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Abstract
Denna uppsats analyserar Socialdemokraternas och Moderaternas aktivitet på Twitter vid
riksdagsvalet 2014. Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning svenska
riksdagspartier nyttjar Twitters relationsfrämjande möjligheter. Studien avser särskilt
belysa i vilken utsträckning och hur partierna använder mediet för att bygga och underhålla
relationer med medborgare innan såväl som efter val. Detta besvaras genom frågor om
aktivitet, interaktivitet samt med vilka grupper interaktion skett. Metoden som används är
kvantitativ innehållsanalys som kartlägger 1821 tweets över en period på 12 veckor.
Resultaten tyder på att Socialdemokraterna är de som är mest aktiva på Twitter samt är de
som är mest interaktiva med medborgare. Moderaterna använder Twitter för
envägskommunikation. Socialdemokraterna visar tendenser på ett närmande mot permanent
strategisk politisk kommunikation; det gör inte Moderaterna.

Nyckelord: Innehållsanalys, PR, strategisk politisk kommunikation, tvåvägskommunikation
relation, Twitter, sociala medier
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1. Inledning
I medier år 2014 går den svenska politiken under parollen Supervalåret. I maj äger EUvalet rum och Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna kniper varsin pallplats.
Efter sommaren, den 14 september, stundar riksdagsvalet. Sverigedemokraterna förutspår
rekordsiffror och Feministiskt Initiativ kämpar med slagord som “ut med rasisterna in med
feministerna” för att ta sig över spärren och in i riksdagen. Alliansen, som haft makten
under två mandatperioder, har enligt väljarundersökningar sjunkande stöd medan de
rödgröna ökar. Partiledaren och statsministern Fredrik Reinfeldt har vunnit förtroende hos
folket, men Moderaterna tappar väljare. Partiledaren Stefan Löfven är fortfarande ett
osäkert kort, men Socialdemokraterna vågar hoppas på en seger.
Sex år tidigare, 2008, vinner Barack Obama det amerikanska presidentvalet. En bidragande
faktor till segern är det faktum att Obama-kampanjen tar stort utrymme på sociala medier.
Genom att sprida kampanjens budskap via sociala medier och få anhängare att sprida dessa
vidare övertygar kampanjarbetarna väljare efter väljare att lägga sin röst på Obama. Valet
benämns till och med som The Facebook Election (Facebook-valet). Obama-kampanjen
sprids inte bara via Facebook utan också via andra sociala medier såsom Youtube, där
filmklipp laddas upp, samt via mikrobloggen Twitter. På Twitter (www.twitter.com) kan
användare skriva (twittra) meddelanden (tweets) om max 140 tecken, som andra användare
kan ta del av, svara på eller sprida vidare (retweeta).
Fyra år senare, 2012, vinner Barack Obama återigen presidentvalet. Dagen efter twittrar
han och skriver ny Twitter-historia. Tweeten, en bild föreställande honom kramandes sin
fru Michelle samt tillhörande texten “four more years” (fyra år till), passerar snabbt över
500 000 retweets och blir det då det mest retweetade inlägget någonsin.
Tillbaka i Sverige, där väljarna har desto fler alternativ att rösta på jämfört med
amerikanarna som väljer mellan två presidentkandidater, verkar partiidentifikationen
sjunka. I riksdagsvalet 2014 blir Socialdemokraterna största parti samtidigt som
Moderaterna tappar väljare till Sverigedemokraterna. Svenskarna anses inte längre vara
partitrogna, utan är numera benägna att vänta med sitt val in i sista sekund. Det är allt
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viktigare för svenska politiker och svenska partier att bjuda in till samtal och övertyga
väljare. De har inte etablerade relationer att stå på, utan måste bygga nya.

1.2 Vetenskapligt problem
Inom politisk kommunikation är relationen till väljarna en nyckelfråga (Strömbäck och
Kiousis 2011: 3ff). Sociala medier skapar nya möjligheter för politiker att bygga och
underhålla relationer med målgrupper, både inför stundande val och långsiktigt. Avståndet
mellan sändare och mottagare minskar, och möjligheten till tvåvägskommunikation ökar.
Dessa aspekter gör sociala medier till ett effektivt verktyg för politisk kommunikation, och
Twitter är ett av de populäraste sociala medierna på den politiska arenan (Vergeer,
Hermans och Sams 2013: 479). Genom att vara aktiv, interagerande och föra kontinuerlig
dialog med sina målgrupper på sociala medier kan politiker bygga och underhålla
relationer. Hur utnyttjar svenska riksdagspartier dessa möjligheter i praktiken? För de
dialog med medborgare, journalister eller andra politiker? Använder de enbart Twitter som
ytterligare en kanal för att nå ut med sin politik?

1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning svenska riksdagspartier är aktiva
på Twitter och nyttjar dess relationsfrämjande möjligheter. Studien avser särskilt belysa i
vilken utsträckning partierna använder mediet för att bygga och underhålla relationer med
medborgare innan såväl som efter val. Frågeställningarna är således:
● Hur aktiva är partierna på Twitter, inför och efter riksdagsvalet 2014?
● Hur interaktiva är partierna och med vilka grupper sker interaktivitet?

1.3.1 Avgränsningar
Studien ser enbart till Twitter och inte några andra sociala medier. Genom att fokusera på
ett socialt medium tror vi att vi kan ta fram intressanta och specifika resultat om just det
mediet, istället för en översikt och övergripande kunskap om flera olika sociala medier.
Samma resonemang gäller för avgränsningen till de två största riksdagspartierna istället för

2

en analys av samtliga. Valet av Socialdemokraterna och Moderaterna för studien redogörs
utförligt under avsnitt 4.
Studien syftar inte till att spekulera kring twittrandets eventuella påverkan på valutgången.
Det är en otroligt omfattande fråga som kräver andra frågeställningar och en helt annan
undersökning. Studien ser inte till vad partierna skriver om, alltså vilka ämnen som
behandlas.

1.4 Uppsatsens disposition
Uppsatsen är disponerad som följer. Vi har under tidigare forskning beskrivit i kort ordalag
för tidigare studier som gjorts inom samma ämnesområde, vad de undersökt, vilka frågor de
ställt och vad de kommit fram till. Under teori beskrivs och diskuteras de teorier som denna
studie utgår från. Sedan följer ett metodavsnitt där material och urvalsprocess beskrivs,
vilken metod och vilka tillvägagångsätt som tillämpats samt en diskussion om
metodproblem samt studiens validitet och reliabilitet. Efter detta avsnitt presenteras
resultaten i form av diagram och förklarande text. Detta följs av en analys där dessa resultat
sätts i kontext med teori och syfte, samt diskuteras övergripande. Uppsatsen avslutas med
en slutsats om vad studiens frågeställningar mynnat ut i samt förslag till tidigare forskning.
Detta följs av en kort sammanfattning.
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2. Tidigare forskning
Detta avsnitt redogör övergripande för forskningsfältet politisk kommunikation på sociala
medier samt mer ingående för ett antal studier som vi funnit mer relevanta som
utgångspunkter för vår undersökning.
Politisk kommunikation på Twitter och andra sociala medier är ett ungt och växande
forskningsområde, vilket är naturligt då fenomenet sociala medier är relativt nytt. Frekvent
förekommande är teorier som fokuserar på public relations (PR), envägs- och
tvåvägskommunikation, organisationskommunikation och relationship management.
Studierna utgår generellt sett från att medielandskapet förändrats i och med internets
utveckling. Kommunikation på internet ses ur ett så kallat 2.0-perspektiv där internet är mer
än bara en kanal för envägskommunikation. Det är en plattform där möjligheterna till
tvåvägskommunikation, relationsbyggande, dialog och research är stora. Detta har medfört
att även PR-arbete kan ses ur ett 2.0-perspektiv. Med PR 2.0 minskar avståndet mellan
sändare och mottagare, vilket underlättar för kommunikationen mellan politiker och deras
målgrupper. Här ges möjlighet till interaktivitet. Forskningen sker huvudsakligen empiriskt.
Kvantitativa studier är vanligast, framför allt innehållsanalys, såsom Aparaschivei (2011)
som med hjälp av den metoden undersöker vilken politisk kandidat som är mest aktiv i att
tillämpa strategisk kommunikation på sociala medier.
Kvalitativa studier utförs ofta som komplement till en kvantitativ studie, men det finns även
enbart kvalitativa studier. Soon och Soh (2014) undersöker med hjälp av en textanalys hur
de nya mediernas möjligheter har förändrat politikers kommunikation. Johnson (2012) gör
en retorisk analys av presidentkandidaten Mitt Romneys Twitter-inlägg. Det finns även
kvantitativa studier som utgår från publiken, såsom Krukemeier et al. (2013) vilka
undersöker huruvida personifiering av politiker och interaktiv politisk kommunikation leder
till ökat politiskt engagemang hos väljarna. De genomför en surveyundersökning samt ett
experiment där deltagarna får utvärdera partiers webbsidor. Resultaten visar att
personifiering och interaktivitet uppfattas som positivt och ger upphov till upprepade besök
på hemsidorna. Himelboim et al. (2012) drar utifrån sin studie slutsatsen att dialog och
interaktivitet inom politisk kommunikation på sociala medier har en positiv effekt och ger

