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Abstrakt 
The politicians have entered a new platform with the potential to democratization and to 
exchange ideas. Therefore, we want to look into what new conditions social media 
creates for politicians. Through strategic political communication the goal-oriented two-
way communication is depicted as it is crucial for relations to establish, build up, 
maintain and to be affected. 
 
One aspect of this is about the creation of messages and the visual communication 
affecting the meaning of the content. In our study, these theories have become the 
foundation in the research, and of the tools used when developing messages for social 
networks. We have looked deeper into Facebook as a social media and political parties 
on this platform. We focused on and observed their different ways of developing 
messages in their Facebook feed and the reactions they generated. We found tendencies 
saying that pictures and videos have a great effect on a engagement generated in the 
posts. This proves that visual communication is a crucial tool for political strategic 
communications within the networks of social media. 
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1 Inledning 
I följande kapitel kommer vi introducera undersökningen, hur vi valt att disponera den 

samt formulera de bakomliggande problem som utgör grunden till undersökningen. 

1.1 Introduktion 
Idag utgör sociala medier en viktig plattform för svenska partier, där alla riksdagspartier 

samt många andra politiska organisationer använder sig av officiella facebooksidor 

(Findahl och Davidsson 2015). Internetstiftelsen i Sverige är en oberoende allmännyttig 

organisation som varje år utför och publicerar undersökningar av svenskarnas 

internetvanor (iis.se 2016.08.26). De beskriver ett fenomen där Sverige är ett land som 

alltid legat i täten gällande spridning av internet, där andelen användare är bland de 

högsta i världen (Findahl och Davidsson 2015:79). Trots detta påpekar de att det 

politiska engagemanget på internet aldrig haft så stor roll för svenskarna i kontrast till 

hur det sett ut i andra länder. Dock hände det något år 2014. I och med supervalåret med 

EU- och Riksdagsval under samma år blev engagemanget markant mycket högre och 

politikens roll på sociala medier detta år blir för oss ett ämne för närmare granskning. 
 

Brit Stakston (2010) är mediastrateg och debattör samt föreläsare inom sociala medier. 

Hon är huvudförfattare till boken Politik 2.0, konsten att använda sociala medier och 

med hjälp av en rad andra skribenter och politiker så diskuterar denna bok (samt blogg) 

politiken på sociala medier. Hon skriver i sin inledning av boken:  
 

“Sociala medier är inte teknik. Sociala medier är inte en 

genreationsfråga. Sociala medier är ett förhållningssätt till vår 

omgivning. Där vi låter det analoga mötet mellan människor kompletteras 

med det digitala mötet.” (Staktson 2010:47) 

 
I den deltagarkultur (Jenkins 2013:20) som vi finner på de sociala nätverken har nya 

kommunikationsförutsättningar skapats för den politiska strategiska kommunikationen 

(Dahlgren 2009:60). Den expressiva kommunikationen, där syftet inte bara är att 

överföra budskap och information utan att också utnyttja mediet för att forma 

gemenskaper med sin publik (Strömbäck 2009:21), spelar i denna undersökning en 

viktig roll. Formen av social debatt ämnar att undersöka hur politiska partier anpassat 
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sig till de sociala mediernas logik samt möjligheter för att kommunicera sina budskap 

till användare av nätverket Facebook under supervalåret 2014. 
 

Diskussionen om den politiska strategiska kommunikationen handlar inte längre om att 

ha en närvaro på sociala medier, utan om hur närvaron formas och utnyttjas för att nå de 

politiska målen (Falkheimer och Heide (red) 2011:85, Strömbäck). Genom teorier 

rörande det strategiska användandet av sociala medier för att nå politiska mål undersöks 

i denna forskning hur svenska partier utnyttjat Facebooks olika utformningstyper av 

inlägg samt vad det genererat för direkt och mätbar reaktion under år 2014. 

1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen har precis inletts med en introduktion av vad uppsatsen ämnar att undersöka 

och varför. Efter en kort redogörelse för uppsatsens disposition kommer efterföljande 

del i inledningskapitlet beskriva det problemområde som utgör bakgrunden till denna 

forskning i rubrikerna Medialogik, Facebook, Facebook som politisk 

kommunikationskanal, Facebookanvändning i Sverige samt Samhällelig relevans.  
 

Efterföljande kapitel utgör vår litteraturgranskning av ämnesområdet, där vi beskriver 

vårt teoretiska perspektiv i tolkningen av de upptäckter vi gör i undersökningen; 

strategisk politisk kommunikation, visuell kommunikation och deltagarkultur i sociala 

nätverk. Utifrån det kommer vi också kartlägga tidigare och för ämnet intressant 

forskning inom fältet. 
 

Med detta fastställt kommer sedan ett kort kapitel med vårt formulerade syfte med 

forskningen som leder till den konkreta frågeställning vilken uppsatsen ämnar att 

besvara. 
 

Kapitel fyra kommer redogöra för det empiriska materialet, hur vi har tagit fram det 

samt vilka urval vi gjort utifrån det. Därefter går vi igenom den metod vi använt för att 

undersöka vårt material, vilka styrkor respektive svagheter metoden har samt hur vi 

etiskt behandlat materialet. 
 

Därefter kommer vår resultatbeskrivning av undersökningen på det empiriska materialet 

och de eventuella upptäckter detta medfört. Då detta utgör en tung del av uppsatsen 
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väljer vi att också skriva en kort sammanfattning. Detta kapitel kommer att avslutas 

med en analys av resultatet utifrån de teorier vi tidigare redogjort för. 
 

I en slutlig diskussion kommer vi föra ett samtal om vad resultatet betyder i ett större 

perspektiv och i förlängningen samt ge förslag på ny forskning på ämnet. 

1.3 Problembakgrund 
Vi kommer nu beskriva bakgrunden till undersökningens problemområde med början i 

beskrivning av makt och valrörelser varefter vi kommer att redogöra för vad 

medialogiken innebär. Därefter gör vi en djupare beskrivning av Facebook som 

medium, politisk kommunikationskanal samt användningen av mediakanalen i Sverige. 

Vi kommer också redogöra för varför det är viktigt att belysa och undersöka detta 

problemområde i sin helhet. 
 

1.3.1 Makt i valrörelser 
Makten, menar Jesper Strömbäck, är inte en egenskap som är vissa förunnat (Strömbäck 

2009:49). “Makt som möjlighet att påverka är föränderlig och någonting som alla 

individer, grupper och institutioner har - i större eller mindre utsträckning.”. Han 

beskriver hur denna möjlighet att påverka finns i relationerna mellan individer, grupper 

och institutioner. 
 

I en representativ demokrati som vi har i Sverige är just valrörelsen en av de absolut 

viktigaste perioderna, efterom att det under denna period är väljarna som står i centrum 

(Strömbäck och Nord 2013:9). Mellan dessa valperioder så är det de folkvalda som styr, 

men på valdagen är det endast folkets inflytande som kan förändra nästa mandatperiod 

och deras åsikter inför denna dag är som viktigast under valrörelsen. Den politiska 

kommunikationen utgör därför en avgörande roll för hur politiska aktörer, medieaktörer 

och medborgare påverkar varandra. 
 

Makten och påverkan sker alltså i ett socialt system (Strömbäck och Nord 2013:11; 

Chaffe 1975) där de olika aktörerna, organisationerna och institutionerna är ömsesidigt 

beroende av varandra (Strömbäck och Nord 2013:11; Easton 1965). I valrörelsen blir 

detta som mest tydligt då medborgarna behöver politiska aktörer och medier för 

information, varpå de politiska aktörerna behöver medier att sprida sin politik genom 

samt medborgarnas stöd och röster. Medierna själva är också beroende av att få 



  
 

4 

information från de politiska aktörerna för att skapa nyheter men också medborgarna 

som mediekonsumenter. 

 

1.3.2 Medialogik  
Den absolut viktigaste informationskällan under valrörelsen 2014 har av 

Internetstiftelsen i Sverige konstaterats vara televisionen (Findahl och Davidsson 

2015:79). Dessutom bedömdes också dagstidning samt familj och vänner vara viktiga 

för att hålla sig uppdaterad av valrörelsen. Var tredje person i undersökningen tyckte att 

radio och internet varit viktigast. Internet har alltså konstaterats vara den minst viktiga 

källan för inhämtande av politisk information under 2014 års valrörelser. Dock kan 

utläsas att i åldrarna 16 till 25 år har internet en betydligt större roll och anses istället 

vara viktigaste informationskällan (Findahl och Davidsson 2015:80). 

 

Länge har internet förutspåtts vara ett medium som kommer att få stort genomslag 

under valperioderna och att traditionella medier istället skulle minska sitt inflytande 

(Strömbäck  och Nord 2013:17; Bennett och Iyengar 2008). Detta på grund av idéen om 

att digitala medier gör det möjligt för politiska aktörer att hålla en direkt 

kommunikation med människor utan att gå genom massmedierna. Det som blir tydligt 

här är att vad som är möjligt och vad som faktiskt görs inte är samma sak. Det som 

skulle kunna kallas en teknisk revolution för den politiska kommunikationen blir 

snarare en evolution. 

 

Massmedier står alltså för den största informationskällan rörande politik. Den moderna 

politiken är därför en medierad politik där de politiska aktörerna primärt når ut med sina 

budskap via medierade kanaler (Strömbäck och Nord 2013:120-121). Det är genom 

sådan information som människor sedan kan intressera sig och bilda sin egen 

uppfattning i samhällsfrågor. Politikens medialisering beskriver det rådande 

förhållningssättet politiska aktörer behöver ha gentemot utvecklingen inom 

mediekommunikationen och dess logik. 

 

Medialiserad politik är ett begrepp som beskriver dynamiken i relationen mellan 

medierna och politiken (Strömbäck och Nord 2013:121). Teorin beskriver hur medier 

och politik är två olika system med varsin logik, varpå den politiska kommunikationen 

styrs av antingen medielogik eller politisk logik. Enligt medielogiken formas mediernas 
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innehåll av deras format, organisation, interna arbetsvillkor, normer och behovet av 

uppmärksamhet. Den politiska logiken styrs istället av att de facto politik handlar om 

gemensamt och myndigt beslutsfattande, fördelning av värden samt genomförande av 

politiska beslut (Strömbäck och Nord 2013:122; Almond et al. 2004; Esser 2013; Meyer 

2002; Strömbäck och Esser 2009). 

 

Medier förhåller sig till olika logiker beroende på hur kommunikationen produceras, 

distribueras och används (Klinger och Svensson 2014:1246). I ett massmedialt 

sammanhang så produceras innehåll av professionella journalister som förhåller sig till 

nyhetsvärdet. Värderingen görs både genom normativa kriterier, som innebär nyheter 

publiken bör ta del av, och kommersiella kriterier, vilket istället avgörs av vad man tror 

publiken vill ha (http://statensmedierad.se 2016.08.26). Många medier gör sina 

nyhetsbedömningar utefter en kombination av de två kriterierna.  

 

Den massmediala kommunikationen ses traditionellt sett som offentlig och opersonlig 

på så vis att nyheten inte kan riktas till enskilda mottagare (Strömbäck 2009:15-16). 

Kommunikationen är ofta enkelriktad samt produceras och distribueras en gång till en 

stor och heterogen publik, varpå avläsningen sker nära samtidigt av mottagarna, men 

dock över ett geografiskt utspritt område. Tidningar, radio och tv står för 

masskommunikation som är olik kommunikationen på Internet som istället styrs av en 

nätverkande medialogik. 

 

I en nätverkande medielogik finner vi stora skillnader gentemot den massmediala. Här 

produceras innehåll utifrån en individuell uppfattning, där producenten inte behöver ha 

någon professionell bakgrund (Klinger och Svensson 2014:1246). Det är också vanligt 

att kommunikationen sprids likt kedjebrev inom grupper med likasinnade. Användandet 

i en nätverkande medialogik är därför ofta intressebundet och riktas gentemot en 

målgrupp. Här krävs också att mottagaren gör sig uppdaterad i förändringar av 

kommunikationen och dess innehåll. 

 

Likt privatpersoner är politiska aktörer på sociala medier en producent och distributör 

av sitt innehåll och behöver inte passera en så kallad grindvakt  (Dijck och Poell 2013:2) 

vilket är en benämning för någon som styr urvalet av nyheter (Svensson 2014:52). 

Sociala medier har förändrat vårt förhållningssätt till hur vi tillägnar oss information 



  
 

6 

och gett oss nya verktyg för att delta i och arrangera aktivitet (Svensson 2014:29). 

Genom att förstå den styrande logiken bakom sociala medier, skapas en förståelse kring 

skillnaderna i hur innehåll produceras, konsumeras och används i förhållande till 

massmedia och vad det i sin tur ställer för krav på dess aktörer för att nyttja mediets 

potential. 

 
1.3.3 Facebook 
Facebook är en social nätverkstjänst som lanserades år 2004 av Mark Zuckerberg och 

medgrundarna Dustin Moskovitz, Chris Huges och Eduardo Saverin för amerikanska 

universitetsstuderande och blev år 2006 tillgänglig för allmänheten 

(newsroom.fb.com/comp 2016.08.26).  

 

“Tjänsten har idag nått en sådan nivå att en organisation eller ett företag 

som inte finns på Facebook är jämförbart med att inte ha varit med i 

telefonkatalogen på 80-talet eller inte ha en hemsida i slutet av 90-talet.” 

(Staktson 2010:57) 

 

Plattformen byggs upp av de användare som skapar konton på sidan, vilka kopplas till 

andra användare och skapar på så vis ett nätverk. Nätverken karaktäriseras av 

samordning av kontakter som skiljer sig från en hirarkisk organisering (Svensson 

2014:37). Denna samordning fungerar flytande och har inga tydliga gränser utan är 

felxibel och mobiliseras när helst det behövs. Ett skapat konto är det samma som att du 

har en profil skapad på plattformen, vilken representerar användaren och fungerar 

samtidigt som en plats för interaktion (Svensson 2014:35). Facebook gör det på så sätt 

möjligt för människor att samtala och umgås med varandra på internet. 

 

På Facebook är det också möjligt för företag, myndigheter och organisationer att skapa 

företagssidor för att marknadsföra sig och skapa bättre dialog med omvärlden 

(facebook.com/help/58 2016.08.26). På en sådan sida kan aktören kommunicera med 

sina följare genom de valda sidapplikationerna och de olika utformningstyperna som 

finns till förfogande när man publicerar eget innehåll på tidslinjen (Carlsson 2010:65). 

