

sända ut enkelriktad information i sociala medier, då de sociala mediernas logik bygger på 

relationsskapande. I Klingers (2013) studie framgår inte om partierna har valt att svara på 

kommentarer, men vi anser att de, genom att endast ha 11 procent inlägg som berör delaktighet, 

inte heller försöker anpassa sig efter logiken genom att exempelvis bjuda in eller beröra ämnen 

som handlar om just delaktighet och relationer till medborgarna.   

Ytterligare en studie som undersöker politiska aktörers närvaro på sociala medier är gjord av Bor 

(2013), som genom en kvalitativ intervjumetodik har undersökt syftet med amerikanska 

politikers närvaro på sociala nätverk. Som teoretiska utgångspunkter nämns bland andra Boyd 

som anser att de sociala medierna och dess nätverkande ökar demokratiska processer, till skillnad 
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från andra digitala plattformar. Studiens kvalitativa data visar att sociala nätverk användes i den 

politiska kommunikationsstrategin för att politikerna effektivare skulle nå ut med sina budskap, 

för att skapa ett online-engagemang bland väljarna vilket skulle leda till en mobilisering i 

verkligheten, samt för att bättre kunna förstå vilka behov och åsikter väljarna har. Studien visar 

att de sociala nätverken främst användes för massmeddelanden till medborgarna, snarare än 

tvåvägskommunikation mellan medborgare och politiker. Bors studie ger oss intressanta 

ingångsvinklar till vår studie då den fokuserar på varför och på vilket sätt de som arbetar med 

sociala medier inför en valkampanj väljer att använda sig av dem. Studien falsifierar återigen, 

likt tidigare nämnda studier, teorin om medielogiken. Utifrån vår samling av tidigare forskning 

kan vi uttala oss om att teorin om medielogiken inte kan bekräftas fullt ut när det gäller politikers 

användning i det sociala medielandskapet. Det gör det intressant för oss att se hur det ser ut för 

svenska politiska partier, om detsamma gäller dem eller om det kan tänkas ha skett förändringar 

över tid, i jämförelse med tidigare forskning.  

3.3 SOCIALA MEDIERS EFFEKTER PÅ MEDBORGARNA 

I en studie av Strömbäck, Ljungberg, Holt och Shehata (2013) visar resultaten att både 

uppmärksamhet av traditionella massmedier och användning av sociala medier för politiska 

syften har en positiv effekt på politiskt intresse och politiskt deltagande, de båda kan även leda 

till ett ökat politiskt intresse och deltagande. Vi har inte för avsikt att mäta effekter, däremot har 

vi som avsikt att se hur stor respons de svenska partiernas inlägg på Facebook får. Vi anser 

således att studien är intressant att ha i åtanke när vi visar hur responsen ser ut. Yousif och 

Alsamydai (2012) tar fenomenet ytterligare ett steg och undersöker om politisk marknadsföring 

på Facebook kan leda till en förändring i individers politiska orientering, grundat på att Park, 

Choi & Park (2011), menar att sociala medier utgör ett nytt paradigm inom kommunikation. 

Studiens resultat visar att det dels finns ett intresse hos människor för politiska frågor och 

politisk marknadsföring på Facebook, dels att politiska inlägg har en effekt på individerna och 

kan påverka deras politiska orientering. Vi anser att det finns ett behov av att granska hur 

användningen av sociala medier ter sig, och vad som blir framträdande, i och med studiernas 

resultat om vilka effekter sociala medier kan medföra.  
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4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I vår studie utgår vi från teoretiska utgångspunkter i form av medialisering och medielogik, vilka 

är två begrepp som går hand i hand med varandra. Politikens medialisering är en övergripande 

process, och i vår studie en teoretisk kontext, som handlar om att fånga dynamiken och 

förändringar i relationen mellan politikerna och medierna. Här menar Strömbäck (2009b) att det 

handlar om att det är en fråga om grader av medialisering. En del av att politiken är medialiserad 

innebär att politikerna anpassar sitt innehåll efter medierna, och mediernas logik, i en fråga om 

maktförhållanden (Strömbäck 2009b). Medielogiken är således av specifik del, eller konsekvens, 

av medialiseringen – och den analytiska teorin för vår studie. Enligt teorin om medielogiken 

beror mediets innehåll på vad som passar mediets format och form (Altheide & Snow 1979). 

Nedan kommer vi först att beskriva medialisering och dess teoretisering, därefter presenteras och 

beskrivs teorin om medielogiken. Slutligen kommer vi att beskriva hur vi kommer att använda 

teorierna samt vilka för- och nackdelar de kan tänkas ha för vår studie.  

4.1 MEDIALISERING  

4.1.1 Grunderna för politikens medialisering  

Strömbäck menar att det är via medierna som människor möter verkligheten, och därmed också 

politiken. Via medierna får människan kontakt med den värld som inte rymmer inom den egna 

verkligheten, och Strömbäck använder sig av Bergströms formulering, att vi i Sverige ”gått från 

bondesamhälle till bankomatsamhälle” (Strömbäck, 1998, s 4). Med detta menar de att i 

bondesamhället fanns liten tillgång till information men gott om egna erfarenheter. I 

bankomatsamhället menar de att rollerna är omvända, det vill säga ont om egna erfarenheter och 

gott om information. Strömbäck (1998) menar vidare att människan idag antingen är helt utan 

egna erfarenheter, eller att de inte är tillräckliga för att användas till att dra slutsatser. I brist på 

dessa erfarenheter söker vi den information vi behöver på andra håll, där han använder sig av tre 

alternativ tagna från Asp (1986). Interpersonell kommunikation, medierad kommunikation eller 

att via egna tankar skapa ny kunskap. Här faller valet på den medierade kommunikationen menar 

Strömbäck, och fortsätter med att det kan konstateras att det knappast går att förstå de politiska 
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processerna, människors förhållningssätt, världen, utan att använda sig av medierna – deras 

betydelse är så pass stor (Strömbäck 1998). 

Kent Asp introducerade begreppet medialisering i sin doktorsavhandling Mäktiga massmedier 

(1986). Han beskriver begreppet enligt följande: ”(…) Denna tendens hos politikerna att anpassa 

sig till de villkor massmedierna ställer kan med en gemensam beteckning kallas för politikens 

medialisering” (Asp 1986, s. 359). Asp (1986) talar om tre förhållanden, som kan ses som 

utvecklingstendenser i samhället, som ligger till grund för att politikerna har blivit allt mer 

beroende av de traditionella massmedierna. Den första tendensen är att rörligheten mellan 

partierna har ökat hos väljare. Den andra tendensen är att journalistiken har professionaliserats 

och att pressen inte längre är partibunden på samma sätt som tidigare. Slutligen är den tredje 

utvecklingstendensen att massmedier anses ha makt över publiken vilket gör att politikerna blivit 

mer beroende av att få uppmärksamhet i media, för att indirekt ha makt över publiken. Asp 

beskriver att en maktförskjutning från politiken till massmedierna kan ses av den anledningen att 

aktörer utanför media, exempelvis politiker, anpassar sig till ”’de villkor medierna ställer’, 

till ’mediernas sätt att arbeta och tänka’, till ’medielogiken’” (Asp 2011, s. 44). Medielogiken 

handlar dock inte om vad som sägs, utan hur det sägs. Strömbäck menar att för att kunna nå 

människor samt påverka opinionen så är det av största vikt att förstå hur medierna fungerar, 

förstå deras språk, deras logik. Han lånar Altheide och Snows (1991) citat ”Today all social 

institutions are media institutions. As more experiences are influenced by media logic and 

discourse, our world are totally media.” (Strömbäck, 1998, s. 5). Själva begreppet medielogik 

användes första gången 1979 av Altheide och Snow (1979), och utifrån deras definitioner menar 

Strömbäck (1998) att medieformatet är avgörande. Formatet kommer före innehållet, och 

innehållet måste nödvändigtvis anpassas efter formatets villkor. Varje format har naturligtvis 

sina egna möjligheter och begränsningar. 

Asp & Esaiasson (1996) beskriver, 10 år efter medialiseringsbegreppet introducerades, tre steg 

för politikens medialisering. Det första steget är att massmedierna fungerar som den 

huvudsakliga kommunikationskanalen mellan politiker och medborgare. Det andra steget är att 

aktörer inom massmedia har ett stort inflytande i vad som ska publiceras – och vilken bild som 

ska ges. Massmedia har således en makt över publiken och vilken bild publiken ska ta del av. 

Det tredje steget innebär att aktörer utanför media måste anpassa sig efter mediets logik. 
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Författarna menar dessutom att valkampanjer är ett viktigt verktyg som en möjlighet till 

kommunikation mellan representanter och väljare. Strömbäck (1998) talar om att det är en ny tid, 

politikerna framför idag utspel och håller anföranden och tal för att få utrymme i medierna. Till 

skillnad från förr, då utgångspunkten låg i viljan att förändra, så är den nu i vad man tror ger 

publicitet. Viljan att förändra har ersatts med viljan att synas. Han menar dock inte att det 

behöver betyda att politikernas åsikter har förändrats, utan att viljan att få plats i medierna 

bestämmer vilka åsikter som hörs, när de hörs och hur de hörs. Ett exempel han nämner är när 

Olof Johansson går ut i vattnet i kostym för att ge Expressen en bra bild. Med detta menar han att 

det inte längre går, om det någonsin varit möjligt, att göra en tydlig skillnad på politik och 

medier. Journalistiken är inte en spegling av verkligheten, utan berättar om en verklighet de 

själva varit med och skapat. Verklighet och fiktion går samman. Strömbäcks definition av 

begreppet medialiserad politik lyder ”Den medialiserade politiken är en politik vars urval, 

presentation, form, rytm, tempo och ibland innehåll är anpassad efter strävan att vinna så stort 

massmedialt utrymme som möjligt.” (Strömbäck, 1998, s. 16f).  

Hittills har vi presenterat forskares synsätt på medialisering av politiken som tar sig uttryck i 

traditionella massmedier, vilket är behövligt för att förstå de tankesätt och utgångspunkter 

medialisering bygger på. Vidare följer en förlängning som bygger på medialisering av politiken i 

de nya medierna, så som Internet och sociala medier – vilket är det område vår studie bygger på. 

4.1.2 Politikens medialisering i sociala medier 

Somliga forskare anser att medialisering av politiken fortfarande är närvarande, även i de nya 

medierna (Strömbäck 2009a; Asp 2011; Dijck och Poell 2013; Altheide 2014), vilket kan 

diskuteras vidare. Stora delar av de tankebanor som framförts sedan begreppets framväxt är 

fortfarande aktuella, om än i något annan form då sociala medier ger politiker möjlighet att själva 

styra innehållet, och vara mindre beroende av journalister och andra gatekeepers. Swartz (2011, 

s. 51) förklarar hur Internet och de sociala medierna bidragit till ”att det inte längre var de gamla 

få instanserna som ’bestämde’ över mediebilden”, som hon själv uttrycker det. Utifrån hennes 

text förstår vi att det kan tänkas skett en grad av maktöverföring från journalister, redaktörer, 

ansvariga utgivare och övriga bakom de traditionella medierna till medborgarna och 

organisationerna själva som nu kan ansvara för vad och när de vill publicera något på Internet 
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och sociala medier. Det ser vi som en intressant förutsättning för att undersöka om politiken är 

mindre medialiserad på sociala medier än i traditionella medier.    

Asp (2011) skildrar mediamaktens janusansikte, där han beskriver det osynliga ansiktet som det 

ansikte som påverkar de politiska aktörerna att agera och anpassa sig efter mediernas villkor, och 

de synliga ansiktet som det ansikte där de politiska aktörerna faktiskt anpassar sig efter medierna. 

Han diskuterar, 25 år från det att medialiseringsbegreppet myntades, om systemvärldens 

medialisering, vilken kan ses vara det tv-samhälle som fanns när begreppet introducerades. Han 

diskuterar vidare utifrån livsvärldens medialisering, vilken kan förklaras som dagens 

Internetsamhälle. I systemvärlden förändrades både politiken och samhället på grund av 

massmedierna, med anledning av den stora makt massmedierna hade över publiken. På 2010-

talet har området och begreppet medialisering blossat upp och varit väl diskuterat internationellt. 

En av förklaringarna till återuppkomsten av begreppet menar Asp beror på införandet och succén 

av Internet och de sociala medierna. Han diskuterar huruvida den medaliseringsteori han 

myntade på 80-talet kan användas på dagens nya medier:  

Livsvärldens medialisering är en teori om hur Internet och de sociala mediernas framväxt 

som institutioner förändrar samhället genom att enskilda individer och grupper av 

människor tenderar att anpassa sig till de ”nya” medierna som teknologier och 

regelsystem; en anpassning som förklaras av att enskilda och grupper av människor över 

tid blivit mer beroende av de ”nya” medierna; vilket leder till att mediernas makt ökar i 

samhället (Asp 2011, s. 44). 

Ovanstående citat bekräftar vårt forskningsproblem, då Asp anser att de sociala medierna, 

likt de traditionella medierna, förändrar samhället. Det innebär att de sociala medierna 

har en makt över samhället, och att personer som använder dem, vilket kanske blir mest 

konkret för organisationer och företag, behöver anpassa sig efter de sociala mediernas 

regelverk och villkor.  

Sedan Internets publika genomslag på framförallt 1990-talet och framåt har det talats om 

att nästkommande val kommer att bli det första internetvalet, och att de traditionella 

massmediernas makt därmed kommer att minska. Tanken med detta är Internets 

möjligheter att skapa och upprätthålla kommunikation direkt med människor, utan att 

behöva gå via massmedierna. Vad som är en möjlighet och vad som egentligen sker är 

dock inte det samma, utan potentialitet och realitet är olika saker (Strömbäck 2009a). 



18 

 

Strömbäck (ibid.) menar att det år 2009 fanns lite som visade på att det skett några större 

förändringar av massmediernas betydelse gällande den politiska kommunikationen. Störst 

roll har internet spelat i det amerikanska presidentvalet år 2008, där internet hade en 

central roll och utmanade de traditionella medierna. Han menar dock att det återstår att se 

vad som händer med utvecklingen, om det kommer att följas av andra länder. 

Fortsättningsvis menar han att förändringskraften från nya teknologier ofta överskattas på 

kort sikt, dock underskattas på längre sikt (Strömbäck 2009a). Det har gått fem år sedan 

Strömbäck gjorde dessa uttalanden, och vi anser att utvecklingen borde vara på god väg. 