4

ett ökat förtroende. Rybalko och Seltzer (2010) visar på att detta även stämmer för
kommersiella organisationer.
Zhang och Seltzer (2010) undersöker även de hur olika aspekter påverkar politiskt
engagemang och förtroende. De studerar samspelet mellan interpersonell kommunikation,
användande av nya medier, relationer med politiska partier, politiskt engagemang och hur
detta påverkar förtroendet för myndigheter. Resultatet tyder på att ett ökat politisk
engagemang och ökat förtroende för myndigheter är positiva effekter av en interpersonell
kommunikation, användande av nya medier och relationer till politiska partier.
Karlsson, Clerwall och Buskqvist (2013a) undersöker digital politisk PR med fokus på
relationship management för att kunna avgöra hur partierna använder sociala medier i sin
långsiktiga relationshantering. Genom innehållsanalys undersöks de tio största svenska
politiska partiernas närvaro på sociala medier. Aktivitet, interaktivitet och närvaro på de
största sociala medierna mäts vid tio tidpunkter under en period på 18 månader, innan,
under och efter det svenska riksdagsvalet 2010. Resultatet visar att alla partier varit aktiva
på sociala medier, och att mest aktivitet skett på Facebook och Twitter. Partierna var dock
motvilliga till att vara interaktiva gentemot andra användare. De utnyttjade alltså inte de
relationshanterande möjligheterna fullt ut. Det medium där mest interaktion skedde var
dock Twitter. Aktiviteten på de olika plattformarna var överlägset störst strax innan valet,
för att sedan drastiskt minska efter valet.
Även Sancar (2013) använder kvantitativ innehållsanalys för att studera fem turkiska
politikers aktivitet på Twitter under en månad. Han undersöker huruvida tweetsen är
relaterade till medieagendan, i vilken utsträckning de besvarar @omnämningar, om de
retweetar samt hur frekvent de använder Twitter. Resultatet av Sancars studie visar på
antalet tweets, samt hur många de följer respektive hur många som följer dem. Utifrån detta
menar Sancar att det går att avläsa vad Twitter-användarna används till. De politiker som
följer andra på Twitter är mer intresserade av att föra dialog och hålla sig uppdaterade om
vad andra tweetar. En av politikerna retweetar ofta när han blivit omnämnd av andra, vilket
Sancar anser visar på dialog, då han läser vad andra skriver om honom och för tweetsen
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vidare. De politiker som inte följer andra tar därmed inte del av vad andra skriver. När de
blir omnämnda retweetar de inte. Kombinationen av detta menar Sancar visar på att de inte
är intresserade av en dialog. Sancar analyserar även i vilken utsträckning politikerna
besvarar omnämningar. Det sammanslagna resultatet visar att det bara är två av de fem
politikerna som för dialog via Twitter. Sancar anser att både den dialogiska synen på PR
och interaktiviteten inom PR 2.0 syftar till att bygga relationer. Användandet av den teknik
och de metoder som finns inom PR 2.0 för att föra politisk kommunikation kan benämnas
som politisk PR 2.0. Inom politisk PR anser Sancar att ett villkor för symmetrisk
kommunikation är feedback och dialog. En effektiv användning av Twitter kan leda till en
ömsesidig relation mellan politiker och målgrupper, och politikerna kan använda Twitter
för att göra research om målgruppernas åsikter och uppfattningar.
Medina och Muñoz (2013) anser att politiker har varit snabba på att börja använda sociala
medier. Twitter erbjuder politikerna möjligheten att använda sig av personlig kampanjstil,
kontra institutionaliserad, genom ett vardagligt språkbruk. De studerar det spanska valets
kandidater inför valet 2011 för att se om dessa anpassar sin kommunikation utifrån Twitters
potential att föra en personlig och återkopplande kommunikation eller om de förlitar sig på
den enkelriktade och institutionella traditionella politiska kommunikationen. I studien
undersöks två Twitter-användare, tillhörande presidentkandidaterna, under valrörelsens
sista månad. För att kvantitativt mäta interaktion mäts antal retweets, antal @omnämningar
och antal hyperlänkar. När de mäter @omnämningar tar de även med information om vem
som omnämns, huruvida det var andra politiska aktörer eller ”vanliga” medborgare. Även
denna studie visar på att politikerna inte använder Twitters fulla kommunikativa potential.
Väldigt lite dialog med medborgare äger rum. Twitter används framförallt som ”bara” ännu
ett ställe att synas inför valet.
Medina och Muñoz (2013) menar att microbloggar, såsom Twitter, bidrar till en
omstrukturering av politisk kommunikation mot en bredare och mer offentlig debatt. Det är
också ett verktyg som påverkar relationen mellan politiker och medborgare då det är en
plattform där de kan interagera på ett personligare plan. Xianhong och Chen (2009) belyser
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detta fenomen och resonerar om att nya medier är relationer, som de själva skriver: “new
media as relations”.
Samtliga forskare inom området är överens om att dialog, interaktion och öppenhet på
sociala medier är någonting positivt för politiska organisationer, som dock inte utnyttjas. Vi
anser, i linje med många andra forskare, att det finns luckor att fylla inom ämnet politisk
kommunikation på Twitter då det ännu är relativt få studier som genomförts, och ännu färre
i Sverige. Det är tydligt att forskningsfältet är under utveckling, då det saknas teorier
specifikt för politisk kommunikation på sociala medier och teorigrunden utgörs av ett
lapptäcke av olika teorier inom PR. Många forskare hänvisar till Strömbäck och Kiousis
(2011) som med sin bok Political Public Relations försökt skapa ett grundläggande
teoretisk ramverk för forskning om strategisk politisk kommunikation.
Vi kommer ta stöd av de undersökningar som gjorts på området och fokusera på de som rör
vid interaktion, PR 2.0, envägs- och tvåvägskommunikation och relationer i vår studie. Vi
ska också ta hänsyn till de resultat som tidigare studier visat upp, nämligen att politiker
använder sociala medier som traditionella massmedier, det vill säga som kanaler för
envägskommunikation. Då användningen av samt tekniken bakom sociala medier utvecklas
snabbt behövs kontinuerliga studier för att forskningen ska vara aktuell. Denna uppsats kan
komma att bidra med kunskap om hur politiska partier använder sociala medier för att
bygga och underhålla relationer.
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3. Teoretiska utgångspunkter
Detta avsnitt redogör för de teorier och begrepp som denna studie utgår från och avslutas
med en diskussion om styrkor, svagheter, relevans och centrala begrepp.

3.1 Politisk kommunikation
Politisk kommunikation är ett brett begrepp och kan syfta till de kommunikativa handlingar
som sker inom politiska partier, mellan olika partier och mellan partier och dess omgivning.
Politisk kommunikation kan också ses som trevägsskommunikation, mellan partierna,
pressen och medborgarna. Historiskt sett har många sett politisk kommunikation som något
oärligt till sin natur, där informationen snedvrids eller döljs, istället för att förmedlas, av
politikerna (Powell och Cowart, 2013: 17ff). Denna studie utgår från Powell och Cowarts
(2013: 19f) och Strömbäcks (2009: 202f) definitioner som beskriver politisk
kommunikation som den information som förmedlas av politiker och partier, det vill säga
informationsutbytet i den demokratiska politiska processen.

3.2 Medborgarnas roll i den politiska kommunikationen
När medborgarna väljer att inte vara politiskt aktiva och engagerade växer det
handlingsutrymme som politikerna har. Samtidigt är politikerna beroende av medborgarnas
röster, och anstränger sig därför för att vinna ett folkligt stöd. Utan detta förlorar de
politiska aktörerna legitimitet, vilket visar på att medborgarna trots allt har ett stort
inflytande över politiken. (Strömbäck 2009: 53ff)
Det svenska valdeltagandet är högt, även om det varierar (Statistiska centralbyrån 2012),
men de politiska partierna har haft en kraftig nedgång i medlemsantal (Petersson 2005). Ju
färre medlemmar partierna har, desto svårare blir det för dem att representera folkviljan. De
politiska partierna tappar då sin funktion som representanter med god grund hos
allmänheten och går allt mer mot att vara enskilda politiker. Detta kan också innebära att
medierna får ökad makt till följd av partiernas försvagade länk till medborgarna. En
ytterligare konsekvens av den försvagade länken är att de svenska medborgarna i större
utsträckning känner misstro mot politiker och blir allt mer osäkra och rörliga väljare
(Strömbäck 2009: 59ff). Väljarnas partiidentifikation minskar, och de upplever i allt mindre
8

utsträckning en känslomässig koppling till det parti de röstar på. Väljarnas ökade rörlighet
och mediernas ökade inflytande gör att partierna måste anpassa sin politiska
kommunikation. Powell och Cowarts (2013) och Strömbäck (2009) lägger vikt vid, och ser
ett närmande mot, den politiska kommunikationen som permanent. De menar att politisk
kommunikation bör, för att vara effektiv, inte bara ske månaderna innan och under valen,
utan ingå i en fortgående och permanent process.

3.3 Public Relations (PR)
När begreppet public relations diskuteras finns inte bara ett rätt svar. Många har haft en
negativ syn och förknippat PR med “spindoctors” vars arbete i korta drag går ut på att sätta
onda organisationer i god dager. Grunig och Hunt (1984: 6) beskriver PR på ett neutralt sätt
och benämner det som hanteringen av kommunikation mellan en organisation och dess
publiker. Heath och Coombs (2006: 6f) vill föra fram en definition som ger upphov till
godare konnotationer. Enligt dem är effektiv PR de strategier som ämnar bygga ömsesidigt
fördelaktiga förhållanden. Det som karaktäriserar sådana förhållanden är bland annat
öppenhet, där tvåvägskommunikation är nyckeln. Det innebär att lyssna till och dela
information med sina intressenter, såväl som att vara responsiv (mottaglig och lyhörd) och
respektfull. Heath och Coombs (2006) lägger även vikt vid samarbete mellan organisation
och intressenter vid beslutsfattande. Ett sådant förhållande främjar, och främjas av,
ömsesidiga förståelser. Organisationen bör också vara engagerad i och visa engagemang för
omgivningen och medborgarna. Cutlip (2006: 5) föreslår definitionen:
Public relations is the management function that establishes and maintains mutually
beneficial relationsships between an organization and the publics on whom its
success or failure depends.

Strömbäck och Kiousis (2011: 3ff) har samlat ett stort antal definitioner. Utifrån dessa har
även de kommit fram till att PR kan beskrivas som åtgärder som främjar ett ömsesidigt
beroende mellan organisation och publik. De vill dock belysa att det är ett normativt sätt att
se på PR, då verkligheten inte alltid ser så ut.
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Denna studies definition av begreppet PR är influerad av Grunig och Hunts, Heath och
Coombs, samt Cutlips definitioner, med medvetenheten om den normativitet som
definitionerna medför, vilken Strömbäck och Kiousis belyser. Studien ser PR som de
kommunikativa handlingar en organisation gör för att bygga och bibehålla långsiktiga
relationer. Centrala begrepp för denna studie är envägs- respektive tvåvägskommunikation.
Envägskommunikation innebär att organisationen sänder ut budskap utan att lyssna till
feedback eller ge mottagaren möjlighet att svara, medan tvåvägskommunikation innebär att
föra dialog med mottagaren och lyssna till feedback (Grunig och Hunt 1984: 22f). Personer
som representerar en organisation måste vara tvåvägskommunikatörer; de måste föra fram
idéer som representerar organisationen såväl som intressenterna. Detta genom att lyssna till
sina intressenter och genom ömsesidigt förstående (Heath och Coombs 2006: 22f).