De olika utformningstyperna redogör vi för tydligare i Bilaga B. Att följa en sida 

innebär att man har gillat sidan varpå inlägg som sidan publicerar visas i gillarens 

nyhetsflöde (facebook.com/help/27 2016.08.15). 

 



  
 

7 

På de inlägg som skapas kan andra användare direkt och digitalt reagera på tre olika 

sätt, genom att gilla, reagera på, kommentera eller dela inlägget (Larsson 2015:4-5). En 

mer konkret redogörelse för vad de olika reaktionerna innebär finns i Bilaga A. Vi kan 

dock nämna hur en delning har potentiell möjlighet att nå utanför det egna nätverket och 

bör därav ses som en reaktionsform väldigt attraktiv om målet är att sprida sina 

budskap. Likaså ger kommentaren möjlighet till dialog, vilket är eftersträvansvärt för 

den offentliga debatten som då inte styrs av andra medier och deras medialogik 

(Strömbäck och Nord 2013:92-93). Gillamarkeringen innebär ett sätt att lätt förmedla 

att ett inlägg är intressant utan vidare kommentar eller åsikt (facebook.com/help/11 

2016.08.15). Det dras dock ofta paralleller till klicktivism när denna reaktionsform 

inbegrips i diskussion om möjligheten att påverka där det finns delade meningar om vad 

det innebär (Bennett och Segerberg 2012:760). 

 

De sociala medierna har förenklat och öppnat kanaler för fler att engagera sig och göra 

sin röst hörd, varpå vissa menar att detta är mindre krävande och därför inte lika 

betydelsefullt (Svensson 2014:37). Det kräver mindre ansträngning att gillamarkera ett 

inlägg på Facebook än att gå med i ett politiskt parti, men i och med att en 

gillamarkering gör att de vänner en användare har kan se att detta inlägg har gillats av 

vederbörande (facebook.com/help/11 2016.08.15) så synliggör det den politiska 

debatten i nätverket. 

 

Reaktionstypen reagera är liknande en gillamarkeing, men den har dock ingått i en 

uppdatering av Facebook efter den valda tidsperioden för undersökningsmaterialet 

(resume.se 2016.08.28) vilket innebär att den inte funnits tillgänglig som alternativ i 

typerna. Vi kommer därför inte vidare beskriver den. 

 
1.3.4 Facebook som politisk kommunikationskanal 
År 2008 vann Barack Obama presidentvalet i USA, varpå vissa analytiker påstår att 

detta var resultatet av den online-strategi som genomfördes (Strömbäck och Nord 

2013:95; Williams och Gualti 2008). Denna framgångsrika valkampanj på internet och 

sociala medier  har bidragit med höga förväntningar av vad de sociala medierna kan 

göra för politiken och hur den där igenom kan engagera medborgarna (Svensson 

2014:52). Presidentvalskampanjens framgångar i Frankrike 2007 med Ségolène Royals 

samt Arbeiderpartiets seger i Norge 2009 har även de fått stå som bevis på de nya 



  
 

8 

mediernas möjlighet till inflytande. Politiker behöver som tidigare konstaterat inte gå 

via traditionella massmedier utan når ut till de potentiella väljarna genom andra vägar. 

 

För politiska partier på Facebook innebär en strategisk närvaro på mediet en möjlighet 

att aktivera och mobilisera sin tilltänkta målgrupp för att på ett effektivt sätt nå ut med 

partiets budskap (Svensson 2014:52). Diskussionen om politiska aktörers närvaro på 

sociala medier har förändrats från att handla om enbart närvaron på mediet till att idag 

fokusera på hur den närvaron tar sig i uttryck (Falkheimer och Heide (red) 2011:85, 

Strömbäck). 

 

Vi pratar här om det potentiella meningsutbytet i offentligheten och vad Facebook som 

det största sociala mediet har gett för förutsättningar till kanaler där åsikter bildas och 

där olika aktörer kan delta i processen. I artikeln Retorik och offentligheten menar Mats 

Landqvist och Lennart Hellspong att på den politiska arenan har offentligheten 

möjlighet att verka både samhällsbevarande och samhällsförändrande, genom att 

bekräfta de åsikter som finns eller tvärtom bryta äldre uppfattningar (retorikforlaget.se 

2016.08.26). Som politiskt parti finns målet att påverka till stöd för partiprogram och 

ideologi där vi kan konstatera att Facebook och dess logik bör bidra med ett intresse för 

den direkta möjlighet det finns att kommentera och göra sig aktiv på sidan. Att kunna 

skapa dialog och samtal på med sina väljare är en aspekt av att vara en del av de sociala 

medierna som politiskt parti (Svensson 2014:52-53). Intresset ligger dock också i att 

kunna forma budskap för olika väljargrupper eller att genom det kunna förhandla bilden 

av det politiska partiet och vad det står för utöver vad de professionella medierna 

uttrycker. Här kan också nämnas att även ensklida politiker engagerar sig med egna 

profiler på de social medierna för att kommunicerar sina egna ståndpunkter, vad man 

engagerar sig i och lyckas med (Svensson 2014:54).  

 

Vi vill här belysa att det också finns teorier som menar att användare på sociala medier, 

eller som i detta fall Facebook, hellre umgås med likasinnade än oliktänkande (Svensson 

2014:53ff). Alltså att vi exempelvis delar de åsikter vi håller med om, gillar det vi redan 

stödjer och kommenterar på sådant vi redan är engagerade i. Det är dock uppenbart att 

medborgare idag hittar alternativa vägar att engagera sig genom och nya arenor att 

debattera i (Svensson 2014:55). 
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1.3.5 Facebookanvändning i Sverige 
Internetstiftelsen i Sverige visar i sin undersökning 2015 att 70 procent av svenska 

internetanvändare använt Facebook under det gångna året, varpå hälften av dem har 

använt mediet varje dag (Findahl och Davidsson 2015:4).  

 

Som vi i vår inledning beskrev så har supervalåret 2014 med både EU- och riksdagsval 

haft inverkan på politikens roll på internet och sociala medier (Findahl och Davidsson 

2015:79). Närmare en fördubbling av politisk information söktes upp via internet 2014 

jämfört med valåret 2010 (Findahl och Davidsson 2015:82). Vi kan också se en 

fördubbling i den politiska aktiviteten på Facebook, där fler har diskuterat eller tagit del 

av andras politiska åsikter samt sökt upp någon politiker på plattformen (Findahl och 

Davidsson 2015:85). Även delningar och länkar till nyheter och artiklar om politik har 

ökat via sociala nätverk. 

 

Den mest aktiva gruppen användare är mellan 16 och 25 år som också har tagit del av 

politik på internet där hälften av dem hittat sin information via Facebook (Findahl och 

Davidsson 2015:85). Åldersgruppen 26 till 35 år är dock den grupp som engagerar sig 

mest där en tredjedel har delat eller länkat politiska meddelanden och var fjärde uttryckt 

sig med en politisk åsikt på internet. Medborgare över 56 år har dock visat sig använda 

internet eller sociala medier ytterst lite för politiska syften. 

 

I mätningarna kan utläsas att en liten grupp människor är väldigt aktiva på alla medier 

politiskt och dominerar den politiska aktiviteten generellt (Findahl och Davidsson, 

2015:85). Dock syns en skillnad på Facebook där de som diskuterar politik på mediet är 

en mer dynamisk grupp. Det är bara en tredjedel av alla som diskuterar som också är 

politiskt aktiva i andra sammanhang. 
 
1.3.6 Samhällelig relevans 
Med kunskapen om vad Facebook är för medie, hur det fungerar som politisk 

kommunikationskanal och hur det användes i Sverige under år 2014 så kan vi se att här 

finns intressanta delar att forska kring. Det är ett medienätverk som står i ständig 

utveckling och där stor del av dagens samtal förs (Findahl och Davidsson 2015). Här 

finns en medielogik (Svensson 2014:29) som alla användare tillsammans är styrande 

över och där de politiska partierna har möjlighet att själva bestämma utformningen på 

sina budskap. I en tid av valrörelser var supervalåret 2014 ett år som fick de svenska 
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partierna samt internetanvändarna att i högre grad använda de sociala nätverken och 

framför allt Facebook (Findahl och Davidsson 2015:4). Det är mot denna bakgrund som 

vi kan se vår undersökning relevant i ett samhälleligt perspektiv. 

 

Jesper Strömbäck har i av sin bok Makt, medier och samhälle uttryckt att samhälle och 

politik utan kommunikation inte existerar (Strömbäck, 2009:9). Han menar att det är 

genom de kommunikativa processerna som vi kan forma vårt samhälle, men också att 

allt organiserat samhällsliv också förutsätter politik. Genom det finner också vi att det är 

av högsta samhälleliga relevans att undersöka den politiska kommunikation som 

befinner sig på de sociala medierna. 
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2 Litteraturgranskning 
I detta kapitel kommer vi redogöra för de teoretiska perspektiv vi valt att rikta vår 

undersökning genom och även belysa forskning som redan finns inom området politisk 

kommunikation på sociala medier. 

2.1 Teoretiskt perspektiv 
Vi kommer här börja med att beskriva den strategiska kommunikationen inom den 

politiska sfären och därefter övergå i en diskussion kring de visuella premisserna inom 

strategisk kommunikation. Deltagarkulturen beskrivs sedan i en kontext av sociala 

nätverk och vad det innebär för användaren. 

 
2.1.1 Strategisk politisk kommunikation 
Strategisk politisk kommunikation definieras som den politiska aktörens 

kommunikation och handling vilken riktas gentemot en uttalad målgrupp med syftet att 

etablera, bygga, underhålla och påverka relationen dem emellan (Strömbäck och Nord 

2013:89; Strömbäck och Kiousis 2011). 
 

Politisk kommunikation har tidigare varit synonymt med envägskommunikation där 

budskapet ofta har lyfts fram av journalister eller annonser på traditionella medier 

(Strömbäck och Nord 2013:91). Under utvecklingen av sociala medier har den politiska 

kommunikationen fått andra ramar att förhålla sig till och det har visat sig svårt att 

anpassa sig till dessa medier i samma takt som de växer (Strömbäck och Nord 2013:95). 

Ser man till tidig forskning som undersökt strategisk kommunikation vittnar de om hur 

partier helt eller delvis ignorerade möjligheterna till interaktion med väljare (Strömbäck 

och Nord 2013:94; Auty och Nicholas 1998; Buskqvist 2010; Norris 2003; Rommele 

2003; Roper 1998; Selnow 1998; Vaagan 2009). 
 

Genom ett medie som bygger på relationer olika parter emellan så som sociala medier 

så blir den så kallade relationsteorin ett viktigt perspektiv i den strategiska 

kommunikationen (Strömbäck och Nord 2013:89-90; Broom, Casey och Ritchey 1997; 

Ledingham 2006, 2011). Teorin beskriver relationen mellan två parter där en stark 

relation karaktäriseras av ömsesidighet, symmetri, dialog och gemensamma intressen. 

När vår avsikt är att studera politiken på de sociala medieplattformarna så får 

relationsteorin stå för ett perspektiv som rimmar väl med mediets förutsättningar till att 

skapa just dialog. 
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Kommunikationstekniken i sig skapar en avgörande roll för hur budskap formas och tas 

emot (Strömbäck och Nord 2013:90). Genom mediumteorin kan vi konstatera att 

medieklimatet i ett samhälle också inverkar på hur den politiska kommunikationen ter 

sig (Strömbäck och Nord 2013:90; Innis 1999; McLuhan 2001). Medialogiken som vi 

redogjorde för i vår problembakgrund (avsnitt 1.3.2) är därför något som för de 

strategiska valen är väldigt viktigt att anpassa sig till. Att använda sig av en 

envägskommunikation är alltså inte att strategiskt utnyttja mediet till fullo (Falkheimer 

och Heide (red) 2011:85, Strömbäck). 

Enligt Jesper Strömbäck handlar strategisk politisk kommunikation förenklat om “ att 

påverka opinionen - antingen som mål i sig eller som ett medel för att vinna röster eller 

andra fördelar” (Strömbäck och Nord 2013:15). Med ett inriktat perspektiv blir det 

lättare att uppnå partiets mål än med en bred kommunikation till den allmänna 

opinionen (Strömbäck 2009:197ff). I detta ingår att den strategiska politiska 

kommunikationen syftar till att påverka och stärka partiets identitet, image och 

varumärke, dess organisatoriska och kommunikativa effektivitet, legitimitet i 

relationerna samt för att målgruppens verklighetsuppfattning och åsikter bättre ska 

överensstämma med partiets. 
 
2.1.2 Visuell kommunikation 
Visuell retorik är en gammal benämning för vad vi idag kallar visuell kommunikation 

vilken beskriver studiet kring det bildspråk som vi finner inom diciplinen retorik (Smith 

et al. 2005:141). I politiska sammanhang är detta vanliga aspekter att förhålla sig till då 

retoriken försöker övertala sin publik att lyssna, lära och acceptera, vilket ledare och 

politiker sedan “de gamla grekerna” har gjort sig medvetna om (Gripsrud 2011:202).  

 

“Interpretanten är den betydelse som tecknet har för någon” beskriver Jostein Gripsrud i 

sin bok Mediekultur, mediesamhälle (Gripsrud 2011:155). Han beskriver här ett 

förhållande i läsningen av visuell kommunikation där interpretanten är den tolkning som 

görs utifrån de tecken och koder som avläses från ett objekt. Vi kan utifrån detta 

konstatera de visuella komponenternas komplexa påverkan på läsaren som utifrån 

“konventioner och regler [...] förbinder uttryck med innehåll” (Gripsrud 2011:150). 

 

På en plattform i ett socialt medie så skapas ett flöde av meddelanden som avläses på 

just detta sätt av en följare eller besökare av sidan. Varje inlägg som produceras görs 
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enligt de tekniska förutsättningar mediet erbjuder och påverkar hur utformningen av 

uttrycket blir och så också tolkningen hos läsaren. Mediets förutsättningar och den 

politiska agendan är en pragmatisk dimension som styr den visuella kommunikationen 

vilken de politiska partierna bör förhålla sig till (Gripsrud 2011:150). Med den 

pragmatiska dimensionen menar vi alltså den plats och kommunikationens syfte som 

sätter ramar för hur vi skapar ett meddelande. I avsikten med vår forskning blir denna 

vetskap väsentlig i avseendet att vi därav kan konstatera att utformningen påverkar hur 

meddelanden syns i ett flöde av andra meddelanden.  

 

Ser vi till retorikens grunder beskriver den hur ett tal bör upplysa, underhålla och beröra 

publiken (Gripsrud 2011:220-221). Utsmyckningen av ett meddelande är här den del 

som ska få mottagaren intresserad. Dessa utsmyckningar kan man använda i både 

verbalt och visuellt språk och vi kommer nu beskriva vissa utformningstyper och på 

vilka sätt de påverkar. 
 