Om Internet i framtiden skulle ha större makt än de traditionella massmedierna, anser vi 

att det är av största vikt att partierna redan då är beredda på hur de ska hantera detta 

medium på ett framgångsrikt sätt. 

4.2 MEDIELOGIK 

4.2.1 Grunderna för medielogiken 

Altheide och Snow (1979) introducerade år 1979 begreppet medielogik. Medielogiken är 

definierad som en process som formar hur kommunikation ter sig i medier. Logiken bygger på 

mediers form, som är ett ramverk genom vilket social handling uppstår, och format. Vi kommer 

enbart att analysera de svenska politiska partiernas användning av Facebooks format, varpå vår 

teoretiska genomgång inriktar sig på just formatet, och till stora delar utesluter formen.  

”Each electronic medium has a format of its own through which entertainment is 

presented. The elements of media format (…) are (1) the grammar of the medium, and (2) 

the norms that are used to define content. Taken as a whole, these elements (format) 

come to form a logic that guides how the media presents entertainment.” (Altheide & 

Snow 1979, s. 22f). 

Ordet ‘grammar’ beskriver Altheide och Snow (1979) som en uppsättning regler om hur ett 

medium ska användas och arrangeras för att modulera uttryck. De menar att eftersom varje språk 

har en egen grammatik, borde även varje enskilt medium ha det. Vidare menar de att varje 

mediums grammatik är ett resultat av hur mediet fungerar. Att vidare definiera ett mediums 

innehåll bygger på vilka möjligheter formatet ger, vilket i sin tur kan tas ett steg längre genom att 

granska innehållets form, det vill säga mer specifikt hur innehållet ser ut, och vad som 

kommuniceras. Författarna menar att medielogiken hjälper oss att se och tolka sociala 
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angelägenheter, samtidigt som mediernas logik hjälper oss människor att förmedla och 

kommunicera våra vardagliga händelser genom olika format. Via ett medium, som ses som ett 

tekniskt tillvägagångssätt eller som en teknisk apparat, kan vi göra urval av information som vi 

sänder ut och får ett mottagande på. Altheide och Snow (Ibid.) menar att hur teknologin används 

kan gynna en viss typ av respons. De anser att ett mediums format är oundvikligt att ta hänsyn 

till, när meddelanden ska presenteras. Altheide och Snow (Ibid.) menade redan 1979 att 

massmedier var så stora och hade så mycket makt att de påverkade politikens natur och form. 

Strömbäck (1998) menar att Altheide och Snow ofta är oklara i skillnaderna mellan mediets 

format och dess form, men Strömbäck definierar skillnaderna som att formatet står för mediernas 

egenskaper ur en mer teknisk mening, medan formen står för innehållet och även innefattar 

frågor rörande nyhetsideologi samt journalistiska normer och uttryckssätt (Ibid.). Utifrån 

Strömbäcks definition av format och form, utgörs vår studie således av en undersökning av hur 

de svenska politiska partierna använder sig av Facebooks format, det vill säga dess egenskaper.  

4.2.2 Utveckling av de sociala mediernas logik 

Dijck och Poell (2013) beskriver hur sociala medier har förändrat delar av den traditionella 

medielogiken, men samtidigt menar de att logiken för sociala medier till viss del smälter samman 

med logiken för massmedier. De anser att massmedier och sociala medier inte kan ses som 

separata krafter när det kommer till att forma kommunikations- och informationsprocesser. En av 

grundstenarna i sättet att sprida information är, i teorin om medielogiken, beroende av de verktyg 

respektive medier kan tänkas ha, det vill säga vilka format som används i de olika medierna för 

att organisera innehållet (Altheide 2014). Formatet är en viktig del för att skapa ett meddelande i 

ett specifikt medium. Altheide (Ibid.) menar i dag, 35 år efter att han tillsammans med Snow 

introducerade begreppet medielogik, att påståenden om att teknologi och mediers format har en 

viktig roll för att skapa kommunikation är mer accepterade idag än när begreppet myntades. 

Altheide menar att samhället och den sociala interaktionen blir alltmer medierad med tiden och 

idag talar han om ”the media edge”: 

The essence of the media edge is that accounts of social reality reflect personal media and 

accompanying news formats and content, which are more relevant to everyday life than 

traditional/conventional mass media and corresponding news formats and contents. It is a 

result of media logic and the pervasive mediation of social interaction (Altheide 2014, s. 

3). 
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Enligt Altheide (2014) kan vi tolka att Internet, tillsammans med de sociala medierna, har en 

viktig roll för människors vardagliga liv. En av de tre anledningarna han menar har bidragit till 

att medierna och kommunikationen har nått sitt krön är teknologiska förändringar och mediers 

nya format. Han anser att teknologin, formaten och de sociala aktiviteterna har förändrats i och 

med att de nya, sociala medierna, är omedelbara, visuella och personliga. De sociala mediernas 

visuella medieformat, tillsammans med att känslor kan förmedlas, kan ses som en berättelse, ett 

narrativ (Ibid.). Han fortsätter beskriva hur de nya formaten har bidragit till en förändring i 

förhållandet mellan medier, meddelanden och publik, där de sociala medierna har förändrat 

begreppet och karaktären av publiken. Altheide (Ibid.) anser att publiken idag bör beskrivas som 

stora nätverk där alla har möjlighet att själva framträda, producera och agera åhörare vilket har 

förändrat vår sociala värld. Internet har bidragit till att individer bland annat kan närvara och 

beskriva sina egna åsikter och synsätt på politik. Det går hand i hand med vad Dijck och Poell 

(2013) tar upp som en stor skillnad mellan de traditionella massmedierna och de sociala 

medierna där de sistnämnda har möjlighet till tvåvägs-trafik mellan användare vilket har 

påverkat tekniken och den sociala förmedlingen av innehållet. Enligt Strömbäck (2011) är 

sociala medier främst lämpade för att försöka bygga relationer, och att använda dessa för att 

endast sända ut enkelriktad information kan vara en nackdel. 

Sociala medier är delvis uppbyggt av algoritmer som bildar aktiviteter i form av likes, 

favoriseringar, rekommendationer och delningar (Dijck & Poell 2013). Altheide (2014) menar att 

det är vad de medierade användarna kommunicerar och delar som är det som räknas i den nya 

sociala världen, vilken är baserad på interaktiva visuella format. Medan de traditionella 

massmedierna alltid har formats av journalister och andra gatekeepers så ansågs de sociala 

medierna till en början vara en motsats – en plattform där alla kunde delta på lika grunder, vilket 

ansågs vara demokratiskt. På senare tid har dock de sociala plattformarna, exempelvis Facebook, 

börjat använda sig av tekniker för att filtrera fram populära ämnen och inflytelserika personer 

vilka blir mer synliga än andra. Det innebär att sociala medier har tagit del av de traditionella 

massmediernas logik i att filtrera fram det som är efterfrågat (Dijck & Poell 2013).  

Altheide (2014) menar att politiska aktörer blir påverkade av de nya formaten och påstår att 

politiker runt om i världen använder sociala medier i en storartad skala. Dicjk och Poell (2013) 

menar att företag, institutioner och aktörer, där ibland politiker, inte har råd att bortse från de 
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sociala mediernas logik och att de bör anpassa sig efter dem. En viktig förändring som kan ses i 

den politiska kommunikationen, vilket Altheide (2014) menar har noterats av flera forskare, är 

just hur politikerna har börjat använda de nya kommunikationsformaten, anpassa sig efter dem 

och bli nyskapande i sitt innehåll som allt mer går mot underhållningsorienterat, och 

personifierat. Altheide anser att medielogiken har en viktig roll och fortsättningsvis kommer att 

forma och omvandla politisk kommunikation vilket leder till politiken, tillsammans med 

exempelvis andra områden så som religion och sport, förvandlas till ”second order media 

institutions.” (Altheide 2014, s. 156).  

Utifrån tidigare forskning av bland andra Altheide (2014), Dijck och Poell (2013), Strömbäck 

(2011) samt Kaplan och Haenlein (2010) har vi valt att tolka och definiera Facebooks format, 

och dess logik, som möjligheten till att:  

 i texten bjuda in läsare till tvåvägskommunikation,  

 för läsarna gilla, kommentera, och dela inlägg, 

 för avsändaren svara på kommentarer,  

 publicera bilder och filmer, 

 använda interaktivitet i form av länkar och hashtags,  

 dela andras material, 

 skapa evenemang. 

4.3 FÖRDELAR- OCH NACKDELAR MED DE TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTERNA 

Politikens medialisering utgör en teoretisk kontext, eller en teoretisk ram, för vår studie medan 

medielogiken är en analytisk teori som gör det möjligt för oss att empiriskt undersöka en 

avgränsad del av medialiseringen. Ett steg för att politiken ska anses vara medialiserad är att 

politiska aktörer anpassar sig efter mediers villkor och logik, där vår studie undersöker i vilken 

omfattning de politiska partierna anpassade sig efter Facebooks logik inför riksdagsvalet, och 

således bidrar vår studie till att granska om politiken är medialiserad i det sociala 

medielandskapet. Altheide och Snow (1979) menar att ett mediums format består av en 

uppsättning regler om hur ett medium ska användas och arrangeras för att modulera uttryck. Med 

hjälp av tidigare forskning (Altheide 2014; Dijck och Poell 2013; Strömbäck 2011; Kaplan och 

Haenlein 2010) har vi definierat Facebooks logik som möjligheten till interaktivitet och 
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tvåvägskommunikation, vilket ger oss bra förutsättningar att besvara hur de svenska politiska 

partiernas kommunikation ser ut på Facebook i förhållande till medielogiken, vilket är vårt 

övergripande syfte med studien. 

Fördelar med vårt val av teoretiska utgångspunkter är att vi utgår från politikens medialisering 

som ett teoretiskt ramverk vilket gör vårt forskningsproblem både relevant och aktuellt. Om 

politiken är medialiserad innebär det med andra ord att media har en makt över politiken, vilket 

gör att politiska aktörer anpassar sig efter medias villkor och förutsättningar. Med hjälp av teorin 

om medielogiken får vi en bra tolkning och definition på vad medias villkor, det vill säga dess 

logik, bygger på. Således får vi ett bra stöd i att besvara vårt syfte. En nackdel som kan urskiljas 

är att teorin om medielogiken bygger både på format och form, där vi undersöker den 

förstnämnde. Det innebär att vi inte undersöker, och använder oss av, teorin i sin helhet vilket 

beror på att arbetets storlek inte ger möjlighet till det. Vi ser det inte som ett problem, snarare att 

vi istället kan fokusera på och besvara ett specifikt område, vilket är just användningen av de 

teknologiska formaten på Facebook. En annan nackdel med teoretiseringen kring politikens 

medialisering och medielogiken är att ingen av teorierna konkret beskriver hur forskare ska 

utvärdera eller undersöka till vilken grad politiken är medialiserad, eller till vilken grad 

innehållet anpassas efter medielogiken. Bristen på konkreta metoder för att undersöka teoriernas 

giltighet innebär att vår diskussion kring resultaten kommer att baseras på en jämförelse mellan 

partierna, och våra egna synpunkter. 

5 VETENSKAPLIGT PROBLEM 

Strömbäck (1998, 2008, 2009b) talar om att politiken är både medierad och medialiserad, dock i 

förhållande till de traditionella medierna. I teoriavsnittet redovisar vi däremot hur Asp (2011) 

talar om medialisering i sociala medier som att de, precis som de traditionella medierna, 

förändrar samhället och politiken, och har en makt över de personer som använder dem. Utifrån 

detta tillsammans med tidigare forskning angående hur sociala medier avses att användas som 

politiska plattformar, samt dess effekter, ser vi en relevans i att undersöka om politiken är 

medialiserad även på sociala medier. En del av politikens medialisering innebär att politiska 

aktörer anpassar sig efter media och dess logik, vilket är vad vi undersöker.  

Sociala medier öppnar upp för nätverkande, interaktivitet, tvåvägskommunikation, omedelbar 
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respons samt möjligheten för politiker att vara personliga och själva styra vilket innehåll som ska 

postas. De sociala medierna ger på så vis en ökad kontroll till partierna att själva agera 

gatekeepers, och inte ha samma beroende av traditionell media. Med andra ord har sociala 

medier, däribland Facebook, stora potentialer, vilket gör det intressant att undersöka om svenska 

politiska partier väljer att anpassa sitt innehåll efter mediets format och form. Statistisk som 

nämnts i avsnittet bakgrund visar att unga väljare främst tar sin politiska information från 

Facebook vilket gör att vi kan anta att sociala mediers betydelse i valkampanjer i framtiden 

kommer att öka, vilket även styrks av tidigare forskning (Skovsgaard & Van Dalen 2013; Zúñiga 

et al. 2013; Zúñiga et al. 2014). Forskning visar dessutom att användande av sociala medier ökar 

den politiska delaktigheten och det politiska intresset (Yousig och Alsamydai 2012; Strömbäck et 

al. 2013; Zúñiga et al. 2014). Samtidigt visar fakta att väljarna allt senare bestämmer sig för 

vilket parti de ska rösta på, som en del av en ökad väljarrörlighet. Att många yngre får större 

delar av sin politiska information från Facebook, vilket, enligt forskning, borde öka deras 

politiska intresse och delaktighet gör i sig att det är viktigt att visa hur de svenska politiska 

partierna väljer att använda de sociala medierna, som en fråga om demokratiska förutsättningar. 

Att många medborgare dessutom väljer vilket parti de ska rösta på allt senare under de politiska 

valkampanjerna gör det intressant att studera hur medierna används framförallt under den senare 

perioden, närmare valet.  