3.3.1 Political Public Relations
Teorier om PR utgår från ett perspektiv som är anpassat efter kommersiella organisationer,
och teorier om politisk kommunikation saknar ofta ett PR-perspektiv. Strömbäck och
Kiousis (2011: 1f) menar därför att det behövs teorier som för dessa forskningsfält
samman, och kallar detta political public relations (strategisk politisk kommunikation).
Strömbäck och Kiousis (2011: 8) definierar political public relations på följande vis:
Political public relations is the management process by which an organization or
individual actor for political purposes, through purposeful communication and
action, seeks to influence and to establish, build, and maintain beneficial
relationships and reputations with its key publics to help support its mission and
achieve its goals.

Strategisk politisk kommunikation är alltså den ledningsprocess med målmedveten
kommunikation och handling som en organisation eller individ med politiska syften
genomför. Det med syftet att påverka, etablera, bygga och bibehålla förmånliga relationer
med publiker och ett högt anseende hos dessa, för att uppfylla den övergripande strategin
och nå målen. En viktig del av strategisk politisk kommunikation är organisationens
relationer till publiken, då de behöver stöd för sin politik. Även om det är önskvärt att dessa
relationer gynnar samtliga parter, så ser verkligheten nödvändigtvis inte ut så och särskilt
inte i den politiska kontexten. Politiska organisationer och aktörer behöver starka relationer
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till sina publiker för att uppnå sitt politiska syfte i samhället. (Strömbäck, 2011: 74ff)
Denna studie kommer att utgå från ovanstående definiering av begreppet political public
relations, och använda den svenska översättningen strategisk politisk kommunikation.

3.3.2 Digital political public relations
Utvecklingen av begreppet strategisk politisk kommunikation till digital strategisk politisk
kommunikation är ett resultat av att de möjligheter till att nå stora publiker i politisk
kampanjarbete som digitala verktyg medför. Digitala verktyg för kommunikation främjar
personliga relationer mellan politiska organisationer och dess publiker. (Sweetser 2011:
293)
Ett digitalt verktyg är sociala medier. Sociala medier är applikationer på internet som
möjliggör delande av text, bild, video, musik etcetera (van Dijk 2012: 180ff). Genom
sociala medier sker utbyten i flera olika riktningar. Det kan ske enkelriktat från en till en
eller en till flera utan förväntan på feedback, samt mellan många med syfte att få svar och
feedback. En av de stora fördelarna med sociala medier är interaktivitet. På sociala medier
innefattar interaktivitet just den tvåvägskommunikation som sker många till många, och där
mottagare av information också kan sända på samma villkor och genom samma medium
(Heide, Johansson och Simonsson 2012: 224). Sociala medier öppnar nya dörrar för
organisationer att enklare bygga och upprätthålla dialog med många personer i olika
publiker, men det är oklart huruvida dialogmöjligheten faktiskt utnyttjas i större
utsträckning (Falkheimer och Heide, 2011: 32).

3.4 Teoridiskussion
Många teorier på det område denna studie befinner sig i är fortfarande i sin vagga, och de
teorier som finns tar ofta stöd i varandra eller Strömbäck och Kiousis (2011) teoretiska
ramverk. Eftersom att forskningsfältet är nytt och under utveckling saknas vedertagna
uttryck och begrepp. Detta medför problem i definitioner och särskiljningen av dessa.
Exempelvis har flertalet forskare olika benämningar på det som i denna studie benämns
som “digital strategisk politisk kommunikation”. Sweetser (2011) kallar det “digital
political public relations”, Sancar (2013) kallar det “political PR 2.0” och Karlsson,
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Clerwall och Buskqvist (2013a) kallar det för “political public relations on the net”. Även
begreppen tvåvägskommunikation, dialog, interaktivitet och social kommunikation syftar
till samma sak i forskningen enligt vår tolkning, men forskarna använder olika begrepp. En
mer utvecklad och konsekvent teorigrund gällande politisk strategisk kommunikation skulle
underlätta framtida forskning, då större delen av dagens teorier kring strategisk
kommunikation fokuserar på kommersiella organisationer.
Då syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning de svenska riksdagspartierna
inför och efter riksdagsvalet 2014 utnyttjar Twitters relationsfrämjande möjligheter genom
att interagera med andra, är teorier om politisk kommunikation, PR, strategisk politisk
kommunikation och digital strategisk politisk kommunikation relevanta. De interaktiva
funktioner som finns att tillgå på Twitter har relationsbyggande möjligheter. Genom att
följa andra användare visar partierna att de är intresserade av att lyssna till andras åsikter
och att de gör research om sina målgrupper. Att retweeta kan innebära att hålla med om
påståendet eller att vilja sprida vidare ett inlägg, vilket också visar på ett intresse för sin
omgivning. Att @omnämna och svara på @omnämningar innebär att bjuda in till och föra
dialog.
Teorier om relationshantering och PR lägger stor vikt vid att partier måste vara engagerade
och aktiva, samt att de måste anstränga sig, för att bygga och vårda relationer med
målgrupperna. Detta menar forskningen (Karlsson, Clerwall och Buskqvist, 2013b: 106111, Ledingham, 2003), både teoretisk och empirisk, ska ske genom en ömsesidighet och
en långsiktig, eller permanent, strategiskt kommunikation. Kommunikationen bör inte bara
vara centrerad kring valperioden, vilket tidigare visat sig vara fallet. Partier som
kommunicerar intensivt även efter val visar på intresse i att underhålla långsiktiga
relationer. Medborgarnas roll, sjunkande partiidentifikation, mediernas ökade makt och en
utveckling mot permanent strategisk politisk kommunikation är relevanta teoretiska
utgångspunkter då det sociala mediet Twitter är ett sätt för partierna att kommunicera direkt
med medborgare utan nyhetsmediernas inblandning och göra så under en lång tid. Denna
studie fokuserar på huruvida kommunikationen som partier för med sina potentiella väljare
tyder på att vara permanent.
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4. Material, urval och metod
Detta avsnitt redogör för material och urval samt den valda metoden, kvantitativ
innehållsanalys, under respektive rubrik. Under detta avsnitt diskuteras också
metodproblem samt studiens reliabilitet och validitet.

4.1 Material och urval
För att få resultat som är jämförbara anser vi det bättre att analysera en stor mängd data om
två riksdagspartier, istället för mindre mängd data om samtliga åtta. Valet av partier skedde
genom typurval (Larsson 2010:61). Socialdemokraterna (S) och Moderaterna (M) fick
30,66 respektive 30,06 procent av rösterna i riksdagsvalet 2010. Inför riksdagsvalet 2014
var dessa två partier tydliga konkurrenter och presenterade varsin kandidat för
statsministerposten. Ingen av de två partiledarna använder Twitter, vilket gör att eventuella
resultat är jämförbara. Stefan Löfven (S) har dock en registrerad Twitter-användare, men
den är låst för allmänheten och utnyttjades inte valrörelsen. Hade Löfven (S) nyttjat sin
användare hade eventuella skillnader i partiernas twittrande kunnat förklaras med att
partiledarens användare prioriterats som kanal. Men då ingen av de två partiledarna är
aktiva på Twitter och partierna har varsin officiell användare finner vi dessa partier
jämförbara och lämpliga för vår studie. Twitter uppkom 2006 och Socialdemokraterna och
Moderaterna har varit aktiva sedan april 2007 respektive januari 2009. Det framgår inte av
informationen på Socialdemokraternas Twitter-användare exakt vem/vilka som ansvarar för
att driva sidan medan det uttalat är Moderaternas kampanjavdelning som sköter deras
användare.
På Twitter finns funktioner för interaktion med andra användare. I studien kallas de
Twitter-funktioner som analyseras för interaktiva funktioner. En användare kan välja att
prenumerera på andra användares meddelanden, vilket kallas “följer” eller på engelska
“following”. Att prenumerera på någons meddelandeflöde innebär att vara en “följare” eller
“follower”. I denna studie används begreppen tweets (inlägg), twittra (att publicera inlägg),
“följer” och “följare”.