2.1.2.1  Text 
Ett textbaserat meddelande kan självklart smyckas rent språkligt men även visuellt, med 

hjälp av styckeindelningar, rubriker, typsnitt med mera. Vad som ofta konstaterats i 

forskningen kring texter på internet är att de bör hållas korta (Lilleker et al. 2015:26-

27). Bo Bergström, författare, utbildare, föreläsare och crative director, beskriver i sin 

bok Effektiv visuell kommunikation hur den så kallade sajttexten kräver en viss 

medvetenhet om dess egenskaper (Bergström 2012:146). Eftersom att webben och inte 

minst Facebook är ett medium som kräver mycket scrollande så är det viktigt att tänka 

på textlängden. För att hålla mottagaren motiverad att scrolla genom texten krävs ett 

kort hållet språk. 

 

Hypertexten kan beskrivas utifrån ett narrativt berättande där läsaren ges möjlighet att 

interagera med berättelsen (Gripsrud 2011:276-277). Berättelsen är här synonymt med 

allt som har en början och ett slut. I hypertexten utgör musklickandet forsättningen av 

berättelsen. Beteckningen hypertext står för principen vi strukturerar våra texter efter, 

där ett antal texter sammanbinds genom hänvisningar eller markörer. En förbindelse är 

det vi kallar länk de olika texterna är det samma som noder, vilket betyder “knutpunkt”. 

 

I vissa fall har detta sätt att strukturera ett narrativ på hyllats eftersom att makten över 

berättelsens dramaturgi har förflyttats från författaren till läsaren. Men å andra sidan, 
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menar Gripsrud, är detta fenomen inte nytt, eftersom att författare aldrig har kunnat 

kontrollera läsarens sätt att ta till sig texten till fullo (Gripsrud 2011:276-277). Dock har 

den interaktiva egenskapen hos meddelanden med länkar en positiv effekt på läsarens 

intresse på så vis att sådana inlägg tenderar att engagera till mer reaktion än endast text 

(Edgerly et al. 2016:118). 
 
2.1.2.2 Bild 
I förhållande till en text så beskrivs hur bilder är sammansatta av tecken som inte lika 

lätt urskiljs från varandra (Gripsrud 2011:167-168). Av den anledningen är det också 

ofta som bild och text sätts samman för att förankra eller avlösa varandra och därav ge 

läsaren en bättre förståelse av innehållet (Barthes 1977:32-51). Vi kan med det 

konstatera att en text ofta blir starkare i sammansättning av en bild, men likaså kan en 

bild bli starkare med förankrade ord. 

 

En bild eller ett foto har ofta en dokumenterande egenskap hos ett meddelande, där 

något som fotats eller för all del filmats är sekvenser som anses “tagits från 

verkligheten” (Gripsrud 2011:171-173). Bilder kan därför också ofta användas som 

argument vilket kan vara intressant i politiskt debatterande. 
 
2.1.2.3 Film 
På sociala medier har vi tillgång till audiovisuella medium vilka ger oss fem kanaler att 

förmedla ett budskap genom: bild, grafik, dialog, realljud och musik (Gripsrud 

2011:264). Detta utgör en multimodal kommunikation där B. Bergström menar att 

styrkan utgörs av möjligheten att kunna använda många uttrycksmedel i samma 

meddelande (Bergström 2012:302). Sådan kommunikation gör att mottagaren använder 

fler av sina sinnen och blir därför mer delaktig. Det skulle också kunna ses som dess 

nackdel om läsaren inte tar till sig information på grund av för många intryck. Sändaren 

bör därför vara insiktsfull i sina val av uttrycksmedel. Den multimodala 

kommunikationen är högst relevant när det kommer till digitala och sociala medier i 

vilka möjlighet att skapa meddelanden med text, bild, film, ljud och tryckbara länkar 

tillsammans gör mediet unikt gentemot traditionella medier. 

 
2.1.3 Deltagarkultur och sociala nätverk 
Ett begrepp ofta använt i undersökningar kring sociala medier är webb 2.0 vilket är ett 

koncept sprunget ur ett samtal mellan Tim O’Reilly och MediaLive International under 

en konferens 2004 (Jenkins, 2013:71; O’Reilly 2007). Teoretiskt har man beskrivit hur 
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webb 2.0 innebär en överlåtelse av viss kontroll från företag till användare (Jenkins 

2013:71). Dock har denna idé om demokratisering följts av motsägelser och konflikter, 

framför allt i beskrivning av medieskaparnas och publikens intressen. Man menar att 

skillnaden i hur man framställer ett samarbete mellan företag och användare och vad 

den verkliga uppfattningen är hos användaren inte överensstämmer. 

 

Ett annat uttryck som använts har istället beskrivit genom metaforen klibbighet hur 

företag ska fånga intresse på internet. Ett uttryck som Henry Jenkins har invändningar 

emot. Han menar att klibbigheten som företag vill eftersträva på sina webbsidor eller 

meddelanden i de sociala nätverken utgår från ett enkelt sätt att sköta 

affärsverksamheten på (Jenkins 2013:24). Uttrycket missar att ta hänsyn till hur 

mottagaren vill uppleva eller faktiskt upplever material på internet. Innebörden av 

begreppet beskriver hur man placerar innehåll på en central plats för att locka till sig en 

publik och få den att stanna så länge som möjligt för att avläsa så mycket information 

som möjligt. Jenkins menar att detta tyder på en oförståelse för internetanvändarens 

dynamiska letande efter material på nätet samt möjligheten till spridning som det finns 

genom publikmedlemmarnas egna sociala nätverk. Med detta sagt så bör 

kommunikationen på sociala medier ta större beaktning till spridbarhet än att publicera 

material utifrån en klibbighetsteori. 

 

“Spridbar media undersöker istället en framväxande hybridmodell för 

spridning där en blandning av krafter ovanifrån och underifrån avgör hur 

material delas mellan och inom kulturer på långt mer deltagarinriktade 

(och rörigare) sätt. De beslut som var och en av oss fattar om vilka 

medietexter vi ska föra vidare […] omformar själva medielandskapet.” 

(Jenkins 2013:20) 

 

Henry Jenkins myntade 1992 begreppet deltagarkultur (participatory culture) för att 

beskriva “fangemenskapernas kulturproduktion och sociala utbyte” (Jenkins 2013:20). I 

boken Spridbar media - att skapa värde och mening i en nätverkad kultur (2013) 

beskriver han och två medförfattare (Sam Ford och Joshua Green) hur begreppet i ett 

tidigt skede använts som en beskrivning av hur medianvändare intar material samt 

producerar nytt material. I boken försöker de istället utveckla definitionen till en logik 
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vilken undersöker hur nätverkande gemenskaper påverkar cirkulationen av 

medieinnehållet och pratar därför mycket om meddelandens spridbarhet. 

 

Ett socialt nätverk består av aktörer, vilka i fackspråk kallas noder precis som vi tidigare 

förklarade också kan definiera texter, samt relationen emellan dem som vi beskriver 

som länkar (Katz 2004:308; Wasserman 1994). Noderna kan alltså vara enskilda 

individer, grupper, organisationer eller samhällen som blir en del i ett större nät där 

kommunikationen förutsätter spridning av meddelanden. Dessa sociala nätverk har 

inspirerat till teoribildningar för att upptäcka och tolka mönster mellan noderna och 

deras interaktion. Den sociala nätverksteorin har syftet att identifiera orsaker till och 

konsekvenser dessa relationer bringar (Mogallapu 2011:16; Nooy et al. 2005).  

 

Genom att omformulera tankesättet från att bara distribuera till att cirkulera material 

inom nätet skapar förutsättningar till en mer deltagarinriktad kulturmodell (Jenkins 

2013:20). För att som politiskt parti kunna påverka människor bör de därför använda 

medierna utefter dess ramar och se dem som bärare av budskapen man vill få ut 

(Castells 1997:323). I en tid där vårt medielandskap hela tiden expanderar har 

meddelanden med enkelt och dubbeltydigt innehåll blivit mest effektiva. 

Dubbeltydigheten är viktig för att få ge läsaren möjlighet till egna projiceringar. 

Audiovisuella medier är ett typiskt exempel på medie som fungerar utifrån dessa 

effektiva premisser (Castells 1997:323). Just underhållning är något som delas frekvent 

på de sociala medierna vilket kan förklaras av att just fangemenskapernas tidiga 

anammande av spridbara medier (Jenkins 2013:28). Dessa iaktagelser av effektiv 

kommunikation på de sociala nätverken kan dock appliceras på alla aktiva 

gemenskaper, så också i de politiska. Detta bekräftas också av Kuan-Yu Lin och Hsi-

Peng Lu i artikeln Why people use social networking sites: An empirical study 

integrating network externalities and motivation theory. De menar att just nöje är den 

viktigaste faktorn för att kunna påverka användare av sociala medier (K. Lin 

2011:1159). Genom att ge användare större möjligheter till att skapa bild- och 

videoinlägg samt dela länkar på deras profiler gör också att de och deras vänner i nätet 

blir mer intresserade av mediet eller materialet. 
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2.2 Tidigare forskning 
Nu övergår vi till att belysa vissa intressanta upptäckter som forskning på ämnet redan 

gjort som vi också kan dra lärdomar ifrån i vår egen undersökning och tolkning av den. 
 
2.2.1 Social media actions and interactions: The role of the Facebook and Twitter 
during the 2014 European Parliament elections in the 28 EU nations 
Darren G. Lilleker, Karolina Koc-Michalska, Tomasz Michalski och Jan Zajac redogör i 

forskningsartikeln Social media actions and interactions: The role of the Facebook and 

Twitter during the 2014 European Parliament elections in the 28 EU nations (2015) 

aktivitet hos 291 politiska partier på Facebook och Twitter inför EU-valet 2014. 

Forskningen har tagit fram data kring partier från 28 EU-medlemsländer för att 

eventuellt upptäcka och förklara mönster i deltagandet på sociala medier. 

 

Intressant i denna artikel är den uppdelning de gör mellan verkan (action) och 

växelverkan (interaction) (Lilleker et al. 2015:1-2). De beskriver hur besökare och 

följare av partisidor kan välja att visa sitt stöd genom gilla- eller favoritmarkering och 

på så vis öka räckvidden för partiet genom delningar eller retweets, vilket de beskriver 

som verkan. Växelverkan menar de är när användaren ger respons på en kommentar 

från besökare eller följare. I det kan både parti och besökare/följare, till skillnad från en 

delning/retweet eller gilla-/favoritmarkering, stödja, kritisera eller fråga, ignorera eller 

undvika det som läggs upp och på så vis skapa en dialog. 

Artikeln har också fokuserat på kommunikationsstrategin partier använder sig av på de 

två sociala medierna och i detta försökt urskilja tendenser i vilka utformningstyper 

partierna använt (Lilleker et al. 2015:26-27). De konstaterar i sin slutsats att 

kampanjvideor tydligt är utformade för att få spridning och får även mest delningar i 

deras jämförande undersökning gentemot andra utformningstyper. Fotoinläggen är 

också en utformningstyp som delas i stor grad, men är ändå den form som istället får 

flest gillamarkeringar.  

 

Statusuppdateringar visar sig i deras undersökning vara en utformningstyp som 

partierna gärna använder för längre texter med information snarare än som ett medel för 

att stimulera till växelverkande kommunikation med följarna (Lilleker et al. 2015:26-

27). Man menar här att denna utformningstyp kanske inte är att rekommendera för en 

partipolitisk kommunikationsstrategi då partierna väldigt sällan svarar på de 

kommentarer de får. De poängterar också i detta hur tidskrävande den 
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kommunikationen är och att det kräver stora resurser, vilket istället resulterar till att man 

i artikeln konstaterar att korta texter, mer bilder och framför allt videor är strategiska val 

som bättre sammanfaller med partiernas behov för att spetsa deras kommunikation 

utefter mediets logik. De drar också slutsatsen att ju viktigare de sociala medierna blir 

desto fler partier kommer ta till mer utarbetade kommunikationsstrategier via dessa 

medier, men att så länge de anser att den mer sporadiska användningen man har idag 

fungerar så kommer också få partier att optimera sitt kampanjande där. 

 

Enligt deras slutsatser kan vi tolka och förstå våra resultat i relation till vad denna 

artikel gett för insikter kring politisk kommunikation gällande verkan och växelverkan 

på sociala medier under en valperiod i Europa. 

 
2.2.2 Posting about politics: Media as resources for political expression on 
Facebook 
S. Edgerly, K. Thorson, L. Bighash och M. Hannah har skrivit artikeln Posting about 

politics: Media as resources for political expression on Facebook för att undersöka den 

politiska kommunikationen på Facebook under presidentkampanjerna i USA under år 

2012 (Edgerly et al. 2016:108). Fokus har här varit att ta reda på hur organisationer och 

individer använt sig av sociala medier för att debattera. Deras avsikt har med detta varit 

att undersöka om en kan utläsa vad källan till den politiska kommunikationens 

inflytande är på sociala medier. Deras avsikt med forskningen var att se om det finns 

några skillnader i inlägg som får spridning och uppmärksammas i media kontra de 

inlägg som individer skapar för sin egen vilja att yttra sig. En av deras forskningsfårgor 

lyder: Vilka typer av debattrelaterade inlägg spreds brett över Facebook?. 

 

I artikelns slutdiskussion belyser de hur 42 procent av de meddelanden de undersökte 

innehöll en bild, en länk eller video (Edgerly et al. 2016:118). När de sedan avgränsar 

till en presentation av de inlägg som fått en spridning så är procentsatsen istället 99 

procent för meddelanden med ett sådant innehåll. Med deras konstaterande så kan vi 

också förstå att inlägg som innehåller bilder, videos eller en klickbar länk också är av 

den typen inlägg som anses ha störst chans till spridning. Så likt artikeln om social 

verkan kontra växelverkan vi ovan nämde (Lilleker et al. 2015) så kan återigen inlägg 

med karaktären av bild, video och länk ses som typer vilka sprids i högre grad än andra 

inlägg. 
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2.2.3 Going viral? Comparing parties on social media during the 2014 Swedish 
election 
Anders Olof Larsson har skrivit artikeln Going viral? Comparing parties on social 

media during the 2014 Swedish election (2015). Den syftar till att undersöka de svenska 

partiernas aktivitet på sociala medier under månaden innan riksdagsvalet 2014. Han 

jämför här statistiskt aktiviteten och dess respons på de två plattformarna Facebook och 

Twitter. Artikeln undersöker vad storleken har för betydelse för uppmärksamheten de 

svenska partierna får på de sociala mediaplattformarna (Larsson 2015:1). Han beskriver 

i sin resultatdiskussion hur Socialdemokraterna (S) och Moderaterna (M) som största 

partier i riksdagen får hög grad av uppmärksamhet på sina inlägg utan att egentligen 

vara särskilt aktiva på de båda medieplattformarna i jämförelse med andra mindre 

partier (Larsson 2015:13). Vad som visas i undersökningen är också att mer 

kontroversiella partier så som Sverigedemokraterna (SD) har uppmätt hög grad av 

uppmärksamhet via Facebook och Twitter. Efter valet 2014 blev dock partiet framröstat 

till Sveriges tredje största parti och är därmed inte längre klassat som ett mindre parti. I 

resultatet syns också den intressanta mätningen av Feministiskt initiativ (FI), vilka på 

Facebook tydligt fått flest antal följare men ändå inte lyckats aktivera dessa i sina inlägg 

(Larsson 2015:11). 