Utifrån teorin om medielogiken borde tvåvägskommunikation ske på ett socialt medium så som 

Facebook. Dock visar tidigare forskning en entydig bild av att det främst är enkelriktad 

kommunikation som sker trots de potentialer som finns med mediet (Klinger 2013; Bor 2013; 

Enli & Skogerbø 2013; Ross & Bürger 2014). Tidigare forskning visar med andra ord att 

politiska aktörer inte alltid anpassar sig efter mediets format, och därmed kan inte teorin om 

medielogiken bekräftas som giltig för sociala medier i alla situationer, vilket är något som 

motsäger att politiken skulle vara medialiserad fullt ut. Strömbäck är en forskare som dock 

påpekar att medialisering sker i olika grad (2009b). Vidare menar Strömbäck (1998) att det inte 

är vad som sägs, utan hur det sägs, och att innehållet nödvändigtvis måste anpassas efter 

formatets villkor. Här är tvåvägskommunikationen en viktig del av just Facebooks möjligheter – 

att skapa en dialog mellan politiska aktörer och medborgarna. I kombination med att internet och 

sociala medier har en stor påverkan på användarna, samt Strömbäcks (2011) tes om att 

massinriktad information kan vara en nackdel på sociala medier, finner vi det intressant att 
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undersöka huruvida den svenska politiska kommunikationen på Facebook kan kopplas till 

medielogiken. 

Det vetenskapliga problemet blir således att undersöka hur de svenska politiska partierna 

använde Facebook inför riksdagsvalet 2014, och analysera om innehållet anpassades efter 

mediets format, i enlighet med teorin om medielogiken, varpå möjligheten till 

tvåvägskommunikation är en aspekt och möjligheten till interaktivitet en annan. På så vis kan vi 

vidare diskutera politikens medialisering i ett socialt medielandskap. I grund och botten är det 

vetenskapliga problemet till viss del en fråga om demokratiska möjligheter. Det är intressant att 

studera hur den politiska kommunikationen, som är en förutsättning för demokratin, ser ut och 

jämföra resultaten med tidigare forskning för att analysera huruvida kommunikationen förändras 

eller förnyas med tiden. Eventuella förändringar i kommunikationen, i kombination med 

huruvida möjligheten till interaktivitet tas tillvara på, bjuder in till diskussion om till vilken grad 

politiken är medialiserad på sociala medier, och huruvida kommunikationen går mer i enlighet 

med de sociala mediernas logik, än tidigare forskning påvisar.  

6 MATERIAL OCH URVAL 

För att undersöka vad för typ av innehåll de politiska partierna publicerade på sina Facebook-

sidor inför riksdagsvalet 2014 behöver vi avgränsa vårt material. Den fullständiga populationen, 

det vill säga alla de enheter som vi gör vårt urval ifrån, kan sägas vara samtliga svenska politiska 

partiers Facebook-sidor, med allt innehåll från respektive sida, inklusive privata meddelanden 

(vilka vi, av sekretesskäl, inte kommer åt), under valveckorna. Tidigare forskning visar att 

politiska partier runt om i världen använder sig av sociala medier, så som Facebook, som ett 

verktyg i sina valkampanjer. Det är dock svårt att avgöra, och säkerligen olika för respektive 

parti, när de själva anser sig börja informera, kommunicera eller marknadsföra sig inför själva 

valet. Som vi tidigare har påpekat så blir det vanligare att allt fler väljare bestämmer sig för 

vilket parti de ska rösta på närmare valdagen. Det är också under den senare perioden av 

valkampanjen som den politiska kommunikationen är intensivare. Utifrån det faktum väljer vi att 

begränsa urvalet från vår population till två veckor innan valet, från den 1 september till den 14 

september, vi avser således att samla material från en begränsad tidsperiod. För att få ett 

representativt urval, med partier i olika storlekar och med varierande resurser, kommer vi att 
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granska de åtta partier som röstades in i riksdagen, samt Feministiskt Initiativ som var nära på att 

bli inröstade. Varför vi har valt att ta med Feministiskt Initiativ som det enda partiet som inte 

röstades in i riksdagen beror dels på att de var nära på att bli inröstade i riksdagen, dels för att de 

har hyllats för sin närvaro på Sociala medier (SvD 3 juni 2014), vilket vi anser blir intressant att 

diskutera i förhållande till de inröstade partierna. Vi kommer att analysera samtliga inlägg från 

respektive politiskt parti under den valda perioden, vilket gör vår studie till en totalundersökning. 

Vi arbetar således med ett målinriktat urval, där både de partier som ska undersökas samt den 

valda perioden bygger på att vi har en bestämd tanke på vad det är vi vill undersöka. Vi kommer 

att göra en fallstudie, vilken Bryman (2011) beskriver som en detaljerad och ingående studie av 

ett specifikt fall, vilket i vår studie är den politiska kommunikationen på Facebook mellan den 1 

september till och med den 14 september 2014. Han menar även att en fallstudie belyser 

specifika drag från ett unikt fall, där vår studie kommer att ingå i vad han benämner som det 

exemplifierande fallet, vilket innebär att forskaren granskar en vardaglig händelse vilken ofta 

väljs ut då de kan representera flera fall, då de inte är extrema eller ovanliga (Bryman 2011).  

7 METOD 

För att undersöka vårt syfte har vi valt att använda oss av en kvantitativ innehållsanalys på grund 

av att metoden ger oss möjlighet att granska och beskriva hur den politiska kommunikationen ter 

sig. Metodens fördelar, enligt Bryman (2011) kan ses i dess enkelhet att replikeras eller följas 

upp med longitudinella analyser, samt att materialet inte påverkas av forskarens närvaro – de 

texter vi analyserar förblir desamma över tid, till skillnad från exempelvis intervjuer. En svag 

sida som beskrivs av metoden är att den inte förklarar varför något är som det är (Bryman 2011), 

men med vårt syfte och våra frågeställningar vill vi besvara hur den politiska kommunikationen 

ser ut, inte varför den ser ut som den gör. Nedan kommer först en beskrivning av den 

kvantitativa innehållsanalysen, vilken följs upp av en diskussion kring metodproblem. Slutligen 

avslutas avsnittet med en överläggning kring studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  
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7.1 KVANTITATIV INNEHÅLLSANALYS  

Bryman (2011) menar att forskaren vid en kvantitativ forskningsprocess arbetar efter ett 

deduktivt synsätt, där forskaren undersöker ett vetenskapligt problem utifrån en teoretisk grund, 

vilket stämmer i vår studie då vi utgår från teorin om medielogiken och politikens medialisering 

för att undersöka och granska hur de politiska partierna har använt Facebook. Vi har gjort en 

innehållsanalys, vilken vi byggt upp av olika variabler. I en innehållsanalys arbetar forskaren på 

ett systematiskt och replikerbart sätt för att kvantifiera innehållet utifrån redan utformade 

kategorier (Ibid.).  

För att operationalisera teorin om medielogiken, vilken vi definierar som möjligheten till olika 

format/interaktivitet och tvåvägskommunikation, beskrivs nedan undersökningsbara frågor som 

är knutna till variabler i ett kodschema.   

I vilka format är inläggen publicerade av de svenska politiska partiernas på deras 

offentliga Facebook-sidor inför valet 2014? 

 I vilken utsträckning användes a) texter b) bilder c) filmer d) länkar e) hashtags f) 

evenemang? 

 I vilken utsträckning delade partierna andras material? 

I vilken utsträckning sker tvåvägskommunikation med medborgare? 

 I vilken utsträckning bjuder de svenska politiska partierna in till tvåvägskommunikation? 

 I vilken utsträckning får de svenska politiska partierna respons, i form av likes, 

kommentarer och delningar, på sina inlägg? 

 I vilken utsträckning svarar de svenska politiska partierna i kommentarsfältet? 

 Vilken kategori av kommunikation är vanligast förekommande? 

 Finns det något samband mellan kategori och mängden respons? 

Vi har dessutom tagit inspiration från Klinger (2013) och Enli & Skogerbø (2013) när vi har 

utformat kategorierna som används för att få en grund vi ansåg att de flesta inläggen skulle 

kunna delas in i. Inläggen delas in efter deras skrivna inläggstext, inte efter text på bilder eller i 

filmer. Som vi tidigare har beskrivit har vi undersökt de utvalda politiska partiernas samtliga 

inlägg under den valda perioden. Kategorierna som dessa har delats in i har vi valt att benämna 
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information, mobilisering, delaktighet och övrigt. Kategorierna är så kallade mått, som enligt 

Bryman (2011) kan behöva indikatorer för att bli kvantifierbara. I våra fyra kategorier har vi med 

hjälp av indikatorer preciserat hur de ska användas, för att slutligen kunna mätas.  

Vi har valt att bortse från citat i texterna för att vi vill granska texter som skrivs för Facebook, 

inte texter som är tagna ur andra situationer. Det innebär att vi har analyserat och kategoriserat 

inläggen som innehållit citat utifrån den övriga texten dessa innehållit. Har ingen annan text 

skrivits har inläggen tilldelats kategorin övrigt.  

Nedan följer en mer ingående beskrivning på vad som ingår i varje kategori. 

Information: inlägg som innehåller enkelriktad politisk information om tillexempel 

valprogrammet, statistik, de politiska ståndpunkterna, kandidaterna, inbjudningar, länkar och 

kommentarer till artiklar och liknande. Med enkelriktad menar vi text som är uppbyggd på 

påståenden där det enda syftet från spridaren är att dela informationen utan uppmaningar, frågor 

eller inbjudan till medborgarna.  Här ingår även inlägg med retoriska frågor, exempelvis ”Jobb 

eller Bidrag?”, på grund av att de inte är menade att bjuda in till diskussion utan endast ett 

retoriskt knep för att väcka intresse.  

Mobilisering: här ingår inlägg som avser att engagera medborgaren, men utan att aktivera. Här 

är medborgarna ombedda att sprida vidare informationen, eller uppmanade att göra något för 

partiets vinning, exempelvis skriva ut kampanjmaterial eller närvara vid en uppsamling så som 

på torgmöten. Uppmaningar i form av ”Rösta på”, ”Lyssna på”, ”Dela” etcetera tillhör denna 

kategori.  

Delaktighet: denna kategori innefattar inlägg som bjuder in till tvåvägskommunikation där 

avsändaren vill skapa diskussion eller få feedback. Här inbjuds till, eller efterfrågas, 

kommentarer från medborgarna. Denna kategori skiljer sig från mobilisering då avsändaren 

uttryckligen vill ta del av medborgarnas åsikter. ”Vill du vara med?”, ”Diskutera nedan” 

och ”Vad tycker du?” är exempel inom denna kategori.  

Övrigt: här hamnar de inlägg som inte kan kopplas till de andra kategorierna, exempelvis icke-

politisk information så som lyckönskningar till födelsedagar eller bilder och filmer med eller 

utan text på. Inlägg som partierna har delat från någon annan men själva inte skrivit något om 
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tillhör denna kategori, även om de skriver men enbart citerar den delade länken/artikeln etcetera 

tillhör de inläggen denna kategori. Skapade evenemang hamnar även dessa här. 

När vi delar in inläggen i ovanstående kategorier så kommer en rangordning också att uppstå, ett 

inlägg som är informativt men också uppmanar läsarna blir indelat i mobilisering, på samma sätt 

som ett inlägg med uppmaningar och/eller information som bjuder in till delaktighet kommer att 

kategoriseras i just delaktighet. Indelningen kan ses som en stege där inläggen automatiskt börjar 

i kategorin övrigt. Innehåller inlägget någon form av politisk information hamnar inlägget i 

kategorin information, någon typ av uppmaning eller liknande i mobilisering etcetera. Inläggen 

kan även hoppa över steg, det vill säga ett inlägg som bara bjuder in till diskussion räknas som 

delaktighet, det behöver inte även vara informativt eller mobiliserat. 

För att sammanställa resultaten har vi använt oss av programmet SPSS, där vi har skapat 

frekvenstabeller och korstabuleringar för att få svar våra frågeställningar.  

Fullständigt kodschema finns i bilaga 1. 

7.1.1 Metodproblem 

Ett problem vi kan se med den valda metoden är att de politiska partierna kan ha tagit bort inlägg 

och kommentarer vilket, om så är fallet, inte ger oss en korrekt helhetsbild. Inläggen kan 

dessutom ha redigerats i efterhand. Tyvärr blir det oundvikligt om inte inläggen granskas precis 

när de skrivs. Ett annat problem är att vi inte har möjlighet att granska de nio partiernas 

Facebook-sidor samtidigt, vilket gör att responsen kan ha ökat eller minskat hos ett parti medan 

vi granskat ett annat. Vi ser inte detta som ett avgörande problem då inläggen är över sex veckor 

gamla, och därför borde eventuell ökning eller minskning av respons vara ytterst begränsad, och 

inte avgörande. När vi har kategoriserat inläggen efter huruvida de kan beskrivas vara 

informativa, bidra till mobilisering eller bjuda in till delaktighet har vi försökt att beskriva 

kategorierna så detaljerat som möjligt för att öka reliabiliteten. När vi har kodat in inläggen har 

vi suttit tillsammans och kategoriserat, vilket visade att vi internt var överens om hur detta skulle 

ske. Vi ser dock ett metodproblem i att just kategoriseringen kräver en viss tolkning från 

forskarens sida, vilket kan ge annorlunda resultat om en annan forskare skulle replikera studien. 

Detta till trots anser vi att de resultat vi får från kategoriseringen fortfarande visar hur den 
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politiska kommunikationen har förts på Facebook, och kan ge en indikation på hur de politiska 

partierna valt att sprida sin information vilket vi anser tillför studien en bredd.  

7.2 VALIDITET, RELIABILITET OCH GENERALISERBARHET 

Begreppet validitet syftar till studiens giltighet, det vill säga om studien mäter det den avser att 

mäta (Bryman 2011). Enligt Ekström och Larsson (2010) är ett argument giltigt om det har med 

saken att göra. Vi anser att vår studie uppnår en hög grad av validitet. Med våra frågeställningar 

vill vi besvara i vilka format de politiska partiernas inlägg på Facebook består av, och i vilken 

utsträckning de används. Vi vill dessutom se hur den politiska kommunikationen ser ut, om 

partierna bjuder in till tvåvägskommunikation och om de fullföljer den genom att svara i 

kommentarsfältet, även i vilken utsträckning partierna får respons på inläggen. Med en 

kvantitativ innehållsanalys anser vi att vi kan få svar på våra frågor, då vi utifrån olika variabler, 

vilka är konstruerade utifrån vår tolkning och definiering av tidigare forskning kring Facebooks 

logik, kan koda in och mäta frekvenser och korstabuleringar i hur mediet har använts. Vi vill 

dessutom se vilken typ av kategori av kommunikation som är vanligast för att se i vilken 

utsträckning de politiska partierna aktivt bjuder in till tvåvägskommunikation. Kategorierna är 

likväl baserade på tidigare forskning, vilka kan anses vara experter på området, för att vi ska få 

en bra grund. Studien har således hög validitet då den vid ett första intryck mäter vad den utger 

sig för, men även konvergent validitet då metodformuleringen hämtat inspiration från tidigare 

forskning, som har gjort en liknande granskning som vi har gjort.  