13

Två ytterligare interaktiva funktioner på Twitter som studien berör är retweet och
@omnämning. Att göra en retweet (retweeta) innebär att sprida vidare en tweet som en
annan användare publicerat, där man även kan lägga till en egen kommentar. Genom att
göra tecknet @ följt av ett användarnamn kan användare tilltala varandra eller kommentera
varandras tweets och på så sätt föra en dialog via Twitter. Detta benämns i studien som
@omnämning. Det är dock skillnad på hur @omnämningar används. Om ett inlägg börjar
med en @omnämning är detta ett meddelande direkt riktat till den andra användaren. Om
@omnämningen inte är först blir inlägget en vanlig tweet. I denna studie görs inte skillnad
på de på olika typerna av @omnämningar, utan de går under samma kategori vid analys.
Via Twitter kan användare även sprida hyperlänkar i sina tweets. Detta innebär att sprida
länkar till andra webbplatser. Detta kan tillämpas av partierna exempelvis för att länka till
nyhetsinslag eller partiets egna hemsida. Att sprida hyperlänkar är i sig själv inte att nyttja
en interaktiv funktion, men i studien ingår det i samlingsbegreppet interaktiva funktioner då
det i vissa fall kan tyda på interaktion med medborgare. Detta förklaras mer noggrant under
punkt 4.1.1. En välkänd funktion, som studien dock inte innefattar, är #, på engelska
hashtag, som används i kombination med ett ord. Det är ett sätt att markera vad tweeten
handlar om och helt enkelt kategorisera den efter ämne. Då studien inte ser till
ämnesinnehållet kommer funktionen hashtag inte analyseras.
Studiens urvalsram (Bryman 2011: 179) är all den aktivitet som skett på respektive partis
officiella Twitter-användare. De användare som analyseras är:
● https://twitter.com/socialdemokrat
● https://twitter.com/nya_moderaterna
Nästa steg i urvalsprocessen är en tidsavgränsning. Valet av tidsperiod styrs av dagen för
riksdagsvalet, 14/9 2014, då studien syftar till att jämföra kommunikationen innan
respektive efter valet. Efter att ha testat vårt kodschema gjordes en bedömning att cirka
1500-2000 tweets är rimligt att analysera. Analysen av respektive Twitter-användare
sträckte sig därför över en tidsperiod på 84 dagar inklusive valdagen, varav 42 inföll före
och inklusive valdagen och 42 inföll efter valdagen.
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För att analysen ska generera resultat utifrån vilka vi kan föra diskussion och dra slutsatser
om relationsbyggande var tanken först att tillämpa ett systematiskt urval (Bryman 2011:
185) och analysera var tredje dag under en längre period. Men då det visade sig att det
systematiska urvalet innebar att dagar nära valet med till synes hög interaktivitet uteslöts ur
studien valde vi att istället analysera samtliga dagar under en bestämd tidsperiod.
Tidsavgränsningen med 84 dagar (12 hela veckor) är således från och med 4 augusti till och
med 26 oktober.
Vid insamling av data tog vi hjälp av webbplatsen www.tweettunnel.info. Där ges
möjligheten att söka på specifika Twitter-användare och få tillgång till dennes tweets. Detta
gjordes på grund av att Tweettunnel erbjöd en bättre överblick av materialet än den riktiga
sidan www.twitter.com. Exempelvis finns det på Tweettunnel, till skillnad från Twitter,
möjlighet att klicka sig vidare till “nästa sida”. På Twitters egna sida laddas äldre tweets på
en och samma sida, vilket gör processen att gå tillbaka flera månader i ett Twitterflöde
tidskrävande och osmidigt. Här ges också andra möjligheter att se alla @omnämningar,
oavsett hur de tillämpats, till skillnad från Twitter som skiljer dem åt. Men för att
säkerställa innehållets riktighet jämfördes det innan kodning påbörjades med det innehåll
som finns på respektive partis Twitter-användare på den officiella webbplatsen.
Tweettunnel nyttjades alltså enbart för att det tekniskt sett var enklare och mer effektivt vid
kodning än Twitters egna webbplats.
Medieföretaget Buffer specialiserar sig på sociala medier och erbjuder tjänster och riktlinjer
för att maximera genomslagskraften vid användning av sociala medier. De har med stöd i
flertalet studier tagit fram en frekvensguide för de populäraste sociala medierna. Enligt
denna guide är den ultimata publiceringsfrekvensen för stora organisationer på Twitter
ungefär 20 tweets per dag (Lee 2014). Värt att beakta är dock att dessa riktlinjer har tagits
fram med kommersiella organisationer i åtanke, och syftar till att få tweetsen att nå ut till så
många som möjligt samt få andra att interagera med organisationens tweets. De har inte
tagits fram för relationsfrämjande i första hand. De fungerar i denna uppsats som
utgångspunkt i analysen för hur stort antal tweets som kan anses vara många kontra få i
sammanhanget, och inte som något facit för god kommunikation på sociala medier.
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4.2 Metod
I likhet med tidigare forskning av exempelvis Sancar (2013), Medina och Muñoz (2014),
Bortree och Seltzer (2009) och Karlsson, Clerwall och Buskqvist (2013a) anser vi att
innehållsanalys är en lämplig metod för att möta vårt syfte och svara på våra
frågeställningar. Valet av kvantitativ innehållsanalys är grundat på att metoden innebär att
systematiskt sortera innehållet utifrån förbestämda kategorier (Bryman, 2011: 281) och
kvantifiera det. En kvantitativ innehållsanalys ger generaliserbara resultat som öppnar
möjligheter för diskussion och jämförelser (Nilsson, 2010: 124). Då studien sker genom
analys av två partier är vi medvetna om att vi inte kommer att kunna göra generaliseringar
om alla riksdagspartier, men vi tror att analysen kommer att förse oss med generaliserbara
resultat för de två valda partierna och att vi utifrån detta kommer att kunna föra en
diskussion om strategisk politisk kommunikation och dialog med medborgare på Twitter i
allmänhet.
När politisk kommunikation ska undersökas och diskuteras är det inte de enskilda
kommunikativa handlingarna i sig som är intressanta. Det är först när kommunikationen ses
i en kontext där frekvens, intensitet, varaktighet, nivå av symmetri och ömsesidighet vävs
in som den blir intressant (Karlsson, Clerwall och Buskqvist, 2013b: 95f). Det innebär
alltså av vi med hjälp av innehållsanalys kan vi identifiera och systematiskt kartlägga
aktivitet och interaktivitet för att försöka finna mönster av och tecken på relationsbyggande
handlingar.

4.1.1 Operationalisering
Utifrån studiens teoretiska ramverk har forskningsfrågorna operationaliserats. Det innebär
att de teoretiska definitioner av de begrepp som studien avser undersöka har översatts till
operationella indikatorer, alltså mätbara variabler. Detta har skett kumulativt genom
kontinuerlig diskussion och med stöd i tidigare forskning och teori (Esaiasson et al. 2012:
55ff, Nilsson, 2010: 122f, 125). Det finns inte bara ett rätt sätt att operationalisera en
forskningsfråga, det finns många olika sätt att samla in empiriska data för att en studies
frågor skall besvaras (ibid). Nedan följer en genomgång hur operationaliseringsarbetet sett
ut och varför vi gjort de val vi gjort. De variabler som upprättats i detta arbete återfinns i
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kodschemat (se bilaga 1). Till kodschemat (se bilaga 1) finns en kodningsmanual (se bilaga
2) som förklarar för kodaren hur kodningen ska gå till. Manualen innehåller de kategorier
(variabelvärden) som används för att koda respektive variabel (Bryman 2011: 292f).
Inledningsvis består kodschemat (se bilaga 1) av identifikationsvariabler (Nilsson, 2010:
144) som redogör för vilket parti tweeten tillhör samt vilket datum och vilken tid den
publicerades. De variabler i kodschemat (se bilaga 1) som är centrala för att besvara
studiens frågeställningar behandlar
-

när aktivitet och interaktivitet på Twitter sker

-

retweets och vem som retweetas

-

hur @omnämning tillämpas

-

till vem @omnämning riktas

-

till vem hyperlänk leder.

Att mäta aktivitet och interaktivitet på Twitter genom att ta med datum (även inkluderad i
identifikationsvariablerna ovan) ger resultat som visar på huruvida det finns skillnader
innan respektive efter valdagen. Detta ger grund för analys och diskussion om huruvida
partierna tillämpar en mer permanent strategi för sin politiska kommunikation eller ej.
Sancar (2013) och Karlsson, Clerwall och Buskqvist (2013a) anser att en retweet är
relationsbyggande. Vi håller med om att det kan vara relationsbyggande att retweeta och
har därför med variabler om retweets i vårt kodschema. Dock vill vi poängtera att det inte
kan ses som relationsbyggande att retweeta sina egna politiker, då detta snarare innebär att
sprida vidare information. Likaså att retweeta medier, då detta oftast syftar till att sprida
artiklar eller videoklipp där partiets politiker framställs i god dager eller framför sina
åsikter och visioner. Därför mäter vårt kodschema inte bara retweets, utan ser också till
vem/vilka grupper som retweetas i likhet med Medina och Muñoz (2013). Men innehållet i
retweetsen analyseras ej.
Variablerna om @omnämningar visar på om de sker som svar på fråga (eller
kommentarer) som riktas till dem, som fråga för att ställa frågor och starta dialog med
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andra eller om de ger svar på tal och använder @omnämning för att visa att de uppfattat en
omdebatterad fråga och ger sin syn på saken. En @omnämning kan även användas som
hänvisning till en annan användare. Exempelvis kan ett parti @omnämna en politiker och
en radiokanal för att hänvisa till att politikern snart kommer att medverka i ett program på
radiokanalen. Inom dessa variabler är det framförallt värdena som mäter huruvida en tweet
är svar på fråga till medborgare. Dessa tweets är ömsesidigt relationsbyggande.
Variabeln om hyperlänkar är relevant för att ta reda på vilken typ av hyperlänkar partierna
sprider. Om de länkar till sina egna webbplatser eller medier bygger de inte relationer, utan
tillämpar envägskommunikation, men om de länkar till andra webbplatser kan det ses som
relationsbyggande. Teoretisk sett skulle partierna kunna länka till en humoristisk webbplats
utan tydlig avsändare, vilket i så fall skulle kodas som övrigt (se bilaga 2). I de fall
hyperlänkar kodas under övrigt kommer dessa att analyseras i efterhand för att se om det
finns sammanhängande mönster. Denna variabel kan således visa sig leda till intressanta
resultat, även om det inte är vad vi förväntar oss. Att länka till enskilda medborgare,
exempelvis till en blogg, visar på interaktivitet och relationsbyggande, eftersom detta kan
tolkas som att partiet lyssnar på medborgares åsikter, en viktig del i ett ömsesidigt
relationsbyggande (Heath och Coombs 2006:6f).
De variabelvärden som finns till respektive variabel i kodschemat är uttömmande och
ömsesidigt uteslutande (Nilsson 2010:141ff). Variabelvärdena är relevanta för
undersökningen och det går inte att koda en analysenhet på mer än ett sätt (se bilaga 2). Då
studien ser till interaktivitet och med vem den sker, syftar variabelvärdena till olika
relevanta grupper som interaktion kan tänkas ske med samt på vilket sätt interaktionen sker
(se bilaga 2). Tolkningen av vilken grupp partierna är interaktiva med sker utifrån den
webbplats eller Twitter-profil som vi som kodare “skickas” till. När ett parti använder
hyperlänk klickar kodaren på denna och ser vad den leder till för sida, exempelvis en
dagstidning (medier), partikamrat (eget parti) eller så kallad “vanlig” medborgare
(medborgare) utifrån vad kodaren kan utläsa av hens Twitter-profil. I de fall då kodaren är
osäker på hur en webbplats eller Twitter-användare ska kodas ska hen använda sökmotorn
Google för att få hjälp att fastslå hur kodningen ska ske. Exempelvis kan en medborgare
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vara medlem i ett parti, men så länge hen inte uttalat är en aktiv politiker kodas hen som
medborgare. Exempelvis kan en ungdom vara medlem i SSU (Sveriges Socialdemokratiska
Ungdomsförbund), men om denna ej är förtroendevald kodas hen som medborgare. Om en
Twitter-användare explicit skrivit “twittrar privat” eller liknande måste hen kodas som
medborgare.
Variabelvärdena flera olika exklusive medborgare och flera olika inklusive medborgare
syftar till de fall där exempelvis flera olika typer av @omnämningar förekommer i samma
tweet, exempelvis om både en politiker och en dagstidning @omnämns i samma tweet,
eller om en medborgare och en politiskt obunden organisation @omnämns i samma. Om
det är flera @omnämningar men av samma sort, kodas de som en sort och det tas inte
hänsyn till att det var exempelvis tre politiker som @omnämndes och inte bara en. Denna
typ av förenklingar görs då det för studiens frågeställningar inte spelar någon roll huruvida
det som i detta exempel är en eller flera politiker som omnämns.
Variabelvärdet övrigt syftar framförallt till de fall där kodaren inte anser att det går att
identifiera vem som står bakom en Twitter-användare, eller om det är exempelvis bloggare
eller artister som har en stor mängd följare och är offentliga personer och därmed inte
riktigt passar in under variabelvärdet medborgare.
Då studien fokuserar på interaktivitet med medborgare har kodschemat inte stort fokus på
vilka partier som Socialdemokraterna och Moderaterna retweetar, @omnämner etcetera.
Här används således eget parti eller annat parti. Dock ingick M i Alliansen med
Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet under den valda tidsperioden. Därför
kodas Alliansen och samtliga partier i den som eget parti vid analys av Moderaternas
Twitter-användare. Socialdemokraterna gick till val som ett eget parti, men den 26/9
offentliggjordes planer på att bilda regering tillsammans med Miljöpartiet. Från och med
den 26/9 kodas därför även Miljöpartiet under eget parti vid analys av Socialdemokraternas
Twitter-flöde.
De tweets som under kodningen enbart tilldelas svarsalternativ ingen på variablerna 7-10
ses som tweets som sprider information utan att använda någon form av interaktiva
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funktioner. En fråga som är relevant för analysen är antal följare partierna har respektive
hur många de själva följer på Twitter. Detta tas ej med i kodschemat utan redogörs under
punkt 5.2.2 som en del av analyskontexten. Det är relevant då det visar på hur många
användare partierna kan nå med sina budskap och om de följer andra vilket kan visa på att
de gör research om sina målgrupper och tar till sig vad andra uttrycker för åsikter. Även
aspekten hur många frågor respektive parti fått tas med i analysen som en del av
analyskontexten, då det är relevant i relation till hur många @omnämningar partierna
besvarat.