 

Denna artikel ger oss perspektiv på vår egen undersökning och vi kan i relation till 

Larrsons forskning tolka våra resultat i ett större spektra av infallsvinklar där han har 

utgått ifrån de svenska partiernas storlek under en kort och intensiv tidsperiod på två 

olika sociala medier. Vår forskning ämnar att undersöka en längre tidsperiod och sätta 

spridningen helt i relation till inläggens utformningstyp, varpå intresse finns att se om 

våra resultat kan ge mervärde till hans upptäkter och tvärsom. 

 
2.2.4 Normalising or Equalising Party Competition? Assessing the Impact of the 
Web on Election Campaigning  
R. K. Gibson och I. McAllister har undersökt och ifrågasatt i artikeln Normalising or 

Equalising Party Competition? Assessing the Impact of the Web on Election 

Campaigning huruvida de mindre politiska partierna genom de sociala medierna och 

nätet har större möjlighet att konkurrera om väljarnas uppmärksamhet (equalisation) 

eller om de större partierna behåller sin dominans även här (normalisation) (Gibson och 

McAllister 2014:529). En diskussion som de beskriver har pågått sedan 

internetanvändandet blivit allt mer vanligt hos den politiska eliten (Gibson och 

McAllister 2014:541). Forskningen är fokuserad kring de australiensiska partierna 
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mellan år 2001 och 2010 och visar upp en mer komplex konklusion än ja eller nej. De 

förklarar att istället för att se normalisation och equalisation som motsättande hypoteser 

under sin forskning så väljer de istället att se det som olika faser för den tekniska 

utvecklingen inom själva mediet (Gibson och McAllister 2014:541-542). Följaktligen 

kunde de beskriva hur vissa tendenser påvisade att de större partierna satsade stora 

resurser på sina webbsidor medan de mindre partierna utmanade genom att hitta 

alternativa och billigare vägar att synas på nätet. På det stora hela så har denna 

forskning snarare kunnat påvisa en trend i kommunikationen som rör sig mot teorier 

kring normalisation än att de större partiernas dominans skulle närma sig en utjämning 

gentemot mindre partiers inflytande (Gibson och McAllister 2014:543). De förklarar 

detta med att beskriva hur de större partierna i Australien tydligt har investerat mer i sitt 

kampanjande på nätet vilket också kan ses ha lönat sig i valen. Samtidigt har de mindre 

partierna satsat på kampanjer på plattformar där yngre väljare samlas, vilket de menar i 

artikeln skulle kunna ses som en investering inför senare val då genomslaget av de 

yngre generationerna blir större. Dock är det spekulationer som bara tiden kan utvisa 

eventuell bekräftelse på. Denna forskning ger oss dock en viktig infallsvinkel i vår egen 

undersökning där deras resultat och ananlys kring normalisation kontra equalisation kan 

sättas i relation till våra eventuella upptäckter på ämnet. Artikeln undersöker visserligen 

politisk kommunikation inom australiensisk kontext men som vi tidigare beskrev har 

Larsson (2015) gjort liknande mätningar i Sverige varpå denna artikel blir en del i en 

större debatt kring den offentliga arenans spelregler på nätet. 
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3 Syfte och forskningsfråga 
Syftet med denna forskning är att förstå vad utformningen har för betydelse för 

spridningen av budskap. Utifrån detta studerar vi vilka förutsättningar sociala medier 

skapar för politiska aktörer i deras strategiska kommunikation. Detta gör vi genom att 

kartlägga vilka utformningstyper som politiska partier i Sverige tillämpar i sin 

kommunikation på Facebook och vilken samt hur mycket reaktion det skapat. Vi ämnar 

med detta att studera en plattform med potential till meningsutbyte i offentligheten och 

vad specifikt Facebook har skapat för deltagande och engagemang hos mottagarna. 

Denna undersökning kommer utifrån detta studera svenska partiers användning och 

mätbara reaktioner på Facebook under valåret 2014. 

 

För att lättare besvara detta kommer vi bryta upp problemområdet vi ämnar att 

undersöka och ställa två frågor, varpå utformningstyp och reaktion undersöks var för 

sig. Detta med intentionen av att svaren på dessa frågor skall ge oss möjlighet att 

urskilja mönster i relationen mellan utformningstyp och reaktion på politiska inlägg på 

Facebook. Detta med motiveringen att också inspirera och öppna upp till ny kvalitativ 

forskning på ämnet.  

 

De två forskningsfrågorna lyder: 

 

Vilka utformningstyper tillämpar politiska aktörer i sin kommunikation på 

Facebook och i vilken utsträckning? 

 

Vilken reaktion har dessa olika utformningstyper fått och i vilken 

utsträckning? 
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4 Redovisning av material och metod 
I följande kapitel redogör vi för det empiriska material vi har använt oss av, vilka urval 

vi gjort och hur vi har tagit fram det. Därefter kommer vi också att ingående förklara 

hur vi metodiskt går tillväga för att kunna tolka och analysera detta material. 

4.1 Material 
Denna studie har undersökt relationen mellan politiska aktörers strategiska utformning 

av inlägg på Facebook och vilken reaktion dessa inlägg har genererat samt i vilken 

utsträckning. Vi valde därför att använda ett empiriskt material som omfattar politiska 

partiers strategiska kommunikation på ett socialt medium under en ettårsperiod för att 

kunna fånga upp en generell kommunikation, innehållande mer eller mindre aktiva 

perioder. 

Supervalåret 2014 innefattade val på fyra politiska nivåer, kommun-, landstings-, riks- 

och europaparlamentsval, vilket aldrig hänt tidigare i svensk historia (Strömbäck och 

Nord 2013:303). Som vi redogjort för tidigare i problembakgrunden (kap.1, avs.1.3.1) 

är valrörelsen den viktigaste perioden för medborgarna då politikerna riktar sig specifikt 

till väljarna för att söka stöd när valdagen närmar sig (Strömbäck och Nord 2013:9). I 

och med det antas partiernas aktivitet också bli högre vilket för vår forskning innebär att 

den valda tidsperioden innefattar ett stort materialutbud och en möjlighet att blottlägga 

en representativ bild av problemområdet. Dock bör vi också medvetandegöra de högst 

ovanliga omständigheterna som rådde under 2014 med extra mycket valkampanjande 

och aktivitet varpå vår forskning har utgått från premisserna kring ett valår och därmed 

eventuellt missat perioder av partiernas vanligaste kommunikationsflöde.  

 

Som tidigare nämnt så kan undersökningen av svenska internetanvändare konstatera det 

genomslag som politiken fick på Facebook och andra sociala medier på internet först år 

2014 som inte tidigare kunnat ses (Findahl och Davidsson 2015:79). Jesper Strömbäck 

belyser just denna problematik kring den snabbt framväxande medierna på internet och 

hur forskningen fort kan kännas föråldrad (Strömbäck och Nord 20013:41). Med det i 

åtanke vill vi ändå påpeka vikten av att undersöka medier genom dess utveckling och 

därav också tolka dess resultat efter vad det säger just nu men också intressera sig för 

vad det kommer ge för kunskap i relation till framtida forskning. 
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4.1.1 Valet av Facebook som medie 
Att sociala medier möjliggör en plattform för deltagarkultur (Jenkins 2013:20), gör 

mediet och den politik som formuleras där till ett relevant analysobjekt att studera för 

att förstå hur politiskt deltagande skapas på sociala medier. Genom att i detta studie se 

till vilka tekniska utformningar politiska partier använder för att nå ut med sina budskap 

kan vi också få större förståelse för vad de sociala medierna också innebär för dem. 

 

I vår bakgrund till undersökningen har vi kunnat klargöra den dominerande roll som 

Facebook har i förhållande till andra sociala medier (Findahl och Davidsson 2015: 40). 

Denna dominans har också visats sig innefatta även den politiska debatten som förs på 

internet (Findahl och Davidsson 2015: 84). Inlägg som publiceras på Facebook har 

därmed potential till bred spridning, vilket innebär en möjlighet att skapa politiskt 

deltagande som av samhälleligt intresse är viktigt att studera. Att partier använder sig av 

medier utöver Facebook motiverar värdet av att vidare undersöka politisk 

kommunikation på olika sociala plattformar. 
 
4.1.2 Val av politiska partier på Facebook 
Vår studie kommer att undersöka Sveriges riksdagspartier minus Sverigedemokraterna 

(SD), men plus Feministiskt initiativ (FI). Vår intention var att få ett resultat utifrån en 

representativ del av Sveriges mest inflytelserika politiska partier. Alla riksdagspartier 

har en tydlig påverkan på samhället som demokratiskt invalada av folket. 

 

Som tredje största parti i valutgången 2014 är självklart SD ett av de partier vi från 

början hade med i vårt urval (val.se ... /slutresultat/protokoll/ 2016.07.26). Anledningen 

till att vi väljer att utesluta SD är endast på grund den tekniska omöjligheten att hitta 

tillräckligt med information från dem. Detta beror på att deras partisida på Facebook 

måste ha återskapats eller helt gjorts om i början av december 2014. Vi kan därför inte 

få fram några inlägg som gjordes innan det datumet. Det betyder att materialet vi har 

från detta parti utgörs av endast en månad av tolv och resultaten skulle bli missvisande. 

Tyvärr är det något oklart varför och hur partiet har ändrat sin partisida. Enligt L. G. 

Wallmark, som dels är författare till en blogg med fokus på just digital kommunikation 

samt enhetschef för redaktion och publicering på statistiska centralbyrån, har partiet 

förnyat sin Facebooksida någon gång innan januari 2015 (lgwallmark.com, 26 augusti 

2016). Ett alternativ till att komma runt problematiken med SD utblivande vore att 

förändra tidsperioden, men då vi ansåg att det skulle innebära att materialets storlek 
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skulle bli markant mycket mindre så var inte det försvarbart inför den frågeställning och 

metod vi valt att använda. 

 

Vad gäller FI så valde vi att ha med även detta parti eftersom att de under året fick 

mandat i Europaparlamentet (val.se ... /E/, 2016.08.26) och i några 

kommunfullmäktigen (val.se ... /K/, 2016.08.26). De har också uppmätt högst antal 

följare på Facebook en månad innan riksdagsvalet 2014 (Larsson 2015:4), men så också 

idag (facebookskolan.se, 2016.08.15). Detta är också ett parti som är intressant i 

hänseende av det vi diskuterat tidigare angående equalisation, där FI som litet parti 

utanför riksdagen ändå kan göra sig stora via de sociala medierna (Gibson 2014:529). 

 

Vi beskriver mer detaljer om alla partierna i Bilaga C. 

 

4.1.3 Datainsamling med Netvizz 
Netvizz är ett verktyg skapat av Bernhard Reider, docent inom medievetenskap, för att 

kunna ta ut specifik data från olika sektioner på Facebook (facebook.com/netvizz/ 

2016.08.28). Anders Olof Larsson har också använt programvaran i tidigare forskning 

för att undersöka liknande frågor (Larsson 2014, 2015). Han tar upp vikten av att 

Netvizz automatiskt anonymiserar materialet som vi laddar ner och därav kan endast 

den informationen som partiet själva valt att göra officiell i sina inlägg hämtas. Alltså 

utlämnas ingen information om följare och eventuella kommentarer mer än antalet 

(Larsson 2015:7). Han påpekar också att informationen bör ses som ‘snapshots’ av 

partiernas profiler från just den tid då all data laddades ner. Detta med anledning av att 

ett parti själva kan välja att ta bort inlägg eller kommentarer i efterhand, eller att följare 

tar bort sina reaktioner på inläggen i efterhand. 

 

Netvizz gör det dock möjligt för oss och alla med ett facebookkonto att få ut en stor 

mängd information om specifika grupper eller sidor på plattformen som kan analyseras i 

ett tabellprogram som exempelvis Excel. I tabellprogrammet återskapas informationen i 

schematiska tabeller som med formler kan avläsas och tydliggöras genom att skapa 

diagram. På så vis har vi också kunnat skapa ett material där vi kan avläsa samband och 

mönster vi behöver för att kunna svara på forskningsfrågan. 
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Netvizz utvinner information om inläggets typ och antal utefter Facebooks tekniska 

definition av olika utformningstyper samt metadata, för varje publicerat inlägg, det vill 

säga datum och tid, antal gillamarkeringar, kommentarer med mera. För att ladda ner 

informationen bör ett fåtal val göras, så som tidsperioden vi vill hämta inlägg från, 

vilken sida de ska hämtas från samt ett sista val som avgör om vi vill ha information om 

alla inlägg på sidan eller endast de som är gjorda av sidans distributör. Vi valde det 

senare alternativet för att få ut informationen om endast partiernas strategiska val och 

inte vad eventuellt utomstående/oberoende har gjort för inlägg på sidan. Att Netvizz 

utgår från de tekniska definitionerna innebär att vi inte behöver göra en egen avvägning 

eller tolkning av vad inläggen har för karaktär utan det är helt utformat efter mediets 

förinställda funktioner. Dessa funktioner har också partiet varit tvungna att rätta sig 

efter som första strategiska val i processen för att kunna skapa ett inlägg vilket är just 

det vi finner intressant. 

 

Att utgå från de tekniska aspekterna på plattformen ger ett annat resultat än om vi själva 

hade tolkat och kategoriserat innehållet. Detta val styr vår forskning i en riktning som 

utgår från mediets kapacitet och inte de tolkningsbara artefakter ett meddelande har. 

