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Abstract:

Purpose:

The purpose of this study is to analyse how two Swedish political parties are using three 

different social media (facebook, twitter and youtube). The research is done to see in what 

way the usage is different, or in fact the two parties uses the social media in a similar way.

Method:

The analyse is written with a comparing analyse, done in quantitative model to be able to more 

easily work with the large material. Using this type of approach the material is becoming more 

workable and more easy to draw conclusions from.

Result: 

I found that after analysing the material I can see some difference in the usage of the social 

media. 

Moderaterna is using the media platforms more as a information wall where they can publish 

news articles written about their party.

While socialdemokraterna also uses their social media in that way they also use it more to 

communicate with the other users (receiver). 

They uses the interactivity on the social media in a different way. Socialdemokraterna offers 

more of a interactive communication, while moderaterna is making the user use the 

interactivity on the media itself, to find the information they are looking for.

Keywords: Social Media, Political Parties, Bourdieu, Field Theory, Political Communication

       Twittter, Facebook, Youtube
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Inledning
Jag har alltid haft ett intresse för politik och hur hela den politiska institutionen fungerar. Så 

när det var dags att välja ett ämne till min C-uppsats så var det ett ganska självklart val att 

försöka få med både mitt intresse för politiken och ämnet medie-och kommunikation.

Samspelet mellan det två är intressant, då vi idag har så många olika möjligheter att nå ut till 

vår publik. Många medier som vi har idag fanns inte för 20-30 år sedan, och det skapar 

mängder med nya möjligheter.

Hur fungerar politiska partier i den nya informationsåldern som vi lever i, med internet som tar 

bort de gamla tidsaspekterna som tidigare begränsat vår kommunikation Idag kan vi 

kommunicera med varandra direkt på ett sätt som inte var möjligt tidigare. Ett telefonsamtal 

mellan två personer är en sak men en dialog mellan hundratals eller tusentals personer direkt 

utan fördröjning är en helt annan.

Denna masskommunikation har tidigare varit en sak för de stora medierna, som har fungerat 

som forum och plattformar för kommunikation för politiker och kända personer. Men den är 

idag tillgänglig för alla människor med tillgång till en dator eller en smartphone.

Jag vill i den här uppsatsen undersöka hur olika partier väljer att använda de sociala medierna 

som finns tillgängliga. Undersöka de skillnader som finns i användningen när man studerar det 

olika partierna mot varandra, och även se vilka likheter som finns.

Syfte
Så hur ser kommunikationen ut idag mellan politiska partier och väljarna när de inte behöver 

använda de gamla kanalerna för att nå ut till den stora massan?

Det är de som jag vill studera med den här undersökningen, hur kommunikationen ser ut för 

politiska partier som har upprättat sina egna kanaler på det sociala medierna.

Youtube-kanaler fungerar som en plattform för intervjuer och reklam för det egna partiet. 

Facebook fungerar som ett forum för diskussion och reflektion av händelser.

Medan Twitter är en plattform för snabba tankar och kommentarer av aktuella händelser.

Syftet är alltså för att klargöra för hur användandet av sociala medier kan se ut när man 

använder en  utgångspunkt från de politiska partierna.
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Metod och frågeställning
De konkreta frågeställningarna som jag vill besvara är:

1. Hur interaktiva är partierna på sina sociala medier?

2. Vilken typ av material läggs upp på de respektive sociala medierna? Hur spelar 

materialet med gränserna mellan det politiska fältet och det journalistiska 

fältet?

3. Vilka är de klara skillnaderna mellan Socialdemokraterna och Moderaternas 

användning av de utvalda sociala medierna. 

Metoden jag kommer att använda mig av är en jämförande analys, gjord på en kvantitativ 

innehållsanalys där materialet är taget från det officiella kanalerna/kontona på det sociala 

medierna. 