Reliabilitet syftar till huruvida de uppnådda resultaten skulle bli desamma om studien gjordes om 

på nytt, av någon annan (Bryman 2011). Ekström och Larsson (2010) menar att en undersökning 

är tillförlitlig om den är utförd på rätt sätt och datan är korrekt, så att den exempelvis inte 

innehåller felkällor. Eftersom vi till största del analyserar ett manifest innehåll, genom att 

exempelvis räkna antalet inlägg som innehåller bild, film och länkar, uppnår studien en hög grad 

av reliabilitet. Det innebär att andra forskare skulle uppnå samma resultat om de använder vårt 

tillvägagångssätt. Däremot består en mindre del i vår studie av en uppdelning i kategorier, vilken 

kräver en viss tolkning. I det avseendet finns alltid risken att det tolkande perspektivet spelar in 

och kan leda resultaten annorlunda, vilket kan påverka stabiliteten vid ett så kallat re-test. Vi har 
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försökt att beskriva och förklara de olika kategorierna så gott vi kan, för att minska risken för 

detta.  

Vår studie beskriver hur den politiska kommunikationen har sett ut på Facebook två veckor 

innan riksdagsvalet 2014, eftersom vi har gjort en totalundersökning kan vi med säkerhet säga 

hur det har sett ut under den valda perioden. Studien kan dock inte generaliseras vidare. Den kan 

därmed inte förklara hur den politiska kommunikationen ser ut i exempelvis andra länder, inte 

heller i Sverige under en annan tidsperiod. Den beskriver hur den de svenska politiska partierna 

använde sig av Facebook just under den analyserade perioden. Eftersom den politiska 

kommunikationen är under utveckling, och sociala medier kan tänkas få en allt större roll i detta 

sammanhang, kan vi anta att förändringar kommer att ske över tid. Vår studie kan dock ge en 

indikation på hur det kommer se ut närmaste tiden, och vad som kan behöva förändras 

innehållsmässigt för att kommunikationen ska anpassas efter Facebooks egenskaper och logik.  

8 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 

Under denna rubrik kommer vi utifrån tabeller och diagram att beskriva de resultat vår studie har 

genererat. Vi delar in avsnittet i två delar, där den första delen förklarar de resultat som tillhör vår 

första underfråga gällande mediets format, varpå nästa del förklarar resultat som tillhör vår andra 

underfråga gällande användandet av möjligheten till tvåvägskommunikation. 

I tabellerna kommer det sammanlagda resultatet för de politiska partierna att redovisas, därefter 

redogörs resultaten parti för parti. Tabellerna visar även resultat för partierna indelat i block, där 

Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna är ett block – det blå blocket 

Alliansen. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ är det 

andra – det rödgröna blocket. Sverigedemokraterna återfinns inte i något av blocken, utan ses 

som avskilt politiskt parti. I tabellerna visar vi även resultaten för de större partierna mot de som 

kan ses som underdogs. Vår definition av underdogs är utmanande partier storleksmässigt, det 

vill säga de partier som fick mindre än tio procent av rösterna i riksdagsvalet 2014. Dessa är 

Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Feministiskt 

Initiativ. De större partierna är således Socialdemokraterna, Moderaterna och 

Sverigedemokraterna. Efter tabellerna, i respektive del, beskriver vi resultaten i underrubriker 

som är utformade efter staplarna i tabellerna för att underlätta för dig som läsare. 
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I nästa avsnitt för vi en diskussion om resultaten, utifrån våra teoretiska utgångspunkter om 

medielogik samt politikens medialisering, för att i slutändan försöka besvara vår övergripande 

frågeställning om hur de svenska politiska partiernas kommunikation ser ut på Facebook i 

förhållande till medielogiken. 

8.1 FORMAT 

För att återigen redogöra för vår första underfråga, lyder den: i vilka format är inläggen 

publicerade av de svenska politiska partiernas på deras offentliga Facebook-sidor inför valet 

2014? Det är nu vår ambition att presentera svaren på denna fråga, det vill säga de resultat vår 

kvantitativa innehållsanalys har gett oss. I underrubrikerna för respektive parti presenteras 

resultaten i procenttal, där vi har valt att avrunda svaren till närmaste halvtal, där exempelvis 

78,43 procent skrivs som 78,5 procent. Vi börjar med att visa tabellerna, varpå vi går igenom 

resultaten för respektive stapel. 

 

Tabell 1 visar hur många inlägg respektive parti har publicerat under den valda perioden. 
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Tabell 2 visar hur många procent av inläggen respektive parti har publicerat som innehåller bild/bilder. 

 

Tabell 3 visar hur många procent av inläggen respektive parti har publicerat som innehåller film. 
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Tabell 4 visar hur många procent av inläggen respektive parti har publicerat som innehåller antingen bild 

eller film. 

 

Tabell 5 visar hur många procent av inläggen respektive parti har publicerat som innehåller länk/länkar. 
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Tabell 6 visar hur många procent av inläggen respektive parti har publicerat som innehåller en eller flera 

hashtags. 

 
Tabell 7 visar i hur många procent av inläggen partierna har skapat evenemang, eller delat ett tidigare 

skapat evenemang.  
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Tabell 8 visar i vilken utsträckning partierna har delat andras material. Tabellen visar hur många procent 

av inläggen om innehåller delat material. 

Samtliga partier 

Tillsammans har de nio undersökta partierna publicerat 474 inlägg under den analyserade 

perioden. Drygt 49 procent av inläggen innehåll en eller flera bilder, och 17,5 procent innehåll ett 

filmklipp. Det innebär att något mer än två tredjedelar av inläggen innehåller ett visuellt moment 

i genomsnitt för partierna. Likväl återfinns länkar i nästan två tredjedelar av inläggen, i alla fall i 

62 procent av dem. 37,5 procent av partiernas inlägg innehöll en eller flera hashtags, men endast 

två procent av inläggen består av ett skapat, eller en delning av ett tidigare skapat, evenemang. 

Nästan 40 procent av inläggen tillhandahåller delat material. 

Socialdemokraterna 

Resultaten visar att Socialdemokraterna har publicerat 31 inlägg under perioden 1 september till 

och med den 14 september. 55 procent av deras inlägg innehåller en eller flera bilder, och 19 

procent innehåller ett filmklipp. Det innebär att 74 procent av Socialdemokraternas inlägg 

innehåller antingen en bild eller ett filmklipp, vilket är åtta procentenheter över genomsnittet. 39 

procent av inläggen innehåller en eller flera länkar, vilket är lägre än genomsnittet, och 13 

procent innehåller en eller flera hashtags, vilket likväl är under genomsnittet. Slutligen har 

Socialdemokraterna inte skapat några egna evenemang, men 35 procent av deras inlägg består av 

material de har delat från andra, vilket är något lägre än snittet. 
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Moderaterna 

Moderaterna har publicerat 45 inlägg under den analyserade perioden, varav 78 procent av 

inläggen innehåller en eller flera bilder och åtta procent innehåller ett filmklipp. Det betyder att 

cirka 86 procent av partiets inlägg innehåller antingen bild eller film, vilket är 20 procentenheter 

över genomsnittet. Vidare innehåller 31 procent av inläggen en eller flera länkar, vilket är långt 

under genomsnitt, och så mycket som 91 procent innehåller en eller flera hashtags, vilket istället 

är långt över genomsnittet. Moderaterna har inte skapat några egna evenemang, men har delat 

andras material i var femte inlägg, i snitt. Delning av andras material för Moderaterna är en bra 

bit under genomsnitt. 

Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna är det partiet som har publicerat minst antal inlägg under perioden, endast 

16 stycken. 37,5 procent innehåller bild eller bilder, och 12,5 procent innehåller ett filmklipp. 

Det resulterar i att partiet publicerar bild eller film i hälften av sina inlägg. Det är drygt 16 

procentenheter under genomsnittet. Likväl finns länkar med i hälften av inläggen, men de har 

valt att inte alls använda sig av hashtags i något av de publicerade inläggen. Både användningen 

av länkar och hashtags är under genomsnittet. Däremot har de, tillskillnad från flertalet av de 

andra partierna, skapat (eller delat tidigare skapade) evenemang tre gånger, det vill säga består 19 

procent av inläggen av skapade evenemang. 31 procent av samtliga inlägg är delat material från 

andra personer eller aktörer, vilket återigen är något under snittet. 

Miljöpartiet 

Mellan den 1 september till och med den 14 september har Miljöpartiet publicerat 43 inlägg, där 

89,5 procent består av antingen bild eller film. Det innebär att Miljöpartiet har publicerat visuella 

moment i en betydligt större procentuell skala än genomsnittet. 51 procent av inläggen innehåller 

en eller flera bilder, och 39,5 procent innehåller ett filmklipp. Miljöpartiet har använt sig av 

länkar i nästan alla av sina inlägg, hela 97,5 procent av inläggen innehåller en eller flera länkar, 

vilket återigen är över genomsnittet. Däremot ligger de under genomsnittet i fråga om hashtags, 

som återfinns, i 21 procent av partiets inlägg, skapade evenemang och delat material. Endast 16 

procent av inläggen innehåller delat material, vilket är lågt i jämförelse med genomsnittets 40 

procent. 
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Centerpartiet 

Centerpartiet publicerade 78 inlägg de två sista veckorna innan valet. 19 procent av inläggen 

består av bild eller bilder och 20,5 procent av ett filmklipp. Det innebär att Centerpartiet är det 

parti med lägst användning av bild eller film. 39,5 procent av inläggen innehåller antingen bild 

eller film. Länkar återfinns i 78 procent av inläggen, vilket är en bra bit över genomsnittet, men 

partiet har inte använt sig av några hashtags. De har inte heller skapat några egna evenemang, 

men 68 procent av deras inlägg innehåller material de har delat, vilket gör Centerpartiet till det 

parti som har publicerat flest inlägg, procentuellt, som innehåller delat material – 28 

procentenheter över genomsnittet. 

Vänsterpartiet 

79 inlägg publicerade Vänsterpartiet under den analyserade perioden, där 64,5 procent av 

inläggen består av antingen bild eller film, vilket är strax under genomsnittet. 50,5 procent av 

inläggen består av en eller flera bilder, och 14 procent av inläggen innehåller filmklipp. 48 

procent av inläggen innehåller länkar, och 25,5 procent innehåller hashtags. Både användningen 

av länkar och hashtags ligger en bra bit under genomsnittet. Inte heller vänsterpartiet har skapat 

några evenemang. Däremot innehåller 48 procent av deras inlägg av delat material, vilket är mer 

än genomsnittet. 

Folkpartiet 

Folkpartiet är det parti som har publicerat flest inlägg, 85 stycken. 53 procent av dem innehåller 

bild, och endast sju procent innehåller filmklipp. Det innebär att tre av fem inlägg innehåller 

antingen bild eller film, vilket är sex procentenheter under genomsnittet. 54 procent av inläggen 

inrymmer en eller flera länkar, vilket återigen är under genomsnittet. Men 48 procent av inläggen 

innehåller en eller flera hashtags, som är 10,5 procentenheter över snittet. Folkpartiet har skapat, 

eller delat tidigare skapade, evenemang, två gånger vilket innebär en procentuell siffra på 2,5, 

vilket är strax över genomsnittet. 37,5 procent av de publicerade inläggen inrymmer delat 

material, vilket är något under snittet. 

Kristdemokraterna 

29 inlägg har Kristdemokraterna publicerat på sin Facebooksida under perioden vi har studerat 

62 procent innehåller en eller flera bilder, och 10,5 procent innehåller filmklipp. Sammanlagt 

betyder det att 72,5 procent av inläggen består av antingen bild eller film, vilket är över 
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genomsnittet. 89,5 procent av inläggen innehåller länkar, och 72,5 procent innehåller hashtags. 

Både användningen av antalet länkar och hasthags är betydande över genomsnittet. 

Kristdemokraterna har inte skapat några evenemang. Elva av deras inlägg, det vill säga 38 

procent, innehåller delat material, vilket är två procentenheter under genomsnittet. 

Feministiskt Initiativ 

De två sista veckorna innan valet publicerade Feministiskt Initiativ 68 inlägg. Hälften av dem 

innehåller en eller flera bilder, och i snitt var fjärde inlägg innehåller film. Med andra ord 

innehåller 75 procent av inläggen antingen bild eller filmklipp. Länkar återfinns i 70,5 procent av 

inläggen, och hashtags i 62 procent. Nio procent av inläggen är skapade evenemang, eller 

delningar av tidigare skapade evenemang. Användningen av visuella moment i form av bild eller 

film, länkar, hashtags och skapade evenemang är över genomsnittet. Däremot är delningar av 

andras material under snittet, vilket inrymmer 19 procent av inläggen. 

Sammanfattning för alla partier 

Antalet inlägg de olika politiska partierna har publicerat är varierande, där Folkpartiet har 

publicerat flest (85 stycken) och Sverigedemokraterna minst (16 stycken). Då det inte går att 

publicera en bild och ett filmklipp samtidigt har vi valt att dels dela upp dem, dels räkna samman 

hur många av inläggen som innehåller antingen bild eller film. Resultaten visar att Miljöpartiet 

har publicerat procentuellt flest inlägg innehållandes antingen bild eller film, tätt följt av 

Moderaterna. Centerpartiet är det parti som publicerat procentuellt minst antal inlägg med bild 

eller film (39,5 procent). Miljöpartiet ligger även högst i användandet av länkar med hela 97,5 

procent i sina inlägg, följt av Kristdemokraterna på 89,5 procent. Lägst procentuellt användande 

av länkar har Moderaterna på 31 procent. Däremot har Moderaterna använt hashtags procentuellt 

oftast – 91 procent av inläggen innehåller en eller flera hashtags. Sverigedemokraterna och 

Centerpartiet har valt att inte alls använda hashtags i sina inlägg. Antalet partier som skapade, 

eller delade tidigare skapade evenemang, var få. Endast Sverigedemokraterna, Folkpartiet och 

Feministiskt Initiativ valde att använda sig av den funktionen. Slutligen har vi analyserat i vilken 

utsträckning de politiska partierna väljer att använda sig möjligheten att dela andras material, där 

Centerpartiet toppar, partiet vars inlägg består av 68 procent delat material. 