Med vårt val av metod vill vi få fram de tekniska möjligheter politiska aktörer har för 

att kommunicera på Facebook. Den specifika informationen som Netvizz hämtar kan du 

läsa om i Bilaga A och hela det empiriska materialet finns i en länk i Bilaga D. 

I vår undersökning har vi endast tagit del av de delar av materialet som är väsentligt för 

vår frågeställning. Genom att plocka ut information om vilken utformningstyp inläggen 

har och vilken reaktion de fått så kan vi ställa dessa variabler mot varandra för att utläsa 

mönster i kommunikationens påverkan. 

4.2 Metod 
För att besvara vår forskningsfråga har vi valt att använda en kvantitativ metod för 

innehållsanalys och i detta avsnitt kommer vi mer utförligt redgöra för hur vi använt 

denna metod samt hur urvalen har gjorts. 
 
4.2.1 Kvantitativ innehållsananlys 
Med utgångspunkt i vår frågeställning som är intresserad av att blottlägga variationer i 

utformningen av Facebookinlägg och deras eventuella påverkan på reaktionen. I denna 

uppsats väljer vi att benämna dessa variationer som olika utformningstyper. Vi kommer 

ur det empiriska materialet hämta information om utformningstypernas antal 
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tillsammans och som olika kategorier. Vi kommer också kunna avläsa varje enskilt 

inläggs totala reaktion samt i vilken grad olika typer av reaktion har genererats. En 

kvantitativ innehållsanalys för oss är därför lämplig metod då vi kan dra generella 

slutsatser utifrån det större materialet av åtta politiska partier och deras sammanlagda 

antal inlägg som gjorts på Facebook under 2014. Dessa 4885 inlägg utgör 

undersökningens analysenheter och representerar helheten av partiernas kommunikation 

på Facebook under 2014 (Ekström 2010:119). 

 

Informationen vi har hämtat genom Netvizz kommer vi föra in i tabeller, vilka vi sedan 

kan bygga grafer av och med hjälp av dem utläsa mönster i svenska partiers 

kommunikation på Facebook. Inom den kvantitativa forskningmetoden ställs krav på 

objektivitet. Vi tar hänsyn till detta i vår forskning genom att använda tekniska 

kodanvisningar som minskar tolkningsutrymmet. Tolkningskoderna utgår ifrån 

Facebooks tekniska data, där vi kan utläsa specifik information om varje inlägg skapat 

av partierna, som vi redogjort för tidigare. Dessa tolkningskoder är dock långt ifrån den 

vanliga facebookanvändarens avläsning och tolkning. Vårt fokus har dock varit att se 

till användarens perspektiv och vad ett politiskt parti i detta avseende har för 

förutsättningar att forma och påverka till reaktion i sin kommunikation på Facebook. 

 

Den kritik som riktas mot kvantitativ innehållsanalys belyser metodens oförmåga att 

studera något på djupet. I vår uppsats har vi dock möjligheten att skapa en generell bild 

av kommunikationen som skapas på Facebook och belysa en del i 

kommunikationsledet; utformningen av politisk strategisk kommunikation. Vi vill med 

denna metod hitta en relation mellan två variabler - ett inläggs typ samt den mätbara 

reaktion som uppstått. 

 

4.2.2 Tillvägagångssätt 
Vi kan dela upp vårt tillvägagångssätt i två delar som grundas i de två olika 

forskningsfrågorna. Första frågan, Vilka utformningstyper tillämpar politiska aktörer i 

sin kommunikation på Facebook och i vilken utsträckning?, undersöker alla inlägg som 

skapats av partierna under tidsperioden. Analysenheten är därför inläggen och vi mäter 

antalet utifrån två olika variabler - parti och utformningstyp. Variabelvärdet i denna del 

visar då antalet inlägg per parti och/eller utformningstyp. 
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För att visa mer ingående vad vi har undersökt så ställer vi upp tabeller som förklarar 

förhållandena visuellt. Först tog vi reda på hur många inlägg varje parti hade gjort totalt 

under den valda tidsperioden, därefter hur mycket alla partier använt de fem olika 

utformningstyperna. 

 

 

 
Nästa steg var att sätta de två variablerna i relation till varandra för att då ta reda på 

antalet inlägg varje enskilt parti hade skapat utifrån utformningstyp. Därefter gjorde vi 

en tabell för att räkna ut en procentuell proportion per enskilt parti för att då kunna tolka 

hur kommunikationen såg ut för varje parti med utformningstyperna i procentuell 

proportion till varandra. 

Den andra delen undersöker materialet utifrån frågan: Vilken reaktion har dessa olika 

utformningstyper fått och i vilken utsträckning?. Därför undersöker vi analysenheten 
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reaktion på alla inläggen genom att räkna antalet reaktioner i förhållande till variablerna 

parti, utformningstyp och/eller reaktionstyp. 

 

 
 

Även här böjar vi att konstatera det totala antalet reaktioner de olika partierna har fått på 

sina inlägg och därefter räknar vi ut ett genomsnittligt antal reaktioner varje parti fått på 

ett inlägg. 
 

 
 

Utifrån det går vi vidare i nästa steg och tar reda på det genomsnittliga antalet reaktioner 

alla partier tillsammans har utifrån utformningstyp. 
 

 
Tabell 8 visar hur vi undersöker det totala antalet reaktioner i genomsnitt per 

utformningstyp och parti där vi använder variblerna parti och utformningstyp. 



  
 

29 

 
 

Nästa steg var att i tabell 9 undersöka det genomsnittliga antalet reaktioner per 

reaktionstyp på utformningstyp i förhållande till parti, vilket kommer visa vad varje 

utformningstyp fått för uppnådd genomsnittlig reaktion. 

 
4.2.3 Reliabilitet och validitet kring metodvalen 
Vår kvantitativa undersökning bör uppnå resultatvaliditet genom att förhålla sig till 

begreppsvaliditet och reabilitet (Esaiasson 2007:63). Med detta menas att 

undersökningen mäter vad den är ämnad att göra och innehar därför inte några 

systematiska eller osystematiska fel samt att de teoretiska definitionerna överenstämmer 

med de operationella indikatorerna. Vår undersökning ämnar att ta reda på olika 

utformningstypers påverkan på reaktioner ett inlägg får vilket har publicerats av utvalda 

politiska partier i Sverige. Vi har i Bilaga A redogjort för de olika variabler vi kan få ut 

av materialet vi hämtat genom programvaran Netvizz och förklarat deras respektive 

innebörd. Operationaliseringen har här utgått från de tekniska definitioner som 

programvaran avläser varpå vi gjort ett urval av variabler att ta med i våra mätningar. I 

tabellen redovisas bl.a. variablerna type, likes_count, comments_count, shares och 

engagement, vilka också är de variabler som vår undersökning förhåller sig till. Type 

kan vi översätta till vad vi benämner som utformningstyper, varpå de fyra andra mäter 

vad vi kallar för reaktionstyper. Genom att använda Excels inställda formler för 

uträkning och avläsning av variabelvärdena så har vi minskat risken för att genomföra 

systematiska fel. Problem som skulle kunna uppstå är däremot att vi använt felaktiga 

uträkningar eller av den “mänskliga faktorn” missat avläsning av viss data. För att 

undvika detta har vi systematiskt gjort uträkningar flera gånger och dubbelkollat att de 

stämmer överens med andra uträkningar då dessa ofta är beroende av varandra. Vi 

redovisar av denna anledningen vilka variabler vi har satt mot varandra för att få fram 

en viss typ av graf och bifogar också allt material i Bilaga D för att samma mätningar 

skall vara möjliga att göra. Vi vill uppmärksamma att material hämtat från internet är 

föränderligt vilket gör att materialet vi har utgått från måste ses som denna 
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undersöknings källa. Att på nytt ladda ner information genom Netvizz kan medföra att 

viss information går förlorad då förhållandena förändrats sedan vår hämtning. 

 
4.2.4 Metodproblem 
Ekström & Larsson poängterar samma sak; att internetinnehåll till skillnad från 

traditionellt massmedieinnehåll är av en mer flyktig och flytande karaktär (Ekström och 

Larsson 2012: 131). Avsaknad av tids- och rumsmässigt fasta ramar kan göra det svårt 

att förutse materialets omfattning samt att gå tillbaka till innehållet i efterhand då de inte 

garanterat finns kvar. För att analysera vår forskning görs därför allt vårt material 

synligt och man kan utifrån det se att resultaten stämmer, samtidigt är vår metod 

applicerbar på alla partier och tidpunkter vilket gör att en ny forskning i frågan är möjlig 

att göra. Internet och sociala medier är föränderligt, vilket gör att forskningsresultat får 

ett “bäst före”-datum. De slutsatser vi kan dra från vårt resultat hoppas vi ändå kan 

sättas i relation till tidigare och senare forskning för nya upptäckter. 

 

De 4885 publicerade inläggen hade varit alldeles för tidskrävande att själva kategorisera 

efter typ av inlägg genom att manuellt ringa in skillnader och likheter i utformning. Att 

kategorisera utefter vad man kan utläsa genom att semiotiskt analysera meddelandet 

kanske kan anses mer representativt för hur en följare av sidan hade tolkat inlägget. Vi 

gjorde därför, i ett tidigt stadie av vår undersökning, ett försök till detta och upptäckte 

då också att genom att scrolla igenom partiets tidslinje gav inte informationen om alla 

skapade inlägg, troligtvis för att det är för mycket material som måste laddas. En sådan 

metod hade alltså medfört att vi hade missat stora delar av materialet och är därför 

omotiverad att använda. Vad vi dock går miste om här är en mer nyanserad 

kategorisering, då Netvizz bara kategoriserar att ett bildinlägg gjorts, inte vilken typ av 

bild det är. Däremot hindrar inte vår forskning från att ta vidare informationen och 

kvalitativt göra en bildanalys av ett fåtal inlägg. Från vårt empiriska material så kan 

man också hitta varje inläggslänk, vilket ger förutsättningar till en sådan analys. Vi har 

dock inte avseendet att med vår forskningsfråga ta reda på en djupare tolkning utan 

avser att istället se till den manifesta och generella kommunikation vi kan utläsa av 

detta material. 
 
4.2.5 Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetiken innebär för oss att dokumenteringen av vårt material tar hänsyn till det 

etiska riktlinjerna kring hur materialinsamling bör gå till (Ekström och Larsson 2012: 
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31). En offentlig facebooksida för ett politiskt parti är tillgänglig för alla som har ett 

facebookkonto och identifieras som en offentlig plats med möjlighet att observera utan 

tillstånd. Den reaktion som inläggen får undersöker vi endast till antalet och använder 

därav ingen information mer om vem som kommenterat, gillat eller delat ett inlägg, 

vilket på så vis inte utelämnar någon information motstridigt individskyddskravet 

(Hermerén 2011:18). Netvizz som programvara är även utformad för att inte ge ut 

någon sådan information vilket gör att vi genom detta verktyg endast kan ta del av 

informationen kring hur partierna har använt sig av mediet och vilken information de 

sänt ut på sina officiella sidor. Vår undersökning har bara för avsikt att objektivt 

undersöka ett politiskt strategiskt användande av Facebook som plattform och inte 

närmare diskutera dess innehåll. Vi kommer därför inte ge ut någon information 

angående det budskap som partierna sänder ut i sina inlägg. I det material vi använt oss 

av finns direktlänkar till de inlägg som undersöks och vi vill därför påpeka den respekt 

man bör ha inför materialet liksom vi har haft i vår forskning. 
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5 Resultatredovisning och analys 
I det här avsnittet redovisar vi vår empiri  i förtydligande diagram samt belyser de 

reultat som diagrammen visar. Utifrån våra forskningsfrågor väljer vi att redogöra för 

våra resultat i två olika delar Inläggens utformningstyp och antal samt Inläggens 

genererade reaktioner, vi avslutar därefter kapitlet med en sammanfattning av vårt 

resultat och en slutlig analys av resultatet där vi tolkar mätningarna med hjälpa de 

teoretiska perspektiv som undersökningen redogjort för i kapitel två. För definition av 

utformningstyper samt reaktioner se Bilaga B och Bilaga A. Hela det empiriska 

materialet kan hämtas från länken i Bilaga D. 

5.1 Inläggens utformningstyp och antal 
Vi börjar med att redovisa resultatet som berör den första frågan, Vilka 

utformningstyper tillämpar politiska aktörer i sin kommunikation på Facebook och i 

vilken utsträckning?. Ett första steg i detta är att konstatera det totala antalet inlägg som 

partierna har gjort under undersökningens valda tidsperiod. Vi utgår då från vår första 

tabell i ordningen som resulterat i diagramet i figur 1. 

 

 

 

  
Figur 1. Antalet inlägg per parti på Facebook 2014.  
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Figur 1 visar tydligt att Feministiskt initiativ (FI) och Liberalerna (L) är partierna som 

varit aktivast på Facebook under valåret med 1144 respektive 1038 stycken inlägg 

totalt. Där mellan ligger partierna, i ordningen: Centerpartiet (C) med 688 stycken, 

Vänsterpartiet (V) med 571 stycken, Moderaterna (M) med 429 stycken, 

Kristdemokraterna (KD) med 384, Socialdemokraterna (S) med 358 stycken och 

Miljöpartiet (MP) med 273 stycken. 

 

 

  
Figur 2. Den sammanlagda användningen av olika utformningstyper under 2014.  
 
Efter den konstaterade aktiviteten hos partierna visar vi i figur 2 alla partiers 

sammanlagda antal inlägg per utformningstyp. De olika utformningstyperna innebär 

fem olika sätt att uttrycka sig genom och vi kan på ett generellt plan se hur den politiska 

kommunikationen tekniskt framförs av de svenska partierna. 

 

Figuren visar en procentuell fördelning av det totala antalet publicerade inlägg. Vi kan 

då tydligt se att den generella kommunikationen är mestadels utformad genom 

fotobaserade (43 procent är lika med 2118 stycken) samt länkbaserade inlägg (42 

procent är lika med 2057 stycken). Partierna har tillsammans också skapat 448 

videoinlägg (motsvarande 9 procent), 175 eventinlägg (motsvarande 4 procent) och 87 

statusinlägg (motsvarande 2 procent), vilket säger oss att statusinlägg, där inlägget 

endast består av text, används ytterst sällan. 
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Vi väljer vidare att se till varje utformningstyps uppmätta antal reaktioner per parti för 

att kunna se eventuella skillnader mellan partier vilket kan påverka den generella bilden 

vi får av resultatet. 

 

 

 
Figur 3. Antalet eventinlägg per parti på Facebook 2014.  
 