4.2.2 Metodproblem
En kvantitativ innehållsanalys fångar inte frågor som berör kontexten och hur texterna
arbetar tillsammans och kompletterar varandra. Två tweets kan exempelvis höra ihop och
tillsammans skapa mening, men detta är inget som syns i resultaten som innehållsanalysen
tar fram. Vi kan inte dra slutsatser om vilka intentioner partierna som avsändare har med
Twitter (Nilsson, 2010: 125ff), då detta hade krävt intervjuer. Analysen kommer ge
möjlighet att jämföra partiernas aktivitet och interaktivitet med varandra samt ge en grund
utifrån vilken vi kan föra diskussion om huruvida de nyttjar Twitters interaktiva funktioner.
Metoden är objektiv (Bryman, 2011: 296), eftersom att vi som forskare med hjälp av
kodschemat och kodningsmanualen konkret kan beskriva hur vi gått tillväga. Det är även en
metod där analysen inte riskerar att påverkas av vår personliga inställning till texterna, då vi
följer ett kodschema. Begränsningar med kvantitativ innehållsanalys är att de texter som
ska analyseras måste vara riktiga, och alltså inte förfalskade (Bryman, 2011: 296f). Detta
problem ser vi dock inte i vår studie, då våra texter finns på det öppna sociala mediet
Twitter. Risken att de utvalda Twitter-användarna är falska utesluts då partierna länkar till
dessa från sina officiella webbplatser. Vi är medvetna om att partierna i efterhand kan
radera tweets från sina flöden, men vi anser inte att detta skulle påverkat resultaten i vår
studie då vi analyserar en stor mängd data och framför allt då vi inte analyserar själva
sakinnehållet. Om vi hade analyserat vilka ämnen som tweetsen behandlar hade dock det
dock påverkat om partierna i efterhand gått in och raderat inlägg. Detta hade kunnat
innebära en form av censur där sådant som ses som dålig publicitet raderats.
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Vi menar att vår studie är reliabel då vi följer kraven för en kvantitativ innehållsanalys och
analyserar material som är tillgängligt för alla att ta del av (Bryman, 2011: 161). Vi följer
ett noga utformat kodschema, som dessutom tar stöd i tidigare forskning där liknande
studier genomförts. Studien är replikerbar, då den kan upprepas av andra forskare och då
generera samma resultat (Bryman 2011: 653). Studien har god interkodarreliabilitet, då vi
två som kodar är överens om hur datan ska kodas (Bryman 2011: 650). Inför kodningen
delade vi upp de 84 valda dagarna oss sinsemellan för att analysera lika många dagar.
Vi genomförde ett test av interkodarreliabiliteten och prövade vårt kodschema. Följande
modell (Bryder 1985:170) användes:
R  =  2Ki  ÷  (K1+K2)  x  100  

R = graden av överrenstämmelse i procent, alltså reliabilitet, Ki = antalet identiska
kodningar, K1 respektive K2 = alla kodningar tillhörande kodare ett respektive kodare två.
För vår studie är uträkningen följande:
95,7 = 2×67 ÷ 70 + 70   ×  100

Interkodarreliabiliteten är således ≈96 procent, vilket anses vara mycket bra då en
interkodarreliabilitet över 80 procent ses som tillräcklig (Bryder 1985: 170). Utifrån detta
resultat har vi justerat vårt kodschema med hjälp av de tre kodningar som inte blev
identiska. Efter kodningen avslutats genomförde vi ytterligare ett test av 180 tweets (cirka
10 procent av det totala antalet), som visade på en interkodareliabilitet på ≈97 procent.
Validitet är ett svårt och väldigt centralt problem inom empiriska, som är i princip omöjligt
att lösa helt och hållet. Detta till följd av att frågorna som skall besvaras är på en teoretisk
nivå, och själva undersökningen är på en operationell nivå. En del av validiteten består i
begreppsvaliditet, alltså om vi mäter det vi avser att mäta. Det faktum att många begrepp
för studien inte är fullt vedertagna ännu, utan är i ett utvecklingsstadie, har försvårat arbetet
med operationalisering och därmed begreppsvaliditeten (Esaiasson, 2012: 57f). Dock anser
vi att vår redogörelse för teoretiska utgångspunkter, begrepp och operationalisering tydligt
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förklarar vad vi avser mäta, varför vi valt dessa operationella indikatorer och hur detta ska
gå till. Vi anser att denna studie är valid eftersom att vi har tagit stöd i tidigare studier och
teorier för att definiera och bryta ned begrepp om interaktivitet och ömsesidigt
relationsbyggande, vilket i sin tur gjort detta mätbart (Bryman, 2011: 162). Studien mäter
alltså det den avser att mäta.
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5. Resultat, analys och diskussion
Detta avsnitt redogör först under punkt 5.1 för de resultat som den kvantitativa
innehållsanalysen genererade. Resultaten redovisas med hjälp av olika diagram. Därefter
redogörs under punkt 5.2 för analys av de presenterade resultaten under olika rubrikavsnitt.
Under punkt 5.3 förs en mer övergripande diskussion utifrån resultat och analys.

5.1 Resultat
Totalt analyserades 1821 tweets under den valda perioden 8/4-26/10 2014. Av dessa tweets
tillhörde 1513 Socialdemokraterna och 308 Moderaterna. Socialdemokraterna har alltså
twittrat nästan fem gånger mer än Moderaterna under de 84 analyserade dagarna.

Figur 1 visar fördelningen av det totala antalet tweets under perioden 4/8-26/10 för respektive parti.

Aktiviteten på Twitter analyserades även utifrån ett tidsperspektiv, för att undersöka om
och i så fall hur den varierade under perioden (se figur 2). Resultatet visar att aktivitetens
intensitet skiljer sig åt under perioden och mellan de två partierna.
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Figur 2 visar antalet tweets under perioden 4/8-26/10 för respektive parti.

Figur 2 visar att partierna följer en liknande frekvenskurva innan valdagen, om än med
olika intensitet. Båda partier hade en kraftigt minskad aktivitet efter valdagen. De sex
veckorna innan valdagen (inklusive själva valdagen) twittrade Socialdemokraterna 1337
gånger, vilket blir ett snitt på 32 tweets per dag. Veckorna efter valdagen twittrade de 176
gånger, ett snitt på 4 tweets per dag. Moderaterna twittrade 294 gånger veckorna innan och
bara 14 gånger efter valet. I snitt på 7 respektive 0,3 tweets per dag.
Socialdemokraterna hade 13 dagar helt utan aktivitet, samtliga inföll efter valdagen.
Moderaterna hade 35 dagar helt utan aktivitet varav 2 inföll strax innan valdagen och
resterande efter.

5.1.1 Retweets
Av 1821 tweets var 424 retweets. Av dessa 424 retweets var 310 gjorda av
Socialdemokraterna och 114 gjorda av Moderaterna.
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Figur 3 (ovan) och 4 (under) visar vilka som retweetats av respektive parti under perioden 4/8-26/10.

Resultaten visar att Socialdemokraterna retweetade mer frekvent än Moderaterna samt att
det finns skillnader i vilka grupper partierna retweetade. Socialdemokraterna hade en större
variation i vem de retweetade, medan Moderaterna främst retweetade eget parti.
Socialdemokraterna retweetade exempelvis ofta politiskt bunden organisationen och
medborgare. Andelen retweets av medier är relativt lik. Socialdemokraternas retweets
skedde procentuellt sett på ungefär samma sätt både innan och efter valet, även om
aktiviteten överlag sjönk (se figur 2). Av Moderaternas retweets var det endast två stycken
som skedde efter valet, vilka var retweets av inlägg skrivna av medier och eget parti.
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5.1.2 @omnämningar

Figur 5 (ovan) och 6 (under) visar hur respektive parti tillämpat @omnämningar under perioden 4/826/10.