Skillnader mellan blocken 

Det blå blocket Alliansen har publicerat 237 inlägg under den analyserade perioden, vilket är 16 
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mer än det rödgröna blocket. Det blå blocket har visuella moment i form av bild eller film i drygt 

60 procent av sina inlägg medan det rödgröna blocket har visuella moment i drygt 74 procent av 

sina inlägg. Användningen av länkar är jämn mellan blocken. Det blå blocket har länkar i 62 

procent av sina inlägg, och det rödgröna blocket i cirka 63,5 procent av sina inlägg. Däremot 

skiljer sig utsträckningen av användandet av hashtags åt mellan blocken. 43,5 procent i det blå 

blocket mot dryga 34 procent i det rödgröna. Däremot skapade det rödgröna blocket fler 

evenemang, i något över 2,5 procent av sina inlägg, i jämförelse med det blå blocket som 

publicerade skapade evenemang i nästan 0,85 procent av sina inlägg. Vad gäller delning av andra 

aktörers material, så består nästan 44,5 procent av partierna i det blå blockets inlägg av delat 

material, vilket är högre än de rödgröna partierna vars inlägg består till dryga 31 procent av delat 

material. Överlag kan konstateras att det rödgröna blocket har använt några av de olika formaten 

Facebook tillhandahåller i större utsträckning än det blå blocket. De rödgröna använde sig oftare 

av visuella moment, länkar och skapade evenemang medan det blå blocket använde sig oftare, än 

de rödgröna, av hashtags och delning av andra aktörers material. Det blå blocket publicerade 

även fler inlägg under perioden. 

Skillnaden mellan större partier och underdogs 

I kategorin de större ingår de partier som fick över tio procent av rösterna i riksdagsvalet vilka är 

Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Övriga partier tillhör kategorin 

underdogs. Antalet inlägg under perioden är för underdogs-partierna 382 i jämförelse med de 

större som publicerade 92. Dock består de större av tre partier färre än underdogs-partierna, men 

i genomsnitt så har underdog-partierna varit mer aktiva än de större. De större har publicerat fler 

bilder, medan underdog-partierna har publicerat fler filmklipp. När vi ser resultaten där partierna 

antingen använder sig av bild eller film så har de större publicerat visuella moment i 76 procent 

av inläggen, medan underdog-partierna har publicerat visuella moment i nästan 64 procent av 

sina inlägg. Däremot har underdog-partierna publicerat fler länkar, nästan 68,5 procent i 

jämförelse med de störres 37 procent. De större har valt att använda sig av funktionen för 

hashtags i en större utsträckning än underdog-partierna, nästan 14 procentenheter mer. Likväl har 

de större publicerat fler evenemang än underdog-partierna, även om det är en marginell skillnad. 

Däremot har underdog-partierna delat andras material i en större omfattning. De har publicerat 

delat material i nästan 40,5 procent av sina inlägg. För de större består användningen av 

funktionen dela endast av 27 procent. Överlag kan konstateras att de större var bättre på att 
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publicera visuella moment, använda sig av hashtags och skapa evenemang medan underdog-

partierna i större utsträckning var mer aktiva i skapandet av inlägg, använde sig mer av länkar 

och delade andras material. 

8.2 TVÅVÄGSKOMMUNIKATION 

Vår andra underfråga lyder: i vilken utsträckning sker tvåvägskommunikation med medborgare? 

För att besvara denna frågeställning har vi analyserat i vilken mån partierna i sina inlägg bjuder 

in till dialog, i vilken utsträckning medborgarna delat, gillat och kommenterat partiernas inlägg 

samt om partierna svarat bland kommentarerna. Vi har även funnit det intressant att se huruvida 

inläggen som faktiskt bjuder in också har fått mer respons än informationsinläggen. För att 

påminna om våra tidigare nämnda kategorier så är dessa i korthet 1. Information – ren politisk 

information, 2. Mobilisering – uppmaningar som avser att aktivera medborgarna, 3. Delaktighet 

– bjuder in till tvåvägskommunikation samt 4. Övrigt – inlägg som inte kan kopplas till ovan 

nämnda kategorier. Resultaten kommer att presenteras på liknande sätt som ovan, nedan 

redovisas fakta, för att sedan till att börja med preciseras för samtliga partier, därefter parti för 

parti, respektive block, de större, underdogs-partierna för att därefter slutligen sammanfattas. I 

bilaga 2 finns fullständig sifferstatistik att tillgå. För att lättare skapa en förståelse till vad 

tabellerna svarar på kommer frågorna vi använde för att konkretisera våra frågeställningar 

redovisas ovanför respektive tabeller. 

Nedan visar tabell 9 resultaten för frågan: i vilken utsträckning bjuder de svenska politiska 

partierna in till tvåvägskommunikation? Vilken kategori är vanligast förekommande? Hur många 

inlägg som är indelade i respektive kategori presenteras procentuellt per parti, därefter hur det ser 

ut totalt för alla partier, hur det ser ut för det blå blocket alliansen, det rödgröna blocket, de större 

och slutligen underdog-partierna. Procenten är avrundad till en decimal, vilket leder till att den 

sammanlagda summan för respektive parti och kategorier kan bli strax över eller under 100 

procent om de räknas samman. 

 Information Mobilisering Delaktighet Övrigt 

S 25,8% 51,6% 6,5% 16,1% 

M 77,8% 11,1% 6,7% 4,4% 

SD 25,0% 37,5% 0,0% 37,5% 
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MP 18,6% 18,6% 53,5% 9,3% 

C 56,4% 28,2% 10,3% 5,1% 

V 52,5% 28,8% 3,6% 15,0% 

FP 43,0% 18,6% 19,8% 18,6% 

KD 24,1% 24,1% 44,8% 6,9% 

FI 44,1% 39,7% 11,8% 4,4% 

Totalt 44,9% 27,4% 16,2% 11,4% 

Alliansen 50,3% 20,5% 20,4% 8,6% 

Rödgröna 35,3% 34,7% 18,9% 11,2% 

De större 

partierna 

42,9% 33,4% 4,4% 19,3% 

Underdogs 39,8% 26,3% 24,0% 9,9% 

Tabell 9 visar resultaten för frågan: i vilken utsträckning bjuder de svenska politiska partierna in till 

tvåvägskommunikation? Vilken kategori är vanligast förekommande? 

 

Nedan visar tabell 10 resultaten för frågan: i vilken utsträckning får de svenska politiska 

partierna respons, i form av likes, kommentarer och delningar, på sina inlägg? Finns det något 

samband mellan kategori och mängden respons? I tabell 10 presenteras antalet likes, 

kommentarer och delningar i snitt för antalet inlägg i respektive kategori, som exempel: X har i 

kategorin information 3 inlägg, det första med totalrespons 10, det andra med 20 och det tredje 

med 30 i totalrespons. X har då i snitt 20 i totalrespons per inlägg i kategorin information. Även 

den totala responsen sammanlagt för kategorierna presenteras längst till höger. Raden under är 

siffrorna i procent av totalen för ovanstående siffra, för att lättare kunna se om samband finns 

gällande respons kontra kategori. För att se hur det ser ut genomsnittligt, men även kunna 

jämföra de enskilda partierna, finns även total siffra. Därefter redovisas även resultaten för det 

blå blocket alliansen, det rödgröna blocket, de större partierna samt partierna tillhörande 

underdogs. Siffrorna är avrundade till heltal, procenten till en decimal. 

 Information Mobilisering Delaktighet Övrigt Samtliga 

S 7990 8267 5651 7284 29192 

 27,4% 28,3% 19,4% 25,0%  

M 4430 4638 1799 5046 15913 

 27,8% 29,1% 11,3% 31,7%  
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SD 4251 5371 - 2950 12572 

 33,8% 42,8% - 0,0%  

MP 5219 2269 2187 3031 12706 

 41,1% 17,6% 17,2% 23,9%  

C 656 726 597 515 2494 

 26,3% 29,1% 24,0% 20,6%  

V 1823 1851 1154 1623 6451 

 28,3% 28,7% 17,9% 25,2%  

FP 517 310 390 617 1834 

 28,2% 16,9% 21,3% 33,6%  

KD 338 343 679 328 1688 

 20,0% 20,3% 40,2% 19,4%  

FI 303 282 79 68 732 

 41,4% 38,5% 10,8% 9,3%  

Totalt 21276 24057 12176 21462 83582 

 30,7% 28,9% 14,6% 25,8%  

Alliansen 1485 1504 866 1627 5482 

 27,1% 27,4% 15,8% 29,7%  

Rödgröna 3834 3167 2268 3002 12271 

 31,2% 25,8% 18,5% 24,5%  

De större 

partierna 

5557 6092 2483 5093 19225 

 28,9% 31,7% 12,9% 26,5%  

Underdogs 1476 964 848 1030 4318 

 34,2% 22,3% 19,6% 23,9%  

Tabell 10 visar resultaten för frågan: i vilken utsträckning får de svenska politiska partierna respons, i 

form av likes, kommentarer och delningar, på sina inlägg? Finns det något samband mellan kategori och 

mängden respons? 

 

På nästa sida visar tabell 11 resultat som besvarar frågan: i vilken utsträckning svarar de svenska 

politiska partierna i kommentarsfälten? 
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Tabell 11 visar resultat som besvarar frågan: i vilken utsträckning svarar de svenska politiska partierna i 

kommentarsfälten? 

Nedan visar tabell 12 hur skillnaderna ser ut mellan partiernas procent av röster i riksdagsvalet 

2014, samt hur stor procent av den sammanlagda responsen på Facebook varje parti får, i snitt 

per inlägg. Längst till höger presenteras skillnaderna, där de positiva siffrorna betyder att partiet 

fått högre procent i responsen än valet, de negativa siffrorna att de fått högre procent i valet än i 

respons. 

 Procent i valet Procent av respons Skillnad 

Socialdemokraterna 31,0% 34,9% 3,9 

Moderaterna 23,3% 19,0% -4,3 

Sverigedemokraterna 12,9% 15,0% 2,1 

Miljöpartiet 6,9% 15,2% 8,3 

Centerpartiet 6,1% 3,0% -3,1 

Vänsterpartiet 5,7% 7,7% 2 

Folkpartiet 5,4% 2,2% -3,2 

Kristdemokraterna 4,6% 2,0% -2,6 

Feministiskt Initiativ 3,1% 0,9% -2,2 

Tabell 12 visar skillnaderna mellan partiernas procent i riksdagsvalet 2014, samt hur stor procent av 

responsen varje parti får i snitt per inlägg. Till höger visas skillnaderna, där positiva siffror betyder att 

partiet fått högre procent i responsen än valet, negativa siffror att de fått högre procent i valet än i respons. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Svarar partierna i inläggens kommentarsfält?

Ja Nej



44 

 

 

Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna bjuder in till dialog i 6,5 procent av sina inlägg, vilket är betydligt lägre än 

genomsnittet för samtliga partier. Däremot ligger de även ganska långt under genomsnittet för 

antal inlägg innehållande endast politisk information med sina 25,8 procent. Gällande hur 

responsen fördelats beroende på kategori ligger Socialdemokraterna jämt i förhållande till andra 

partier. Lägst respons har inlägg i kategorin delaktighet fått med 19,4 procent av responsen. De 

har svarat på kommentarer till 67,7 procent av inläggen. Socialdemokraterna fick högre procent 

av responsen än i valet, närmare fyra procentenheter mer. 

Moderaterna 

Moderaternas inlägg består till 77,8 procent av inlägg som endast innehåller politisk information, 

vilket är högst av alla partier. Mest respons har de fått på inläggen i kategorin övrigt, och lägst 

respons på inläggen i kategorin delaktighet vilken är den näst lägsta siffran av samtliga partier 

för denna kategori. Inte heller har de svarat på kommentarer till sina inlägg i särskilt stor 

utsträckning, utan har svarat endast en gång av de 45 analyserade inläggen, motsvarande 2,2 

procent vilket är lägst av samtliga. De fick lägre procent av den totala responsen i snitt per 

inlägg, 19,0 respektive 23,3 procent. 

Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraternas flöde i den valda tidsperioden innehåller inga inlägg inom kategorin 

delaktighet. Kategorierna Mobilisering och Övrigt innehåller lika många inlägg, Information 

några färre. Procentuellt är har de fått mest respons under kategorin mobilisering. På grund av att 

kategorin delaktighet uteblivit blir jämförelser i respons med övriga partier något missvisande. 

Inte heller Sverigedemokraterna har svarat på kommentarer till sina inlägg mer än en gång. För 

Sverigedemokraterna skiljde det drygt två procentenheter mellan andelen respons och andelen 

röster i riksdagsvalet. 

Miljöpartiet 

Miljöpartiet är det parti vars flöde oftast består av inlägg kategoriserade till delaktighet, hela 53,5 

procent jämfört med genomsnittet på 16,2 procent. Det är dock inläggen i kategorin Information 

som får mest respons, inläggen i delaktighet är de som får minst. Miljöpartiet är de som är bäst 

på att svara på kommentarer, de svarar i alla inlägg. Miljöpartiet är det parti som har den största 



45 

 

skillnaden i procentsatserna mellan val och respons, drygt åtta procentenheter högre gällande 

responsen än valet. 

Centerpartiet 

Centerpartiets inlägg består till 56,4 procent av politisk information, nästan tolv procentenheter 

högre än genomsnittet. Antalet inlägg i kategorierna mobilisering och övrigt är nära den 

genomsnittliga procenten, antalet inlägg i delaktighet något lägre. Centerpartiets genomsnittliga 

respons i de olika kategorierna är nära varandra vid jämförelse med andra partier där de kan 

skilja betydligt mer än vad det gör med Centerpartiets 8,5 procentenheter i skillnad. De svarar 

också på kommentarerna till 51 av sina 78 inlägg. Partiet fick högre procent i valet än vad de fick 

av responsen, ungefär tre procentenheter skiljde. 

Vänsterpartiet 

Inläggen hos Vänsterpartiet består till 52,5 procent av information, endast 3,6 procent av 

inläggen kategoriseras som delaktighet. Gällande responsen i snitt per kategori är de jämnt 

mellan information, mobilisering och övrigt på 28,3, 28,7 respektive 25,2 procent. Responsen för 

inläggen kategoriserade under delaktighet är något lägre, 17,9 procent. De svarar på 

kommentarerna tillhörande tolv av sina 79 inlägg under tidsperioden. Vänsterpartiet är det parti 

där skillnaden mellan procenten i valet och procenten av responsen är som minst, de fick två 

procentenheter högre andel respons. 