I figur 3 utmärker sig FI i sin användning av just eventinlägg vilket i figuren visar en 

markant mycket högre användning av utformningstypen i antal än något annat parti. FI 

står för hela 69% av alla partiers sammanlagda antal eventinlägg. Denna höga siffra har 

därmed påverkat det sammanlagda resultatet i figur 2 till att eventinläggen verkar mer 

frekvent använda än just statusinlägg generellt sett för partierna. Utesluter vi FI i 

mätningen av det totala antalet eventinlägg skulle istället summan landa på 55 inlägg. I 

kontrast till de 87 statusinlägg som skapats kan vi hävda att båda dessa 

utformningstyper inte har varit en stor del av partiernas kommunikation under året, 

förutom hos FI. 
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Figur 4. Antalet statusinlägg per parti på Facebook 2014.  
 
I figur 4 kan vi istället se det höga antalet publicerade statusinlägg som L har i sin 

kommunikation jämfört med de andra partierna. Observera dock att detta är ett antal på 

endast 28 inlägg vilket i sig vittnar om hur liten andel utformningstypen utgör av den 

totala kommunikationen. Vi vill också belysa att V inte publicerat ett enda inlägg i 

denna kategori av utformningstyp, som också är enda utformningstyp som något parti 

valt att utesluta helt. 

 

 
Figur 5. Antalet länkinlägg per parti på Facebook 2014.  
 
Figur 5 visar upp ett högt användande av länkinlägg hos FI, L och C. KD och MP är de 

partier som utnyttjat denna utformningstyp minst. 
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Figur 6. Antalet videoinlägg per parti på Facebook 2014.  
 
Enligt figur 6 så har FI och C ett likvärdigt antal skapade videoinlägg och det högsta 

gentemot resterande partier. Denna utformningstyp är det KD och S som utnyttjat minst. 

 

 
Figur 7. Antalet fotoinlägg per parti på Facebook 2014.  
 
Enligt figur 7 kan vi se tydligare att L är det parti som använt foto i sina inlägg i störst 

antal, men även FI har varit flitiga i användandet av den utformningstypen. Resterande 

partier har relativt lika antal inlägg per utformningstyp med något högre siffra i 

mätningen av KD. 
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Figur 8. Procentuella användningen av utformningstyp i proportion till totala antalet inlägg varje parti publicerat på Facebook 2014.  
 
Vi kommer nu närmare beskriva den proportionella användningen i figur 8; en 

procentuell användning av utformningstyp i förhållande till mängden inlägg varje parti 

enskilt gjort. 

 

Fotoinlägg och länkinlägg är relativt jämfördelat hos alla partier, vilket igen visar att de 

använder dessa utformningstyper proportionerligt ungefär lika mycket. Vi kan dock 

peka ut C som ett parti vilket använder länkbaserade inlägg övervägande mer (53 

procent) än fotoinlägg (28 procent), och KD samt MP som utmärker sig tvärtom med en 

kommunikation med fler fotoinlägg (båda med 68 procent andel fotoinlägg) än 

länkinlägg (24 respektive 15 procent). 
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Vi kan också konstatera att L och S har en väldigt lika fördelning av utformningstyper 

procentuellt i sin kommunikation. 

Även här kan vi tydliggöra det utmärkande antalet eventinlägg som FI använt sig av. De 

har alltså ett högt antal publicerade eventinlägg både i antal samt procentuell andel i 

förhållande till användandet av de andra utformningstyperna. 

 

C utmärker sig här vara det parti som har störst proportionella användning av 

videoinlägg. 

5.2 Inläggens genererade reaktioner 
Vi fortsätter nu att redogöra för resultaten vår undersökning givit i sin andra del. Vi 

utgår då från den andra frågan: Vilken reaktion har dessa olika utformningstyper fått 

och i vilken utsträckning?. Vi använder till att börja med tabell 7 för att kunna utläsa 

informationen vi har i ett förhållande mellan parti och inläggens sammanlagda 

reaktioner. 

 

 

 
Figur 9. Totala antalet reaktioner varje parti fått på sina publicerade inlägg på Facebook 2014.  
 
Om vi räknar antalet reaktioner som partierna har fått på sitt totala antal inlägg så får vi 

ett resultat som figur 9 visar. Inte helt oväntat har FI fått flest antal reaktioner, eftersom 

att de också har skapat flest inlägg att reagera på. Mer oväntat får S näst flest reaktioner 

trots att de bara har en tredjedel av antalet inlägg som FI gjort. KD som har publicerat 
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ungefär lika antal inlägg som S har istället fått väldigt få reaktioner i jämförelse. Vi kan 

också avläsa att L fått minst reaktioner förutom KD, trots att de förutom FI har 

publicerat flest inlägg. C som också hade ett relativt högt antal inlägg har även de fått 

färre reaktioner än andra partier med mindre aktivitet. MP, V och M kan ses ha en 

relativt proportionerlig reaktion gentemot varandra och antalet inlägg de publicerat. 

 

 

  
Figur 10. Genomsnittliga antalet reaktioner varje parti fått per publicerat inlägg på Facebook 2014.  
 
Går vi nu vidare till figur 10 så visar diagrammet en uppställning av det genomsnittliga 

utslaget reaktioner ett inlägg fått per parti. Detta visar alltså tydligare vilket stort 

genomslag S får med sina inlägg, där varje inlägg har i genomsnitt fått 3487 reaktioner. 

 

Det vi kan se är också ett förtydligande av hur lite genomslag inläggen har fått som L 

har publicerat med färre reaktioner än både KD och C trots att även deras 

genomsnittliga antal reaktioner varit få i förhållande till antalet inlägg. Vi kan också 

konstatera att FI får väldigt lite reaktioner per inlägg i jämförelse med de andra 

partierna, där både M, MP, S, och V har fått mer reaktioner. Vi kan också se att M, MP 

och V fått liknande genomsnittligt antal reaktioner. Här vill vi också belysa att MP har 

fått näst mest reaktioner av alla partier, även om det inte är i närheten av summan S fått, 

så är det ändå intressant då MP varit ett av de tre minst aktiva partierna enligt totala 

antalet publicerade inlägg. 
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Figur 11. Genomsnittliga antalet reaktioner för alla partier per utformningstyp av inlägg på Facebook 2014.  
 
Om vi lämnar det faktiska antalet och tittar på det genomsnittliga antalet reaktioner 

varje utformningstyp får per inlägg, i figur 11, så kan vi få en mer rättvis bild av vad 

som faktiskt skapar mer reaktion än vad totala antalet reaktioner per utformningstyp 

skulle ge, eftersom antalet inlägg per parti är så olika. Genom att se till vilka 

utformningstyper som får flest reaktioner så kan vi också se vilken utformningstyp som 

bringar mest respektive minst engagemang. 

 

Fotoinläggen är här den utformningstyp som fått överlägset flest reaktioner och 

eventinlägg absolut minst reaktioner. Vi kan även se att video är den utformningstyp 

näst efter foto som engagerar till mest reaktioner och status- samt länkinlägg har ett 

liknande genomsnittligt reaktionsantal strax över 900 stycken. 

 
 
 
 
 



  
 

41 

 

  
Figur 12. Genomsnittliga antalet reaktioner per partier och utformningstyp av inlägg på Facebook 2014.  
 

För att analysera detta ett steg till ser vi i figur 12 det genomsnittliga antalet reaktioner 

varje parti har fått utifrån de olika utformningstyperna. 

 

S har fått störst genomslag i alla kategorier av utformningstyper, förutom i 

statusinläggen i vilka MP har fått fler reaktioner. Detta är ett intressant synliggörande 

eftersom att MP gjort endast tre statusinlägg, där S har gjort totalt 10 sådana inlägg. 

 

Förutom S har M fått mest reaktioner på sina videoinlägg. Antalet videoinlägg M har 

gjort uppgick till endast 33 stycken och betyder att C, FI, L, MP och V har gjort fler 

sådana inlägg, men med mindre reaktion. 

 

L är det parti som mest frekvent har publicerat fotoinlägg men inte lyckats få mer än 

200 reaktioner per inlägg och därför mindre respons än alla andra partier. S är det parti 

som har lyckats få överlägset flest genomsnittligt antal reaktioner, närmare dubbla 
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mängden reaktioner än M som ändå är det parti som fått näst mest reaktioner i 

jämförelsen. 

 

Föutom S har MP varit det parti som fått flest genomsnittliga antalet reaktioner per 

länkinlägg, men går vi tillbaka till figur 10 så kan vi se att det är partiet med minst 

skapade inlägg av den utformningen. C och L har båda, förutom FI, skapat flest inlägg i 

kategorin men har ändå i likhet med KD fått absolut minst reaktioner. Med tanke på FIs 

väldigt höga antal länkinlägg så är även deras genomsnittliga resultat relativt lågt. 

 

MP är det parti som fått genomsnittligt flest antal reaktioner på eventinläggen, förutom 

S. Även V har lyckats få ett liknande antal reaktioner som MP. Detta beskriver också att 

FI med sin höga användning av eventinlägg inte har fått ett högre genomsnittligt antal 

reaktioner genom denna utformningstyp än dem.  

 

 

 
Figur 13. Genomsnittliga antalet reaktioner per raketionstyp och utformningstyp av inlägg på Facebook 2014.  
 

En annan viktig del är att se till vilken typ reaktionerna har, eftersom att det vittnar om 

olika slags engagemang. Genom vår uträkning av ett genomsnittligt antal reaktioner för 

alla partier per inlägg och utformningstyp så kan vi utläsa vad varje utformningstyp har 

genererat för reaktiontyp generellt sett för alla partier. 
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Gillamarkeringar är tveklöst vanligaste reaktionsformen och vi kan se likheten med det 

genomsnittliga resultat vi redogjorde för i figur 11 vilken visar det genomsnittliga 

antalet reaktioner en utformningstyp får per inlägg. Fotoinlägg utgör den 

utformningstyp som gillas mest och därefter i ordningen video, status, länk och event. 

 

Det som blir intressant i detta diagram är resultaten för kommentarer och delningar. Vi 

kan här utläsa att utformningstyperna som kommenteras mest är videoinläggen samt 

statusinläggen och inte fotoinläggen som har registrerat något mer reaktioner än 

länkinläggen. Fotoinläggen är dock de som också delas mest, samt videoinläggen. Det 

som sticker ut här är att länkinläggen delas mer än statusinläggen. Eventinläggen har 

inte registrerats få fler än 10 kommentarer per inlägg och delas i princip inte alls.  

5.3 Sammanfattning 
Vi kommer nu att sammanfatta vårt resultat med hjälp av de två frågorna som i en sista 

del ska leda till ett svar på huvudfrågan. 
 
5.3.1 Vilka utformningstyper tillämpar politiska aktörer i sin kommunikation på 
Facebook och i vilken utsträckning? 
Partierna har använt sig av alla utformningstyper med undantag från Vänsterpartiet (V) 

som inte publicerat något statusinlägg. Vi kan dock konstatera att vanligaste formen av 

utformningstyp är fotoinläggen samt länkinläggen. Undersökningen visar också att 

status och eventinlägg är de minst använda utformningstyperna. Feministiskt initiativ 

(FI) utmärker sig dock genom att ha skapat anmärkningsvärt många sådana inlägg vilket 

höjer snittvärdet markant, varpå vi kan redogöra för att utformningstypen knappt 

används alls av de andra partierna och den generella uppfattningen blir snarare att denna 

utformningstyp utnyttjas minst. 

 

Väldigt få partier har haft ett dynamiskt användande av de olika utformningstyperna, 

där alltså länkbaserade och fotobaserade inlägg har fått en övervägande roll, vilka 

tillsammans utgör hela 85 procent av den totala kommunikationen partierna har på 

mediet. Vi har i detta också kunnat konstatera att Centerpartiet (C) är det parti som 

procentuellt använt sig av länkbaserade inlägg mest, medan Miljöpartiet (MP) och 

Kristdemokraterna (KD) istället använt mestadels fotobaserade. 
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5.3.2 Vilken reaktion har dessa olika utformningstyper fått och i vilken 
utsträckning? 
Fotoinläggen är den utformningstyp som generellt gett mest reaktioner varpå 

videoinläggen är de inlägg som gett näst mest reaktioner. Videoinläggen är också den 

utformningstyp som har fått mest kommentarer, alltså i genomsnitt per inlägg mer än 

hos fotoinläggen. Likaså har statusinläggen enligt våra mätningar engagerat till mer 

kommentarer per inlägg än fotoinläggen. Gillamarkeringen som reaktionsform kan vi se 

ha en liknande genomsnittlig fördelning som det generella utslaget för totala antalet 

reaktioner per utformningstyp. Vad det gäller delningar så är det liknande fördelning 

som hos gillamarkeringarna men med undantaget för statusuppdateringarna som delats 

genomsnittligt mindre än alla utformningstyper förutom eventinläggen som i princip 

inte delats alls. 

 

I jämförelsen mellan partierna kunde vi se att Socialdemokraterna (S) var det parti som 

genomsnittligt fick mest reaktioner i alla kategorier förutom vad gäller 

utformningstypen statusinlägg vilka istället MP har fått högst uppmätta reaktion på. 

Liberalerna (L) som visade sig ha ungefärlig dynamisk uppdelning av inläggen så som S 

har dock fått bland de lägre resultaten vad gäller reaktioner. Detta parti har i likhet med 

FI varit ett av de mest aktiva men även till totala antalet så är deras uppmätta reaktioner 

bland de tre lägsta, vilket gör att det genomsnittliga resultatet för L är det absolut lägsta 

gentemot de andra partierna. Vi kan också konstatera att C och KD fått ett 

genomsnittligt lågt resultat i mätningarna av reaktioner. Gällande FI så kan vi konstatera 

att reaktionerna inte uppmätt högre genomsnittlig reaktion än hos M, MP, S, och V. De 

tre partierna M, MP och V har alla fått liknande genomsnittligt resultat mätt i 

reaktioner. 

 

Vi vill också belysa kort att förutom S så har M fått genomsnittligt flest reaktioner på 

videoinläggen. L kan också sägas vara det parti som mest frekvent använt sig av 

fotoinlägg, dock är de det parti som fått minst reaktioner generellt jämfört med dem 

andra partierna. MP är det parti som förutom S har fått flest genomsnittliga antal 

reaktioner på länkinlägg. Partiet som är ett av de partier med lägst uppmätt aktivitet har 

ändå i kategorier för flertalet av utformningstyper lyckats få genomsnittligt högt resultat 

i reaktioner. Bland partierna C, L och KD kan vi se att dem i de flesta fall har fått en 

relativt låg reaktionsfrekvens genomsnittligt. Vi vill också påpeka att FI med sin höga 
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användning av eventinlägg genomsnittligt inte fått mer reaktioner på denna 

utformningstyp än varken S, M, MP eller V.  