Studien mäter på vilket sätt partierna nyttjar den interaktiva funktionen @omnämningar.
Resultaten visar att funktionen används olika av partierna. Sett till antalet har
Socialdemokraterna använt @omnämning som svar 228 gånger och Moderaterna 4 gånger
och som hänvisning 159 respektive 62 gånger. Moderaterna använde funktionen i liten
utsträckning och nästan uteslutande för att hänvisa till andra användare, såväl innan som
efter valet.
Socialdemokraterna använde funktionen främst som svar på andras @omnämningar av
dem, men även till stor del för att hänvisa till andra användare. Innan valet var
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@omnämning som hänvisning mer frekvent förekommande än @omnämning som svar,
men efter valet var Socialdemokraterna mer benägna att använda @omnämningar som svar
än som hänvisning.

Figur 7 (ovan) och 8 (under) visar till vem respektive parti riktat @omnämningar under perioden 4/826/10.

Studien ser även till vilken typ av användare dessa @omnämningar riktas. Även de här
resultaten visar på olikheter partierna emellan. Socialdemokraterna riktade den största
delen, 112 stycken, av sina @omnämningar till medborgare, och sedan till eget parti, 32
stycken. Moderaternas @omnämningar riktades i huvudsak till eget parti, 36 stycken. Inga
var riktade till medborgare.
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I de fall där Socialdemokraterna använder @omnämning som svar på fråga är 10,1 procent
till annat parti. @omnämning till medborgare är den överlägset största gruppen på 72,8
procent och inkluderas de 4,8 procent som är till flera olika inklusive medborgare utgör
dessa 77,6 procent. Andelen @omnämningar som svar på fråga riktade till medborgare var
större perioden efter valet än innan. Av de @omnämningar som Socialdemokraterna
använde som hänvisning är 69,2 procent till eget parti, 11,3 procent till medier och 8,2
procent till flera olika exklusive medborgare. Denna fördelning ser ungefär likadan ut innan
som efter valet.
Moderaterna riktade som nämnt ovan inte några @omnämningar alls till medborgare.
Deras fyra @omnämningar som svar var riktade till annat parti, medier och flera olika
exklusive medborgare. Den @omnämning som användes som fråga var riktad till annat
parti. @omnämningarna som hänvisning var riktade 58,1 procent till eget parti, 11,3
procent till medier, 22,6 procent till flera olika exklusive medborgare, 8,9 procent till annat
parti och 1,5 procent till kommersiell organisation.
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5.1.3 Hyperlänkar
Den sista interaktiva funktionen som undersökts är hyperlänkar och vem eller vilka grupper
respektive parti länkar till. Även denna funktion nyttjas på olika sätt av de två partierna.

Figur 9 (ovan) och 10 (under) visar till vem respektive parti länkat till under perioden 4/8-26/10.

Socialdemokraterna länkar framförallt till webbplatser och digitala kanaler tillhörande eget
parti och därnäst till medier. Moderaterna länkar också ofta till webbplatser tillhörande eget
parti och medier, men tvärt emot Socialdemokraterna länkar de oftare till medier än till
eget parti. Resultatet tyder på att det är ovanligt att båda partierna länkar till något annat än
medier eller egna kanaler. Moderaterna länkade en gång vardera till flera olika exklusive
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medborgare respektive kommersiell organisation. Socialdemokraterna länkade ett par
gånger till myndighet, politiskt obunden organisation, politiskt bunden och övrigt. Utöver
det länkade Socialdemokraterna två gånger till webbplatser där medborgare är
upphovsman.

5.2 Analys
5.2.1 Aktivitetens frekvens och intensitet
Figur 2 visar att det finns stora skillnader i vilken utsträckning partierna nyttjar Twitter.
Socialdemokraterna är betydligt mer frekvent aktiva än Moderaterna både innan och efter
valet och har en högre intensitet. Men innan valdagen följde partiernas aktivitet en liknande
frekvenskurva, om än med olika intensitet. Detta kan bero på att båda partierna valt att
twittra om aktuella händelser eller pågående tv-debatter. Den 10/8 sände SVT1 en debatt
om jobben, vilket kan förklara att båda partierna under detta datum hade en högre intensitet.
Den 9/9 sände TV4 en utfrågning av Alliansens partiledare, vilket även var det datum då
Moderaterna nådde högst intensitet med 21 tweets. Två dagar senare, den 11/9, var
Socialdemokraternas mest intensiva datum med 126 tweets. Då sände TV4 en
partiledardebatt. Den 3/10 ägde regeringsförklaringen rum och statsministern höll tal.
Eftersom att Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven blivit ny statsminister och var
den som höll detta tal, syns här tydliga kopplingar till varför partiet denna dag hade en
högre intensitet. Den 13/10 och 23/10 hade båda partier en höjd intensitet, vilket kan
härledas till att den Socialdemokratiska finansministern Magdalena Andersson höll
pressträff om läget i den svenska ekonomin respektive att regeringen la fram sitt
budgetförslag.
Att aktiviteten skulle sjunka efter valdagen var väntade resultat, men att Moderaterna varit
så pass inaktiva tyder på att den kampanjavdelning som sköter Twitter-användaren inte
nyttjar den för permanent strategisk politisk kommunikation. Moderaterna var helt inaktiva
35 av de 84 analyserade dagarna, alltså mer än 40 procent av hela perioden. 33 av dessa
dagar var efter valdagen, alltså nästan 80 procent av perioden efter valdagen.
Socialdemokraternas 13 dagar utan aktivitet inföll samtliga efter valdagen. Det framgår
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tydligt av resultatet i figur 1 att även Socialdemokraterna hade en lägre aktivitet efter att
väljarna lagt sina röster, men partiet fortsatte ändå att twittra med i snitt fyra tweets per dag
och hade ett par dagar med hög aktivitet. I relation till vad som anses som lagom mängd
tweets per dag är detta trots allt lågt (Lee 2014), men i relation till hur mycket Moderaterna
twittrat, i snitt sju om dagen innan valet och 0,3 efter, är Socialdemokraternas aktivitet hög.
Deras frekvens innan valet var till och med högre än vad som anses tillräckligt.

5.2.2 Att följa är att lyssna
En aspekt som är relevant för analysen är att se till antalet följare partierna har och hur
många de själva följer. Vi har inte tillgång till siffror som visar statistik för hur detta
utvecklats under den valda tidsperioden, utan utgår från dagsläget (13/12 2014). Av den
anledningen läggs inte stor vikt vid dessa siffror, utan de används som en utgångspunkt och
ses som en del av den analytiska kontexten. Socialdemokraterna har 46 800 följare och
följer 7400 användare. Moderaterna har 43 900 följare och följer 4000 användare.
Partierna har ungefär lika många följare, men Socialdemokraterna följer betydligt fler.
Detta tyder på att Socialdemokraterna är mer benägna att bevaka och lyssna till den debatt
som sker på Twitter. Möjligheten till att göra research om målgruppen är något Sancar
(2013) anser är en stor fördel med Twitter, och antalet användare Socialdemokraternas
följer visar på att ett intresse av att ta till sig av vad andra har att säga. Moderaterna följer
andra användare, men visar på grund av det lägre antalet inte intresse av att nyttja Twitters
möjligheter att göra research om potentiella väljare i lika stor utsträckning som
Socialdemokraterna.

5.2.3 Retweetens betydelse
Sancar (2013) anser att retweets är ett tecken på att föra dialog och bygga relationer, då det
innebär att ta del av vad andra skrivit och föra det vidare. Vid denna studie har det dock
gjorts skillnad på retweetens relationsbyggande effekter utifrån vem som retweetas. Båda
partierna retweetar ofta medier (se figur 3 och 4), vilket enligt denna studie inte visar på
relationsbyggande handlingar, utan snarare att sprida politiska budskap och information om
sitt parti. Vid överblick av de retweets som analyserats har det framgått att de flesta
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retweets av mediers inlägg har handlat om det egna partiet och dess politiker. Retweets av
medborgare är däremot ett sätt att uppmuntra medborgarna. Det visar att partiet håller med
om tweetens innehåll eller av annan anledning vill sprida den. Resultaten pekar på att
Socialdemokraterna har en betydligt större variation än Moderaterna i vem de retweetar,
samt att de i större utsträckning retweetar medborgare. 14,5 procent av
Socialdemokraternas retweets var till medborgare. Även efter valet fortsatte
Socialdemokraterna att retweeta medborgare, om än i mindre utsträckning.
Moderaterna gjorde 114 retweets under tidsperioden som analyseras (se figur 4). Till
skillnad från Socialdemokraterna är endast 1,7 procent av Moderaternas retweets av
medborgare. Det var två gånger under perioden (se figur 4) och de båda retweetsen
förekom innan valet. Partiet visar här prov på lyhörda tendenser och ett engagemang i
väljarnas åsikter, om än i väldigt liten utsträckning.