Folkpartiet 

Även Folkpartiets inlägg är som de flesta andras främst kategoriserade under information. 

Kategoriserade som delaktighet är 19,8 procent av inläggen, vilket är drygt tre procentenheter 

högre än snittet. Gällande övriga kategorier är de en bit under snittet vad gäller mobilisering och 

en bit över snittet gällande övrigt. Responsen för de olika kategorierna är rätt jämn i jämförelse 

med de andra partierna, procenten varierar mellan 16,9 och 33,6 procent. De är däremot bland de 

sämre på att svara på kommentarerna till inläggen, detta har endast skett i två av 85 fall. Partiet 

hade 3,2 procentenheter högre andel röster än respons. 

Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna är det andra partiet, förutom Miljöpartiet, som har flest inlägg kategoriserade 

som delaktighet, 44,8 procent tillhör denna kategori. Kategorierna information och mobilisering 

har lika många inlägg, 24,1 procent var och till kategorin övrigt hör 6,9 procent. 
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Kristdemokraterna är också det parti där responsen ligger högst, 40,2 procent av den totala 

responsen tillhör dessa inlägg, vilket är mycket högre än genomsnittet på 14,6 procent. De har 

svarat på kommentarerna till hälften av inläggen. Liksom Folkpartiet hade Kristdemokraterna 

högre andel röster än andel respons, skillnaden är 2,6 procentenheter. 

Feministiskt Initiativ 

Inläggen hos Feministiskt Initiativ tillhör i likhet med många andra partiers statistik kategorin 

information, 44,1 procent. Endast 11,8 procent har kategoriserats till delaktighet, vilket är lägre 

än genomsnittet. Responsen följer samma mönster, högst hos inläggen under kategorin övrigt 

med 41,4 procent vilket är nästan elva procentenheter högre än genomsnittet. 10,8 procent av 

responsen hör till inläggen kategoriserade övrigt. Svarsfrekvensen är dock hög, de har svarat i 

kommentarsfältet till 79,4 procent av inläggen. Även Feministiskt Initiativ hade högre procent i 

valet än andelen respons, skillnaden här är drygt två procentenheter. 

Sammanfattning för alla partier 

Sammanfattningsvis visar resultaten att inläggen som gjorts under denna tidsperiod till störst del 

innehåller endast politisk information utan att uppmana eller bjuda in till dialog, det vill säga de 

inlägg som tillhör kategorin information. 44,9 procent av inläggen hör hit. Det finns två partier 

som inte följer detta, Miljöpartiet och Kristdemokraterna, vilka har fler inlägg kategoriserade 

delaktighet, hos övriga partier tillhör de främst information. Vid analys av hur mycket respons 

partierna i genomsnitt får kan urskiljas att antalet sammanlagda likes, kommentarer och 

delningar följer med fallande mängd ordningen för hur många som röstade på partierna i 

riksdagsvalet, med undantaget Vänsterpartiet som fått mer respons i snitt per inlägg än 

Centerpartiet samt Miljöpartiet som ligger något högre än Sverigedemokraterna. Gällande vilka 

inlägg som fått störst respons varierar det mellan partierna, genomgående har dock kategorierna 

information och mobilisering fått mer respons än kategorin delaktighet. Detta stämmer i alla fall 

utom ett, hos Kristdemokraterna är det just inläggen tillhörande delaktighet som har fått mest 

respons. Huruvida partierna svarar eller inte kan konstateras att ofta svarar partierna med relativt 

hög frekvens, som Miljöpartiet, Feministiskt Initiativ och Centerpartiet, eller väldigt sällan som 

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet. Socialdemokraterna och 

Kristdemokraterna svarar ibland. Genomsnittligt svarar de politiska partierna till 42 procent av 

inläggen. 
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Skillnader mellan blocken 

Tabell 9, som visar vilken kategori partiernas inlägg främst tillhör, visar en stor skillnad mellan 

blocken, procentuellt sätt. Alliansen har fler, ungefär 50 procent, inlägg som tillhör kategorin 

information jämfört med de rödgrönas procentsats på cirka 35 procent. Ser vi dock till i vilken 

ordning storleksmässigt de olika kategorierna kommer är det ingen skillnad mellan blocken, om 

vi för stunden utesluter kategorin övrigt. Båda blocken har flest inlägg kopplade till kategorin 

information, därefter följer mobilisering och delaktighet. Gällande responsen kan i Tabell 10 

utläsas att de rödgröna får något mer respons än Alliansen. Det finns dock ingen större skillnad i 

hur responsen är fördelad. Statistiken för de rödgröna stämmer med den totala statistiken där 

information får mest respons, medan Alliansen får något mer respons på inläggen under 

kategorin mobilisering och övrigt, dock inte med några större skillnader. Tydligt är dock att de 

rödgröna oftare svarar på kommentarer till sina inlägg än Alliansen. Resultaten i tabell 12 visar 

hur procenten i valet skiljer sig mot procenten av den totala responsen. Här kan konstateras att 

det är partierna ur Alliansen, det vill säga Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och 

Kristdemokraterna, samt också Feministiskt Initiativ som fått högre procent i valet än av 

responsen. Övriga partier har högre procent av responsen än vad de fick i valet. 

Skillnaden mellan större partier och underdogs 

De partier vi valt att kalla underdogs har enligt Tabell 9 fler inlägg kategoriserade som 

delaktighet än de större partierna. Skillnaden är närmare 20 procentenheter. De får dock inte mer 

respons, utan det är de större partierna som får tydligt mer respons på sina inlägg. Partierna vi 

kallar underdogs svarar dock på kommentarer till fler av de analyserade inläggen än vad de 

större partierna gör. 

9 ANALYS OCH DISKUSSION  

I detta avsnitt kommer vi föra en diskussion utifrån de resultat studien har genererat och som i 

föregående avsnitt har redogjorts för. Diskussionen grundar sig i den tidigare forskning, samt de 

teoretiska utgångspunkter, vi har presenterat tidigare i uppsatsen. Precis som under föregående 

avsnitt kommer vi att inleda med en diskussion kring vår första underfråga, det vill säga 

användningen av Facebooks olika format, därefter följer en diskussion kring vår andra 
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underfråga som berör huruvida de politiska partierna har använt sig av möjligheten till 

tvåvägskommunikation. Vi avslutar avsnittet med att diskutera kring vår övergripande 

frågeställning för studien, vilken inriktar sig på hur de svenska politiska partiernas 

kommunikation ser ut på Facebook i förhållande till medielogiken. 

9.1 FORMAT 

Vi kan se att de politiska partierna har valt att använda sig av Facebook som en 

kommunikationskanal i varierande utsträckning. Tillsammans har de nio partierna publicerat 474 

inlägg på sina offentliga Facebook-sidor mellan den 1 september till och med den 14 september. 

I snitt skulle det innebära att partierna har postat nästan fyra inlägg per dag. Men verkligheten är 

att Sverigedemokraterna, med lägst användning, har publicerat i snitt drygt ett inlägg per dag, 

medan Folkpartiet, som hade flest publicerade inlägg, har i snitt sex inlägg per dag. Larsson och 

Kalsnes (2014) studerade hur svenska politiker använder sig av Facebook i sitt rutinarbete, där 

resultatet visar att politikerna publicerar i snitt 0-4 inlägg dagligen, vilket författarna bakom 

studien anser vara en låg siffra överlag. Vi menar att Centerpartiet, Vänsterpartiet, Folkpartiet 

och Feministiskt Initiativ, som i snitt har publicerat nästan 5-6 inlägg per dag, kan anses ha varit 

aktiva på Facebook under den analyserade perioden. Kaplan och Haenlein (2010) tydliggör att 

det är viktigt för organisationer eller företag att vara aktiva på sociala medier. Statistik från 

Mediavision visar att 6 av 10 förstagångsväljare tog till sig av inlägg och budskap rörande valet 

på Facebook, och att de sociala medierna var yngre människors förstahandsval för att få 

information (Mediavision pressrelease 2014-10-21). Facebook är följaktligen en viktig 

kommunikationskanal för att nå bredare målgrupper. Därför är vi förvånade över att resterande 

partier inte publicerade fler inlägg än cirka 1-3 per dag i snitt. De fyra största partierna 

(Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet) samt 

Kristdemokraterna är de partier som enbart har publicerat 1-3 inlägg dagligen i snitt. Det innebär 

att mediet visar sig ha den underdog-effekt som Larsson och Kalsnes (2014) beskriver, där det är 

de mindre partierna, utmanarna, som använder sig av Facebook i större grad. Utifrån Strömbäck 

(1998) som menar att politikers viljor ändrats från att vilja förändra till att vilja synas och att de 

tidigare var beroende av medieaktörer tycker vi det är intressant, och förvånande, att några av 

partierna inte är mer aktiva på Facebook än vad de har varit – nu när de har möjligheten att 

synas, och själva bestämma vad som ska synas. 
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Vidare menar Strömbäck (2011) att sociala medier är viktiga forum för att aktivera och 

mobilisera sina väljare. Tidigare forskning visar likväl att politiska aktörers syften med att 

närvara på sociala medier bland annat var att mobilisera sina väljare, både online och offline 

(Enli och Skogerbø 2013; Bor 2013). Möjligheten för de politiska partierna att skapa klickbara 

evenemang på sina Facebook-sidor menar vi är en bra metod för att mobilisera medborgare, och 

en teknisk funktion som tillskrivs Facebooks logik. Där kan partierna bjuda in väljare och 

precisera var och när exempelvis torgmöten ska äga rum. Dock visar resultaten från vår studie att 

det enbart är tre av nio partier som har valt att använda sig av den funktionen – 

Sverigedemokraterna, Folkpartiet och Feministiskt Initiativ. Att så få partier har valt att skapa 

evenemang kan i sig hämma teorin om medielogiken. Visserligen kan såklart de politiska 

partierna välja att i text skriva ut när en händelse ska äga rum men tidigare forskning (Dijck & 

Poell 2013; Kaplan & Haenlein 2010) belyser hur interaktivitet är en väsentlig faktor för vad 

som karaktäriserar sociala medier. Altheide (2014) anser att teknologin, formaten och de sociala 

aktiviteterna har förändrats i och med att de nya, sociala medierna, är omedelbara, visuella och 

personliga. 

Som ovan nämnda forskare klargör så är det visuella en stor del av Facebook. Även här kan vi se 

tydliga skillnader mellan hur de politiska partierna har valt att använda sig av bilder och 

filmklipp. Samtliga nio partier har publicerat bilder och filmklipp. Socialdemokraterna, 

Moderaterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Feministiskt Initiativ har samtliga publicerat 

bilder eller filmklipp i över 70 procent av sina inlägg. Centerpartiet har lägst visuellt publicerat 

material, i något mindre än 40 procent av sina inlägg. Resultaten visar att partierna i snitt 

publicerar bilder eller filmklipp i något över 66 procent av sina inlägg. Det anser vi vara en siffra 

som bekräftar att partierna överlag försöker ta tillvara på möjligheten som finns med att 

kombinera text med bild och film, vilket kan anses styrka teorin om medielogiken. Altheide 

(2014) beskriver hur de sociala mediernas visuella medieformat kan ses som en berättelse, vilket 

vi håller med om. Att de politiska partierna varierar text med bild och film tror vi skapar en ökad 

uppmärksamhet, och är intresseväckande. Det kan tilläggas att det går att se en framträdande 

skillnad mellan blocken i användningen av visuella moment, där det rödgröna blocket har en 

högre användning än det blå blocket. Däremot motsägs underdog-effekten här, då det är de större 

partierna som har anpassat sitt innehåll, med hjälp av bilder och filmer, efter mediets potentialer 

till större del. 
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När det kommer till i vilken utsträckning de politiska partierna använder sig av länkar kan 

återigen stora skillnader tydas, där Miljöpartiets inlägg i princip alltid innehåller en länk. 

Moderaterna har publicerat minst antal länkar procentuellt, i något mindre än i var tredje inlägg. 

Gällande användningen av hashtags toppar istället Moderaterna av samtliga analyserade partier, 

där drygt nio av tio inlägg innehåller en eller flera hashtags. Överlag kan dock urskiljas att övriga 

partiers, bortsett från Kristdemokraterna och Feministiskt Initiativ, användning av hashtags är låg 

– från inga publicerade hashtags till nästan i vart annat inlägg. Altheide (2014) beskriver att en 

grundsten i teorin om medielogiken är att hur en användare väljer att sprida information är 

beroende av de verktyg respektive medium har. Här anser vi att de politiska partierna inte tar 

tillvara på möjligheten till interaktivitet i enlighet med de potentialer som teorin om 

medielogiken tillskriver Facebook, och att det finns utrymme att använda verktygen, i form av 

länkar och hashtags, i större omfattning. Om vi ser till användningen utifrån block-tillhörighet så 

är det rödgröna blocket något bättre på att använda länkar, medan det blå blocket är bättre på att 

använda hashtags. Detsamma visar resultaten utifrån större partier och underdogs, där underdog-

partierna i större utsträckning använder länkar, medan de större använder sig av hashtags i fler 

inlägg procentuellt. Att bifoga en länk i ett inlägg för att leda läsaren vidare till annat material, 

artiklar, hemsidor och så vidare tar varken mycket plats eller tid, men kan samtidigt ge läsaren en 

större helhetsbild av partiet beroende på var länkarna leder. 

Vi kommer även att beröra huruvida de politiska partierna har valt att använda sig av funktionen 

att dela andras material. Centerpartiets inlägg innehåller delat material i nästan sju av tio inlägg, 

vilket vi anser vara en väldigt hög siffra. Övriga partier hamnar på lägre resultat, från 16 procent 

av inläggen till 48 procent. Dock bör tilläggas att det inte är möjligt att dela ett inlägg och 

samtidigt publicera egna bilder eller filmklipp – det är antingen eller. Det visar att de politiska 

partierna, bortsett från Centerpartiet, har prioriterat att publicera bilder eller filmer i förhållande 

till att dela andras material. Det leder till att det blå blocket i en relativ stor skala har delat andra 

aktörers material, medan det rödgröna blocket har delat i en lägre utsträckning. Dock framträder 

underdog-partierna i jämförelse med de större partierna, vilket också till stor del beror på 

Centerpartiet. 