5.4 Analys 
Vi har alltså kunnat konstatera att de svenska partierna inte använder en särkilt 

dynamisk kommunikation i den bemärkelsen att de utnyttjat två utformningstyper i 

mycket större utsträckning än andra. Dessa två utformningstyper utgörs av dels 

fotoinlägg som baseras på att inlägget har en infogad bild i meddelandet som tar stor 

plats och syns tydligt i ett flöde (facebook.com/business/learn/ 2016.08.26) (utförlig 

beskrivning finns i Bilaga B). Den andra utformningstypen är den länkbaserade som 

vittnar om hypertextens narrativ där läsaren kan välja att klicka sig vidare för mer 

information (Gripsrud 2011:276-277). 

 

De två utformningstyperna är ganska olika på så vis att den ena karaktäriseras av en 

snabb läsning som fångar upp ett intresse fort, varpå den andra snarare har motsatt 

inverkan där det krävs mycket mer engagemang från läsaren att kunna få hela narrativet 

berättat för sig. Detta har också visat sig i vår undersökning ha bidragit till olika mycket 

samt olika typer av reaktioner per utformningstyp. 

 

Generellt har alla utformningstyper visat sig ge flest gillamarkeringar vilket inte är 

konstigt då detta är den enklaste av de tre olika reaktionstyperna (Svensson 2014:37), 

vilken kräver minst engagemang från läsaren. Sådan reaktion som inger en direkt 

verkan har också fått mycket kritik, var på man menar att klicktivism inte medför lika 

betydelsefull kommunikation (Svensson 2014:37). Samtidigt finns det argument för att 

då gillamarkeringarna vidare kan ses på tidslinjerna för vänner till en gillare så får ändå 

inlägget en viss spridning varpå en gillamarkering blir en enkel manöver för att göra 

budskap synliga i nätverket. 

 

Vi kan se i våra mätningar att fotoinläggen har fler reaktioner i genomsnittligt antal och 

vad gäller reaktionstyp än hos de länkbaserade inläggen. Dock jämnas staplarna ut mer 

när det gäller kommentarer och delningar då dessa reaktionstyper har genererat ungefär 

lika genomsnittligt antal reaktioner i jämförelsen mellan de två utformningstyperna. Vi 

kan med detta dra paralleller till teorier som beskriver att inlägg vilka kräver mer 

engagemang hos läsaren också tenderar att få tillbaka mer engagerade reaktionstyper 
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vilka kommentarer och delningar anses vara (Castells 1997; Lilleker et al. 2015; 

Edgerly et al. 2016). 

 

Kommentaren sägs vara den reaktionstyp som ger mest förutsättningar till 

växelverkande kommunikation som utifrån relationsteorin är eftersträvansvärt för 

dialogen till väljarna (Strömbäck och Nord 2013:89-90; Broom, Casey och Ritchey 

1997; Ledingham 2006, 2011). Artikeln Social media actions and interactions 

kritiserade dock detta vari undersökningen den strategiska användningen av statusinlägg 

för politiska partier diskuterades (Lilleker et al. 2015:26-27). De menade att partier 

väldigt sällan hinner eller har resurser för att svara på kommentarerna de får, vilket 

medför att dialog ändå utesluts. Vi kan dock se i våra resultat att statusinläggen är den 

utformningstyp som partierna använder absolut minst, vilket vittnar om att de medvetet 

eller omedvetet följer artikelns fortsatta resonemang om att istället använda sig av bland 

annat mer bilder vilket går i bättre fas med partiernas behov och spetsar deras 

kommunikation utefter mediets logik. 

 

De föreslår även att partierna bör använda sig av mer videoinlägg som även andra 

forskare och vetare inom området har beskrivit är den utformning av meddelanden som 

teoretiskt har största möjlighet till spridning (Castells 1997; Gripsrud 2011; Bergström 

2012; Lilleker et al. 2015; Edgerly et al. 2016). Video och status är de utformningstyper 

som enligt våra mätningar får mest kommentarer. Dessa utformningstyper kräver också 

mer engagemang än vad ett fotoinlägg gör på så vis att videon har ett längre tidsförlopp 

i sitt narrativ än en bild och måste därför hålla kvar mottagaren mycket längre. Det 

gäller egentligen samma för ett satusinlägg men där är narrativet inte längre multimodalt 

utan består av bara text. Den multimodala kommunikationen är svår att slå i 

intresseväckande egenskaper (Gripsrud 2011:264) och kan sättas i relation till att 

videoinläggen generellt har fått näst mest reaktioner totalt i våra mätningar samt vad 

gäller gillamarkeringar. Videoinläggen är alltså den utformningstyp som visar sig 

generera absolut mest kommentarer som vi tidigare nämnde, men också delningar ihop 

med fotoinläggen. 

 

Vad gäller eventinläggen så är detta en utformningstyp som har fått lite reaktion i alla 

mätningar men har också använts anmärkningsvärt lite (förutom hos FI). Vi vet att 

eventinlägg likt länkinlägg leder vidare till annan sida, varpå vi också kan uttrycka att 
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eventinläggen bjuder in till dialog på en annan arena. En förklaring skulle därför kunna 

vara att läsaren klickar sig vidare innan den hunnit ge annan reaktion på själva inlägget. 

Dels har utformningstypen en direktlänk till eventet och dels en klickbar knapp vars 

syfte är att kunna ge svarsalternativ direkt till mottagaren som kan klicka ja, nej eller 

kanske.  

 

En liten analys utefter teorier kring de mindre partiernas alternativa vägar skulle kunna 

vara ett svar till varför just FI är det parti som använt eventinlägg anmärkningsvärt 

mycket (Gibson och McAllister 2014:541-542). Möjligen är det så att FI inte har samma 

möjligheter att skicka ut information om event via andra kanaler vilket gör att de 

använder de medel som finns via Facebook istället. Detta är dock endast en spekulation 

och bör inte ses som det enda möjliga svaret till mätningens resultat. 

 

Appropå storlek så kan vi också härleda vår forsknings resultat till de resultat som också 

visats i artiklarna av R. K. Gibson och I. McAllister (Gibson och McAllister 2014) samt 

A. O. Larsson (Larsson 2015) angående partiers storlek samt inflytande online kontra 

offline. S som med sina 133 platser i riksdagen (riksdagen.se ... /ledamoter-partier/ 

2016.07.26) har också visat sig ha stort inflytande med sina inlägg där deras de fått 

högst antal reaktioner i alla kategorier förutom vad gäller utformningstypen 

statusinlägg. Likaså kan vi dra lika slutsatser, som Larsson (2015), vad gäller FI som är 

ett parti med högt antal följare på Facebook och hög aktivitet inte har lyckats generera 

lika stor andel reaktioner som flera av partierna med både färre följare samt lägre 

aktivitet. Detta medför att den direkta relationen mellan utformningstyp och reaktioner 

här tydligt inte kan svara för anledningen till varför ett inlägg får spridning eller ej. 

Trots att Fi alltså har fler följare som kan se deras inlägg och dessutom är aktivare än S 

så har deras inlägg inte lett till samma grad av interaktion och spridbarhet. 

5.5 Kort slutsats 
Den grova bedömning vi kan göra utifrån våra mätningar och resultat är att 

utformningstyperna har fått olika mycket reaktioner i genomsnitt och i sin helhet samt i 

jämförandet mellan olika reaktionstyper. Med det skulle vi kunna påstå att 

utformningstypen har en direkt påverkan på vilken reaktionen blir. Dock är detta att 

hårddra våra resultat till sin ytterlighet eftersom att vi kan se avvikande tendenser när vi 

går närmare in på varje parti. Alla partier följer inte samma mönster som den generella 
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bedömningen vilket innebär att fler aspekter måste involveras i bedömningen av vad 

som är det mest strategiska valet för att uppnå målen med inlägget. Utformningstypens 

påverkan på reaktionen kan därför sägas vara i ett delvis förhållande där den påverkar 

till olika grad av engagemang, men som i många avseenden också kan sägas präglas av 

omständigheter kring partiet och dess storlek samt ideologi, innehållet i meddelandet 

och sammanhanget kommunikationen befinner sig i både på mediet men också i 

samhället och den politiska debatten.  
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6 Diskussion 
Om vi ser till Gibsons resonemang kring hur de mindre partiernas val att befinna sig på 

medieplattformar där yngre generationer befinner sig, likt Feministiskt initiativ (FI) är 

ett svenskt exempel på, skulle kunna fungera som en investering för kommande val 

(Gibson och McAllister 2014:543) öppnas diskussionen upp i ett annat ljus. Vad har det 

då för betydelse att FI fortfarande håller sig som största parti i följarantal på Facebook 

än idag (facebookskolan.se/statistik/ 2016.08.28)? Det är en fråga som vi inte kan svara 

på förrän idag blir historia, men vi öppnar redan nu upp för frågan och påpekar även 

dateringen av denna undersöknings valda tidsperiod som förhållt sig till ett valår likt 

inget annat tidigare (Strömbäck och Nord 2013:303). Två år har gått sedan dess och 

mycket har redan hänt.  

 

Interaktionen mellan politiska aktörer, medier och medborgare har enligt Lars Nord 

(Strömbäck och Nord 2013:319-320) alltid varit bytelsefull i förståelsen av valrörelsens 

villkor även om relationerna av olika anledningar förändras. Han menar att det finns 

mycket teorier om dramatiska förändringar för den politiska kommunikationen, men att 

utvecklingen snarare kan ses utifrån teorier av evolution än revolution. Detta tog vi 

också upp i avsnittet om medialogiken (1.3.2) som vi också vill återknyta till artikeln av 

Gibson och McAllister som undersökte teorier inom normalisation och equalisation hos 

politiska partier i Australien. I deras redogörelse påpekar de också att dessa begrepp inte 

behöver ses som varandras motsatser där de snarare lägger värde i att prata om olika 

faser av den tekniska utvecklingen, där partier med större resurser också kan satsa mer 

på en professionell kommunikation, medan de mindre partierna hittar de alternativa 

vägarna. Oavsett storlek så måste partiet ha förståelse för den logik som råder på mediet 

och så länge det finns en utveckling i detta så ser vi att det finns mycket kvar att 

undersöka. 

 

Om vi skulle göra liknande undersökning idag hade materialet sett annorlunda ut inte 

bara för att det utgör en annan tidsperiod, utan också för att Facebook har gjort en 

uppdatering vad gäller reaktionstyperna. Sanna Wolf-Watz utrycker sig såhär i en 

artikel på Resumé: 

 

“Efter sju år av ‘gilla’-symbolens monopol börjar nu nya 

reaktionssymboler rullas ut på webben och i mobilapparna på det sociala 



  
 

50 

nätverket. Framöver kommer du att kunna älska, skratta, imponeras och 

bli arg även på Facebook.” 

(resume.se 2016.08.28) 

 

Då användare av Facebook har efterfrågat en markör för att ‘ogilla’ eller på andra sätt 

reagera på inlägg har nu detta utvecklats till fem olika nya reaktioner. Hur kommer detta 

påverka den politiska debatten, då fler känslor kan inkluderas i den direkt verkande 

reaktionen som är lika lätt att använda som en gillamarkering? Debatten om 

klicktivismens oengagemang online får nu ett nytt perspektiv då den snabba reaktionen 

på ett inlägg får fler möjliga värden. I Facebooks egen förklaring till vad reaktionen kort 

innebär beskrivs att när ett inlägg gillas så visar användaren vad hen tycker om inlägget, 

men genom de nya reaktionerna så kan också känslorna uttryckas. Känslor inför olika 

politiska budskap kommer att ge följare och besökare större möjligheter att uttrycka mer 

än bara sitt stöd. Detta blir intressant att följa utvecklingen av och se vad det kommer 

bidra till i samtalen på den offentliga arenan. 

 

Många fler frågor väcks ju längre vi diskuterar. Detta tycker vi vittnar om att politisk 

kommunikation på sociala medier och utveckling mot en deltagarkultur är ämnen som 

närmast ser ut att vara bottenlös mark för forskningen. Mycket forskning har gjort på 

området, men så mycket mer kan upptäckas och vi hoppas att denna undersökning 

bidrar till att inspirera till mer nyfikenhet inom ämnet. 
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Bilagor 
Bilaga A - Netvizz 
Nedan beskrivs mer ingående den information som vi får fram genom att använda 

Netvizz. 
 

Netvizz hämtar information om: 
 

Type - vilket vi i denna forskning benämner som utformningstyp och innefattar fem 

olika typer av utformningar på inlägg man skapar på en Facebooksidas tidslinje. De 

olika utformningstyperna är foto (photo), video, status, länk (link), event. Vad de olika 

utformningstyperna innebär beskrivs mer ingående i Bilaga B, men kort kan vi förklara 

att skillnaden avgörs av vilket/vilka tekniska element som inlägget innehåller. 
 

By - vem som har skapat inlägget, denna information är dock oväsentlig i vår studie 

eftersom att vi bara kollar på de inlägg som partiet själva gjort och därför är det alltså 

alltid samma distributör. 
 

Post_message - den text som eventuellt är skriven i ett inlägg. 
 

Picture - länk till bild som eventuellt finns i inlägget. 
 

Full_picture - länk till orginalbilden som eventuellt är länkad i ett inlägg (har ofta ett 

större format än den bild som kan ses i inlägget). 
 

Link - direktlänk till den adress som eventuellt finns länkad i ett inlägg. 
 

Link_domain - länk till den domän som en eventuell länk är hämtad från (om partiet 

exempelvis har hämtat en artikel från DN vilken man kan se i kategorin före, så går 

denna länk till DN’s huvudsida) 
 

Post_published - tre olika kategorier för vilken tid och datum som inlägget publicerades. 
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Likes_count - utgör det totala antalet gillamarkeringar som eventuellt har gjorts på ett 

inlägg (en reaktionstyp). 
 

Gillamarkeringen innebär ett sätt att lätt förmedla att ett inlägg är 

intressant utan vidare kommentar/åsikt (facebook.com/help/, 15 augusti 

2016). Detta gör också att andra på Facebook kan se att en har gillat 

inlägget, en händelse publiceras på tidslinjen för den som gillat och 

inläggets distributör får en avisering om att inlägget har gillats av den 

personen. 
 

Comments_count - utgör det totala antalet kommentarer som eventuellt har gjorts på ett 

inlägg (en reaktionstyp). 
 