5.2.4 Att föra dialog är att lyssna, svara och fråga
Ytterligare en aspekt som är relevant för analyskontexten är hur många frågor respektive
parti fick av andra Twitter-användare riktade direkt till sig. Att Moderaterna inte svarat på
medborgares frågor (se figur 8) skulle teoretiskt sett kunna bero på att de inte fått några
frågor, varpå en diskussion om huruvida de besvarar frågor eller ej faller. På Twitter finns
dock en sökfunktion som listar alla de frågor respektive Twitter-användare fått (detta
innefattar ej alla förekomna @omnämningar utan enbart de riktade direkt till användaren).
Enbart under september månad fick Moderaterna drygt 200 direkta frågor från bland annat
medborgare, och Socialdemokraterna fick 70. Även under resterande tid för analysen har
frågorna till partierna från andra användare varit frekvent förekommande enligt resultaten
av Twitters sökfunktion. På grund av en rent teknisk anledning är siffrorna endast exempel
och inte fullt jämförbara med de siffror som presenterats i figurerna 5 och 6, då variablerna
som genererat de resultaten inte bara innefattar direkta frågor, utan även @omnämningar
som gjorts i samband med frågor. Men resultaten i jämförelse med de siffror Twitters
sökfunktion genererar visar att båda partierna fick frågor från andra Twitter-användare.
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Moderaterna hade alltså kunnat besvara betydligt fler @omnämningar än de fyra som de
valt att besvara (se figur 6), och de hade kunnat besvara frågor från medborgare. Av
Moderaternas @omnämningar är 92,5 procent hänvisningar.
Kommunikationen mellan Socialdemokraterna och medborgarna består i huvudsak av att
Socialdemokraterna svarar på medborgares frågor om var partiet står i olika politiska
sakfrågor. Partiet är i samband med svaren noggranna med att länka till den egna
webbplatsen för att uppmuntra medborgarna att gå in och läsa själva, och kanske också bli
medlemmar. Detta är ett sätt att fånga upp osäkra och undrande väljare, och kan tolkas som
ett sätt att tackla den sjunkande partiidentifikationen och den flyktiga väljarskaran som
Strömbäck (2009:59ff) talar om. Andelen svar som Socialdemokraterna gett via
@omnämning till medborgare har ökat något i perioden efter valet. De lägger alltså större
vikt vid kommunikation med medborgare efter valet än innan, trots att rösterna då redan är
lagda.
Även de @omnämningar som Socialdemokraterna riktar till politiskt obundna
organisationer som svar på frågor (4,8 procent av @omnämningar som svar) kan ses som
relationsbyggande handlingar gentemot medborgare. Detta eftersom att de politiskt
obundna organisationerna ofta arbetar med frågor som berör medborgares rättigheter och
ställer partierna till svars. Genom att uppmärksamma dessa frågor visar Socialdemokraterna
att de förstår att dessa organisationer spelar en viktig roll på den politiska scenen och för
medborgarna. Enbart 10,1 procent av Socialdemokraternas @omnämningar som svar på
frågor riktas mot andra partier, och när detta väl sker är det i form av debatt om olika
politiska frågor. Socialdemokraterna lägger alltså vikt vid att kommunicera mer med
medborgare och även organisationer som arbetar för deras rätt än med andra partier och
politiker på Twitter.
Förutom att Socialdemokraterna visar intresse genom att följa andra användare, finns
ytterligare tecken på att Socialdemokraterna aktivt tar del av vad andra skriver och är
lyhörda. Det framgår genom de @omnämningar som skett i form av svar på tal, då partiet
tagit vara på möjligheten att ge sig in en fråga utan att själva ha blivit @omnämnda först.
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Med den formen av @omnämning har Socialdemokraterna redogjort för sin åsikt i den
aktuella frågan och fört direkt dialog med en annan användare. Det har skett tre gånger
totalt under perioden, och varit till två medborgare och en politiskt obunden organisation.
Det är alltså inte frekvent förekommande, men partiet visar genom detta tecken på
engagemang gentemot medborgarna, som Heath och Coombs (2006) menar är viktigt i
organisationers PR-arbete.

5.2.5 Hyperlänkar och dess betydelser
Att länka till sina egna webbplatser och digitala kanaler kan visa på att tweeten syftar till att
sprida rent saklig politisk information från partiet, även om det också kan ske i samband
med svar på fråga som Socialdemokraterna gjort. De hyperlänkar som leder till medier
syftade i princip uteslutande till att länka till medieinslag där det egna respektive partiet
medverkade. Detta var inte en del av kodschemat, att se till vad innehållet var, men det är
en iakttagelse som gjorts i samband med kodningen. Även detta, att länka till medieinslag
som presenterar partiets politik, innebär att sprida politisk information. Därför ses inte
dessa typer av interaktivitet som interaktivitet som bygger och underhåller relationer, utan
snarare ett nyttjande av interaktiva funktioner för att föra envägskommunikation. Båda
partierna länkade till störst del till medier och eget parti, men med spegelvända siffror då
Socialdemokraterna främst länkade till eget parti och Moderaterna främst länkade till
medier.
De två gånger som Socialdemokraterna länkat till webbplatser skapade av medborgare (se
figur 9), ett något oväntat resultat, var det till webbplatsen www.86000.se. Detta är en
webbplats som handlar om hur många personer som ska ha utförsäkrats av alliansen de
senaste åren. Socialdemokraternas val att länka till just denna webbplats kan ha en
förklaring i att det är en webbplats som tjänar deras eget politiska syfte, att ta
regeringsmakten från allianspartierna. Detta initiativ visar trots det på ett intresse att
engagera sig i och lyssna till medborgarna, då de genom denna aktion visar att de tar till sig
av den information som medborgare skapar och förmedlar på nätet.
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5.3 Diskussion
Resultaten visar på att det överlag finns stora skillnader mellan hur pass aktiva partierna
varit under tidsperioden samt skillnader i hur de utnyttjar de interaktiva funktionerna som
Twitter erbjuder. En grovhuggen bild av resultatet visar att Socialdemokraterna är mest
benägna att interagera med medborgare och att Moderaterna nästan uteslutande interagerar
med egna politiker och medier.
Den låga aktiviteten efter valet och den generella bristen på interaktion tyder på att
Moderaterna använt mediet för envägskommunikation, och inte som något fortgående för
att bygga och underhålla långsiktiga och ömsesidiga relationer. De två retweets som skett
av medborgare är det enda interaktiva som hänt gentemot medborgare under hela den
analyserade tidsperioden. Detta tyder på att Moderaterna generellt sett inte visar ett
engagemang för medborgarna. Även Moderaternas användning av @omnämningar
förstärker bilden av deras användning av Twitter som en kanal för envägskommunikation.
Att 92,5 procent av de få @omnämningar som görs är hänvisningar tyder på att de inte är
intresserade av att använda tvåvägskommunikation på Twitter, varken med medborgare,
andra politiker eller andra aktörer. Genom Twitter har de en kanal för att ofiltrerat nå ut
direkt till nästan 44 000 potentiella väljare, en kanal med stora möjligheter att lyssna på och
kommunicera med medborgare. Dessa möjligheter tycks inte nyttjas av partiet.
Att Socialdemokraterna retweetar och @omnämner medborgare i hög grad, och till och
med länkar till medborgare, visar att de utnyttjar de interaktiva funktionerna och
tvåvägskommunikation för att bygga och underhålla relationer till medborgare. Detta är
själva grunden i den normativa bild av PR som flertalet forskare målat upp och som vi
använder oss av i denna uppsats. Socialdemokraterna visar att de är medvetna om vikten av
att föra dialog med sina potentiella väljare, eftersom att det är dessa som ger partiet
legitimitet. Partiet visar prov på att de kan kommunicera med medborgarna på de lika
villkor som Falkheimer och Heide (2011:32) menar att sociala medier för med sig. Även
det faktum att 77,6 procent av Socialdemokraternas @omnämningar som svar på fråga är
till medborgare tyder på att de lägger vikt vid att kommunicera och föra dialog med dessa.
Antalet svar på frågor till medborgare ökade procentuellt sett efter valet, vilket visar att
partiet fortsätter att bygga och underhålla relationer till medborgarna även om den generella
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aktivitetfrekvensen sjönk efter valdagen. Socialdemokraterna tycks i och med detta närma
sig permanent strategisk kommunikation på Twitter, men de är ännu inte där.
Av Socialdemokraternas 1513 tweets innehöll 230 av dem (15,2 procent) någon slags
interaktion med medborgare. Något som vi anser påverkar andelen interaktion med
medborgare är det faktum att Socialdemokraterna vid flertalet tillfällen “live-tweetat”,
alltså publicerat referat direkt från en politikers tal eller Löfvens uttalanden i tv-debatter.
Sådant agerade innebär en stor mängd “icke-kommunikativa” tweets under kort tid. Om
partiet inte valt att publicera 30 inlägg med referat under en timmes lång tv-debatt hade
aktiviteten varit lägre men andelen interaktivitet hade procentuellt sett varit desto högre.
Totalt gjordes 514 tweets utan något nyttjande utav de interaktiva funktionerna (inte ens
hyperlänk till egen webbplats), och många av dessa var just referat av pågående debatter.
Eftersom att siffran för icke-interaktiva tweets är så pass hög (en tredjedel av partiets totala
antal) anser vi det viktigt att belysa detta och de bakomliggande faktorer vi sett. För
Moderaterna är en sådan jämförelse av siffror inte aktuell, då de knappt varken hade ickeinteraktiva inlägg eller interaktion gentemot medborgare utan som tidigare nämnt nyttjade
de interaktiva funktionerna för att interagera med egna politiker och medier.
Moderaterna har lagt hanteringen av sin officiella Twitter-användare till sin
kampanjavdelning. Att låta en särskild enhet sköta ett socialt medium är i grunden positivt,
då det tyder på att det prioriteras. Men denna kampanjavdelning för ut Moderaternas egna
budskap utan återkoppling till eller diskussion med publiken. Detta tyder på att partiet inte
ser detta sociala medium som något annat än en mediekanal i mängden och som en
möjlighet till den envägskommunikation som Grunig och Hunt beskriver (1984:22f).
Istället för att se på och använda Twitter som en direkt länk till sina potentiella väljare där
de via tvåvägskommunikation kan föra dialog och bygga, om än skenbara, ömsesidigt
gynnsamma relationer tycks de se på Twitter som exempelvis en reklamfilm eller en
valaffisch som förmedlar: “Det här är vårt budskap, punkt”. Att föra ut sitt budskap är även
något Socialdemokraterna varit aktiva i, men de har som vi tidigare beskrivit även varit
aktiva i att föra dialog med publiken, och har således utnyttjat flera av Twitters fördelar och
möjligheter.
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Socialdemokraterna fick klagomål och kritik av flera medborgare efter att de av misstag
uppgivit felaktiga namn på politiker som nyligen blivit ministrar. Det skedde i samband
med svar till medborgares frågor om vilken politiker som skulle komma att ta hand om ITfrågor och vilken som skulle komma att ta hand om same-frågor. Socialdemokraterna bad
väldigt tydligt om ursäkt för felaktigheterna i flertalet tweets. Vi har under analysens gång
ställt oss frågan huruvida Moderaternas brist på interaktivitet på Twitter skulle kunna bero
på en rädsla för att råka göra misstag i det snabba mediet som Twitter är? Tar Moderaterna
det säkra före det osäkra och väljer att bara publicera på förhand genomarbetade tweets?
Moderaterna och Socialdemokraterna verkar ha vägt potentiella fördelar och risker med
Twitter olika. Enligt resultaten ser Socialdemokraterna de potentiella relationsbyggande
fördelar som Twitter bär med sig som tillräckligt stora för att satsa på en öppnare
interaktion och dialog med medborgarna, en avvägning Moderaterna tycks gjort
annorlunda.
Studien ser enbart till Twitter, vilket gör att uttalanden inte kan göras om partiets
strategiska politiska kommunikation i sin helhet. Kanske använder de sina kanaler på olika
sätt, och kompletterar med exempelvis Facebook för att bygga och underhålla relationer
med medborgarna? Ett annat exempel på interaktion med medborgare som föll utanför
studiens ramar var då Socialdemokraterna uppmärksammade att en av deras politiker skulle
“gästtwittra” på Lärarförbundets Twitter-användare. Detta är ett tveklöst exempel på
interaktion och relationsbyggande, men det faller utanför ramen av studiens kodning då det
inte skedde på Socialdemokraternas egna Twitter-användare. Studien kan heller inte
utesluta att enskilda politiker eller lokala avdelningar från respektive parti kan vara
interaktiva och föra en långsiktig och ömsesidigt relationsbyggande dialog genom andra
Twitter-användare. Intressant är att det i Socialdemokraternas valplan (2014) tydligt
framgår att de under valåret 2014 skulle lägga stor vikt vid väljarkontakten och i samband
med det genomföra en innovativ kampanj i sociala medier. Denna satsning har gett utslag i
våra resultat, även om studien enbart undersökt Twitter.
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6. Slutsats
Vi har i och med denna studie fått en överblick av, och insikt i, hur de två största
riksdagspartierna i Sverige använt det sociala mediet Twitter under en period sex veckor
inför och sex veckor efter riksdagsvalet 2014. Med hjälp av innehållsanalysens resultat i
kombination med en teoretisk förståelse för strategisk politisk kommunikation har vi
kunnat dra generella slutsatser om dessa partiers relationsbyggande aktivitet, och
interaktivitet, på Twitter.
Socialdemokraternas aktivitet på Twitter visar tendenser på att vara närmare denna studies
normativa definition av PR än vad Moderaterna är. De visar prov på en ledningsprocess
med målmedveten kommunikation som inte bara syftar påverka, utan också etablera, bygga
och bibehålla förmånliga relationer med väljarna, som kan utmynna i ett högt anseende hos
dessa. Deras politiska kommunikation på Twitter bidrar i sådana fall till gynnsamma
relationer till publiken, och därmed stöd för sina politiska syften. Denna relationsfrämjande
process tycks däremot inte utnyttjas av Moderaterna, då i princip ingen dialog eller
interaktivitet med medborgare ägt rum från deras sida, och aktiviteten i allmänhet har varit i
mindre utsträckning än vi kunnat förvänta oss av Sveriges näst största parti. Vi ser snarare
tecken på det Strömbäck (2011:74ff) belyser inom politisk strategisk kommunikation,
nämligen att även om det vore önskvärt att samtliga parter gynnas av en kommunikation
men att så ofta inte är fallet.
Karlsson, Clerwall och Buskqvist (2013a) drog utifrån sin studie slutsatser om politikers
oförmåga att nyttja de relationsfrämjande möjligheterna och vara interagerande gentemot
medborgare på sociala medier. Även Medina och Muñoz (2013) la vid sin studie vikt vid
vilka som @omnämndes, och kom även de fram till att möjligheterna att interagera med
medborgarna inte nyttjades fullt ut. I denna studie framkommer det tydligt att det inte finns
ett unisont sätt riksdagspartierna använder Twitter. Resultaten pekar åt varsitt håll inom i
princip alla av studiens analyserade kategorier. Partierna följer dock varsitt tydliga mönster.
Socialdemokraterna sprider sina budskap (envägskommunikation) i kombination med
dialog och interaktivitet gentemot medborgare (tvåvägskommunikation). De nyttjar med
andra ord två av de stora möjligheterna som Twitter för med sig. Dels möjligheten att
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ofiltrerat nå ut med sina budskap och dels möjligheten att direkt kommunicera med sin
publik. Moderaterna använder till allra största del Twitter som en enkelriktad mediekanal
där de sänder ut sina budskap (envägskommunikation). De för ingen dialog med
medborgare genom att ställa eller svara på frågor. Förutom i ett fåtal fall (4 stycken) för de
dialog med någon, när det skedde var det med andra politiska partier. Då även deras
aktivitet på Twitter i allmänhet är så pass låg nyttjar de bara delvis en av Twitters
möjligheter, nämligen möjligheten att ofiltrerat nå ut till sina publiker.
Powell och Cowarts (2013) och Strömbäck (2009) skriver att de börjar se ett närmande mot
den politiska kommunikationen som permanent. Detta är något även vi ser tendenser till
hos Socialdemokraternas kommunikation på Twitter, ett närmande. Precis som vid
riksdagsvalet 2010 minskar Twitter-aktiviteten efter valet (Karlsson, Clerwall, Buskqvists,
2013a). De fortsätter dock använda mediet efter valet, om än i en mindre utsträckning. Det
intressanta är att fokus på medborgarna tycks öka efter valet, vilket visar på att de ämnar
bygga och underhålla relationer även under perioder då direkta resultat inte syns. När det
handlar om att föra en långsiktigt relationsbyggande kommunikation verkar dock sociala
medier, åtminstone Twitter, fortfarande ligga i periferin i de svenska riksdagspartiernas
strategiska kommunikation. Längre ut hos vissa än hos andra. På detta plan tenderar denna
studies resultat att gå i linje med tidigare studier.
I relation till hur många potentiella väljare partierna på Twitter har möjlighet att nå och
påverka, och genom dialog bygga och underhålla gynnsamma relationer till, sker inte
aktivitet och interaktivitet i tillräcklig utsträckning för att användandet av Twitter ska kunna
betraktas som permanent strategisk politisk kommunikation. Men av de två partierna var
Socialdemokraterna var i framkant både inför och efter riksdagsvalet 2014.