Jag vill använda mig av den kvantitativa innehållsanalysen då den lämpar sig bra när man ska 

analysera ett stort material.1 

Den kvantitativa metoden har sin historia i det tidiga 1900-talets USA, och den togs fram för 

att kunna hantera och sammanställa fortlöpande statistik på ett enklare sätt än tidigare.

Den har varit fokuserad på massmediers innehåll, men jag anser att den även fungerar på det 

material som jag har valt att använda. Jag som studerar innehållet på sociala medier ska 

kunna använda den här metoden på ett liknande sätt då jag studerar det materialet som jag 

skulle ha studerat från massmedier, så som tidningar. 

När denna analys ska genomföras så är det viktigt att fyra punkter framställs som 

grundläggande när det kommer till att göra en korrekt analys av det insamlade materialet.

Den första punkten är objektivitet; det är viktigt att vara oberoende när man gör analysen och 

jag anser att jag har gjort mitt urval och avgränsning på ett sätt så att jag kan hävda min 

neutralitet i den här undersökningen.

Andra punkten är systematik; att analysen ska vara väl definierat när det kommer till 

tillvägagångssättet.

Tredje punkten är kvantitet; vilket innebär att materialet ska kunna bestämmas i statistik 

samband.

Och den sista punkten är Manifest; man kan säga som en sammanfattning att det handlar om 

att vara så tydlig som möjligt gällande vad man försöker åstadkomma så att subjektivitet kan 

1 Ekström, Larsson s.119
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undvikas.2

Jag kommer att försöka använda mig av en forskningsprocess som kan sammanfattas i 6 

punkter, det finns listade i boken ”Metoder i kommunikationsvetenskap”.3 De är som följer; 

1. Definiera forskningsproblemet.

2. Definiera urvalet.

3. Definiera variabler och variabelvärden.

4. Konstruera ett kodschema.

5. Koda.

6. Validera och analysera data. 

Det sätt som jag kommer att använda mig av när jag gör min undersökning är; först att 

studera de politiska partiernas olika konton/kanaler på de sociala medierna. Det handlar om 

att samla in data utefter mina frågeställningar.

Sedan så kommer jag sammanställa ett resultat av materialet i både statistik form och 

textform för att ge en generell bild av vad jag har kommit fram till.

För att sedan avsluta med en diskussion som bygger mycket på mina egna tankar och idéer 

kring användandet av sociala medier med ett perspektiv på politiken. 

De svagheter som finns inom denna metodiken är att man kan kritisera den för att den har ett 

förenklande angreppssätt men även att den kan vara för generaliserade i sitt hanterande av 

materialet.4 Den skapar inte resultat som riktigt går in på djupet utan behandlar mer saker på 

ett generaliserade sätt där man ser på det större perspektivet. Just det problemet, att den inte 

går in på djupet av materialet påverkar inte min undersökning nämnvärt då målet är att 

studera det stora materialet och inte göra en kvalitativ innehållsanalys eller retorisk analys. 

2 Ekström, Larsson s122
3 Ekström, Larsson s.127
4 Ekström, Larsson s.121
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Material
När det kommer till material så kommer jag använda mig material som finns på det olika 

partiernas youtubekanaler, twitter och facebooksidor.

De partier som jag kommer att studera är socialdemokraterna och moderaterna. Jag har valt 

dessa på grund av deras betydelse för respektive koalition av partier. Moderaterna som största 

parti för den sittande alliansen, och socialdemokraterna som största parti inom oppositionen. 

Jag förklarar närmare om urvalet inom delen avgränsning. 

De sociala medierna som jag kommer att använda mig av i min studie är youtube, vilket är en 

stor hemsida för egenproducerade videos. Hemsidan är uppbyggd kring kanaler, där ett parti 

kan ha en egen kanal och publicera sina egna reklamer, intervjuer och tal.