En kommentar innebär att en besökare eller följare till en sida skriver en 

kommentar på ett inlägg på sidan. Alla Facebooksidor är offentliga vilket 

gör att en kommentar på en sidas inlägg kan ses av alla som också kan 

visa sidan samt att komentaren också kan ses i nyhetsflöden på andra 

ställen av Facebook (facebook.com/help/, 15 augusti 2016). 
 

Shares - ugör det totala antalet direkta delningar som evetuellt har gjorts av ett inlägg 

(en reaktionstyp). 
 

En delning av ett inlägg från en sida innebär att följare eller besökare har 

delat vidare det inlägg som finns publicerat på en sida. Hen som valt att 

dela väljer också hur detta ska delas, antingen på den egna tidslinjen så att 

alla som följer den kan se inlägget, eller så delas inlägget på en till 

vederbörande facebookväns tidslinje, vilket alltså innebär att dennes 

följare kan se inlägget. Inlägg kan också delas direkt till en 

Facebookgrupp där alla gruppmedlemmar kan se inlägget eller annan sida 

som vederbörande hanterar. En delning kan också göras i ett privat 

meddelande och kan därför bara ses av de som är med i den 

konversationen. (facebook.com/help/, 15 augusti 2016) 
 

Engagement - utgör det totala antalet reaktioner som eventuellt genererats av ett inlägg, 

alltså de tre olika reaktionstypernas sammanlagda antal på ett inlägg (tre reaktionstyper 
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tillsammans). Observera att denna undersökning är gjord under en tidperiod innan 

Facebook gjorde sin uppdatering med fler reaktionstyper, där vi idag skulle kunna 

avläsa hjärtan, smilies och andra emoji-reaktioner. 
 

Post_id - Inläggets identifikationsnummer. 
 

Post_link - En dirketlänk till inlägget. 
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Bilaga B – Definition av utformningstyper 
Här förklarar vi vad de tekniska definitionerna innebär för varje utformningstyp.  
 

Status 

En status är en textbaserad inläggstyp som inte involverar bildelement. En status kan 

innehålla länkar och hashtags men till skillnad från länkbaserade inlägg skapas det inte 

en klickbar ruta när man väljer att skriva en status och utgör därför inte en lika stor del 

av inlägget. (Utformningen på en länk i ett inlägg på Facebook kan se lite olika ut, 

antingen så skrivs hela webbadressen ut och blir därmed blå och klickbar, eller så är den 

i form av en så kallad tagg, vilket innebär att ett namn blir blått  och klickbar till 

namnets vederbörande sida). Facebook som medie ger inga begränsningar vad gäller ett 

inläggs textlängd. Utformning av texten är marginell där endast, styckeindelningar, 

versaler eller gemener, användande av glyfer och emojis står för den visuella 

utformningen. Denna utformning utgör också en grund till de andra utformningstyperna 

som gör att samma möjligheter som finns här också finns till dem. 

 

 
 
Länk 

Länkbaserat inlägg innebär att det innehåller en länk som automatiskt skapas till en 

klickbar ruta i inlägget. Denna klickbara ruta har också en bild hämtad från den länkade 

sidan. 

(facebook.com/business/learn/ 2016.08.26). Så till skillnad från ett statusinlägg som 

bara går att utforma med text, så har ett länkbaserat inlägg en länk utformad på ett 

sådant sätt att den tar större uppmärksamhet i ett flöde då den fyller hela inläggets bredd 

samt har känslan av en klickbar knapp, ofta ett bildelement som är hämtat från länken, 

samt rubrik och en första mening/textrad från sidan vilket skapar en uppfattning om vad 

länken leder till. Ofta är detta länkar till tidiningsartiklar eller liknande. Detta är en 
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inläggstyp som väldigt tydligt ger mottagaren möjlighet till interaktion med innehållet, 

varpå också läsaren lätt lämnar inlägget. Detta kan vi också konstatera gör att inlägget i 

sig borde vara av sådan art att mottagaren inte reagerar utan klickar sig vidare direkt 

istället för att interagera med inlägget på Facebook. 

 

 
 
Eventinlägg 

Ett eventinlägg innehåller en länk till en annan eventsida på facebook samt en 

svarsknapp som gör det möjligt att klicka och interagera i inlägget, man behöver alltså 

inte klicka sig vidare för att ge ett svar. Eventinlägget har liknande karaktär som ett 

länkbaserat inlägg, men leder alltid till event skapat inom Facebook. Precis som hos de 

länkbaserade inläggen så kan denna typ av inlägg leda till att mottagaren väljer att 

klicka sig vidare till sidan istället för att reagera på själva inlägget. 
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Fotoinlägg 

Ett inlägg som kategoriseras som ett fotoinlägg måste innehålla en bild, som också kan 

vara inlagd i ett fotoalbum på partisidan. Denna bild eller de bilder som sätts i ett inlägg 

upptar hela inläggets bredd och är därför tydlig i flödet av olika inlägg 

(facebook.com/business/learn/ 2016.08.26). Bildens påverkan på en läsare och vad den i 

relation till en text gör beskriver vi i avsnittet 2.1.2 om den visuella kommunikationen i 

kapitel två. Dock kan vi kort säga att en bild innehåller flera olika tecken som talar med 

läsaren med i en direkthet jämfört med en text som tar längre tid att avkoda, men om 

den görs intressant genom överaskande delar så hålls gärna läsaren kvar en längre tid. 

 

 
Videoinlägg 

Ett inlägg som kategoriseras som ett videoinlägg måste innehålla en video, vilket är 

enda kriteriet. Denna video är ofta en länk från annan uppladdningssajt likt youtube. 

Likväl som en bild så skapar ett videoinlägg ett stort intresse hos mottagaren. Det den 

rörliga bilden har vilket inte stillbilden har är en större förmåga att berätta ett narrativ. 

Vi kan också redogöra för hur en video är ett multimodalt medium som unikt gentemot 

de andra utformningstyperna ger möjlighet att på verka fler sinnen med ljud, musik etc. 

Vi beskriver den multimodala kommunikationen närmare i avsnittet 2.1.2 om visuell 

kommunikation i kapitel två. 
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Bilaga C – Definitioner 
I denna bilaga beskriver vi kort vilka de politiska partierna är ideologiskt, när de 

bildades samt hur valutgången blev både för Riksdag och Europaparlament år 2014. Vi 

har också lagt till informationen om partiernas storlek på Facebook enligt det 

följarantal de har. Eftersom att antalet följare är växlande så kan vi inte utgå från ett 

antal under hela tidsperioden vi undersöker, partierna har både vuxit och sjunkit i 

följarantal från dag till dag. För oss är inte det exakta följarantalet direkt intressant för 

varje gång de publicerat ett inlägg utan vi anger här vilket följarantal partierna har vid 

tillfället den 14:e augusti 2014, alltså en månad före riksdagsvalet och två månader 

efter Europaparlamentsvalet. Partierna är redovisade i ordningen från flest antal 

följare till lägst antal följare på Facebook. 

 

Feministiskt initiativ  

Feministiskt initiativ är ett parti styrt som en ideell organisation sedan 2005 med en 

politik med utgångspunkt i en feministisk ideologi (feministisktinitiativ.se/om/ 

2016.08.28). I Riksdagvalet 2014 fick partiet 3,12 procent av väljarnas röster (val.se ... 

/slutresultat/val 2016.07.26) vilket innebär att de inte nådde fyraprocentspärren och 

kom därmed inte in i riksdagen (val.se ... /valsystemet/ 2016.07.26). Partiet passerade 

dock fyraprocentspärren i flera kommuner och fick där med mandat där. I 

Europaparlamentsvalet fick partiet 5,49 procent av väljarnas röster och därmed 1 

mandat i Europaparlamentet (feministisktinitiativ.se/valstugan/ 2016.07.26). 

 

Antalet följare på Facebook den 14:e augusti 2014 var 1,08,270 stycken (Larsson 

2015:4). 

 

Socialdemokraterna  

Socialdemokraterna bildades år 1889 och har sin rötter i socialismens ideologi 

(socialdemokraterna.se/Vart-parti/ 2016.07.26). I Riksdagsvalet 2014 fick partiet 31,01 

procent av väljarnas röster (val.se ... /slutresultat/val 2016.07.26) och med sina 133 

platser utgör dem det största partiet i Sveriges riksdag (riksdagen.se ... /ledamoter-

partier/ 2016.07.26). I Europaparlamentsvalet fick partiet 24,19 procent av väljarnas 

röster (val.se ... /slutresultat/E/) och därmed 5 mandat i Europaparlamentet 

(socialdemokraterna.se ... /EU/ 2016.07.26).  
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Antalet följare på Facebook den 14:e augusti 2014 var 79,866 stycken (Larsson 

2015:4). 

 

Miljöpartiet  

Miljöpartiet bildades 1981 (mp.se/om/ 2016.07.26) och grundar sig i en grön politisk 

ideologi (wikipedia.org ... /Milj%C3%B6partiet 2016.08.28). Efter riksdagsvalet 2014 

fick partiet 6,89 procent av väljarnas röster och (val.se ... /slutresultat/R/ 2016.07.26)) 

tilldelades 25 platser i riksdagen (riksdagen.se ... /ledamoter-partier/ 2016.07.26). I 

Europaparlamentsvalet fick partiet 15,41 procent av väljarnas röster (val.se ... 

/slutresultat/E/ 2016.07.26) vilket innebär att de besitter 4 mandat i Europaparlamentet 

(val.se ... /slutresultat/protokoll/ 2016.07.26).  

 

Antalet följare på Facebook den 14:e augusti 2014 var 45,295 stycken (Larsson 

2015:4). 

 
Vänsterpartiet 

Vänsterparitet bildades år 1917 (ne.se ... /vänsterpartiet 2016.07.26) och säger sig vara 

ett “socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund” (vansterpartiet.se/politik 

2016.07.26). I Riksdagsvalet 2014 fick partiet 5,75 procent av väljarnas röster (val.se ... 

/slutresultat/protokoll/ 2016.07.26) och därmed 21 mandat i Sveriges riksdag 

(riksdagen.se ... /ledamoter-partier/ 2016.07.26).  I Europaparlamentsvalet fick partiet 

6,30 procent av väljarnas röster (val.se ... /slutresultat/E/ 2016.07.26) och därmed 1 

mandat i Europaparlamentet. 

 

Antalet följare på Facebook den 14:e augusti 2014 var 40,456 stycken (Larsson 

2015:4). 

 

Moderaterna  

Moderaterna bildades 1904 (moderat.se 2016.07.26) och har sina rötter inom 

liberalkonservatismen (dn.se ... /moderaterna 2016.07.26). Efter riksdagsvalet 2014, 

fick partiet 23,33 procent av väljarnas stöd (val.se ... /slutresultat/protokoll/ 2016.07.26) 

tilldelades 87 platser i riksdagen (riksdagen.se ... /ledamoter-partier/ 2016.07.26) och är 

därmed Sveriges näst största parti. I Europaparlamentsvalet fick partiet 13,65 procent av 
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väljarnas röster (val.se ... /slutresultat/R 2016.07.26) vilket innebär att de besitter 3 

mandat i Europaparlamentet (val.se ... /slutresultat/protokoll/ 2016.07.26). 

 

Antalet följare på Facebook den 14:e augusti 2014 var 40,374 stycken (Larsson 

2015:4). 

 

Centerpartiet 

Centerpartiet bildades 1910 (centerpartiet.se ... /historia/ 2016.07.26) och har sina rötter 

inom konservatismen men sammanfattas också i ideologi kallad ekohumanismen – 

“bestående av ekologisk natursyn och humanistisk människosyn, och med 

decentralisering som det viktigaste medlet till förändring.” (ne.se ... /centerpartiet 

2016.07.26)  Efter riksdagsvalet 2014, fick partiet 6,11 procent av väljarnas röster 

(val.se ... /slutresultat/protokoll/ 2016.07.26) och tilldelades 22 platser i riksdagen 

(riksdagen.se ... /ledamoter-partier/ 2016.07.26). I EU valet fick partiet 6,49 procent av 

väljarnas röster (val.se ... /slutresultat/R 2016.07.26) vilket innebär att de besitter 1 

mandat i Europaparlamentet (val.se ... /slutresultat/protokoll/ 2016.07.26). 

 

Antalet följare på Facebook den 14:e augusti 2014 var 12,327 stycken (Larsson 

2015:4). 

 

Liberalerna  

Liberalerna bildades 1934 (folkpartiet.se/liberalismen/ 2016.07.26) och har sina rötter 

inom liberalismen (wikipedia.org ... /Liberalerna 2016.07.26). Efter riksdagsvalet 2014, 

fick partiet 5,42 procent av väljarnas stöd (val.se ... /slutresultat/protokoll/ 2016.07.26) 

tilldelades 19 platser i riksdagen (riksdagen.se ... /ledamoter-partier/ 2016.07.26). I 

Europaparlamentsvalet fick partiet 9,91 procent av väljarnas röster (val.se ... 

/slutresultat/R 2016.07.26) vilket innebär att de besitter 2 mandat i Europaparlamentet 

(val.se ... /slutresultat/protokoll/). 

 

Antalet följare på Facebook den 14:e augusti 2014 var 9,881 stycken (Larsson 2015:4). 

 

Kristdemokraterna  

Kristdemokraterna bildades 1964 (kristdemokraterna.se/Om-oss/ 2016.07.26) och har 

sina rötter inom kristdemokratin, där den kristna etiken är grundpelaren för deras 
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ideolog (dn.se ... /kristdemokraterna 2016.07.26). Efter riksdagsvalet 2014, fick partiet 

4,57 procent av väljarnas stöd (val.se ... /slutresultat/protokoll/ 2016.07.26) och 

tilldelades 16 platser i riksdagen (riksdagen.se ... /ledamoter-partier/ 2016.07.26). I 

Europaparlamentsvalet fick partiet 5,93 procent av väljarnas röster (val.se ... 

/slutresultat/R 2016.07.26) vilket innebär att de besitter 1 mandat i Europaparlamentet 

(val.se ... /slutresultat/protokoll/ 2016.07.26). 

 

Antalet följare på Facebook den 14:e augusti 2014 var 6,158 stycken (Larsson 2015:4). 

KD är inte verifierade av Facebook som offentligt parti på grund av att de inte uppnår 

kraven för att kunna verifieras som en äkta sida (facebook.com ... verifierad 

2016.08.28). 
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Bilaga D – Empiri hämtad genom Netvizz 
 

 
https://www.dropbox.com/sh/4kuw7hb13w8dj5v/AADZSSZqlCVIL-_1GEGPKzjYa?dl=0 
 
 
Mappen öppnas i Dropbox. 
 
Materialet är hämtat 2016.04.19 
 