Enligt medielogiken kommer det använda mediet att inverka på hur kommunikationen kommer 

att te sig. Den stora spridningen och variationen av partiernas användning av medieformaten 
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motsäger att medielogiken är en förklaringsmodell till den politiska kommunikationen på 

Facebook. Resultaten visar att flera partier har valt att interaktivt spår att gå efter, för att sedan 

överlag använda resterande interaktiva möjligheter måttligt, eller inte alls. Exempelvis 

Miljöpartiet som i förhållande till övriga partier har använt sig av länkar i större utsträckning, 

Moderaterna som ofta använt hashtags, Centerpartiet som i flertalet av sina inlägg väljer att ta 

med delat material och Sverigedemokraterna som valt att skapa evenemang. För att 

medielogiken ska anses giltig som förklaringsmodell skulle alla partier ha använt sig av samtliga 

interaktiva format i en större utsträckning. För framtida användning av Facebook vill vi 

poängtera att det ena inte behöver utesluta det andra, och att samtliga interaktiva möjligheter 

tillför något till helheten. Vi kan inte heller konstatera några direkta, och tydliga, samband, eller 

förklaringsmodeller till den politiska kommunikationen, utifrån block-tillhörighet, eller om 

partierna är större eller så kallade underdogs. Även i de avseendena så är resultaten varierande i 

för stor skala. Dock kan vi urskilja att det är de mindre partierna som är mer aktiva på Facebook i 

likhet med tidigare forskning. 

9.2 TVÅVÄGSKOMMUNIKATION 

Som vi tidigare tagit upp anser vi, i likhet med andra forskare (Klinger 2013; Ross & Bürger 

2014; Bor 2013; Enli & Skogerbø 2013), att sociala mediers logik öppnar upp för en 

tvåvägskommunikation. Dessa forskare har i sina studier fått resultatet, dessa potentialer till 

trots, att en sådan inte sker. De har tvärtom menat att resultaten är tydliga - enkelriktad 

massinformation är den typ av kommunikation som dominerar. Ser vi till våra resultat utifrån 

endast om partierna har svarat eller inte är resultaten väldigt spretiga. Socialdemokraterna, 

Miljöpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Feministiskt Initiativ svarar på 

kommentarerna till sina inlägg mellan drygt 50 och 100 procent av inläggen. De övriga partierna, 

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet ligger alla under 20 procent, 

vilket ger en snittsumma på cirka 42 procent. Dessa resultat är inte helt i enighet med tidigare 

nämnda forskares resultat, det kan inte påstås endast genom denna del av undersökningen att 

enkelriktad massinformation dominerar. Intressant är dock Ross och Burgers (2014) studie där 

intervjuer gjordes med politiker om deras Facebook-användande i syfte att få svar på om mediet 

användes för att kommunicera eller för att endast sprida enkelriktad kommunikation. Dessa fick 

resultatet att även i de fall politikerna hade som ambition att svara på kommentarer hände detta 
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endast i enstaka fall. Vårt resultat är som ovan nämnt väldigt varierande mellan de olika 

partierna, vissa partier svarar väldigt ofta, om inte alltid, medan vissa andra partier svarar 

betydligt mer sällan. Resultatet för de partier som svarar sällan stämmer med Ross och Burgers 

(Ibid.) resultat, dock gör inte övriga partiers svarsfrekvens det. Här kan spekuleras om dessa 

partier arbetar i enlighet med vad Strömbäck och Van Aelst (2013) talade om i sina tre 

dimensioner, att anställd personal finns för att hantera medier, eventuellt även så att en ansvarig 

finns för att säkerställa att medierna blir lika delaktiga och använda som partiets övriga 

informations- och kommunikationshantering. Hur det förefaller sig är vi inte medvetna om, vi 

menar dock att det är intressant att resultaten skiljer sig så pass mycket mellan de olika partierna. 

Som vi tidigare har tagit upp har vi med hjälp av bland annat Klingers (2013) studie delat in 

partiernas olika inlägg i kategorier, då vi anser att tvåvägskommunikation inte endast handlar om 

huruvida svar ges, utan även om partierna bjuder in till dialog, i form av kategorin delaktighet, 

eller om de flesta inlägg endast består av enkelriktad information, vilka delades in i kategorin 

information. Detta gjordes även med tanke på Strömbäcks (2011) syn på att spridandet av 

enkelriktad information kan vara en nackdel, att sociala medier är ämnade att bygga relationer 

igenom. Kommunikation är en stor del av relationsbyggande och vice versa, vilket gör att vi 

anser att denna indelning kan säga oss mycket om hur kommunikationen mellan partierna och 

medborgarna tagit form på Facebook. Här är resultaten inte lika varierande. Genomsnittet för hur 

många inlägg som bjuder in läsaren till dialog är drygt 16 procent. Endast två partier, 

Miljöpartiet och Kristdemokraterna, har en siffra som når över 20 procent, drygt 53 respektive 

knappt 45 procent. Resultaten sprider sig något mer gällande hur många inlägg som innehöll 

endast information, där snittprocenten för samtliga partier hamnade på cirka 45. Detta är dock en 

markant skillnad från Klingers (2013) resultat där 75 procent av inläggen innehöll endast 

information. Värt att påpeka här är att våra kategorier inte är helt identiska, vilket gör att övriga 

resultat är svårare att jämföra, kriterierna för informationskategorin är dock desamma. 

Vid en studie gällande huruvida tvåvägskommunikation sker eller inte menar vi alltså att det är 

av största vikt att se dels huruvida partierna svarar eller inte, men också om de bjuder in till 

kommunikationen. Ett parti som bjuder in till kommunikation men inte svarar på sina 

kommentarer har trots allt bjudit in, men inte fullföljt aktionen. Ett parti som svarar på 

kommentarer men inte bjuder in till diskussion eller ber om feedback gör vi antagandet att de 

främst även i sina kommentarer endast fortsätter att sprida information. Om så är fallet är inte 



53 

 

känt, men vi anser dock att det är en viktig aspekt att göra jämförandet samt se om samband 

finns mellan inbjudandet till dialog samt svarsfrekvensen. Resultaten vi fick här är att 

Miljöpartiet är det parti med högst svarsfrekvens, 100 procent, och också det parti med högst 

inlägg kategoriserade i kategorin delaktighet, 53,5 procent. Ser vi till tabell 9 kan vi konstatera 

att de partierna som hade lägst svarsfrekvens är de politiska partierna Moderaterna, 

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, vilka även är de partier som har lägst antal inlägg 

kategoriserade under kategorin delaktighet. Undantaget är Folkpartiet som även de ligger lågt i 

svarsfrekvensstatistiken, men är bland de som har flest inlägg vilka bjuder in till dialog. Ett 

samband går därför inte att uttala. Vi finner det dock vara ett intressant mönster, speciellt utifrån 

Ross och Burgers (2014) resultat som antydde att tid inte fanns att svara på kommentarer. I 

enlighet med detta kan även här spekuleras i Strömbäck och Van Aelst (2013) uttalande om att 

politikerna allt mer anpassar sig efter medierna och deras logik. Genom att de partier som är 

bättre på att både bjuda in och besvara medborgarna kan tankar föras till att anställd personal har 

just sociala medier som en uppgift. Våra resultat visar också att den kategori som i snitt fått mest 

respons är information. Trots Strömbäcks (2011) teorier om att enkelriktad information kan vara 

en nackdel på sociala medier, finner vi att det är dessa inlägg som medborgarna främst ger 

respons på i form av likes, delningar och kommentarer. Detta motbevisar inte Strömbäcks teorier, 

och vi påpekar inte heller att det visar på motsatsen. Dock är det ett intressant faktum, om det är 

en nackdel, att det är dessa inlägg som medborgarna tenderar att tycka är viktigast. 

De tydliga skillnader mellan blocken vi har kunnat se har varit att de rödgröna i större 

utsträckning svarar på kommentarer än vad partierna inom det blå blocket Alliansen gör. 

Strömbäck (1998) anser att det är av stor vikt att politiker använder sig av medierna på de sätt de 

är tänkta att användas, efter deras logik, för att kunna nå människor och påverka opinionen. I vår 

studie kan vi inte göra några antaganden om huruvida användandet av Facebook inför 

riksdagsvalet påverkade valutgången, vilket inte heller är vårt syfte, däremot kan vi se hur stor 

respons respektive parti har fått på Facebook, vilket vi har jämfört med hur många procent av 

rösterna partierna slutligen fick i riksdagsvalet. I resultatet som illustreras i tabell 12 konstateras 

att det är Allians-partierna samt Feministiskt Initiativ som fått högre procent i valet än procent av 

responsen väcks frågan om det finns ett samband mellan dessa två. Det finns flera olika orsaker 

att spekulera kring. Möjligtvis är det så att väljarna till Alliansen använder Facebook på ett 

annorlunda sätt än väljarna till de rödgröna partierna. Möjligtvis är det så att de rödgröna 
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partierna tänker mer överlag på tvåvägs-kommunikationen på Facebook vilket gör att de får mer 

respons, och att det egentligen inte finns något samband. Gällande skillnaderna mellan partierna 

vi delat in i grupperingarna större och underdogs kan resultaten påvisa att det är en väldigt stor 

skillnad i vilken kategori inläggen tillhör. Partierna vi kallar underdogs har 24 procent av sina 

inlägg kategoriserade som delaktighet, vilket är betydligt högre än de störres procent. De får 

också högre procent av sin respons till inläggen i denna kategori, varför antagandet kan göras att 

de är mer öppna för en tvåvägskommunikation på Facebook än de större partierna, detta 

antagande styrks med resultaten av att de är underdog-partierna som i högre grad även svarar på 

kommentarer till sina inlägg. 

Slutsatsen gällande vår underfråga angående tvåvägskommunikationen är att resultaten skiljer sig 

väldigt mellan partierna. Genomsnittet för samtliga är ändock att partierna svarar på 

kommentarer till cirka 42 procent av inläggen, och endast 16,2 procent av inläggen bjuder in 

läsaren till dialog. Trots att detta är högre siffror än vad tidigare studier visat är slutsatsen att de 

svenska politiska partierna sammanlagt inte bedriver tvåvägskommunikation fullt ut i relation till 

den potential Facebook tillskrivs enligt teorin medielogiken. För att denna teori ska kunna 

bekräftas gällande kommunikationsaspekten kring de politiska partiernas inlägg inför 

riksdagsvalet 2014 skulle partierna överlag behöva svara på kommentarerna till inläggen i större 

utsträckning, samt också skriva färre inlägg innehållande ren information. Det visar sig därmed 

att medielogiken som teori, som menar att kommunikationen kommer att formas på ett visst sätt 

beroende på mediet, i detta fall får ge vika åt andra förklaringsmodeller. Våra resultat visar 

istället att det beror på det politiska partiet hur kommunikationen ser ut. Att det är de mindre 

partierna som använder sig av möjligheter till tvåvägskommunikation i större omfattning tyder 

istället på en underdog-effekt.  

9.3 PARTIERNAS KOMMUNIKATION I FÖRHÅLLANDE TILL MEDIELOGIKEN 

Likt Strömbäck (1998) menar vi att människor gärna väljer att söka information och få 

erfarenheter via medierad kommunikation. Vi anser att det är viktigt, ur ett demokratiskt 

perspektiv, att de politiska partierna tar hänsyn till att Facebook, och andra sociala medier, är 

kommunikationsplattformar som många medborgare söker, och får information ifrån. Det är 18 

år sedan Asp & Esaiasson (1996) beskrev politikens medialisering som att 1) massmedia är den 

huvudsakliga kommunikationskanalen mellan medborgare och politiker, 2) aktörer inom 
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massmedia har ett stort inflytande, 3) aktörer utanför media måste anpassa sig efter 

medielogiken. I vår studie utgår vi från att medier fortfarande är de avgörande och främsta 

plattformarna för att relatera politiker till medborgare, men att de sociala medierna ger politiker 

möjlighet att själva styra vad som ska publiceras. Asp (2011) har tidigare skildrat mediamaktens 

janusansikte, där politiker anpassar sig efter medias villkor, men resultaten från vår studie 

motbevisar det antagandet. Att användningen mellan partierna är så varierande är motsäger teorin 

om medielogiken. Altheide och Snow (1979) som introducerade teorin tillskriver den en 

uppsättning regler om hur ett medium ska användas och arrangeras för att modulera uttryck. Hur 

partierna har valt att använda sig av interaktiviteten som Facebook erbjuder har varierat, vilket 

tyder på att medielogiken inte kan appliceras på den politiska kommunikationen på Facebook. 

Överlag kan sägas att underdog-partierna är mer aktiva än de större och i större utsträckning 

använder sig av tvåvägskommunikation. De är inte bara bättre på att bjuda in läsarna till dialog i 

sina inlägg, de svarar dessutom oftare på kommentarer än de större partierna. Om ett parti som 

Feministiskt Initiativ, som enbart har volontärarbetande, har möjlighet att besvara nästan 80 

procent av sina inlägg, kan vi tänka oss att de övriga partierna borde kunna göra detsamma. Men 

att den politiska kommunikationen på Facebook skulle kunna relateras till en underdog-effekt 

som förklaringsmodell för hur hela kommunikationen anpassas efter mediets möjligheter är 

begränsad då de överlag inte använder sig av de interaktiva möjligheterna i större utsträckning än 

de större partierna. 