6.1 Förslag till fortsatt forskning
Vidare studier skulle kunna genomföra en undersökning liknande denna, men med ett urval
som består av Sveriges samtliga riksdagspartier. De skulle också kunna innefatta en
innehållsanalys som även analyserar ämnesområden, för att se vilka ämnen som diskuteras
samt hur, när och med vem det sker. En utvecklande studie skulle kunna ske över en längre
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tidsperiod, samt vid annat tillfälle som inte innefattar en valperiod, för att se hur den
strategiska politiska kommunikationen ter sig under dessa perioder. Med hjälp av ett större
underlag kan frågan om permanent strategisk politisk kommunikation besvaras mer precist.
En komplettering med kvalitativ textanalys är också en möjlighet för fortsatt forskning, för
att se på vilket sätt partierna kommunicerar med språkliga verktyg. Detta skulle kunna ske
på samtliga tweets, eller genom urval av exempelvis de tweets som visar på dialog.
Sweetser (2011) och Medina och Muñoz (2013) lyfter fram personifiering och en personlig
stil som bra verktyg för att bygga och underhålla relation till väljarna. Detta vore särskilt
intressant vid studie av enskilda politiker, med syftet att undersöka huruvida dessa berättar
om personliga upplevelser och sin vardag, samt om de tillämpar en personlig stil i sin
kommunikation. Kvalitativa intervjuer med partierna, där forskaren tar del av hur partierna
själva ser på strategisk politisk kommunikation och vilka strategier de tillämpar för sociala
medier, är också ett exempel på komplettering till den kvantitativa studien.
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7. Sammanfattning
Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning svenska riksdagspartier är aktiva
på Twitter och nyttjar dess relationsfrämjande möjligheter. Studien avsåg särskilt belysa i
vilken utsträckning partierna använder mediet för att bygga och underhålla relationer med
medborgare innan såväl som efter val. Studien skedde genom analys av de två största
partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna. För att besvara studiens syfte användes två
frågeställningar:
● Hur aktiva är partierna på Twitter, inför och efter riksdagsvalet 2014?
● Hur interaktiva är partierna och med vilka grupper sker interaktivitet?
Studiens teoretiska ramverk består av teorier om public relations, medborgarnas makt och
partiidentifikation, strategisk politisk kommunikation och digital strategisk politisk
kommunikation. Den tidigare forskning som studien tagit avstamp från har även den till
stor del utgått från dessa teorier.
För studien användes metoden kvantitativ innehållsanalys, för att på ett konkret sätt
kvantifiera materialet och få resultat utifrån vilka generaliseringar kan göras. Ett
kodschema med tillhörande kodningsmanual konstruerades, och partiernas respektive
Twitter-användare analyserades under en tidsperiod på 84 dagar, 4/8-26/10 2014. Totalt
analyserades 1821 tweets, av vilka 1513 var gjorda av Socialdemokraterna och 308 av
Moderaterna.
Resultaten visar att Socialdemokraterna varit betydligt mer aktiva än Moderaterna under
hela tidsperioden. Aktiviteten sjönk dock drastiskt efter valdagen, särskilt för Moderaterna
som var inaktiva nästan 80 procent av dagarna efter valet. Socialdemokraterna hade en
högre frekvens och intensitet generellt sett.
Moderaterna använde de interaktiva funktionerna för att retweeta och länka till medier och
eget parti. Den enda interaktionen som skedde med medborgare var två stycken retweets
innan valdagen. Socialdemokraterna hade en större spridning i vilka grupper de var
interaktiva med, och var betydligt mer interaktiva gentemot medborgare. Framförallt bestod
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kommunikationen med medborgare av att partiet svarade på frågor, och ofta länkade till sin
egen webbplats i samband med detta. Andelen svar på frågor till medborgare ökade
procentuellt sett efter valdagen. Partiet retweetade och länkade också medborgare.
Procentuellt sett hade Moderaterna högst grad interaktivitet, men då den i princip aldrig var
gentemot medborgare var Socialdemokraterna det parti som var mest interaktivt gentemot
medborgare, trots att en tredjedel av partiets inlägg var “icke-kommunikativa”. Inget av
partierna nyttjar Twitters potential fullt ut för att bygga och underhålla långsiktiga och
ömsesidiga relationer, men Socialdemokraterna tycks närma sig en permanent strategisk
politisk kommunikation.
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