Forskare (Altheide 2014; Dijck & Poell 2013; Strömbäck 1998; Altheide & Snow 1979) menar 

att användare av ett specifikt medium måste ta hänsyn till mediets tillhörande logik. Det parti 

vars kommunikation till störst del bekräftar medielogiken på Facebook är Miljöpartiet, som i 

relation till övriga partier har varit mer visuella, interaktiva till en viss del, oftast bjudit in till 

diskussion och svarat på kommentarer till samtliga av sina inlägg. Här kan vi ana att partiet är 

högst medvetna om hur ett socialt medium som Facebook kan, och bör, användas. Kaplan och 

Haenlein (2010) menar att det är ytterst viktigt att delta i diskussioner med sina kunder, eller som 

i vårt fall väjare. Som Berg (2011) beskriver så handlar sociala medier om relationsskapande, och 

att skapa mening med varandra, medan Loader & Mercea (2011) menar att sociala medier ger 

medborgarna en ny roll som aktiv och utmanande, vilket kan ge plats för olika åsikter och synsätt 

och leda till ändrade maktrelationer. Altheide (2014) menar att publiken idag bör definieras som 

stora nätverk och Dijck och Poell (2013) menar att möjligheten till tvåvägskommunikation är en 
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viktig del som skiljer massmedias logik från sociala mediers. Ändå bevisar några av de svenska 

partierna i vår studie att de inte har tid, engagemang eller kunskap för att föra en 

tvåvägskommunikation med medborgarna, vilket går hand i hand med Strömbäcks (2009a) syn 

att potential och realitet inte är desamma. Vad som avgör hur den politiska kommunikationen ser 

ut på Facebook, kan därför inte beskrivas utifrån teorin om medielogiken, i så fall skulle även 

tvåvägskommunikation ske i större omfattning av samtliga partier. Vi kan påvisa att de politiska 

partierna överlag inte tar till vara på möjligheten att föra en konversation med medborgarna. 

Altheide och Snow (1979) menar att hur teknologin används kan gynna en viss typ av respons, 

och vi menar att det möjligtvis skulle öka medborgarnas förtroende för politikerna om de tog 

vara på chansen att faktiskt föra samtal med väljarna, och göra dem delaktiga. Detta till trots bör 

vi ändå poängtera att våra resultat i genomsnitt, gällande tvåvägskommunikation, visat sig ske i 

högre utsträckning än tidigare forskning visar. Det väljer vi att se som en indikation på att 

politikerna förändrar sin användning av Facebook. Ellison (2013) menar att om interaktionen 

mellan politiker och medborgare blir mer omfattande kan det leda till en bättre demokrati med en 

ökad decentralisering, vilket vi givetvis hoppas partierna kommer att förstå, och ta hänsyn till, 

framöver. 

I sin helhet menar vi att de svenska politiska partierna inte har tagit tillvara på de möjligheter 

som Facebook ger fullt ut, vilket varken dementerar eller bekräftar medielogiken som en teori på 

ett socialt medium som Facebook för svenska politiska partier. Medielogiken är således inte en 

förklaringsmodell för hur den politiska kommunikationen kommer att te sig i det sociala 

medielandskapet. Vi anser att vårt konstaterande kan backas upp av tidigare forskning vars 

resultat, enligt vår tolkning, motsäger teorin om medielogiken som giltig på sociala medier i 

politiska sammanhang (Meyer 2009; Haßler, Maurer & Oschatz 2014; Ross & Burger 2014; 

Klinger 2013; Bor 2013). Kanske är teorin om medielogiken förenklad, kanske är den väldigt 

svart-vit. Med det menar vi att teorins grundsten som bygger på att olika medier kommer att 

forma hur kommunikationen kommer att se ut blir något platt. Istället borde kommunikationen 

även vara beroende av aktörerna bakom som väljer om de vill eller inte vill anpassa sitt innehåll 

efter de möjligheter och begränsningar som finns. I alla fall på sociala medier. Där är de politiska 

aktörerna inte beroende av att någon annan ska uppmärksamma och använda sig av materialet, 

vilket är fallet för traditionella medier. Även om medielogiken handlar om att få uppmärksamhet 

från publiken så kommer användare av Facebook att ta del av politiska partiernas inlägg om 
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deras vänner gillar, kommenterar eller delar inlägget. Med det sagt så kommer innehållet att bli 

presenterat för användarna till viss del, frågan är om de väljer att läsa det eller ignorera det. Det 

är här relevansen av medielogiken kan tänkas komma in, att aktörerna bakom inläggen gör 

innehållet intressant, och bygger på underhållning, genom att exempelvis använda sig av olika 

format, leda läsaren vidare till fortsatt läsning, använda sig av bild och film för att skapa intresse 

och föra en dialog med användarna för att höra vad de tycker och få större spridning på inläggen. 

Resultaten från vår studie visar som konstaterat att de politiska partierna inte anpassar sitt 

innehåll i den utsträckning det finns potential till, att politiska aktörer numera själva har makten 

att publicera innehåll visar sig vara avgörande för hur kommunikationen ser ut. Och teorin om 

medielogiken i det sociala medielandskapet bör utvecklas i fortsatt forskning. 

Eftersom vi har valt medielogiken som en analytisk teori för att även till viss del kunna uttala oss 

om den mer övergripande processen i form av politikens medialisering kan vi utifrån våra 

resultat antyda att politiken är medialiserad till viss del, eller till olika grad som Strömbäck 

(2009b) åsyftar. Av de analyserade partierna har några använt sig av delar av logiken i stor 

utsträckning, men mindre gällande andra delar. Det tycker vi visar på att det finns en vilja hos 

partierna att anpassa sitt innehåll till de möjligheter som finns med Facebook som ett medium, 

annars skulle alla inlägg enbart bestå av enkelriktad text. Det kanske är så att politiska aktörer 

anpassade sig efter medielogiken till större del gällande traditionella medier, men nu inte anser 

sig behöva anpassa innehållet efter sociala mediers logik i samma utsträckning. I så fall innebär 

det att politiken är mindre medialiserad på sociala medier än i traditionella medier. Eftersom det 

inte finns några tydliga samband på användningen och kommunikationen, utifrån block-

tillhörighet eller partiernas storlek, i sin helhet, kan vi i dagsläget inte ge några konkreta förslag 

på förklaringsmodeller för varför den politiska kommunikationen ter sig som den gör. Vi kan 

dock konstatera att underdog-partierna trots allt tar vara på Facebooks potential i något större 

mån än de större partierna. De potentialer de tagit fasta på i större utsträckning är främst att de 

varit mer aktiva genom publiceringen av fler inlägg, de har i större omfattning än de större 

partierna både bjudit in till diskussion samt svarat på kommentarer till sina inlägg. De har med 

andra ord tagit mer till vara på möjligheten att kommunicera med medborgarna på en 

demokratisk nivå. Det innebär att vi anser att de mindre partierna överlag är på god väg för att 

öka den demokratiska decentraliseringen, men att det finns mycket kvar att utveckla, framförallt 

för de större partierna vilka trots allt är de partier som flest medborgare röstar på. 
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10 SLUTSATSER 

Med utgångspunkt i politikens medialisering har vårt syfte med studien varit att undersöka och 

analysera i vilka format de politiska partierna publicerade inläggen i på sina Facebook-sidor 

inför valet. Vår ambition har alltså varit att, med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys av de 

politiska partiernas Facebook-inlägg, visa hur den politiska kommunikationen ter sig, vilket vi 

har gjort med medielogiken som analytisk teori. Teorin innebär att den kommunikation som sker 

via ett medium kommer att formas efter mediets logik. Den politiska kommunikationen får en 

allt viktigare roll i det sociala medielandskapet, däribland på Facebook, eftersom många, 

framförallt yngre, medborgare hämtar sin politiska information från de sociala 

kommunikationsplattformarna. Med tanke på att statistik visar att användandet av internet är 

högt, samt att Facebook inför detta val var enskilt störst gällande spridning av politiska budskap 

bland förstagångsväljarna, är det ur ett demokratiskt perspektiv viktigt att studera och visa hur de 

svenska politiska partierna använder sig av Facebook. 

De resultat som har genererats är att användningen av Facebook har varit ytterst varierande hos 

de politiska partierna. Vad gäller möjligheten till interaktivitet så visar resultaten att samtliga 

partier, i varierande utsträckning, använder sig av visuella moment i flertalet av sina inlägg. 

Däremot kan ses att flera av partierna har valt ett interaktivt spår att gå efter – exempelvis 

används antingen länkar ofta, eller hashtags ofta. Det är inget av partierna som har använt sig 

fullt ut av de interaktiva möjligheter som ges. Vad gäller möjligheten till tvåvägskommunikation 

så visar resultaten även här varierande användning hos partierna. En helhetsbild visar dock att 

det främst förekommer informativa inlägg från partierna, inlägg som varken uppmanar eller 

bjuder in till diskussion. Det rödgröna blocket svarar medborgarna i kommentarsfälten i större 

utsträckning än partierna i det blå blocket. De är även partierna i det rödgröna blocket som har 

procentuellt mer respons på Facebook, än röster de procentuellt fick i valet. Därmed är det föga 

förvånande att det är ett parti tillhörande det rödgröna blocket som är det parti som har använt sig 

av Facebooks genomgående logik i störst utsträckning, nämligen Miljöpartiet. 

De stora skillnaderna i hur den politiska kommunikationen ter sig på partiernas Facebook-sidor 

innebär att teorin om medielogiken i slutändan inte kan bekräftas giltig för politisk 

kommunikation i det sociala medielandskapet. För att teorin ska kunna anses vara giltig som 

förklaringsmodell så ska större delar av partiernas kommunikation vara formade utifrån mediets 
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logik, det vill säga mer interaktivitet och mer inbjudan och fullföljande av kommunikation med 

medborgarna. Även våra tolkningar av tidigare forskning styrker att medielogiken inte kan 

bekräftas som en giltig förklaringsmodell i det sociala medielandskapet. Däremot pekar 

resultaten i vår studie i viss mån på en underdog-effekt ur ett demokratiskt perspektiv, då det är 

de mindre partierna som i större utsträckning publicerar flest inlägg, bjuder in läsarna till 

diskussion och svarar läsarna i kommentarsfälten på sina inlägg. Men i slutändan beror 

kommunikationen, och vilka format som används, på det enskilda partiet. Och det är det enskilda 

partiet som formar sin kommunikation, vilken ofta inte formas efter mediets logik. Politiken kan 

därmed antas ha blivit mindre medialiserad. Däremot kommer det alltid att vara viktigt att 

studera hur kommunikationen i en demokrati ser ut, vilket betyder att fortsatt forskning bör 

fortsätta studera hur de politiska aktörerna använder sig av sociala medier, i vilka de själva har 

större makt att styra över sin egen publicering. 

10.1 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 

Denna studie innefattar en del begränsningar, där det hade varit önskvärt att analysera partiernas 

inlägg på Facebook under en längre tidsperiod, men också i andra medier där partierna själva 

postar sina inlägg, som till exempel Twitter och Instagram för att ytterligare kunna diskutera 

utifrån medialisering och medielogiken gällande politisk kommunikation. Intressant vore även 

fortsatta liknande studier gällande även företag och privatpersoner, för att se om medielogiken 

kan bekräftas gällande Facebook ur ett mer generellt synsätt. Gällande vår analys om 

tvåvägskommunikation är det viktigt att ha i åtanke att vi analyserat om tvåvägskommunikation 

skett, inte hur den sker. Förslag på fortsatt forskning här är med tanke på det att undersöka vad 

det är som faktiskt besvaras och vad det är som undviks, vilket vi anser vara viktigt ur ett 

demokratiskt perspektiv. 

11 SAMMANFATTNING 

Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att visa hur de politiska partierna använde 

Facebook inför riksdagsvalet 2014 i förhållande till de tekniska förutsättningar, de vill säga dess 

interaktiva och kommunikativa logik, mediet har. Det specifika syftet har varit att undersöka 

vilka format de publicerade inläggen på Facebook har varit i för att se om dessa kan bekräfta 
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teorin om medielogiken. För att få en övergripande bild av medielogiken har vi introducerat 

begreppet medialisering, där medielogiken är en specifik del, eller konsekvens av 

medialiseringen. Kent Asp (1986) beskriver begreppet som ”(…) Denna tendens hos politikerna 

att anpassa sig till de villkor massmedierna ställer kan med en gemensam beteckning kallas för 

politikens medialisering” (Asp 1986, s. 359). Teorin om medielogiken introducerades av Snow 

och Altheide (1979) och definieras av dem som en process som formar hur kommunikation 

anpassar sig efter mediet i fråga, och att mediets format oundvikligen måste tas hänsyn till vid 

presentation av meddelanden. Strömbäck (1998) definierar skillnaderna mellan form och format 

som att formatet står för mediets mer tekniska egenskaper, medan formen står för innehållet från 

flera andra perspektiv. Utifrån denna definition gjorde vi en kvantitativ innehållsanalys för att 

undersöka hur de svenska partierna använt sig av Facebooks format, de vill säga hur de anpassat 

sig efter mediets egenskaper. 

Vi valde att göra studien på samtliga inlägg mellan den 1:a och den 14:e september 2014 från 

alla partier inröstade i riksdagen samt partiet Feministiskt Initiativ. För att genomföra 

innehållsanalysen ställde vi upp ett antal operativa frågor knutna till variabler i ett kodschema. Vi 

tog inspiration från Klinger (2013) och Enli & Skogerbø (2013) när vi utformade våra kategorier 

information, mobilisering, delaktighet samt övrigt, vilka alla inlägg delades in i. Övriga frågor vi 

besvarade med analysen rörde om inlägget innehöll bild, film, länkar, hashtags, evenemang, om 

de delade andras material, hur responsen till inläggen såg ut samt om partierna besvarade sina 

kommentarer. Det övergripande resultatet har varit spretigt mellan de olika partierna, variationen 

mellan partiernas sätt att använda Facebook har varit stor, och det har varit svårt att finna några 

samband. Snarare har det konstaterats att partierna valt ett interaktivt spår, men inte använt sig av 

de möjligheter som finns fullt ut. Även vad gäller block-indelning av partierna så är resultaten 

varierande, dock visar det sig att de rödgröna partierna är bättre på att svara på kommentarer. 

Miljöpartiet är det parti som överlag anpassar sin kommunikation efter möjligheterna med 

mediet, och använder sig i störst omfattning av de olika formaten, och bjuder in till diskussion 

procentuellt oftast och svarar bland kommentarerna. 

Variationen av användningen mellan partierna och blocken är ett slag mot teorin om 

medielogiken, det innebär att medielogiken inte kan bekräftas för politisk kommunikation i det 

sociala medielandskapet, vilket styrks av tidigare forskning (Meyer 2009; Haßler, Maurer & 
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Oschatz 2014; Ross & Burger 2014; Klinger 2013; Bor 2013). Vi kan istället antyda att de finns 

en viss underdog-effekt som influerar hur den politiska kommunikationen ser ut, där det är de 

mindre partierna som är mer aktiva och publicerar fler inlägg, oftare bjuder in till diskussion och 

fullföljer aktionen genom att även själva svara i kommentarsfälten. 
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