Jag kommer också att använda mig facebook och partiernas egna sidor, där de kan 

kommunicera fritt med de personer som väljer att posta på deras ”wall”. Även på den här sidan 

så finns det stora möjligheter att publicera videos, dokument och foton.

Det tredje sociala mediet som jag kommer att använda mig av när jag gör den här studien är 

twitter, vilket är ett lite annorlunda media om man jämför mot de andra två. Twitter fungerar 

efter principen att du har ett begränsat antal tecken som du kan göra uppdateringar med. Så 

vad du skriver ska vara kort och koncist. Det blir intressant att undersöka hur partier använder 

ett sådant begränsat media för att kommunicera med sina potentiella väljare.

Just att partierna har direkt kontakt med de som läser eller tittar på de videos som finns 

upplagda är intressant för min undersökning. Det är helt revolutionerande att man kan föra 

dialogen med väljare 24 timmar om dygnet, varje dag i veckan. Man är inte längre bunden till 

officiella partimöten och andra samlingar för att få de direkta kontakten mellan medlemmarna i 

partiet och de som är intresserade av partiets politik. 

Jag har valt dessa tre sociala medier att använda mig av i min studie på grund av att det är de 

största och det borde vara de som partierna väljer att använda. Det finns flera sociala medier 

där ute, så klart. Som google+, reddit och myspace, men det är sidor som inte har samma 

genomslagskraft som de tre jag har valt ut. Så valet är gjort på grund av hemsidornas storlek 

och användarantal.

Det som är intressant med sociala medier är också att användandet och vilka sidor som är 

populära går i vågor. Hade den här undersökningen gjorts för 10 år sedan så hade myspace 

troligen varit den dominerande sidan men idag är den mycket mindre använd, och vi har sett 

flertalet andra stora sociala medier tappa stora nummer av användare och många har varit 

tvungen att stänga ner eller säljas vidare om omstruktureras. 
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Jag kommer senare i uppsatsen gå in närmare på det olika sociala medierna som jag har valt. 

Detta för att ge en djupare förståelse i hur det fungerar och vad som skiljer dem från 

varandra.

Avgränsning
Min avgränsning till det utvalda partierna har jag gjort på den grund att innefatta flera partier 

skulle ta upp mer tid än som finns tillgänglig under den här uppsatstiden. I alla fall med tanke 

på kvalitén och djupet som jag eftersträvar att åstadkomma när det kommer till resultatet.

Valet av just socialdemokraterna och moderaterna som analysobjekt grundar sig i att jag 

uppfattar dessa två som bra motpoler inom den politiska sfären.

Båda partierna är det två största partierna inom sin koalition av partier, socialdemokraterna för 

vänsterblocket och oppositionen. Medan moderaterna är det största partiet inom den 

nuvarande sittande regeringen (alliansen 2012). Det är med det i åtanke som jag har valt att 

avgränsa mig till just dessa två partier och inte innefatta några flera.

Avgränsning gällande de sociala medier som jag hade planerat att använda mig av har jag 

gjort utifrån den tanke att använda för många och ”okända” kommer få den negativa effekten 

att partierna inte officiellt använder just dessa sociala medier, och då så blir undersökningen 

inte genomförbar.

Valet av just facebook, youtube och twitter grundar sig i som jag nämnt tidigare, i det faktum 

att det just nu är det största och mest använda. Undersökningen kommer att innehålla officiellt 

material från partierna. Personliga bloggar och personliga youtubekanaler är inte tänkta att 

analyseras utan det primära målet är det officiella kanalerna och kontona på dessa hemsidor.  

Jag kommer senare under bakgrund-kapitlet att gå in närmare på de specifika medierna och 

förklara deras historia, speciella egenskaper och hur de kan användas av företag, offentliga 

personer, och politiska partier att marknadsföra sig själva.

Den tidsavgränsning som jag hade planerat är den generella användningen av medierna sen 

årsskiftet (2012) till och med 1 maj. Detta val är gjort på grund av min egen syn på 

tidsaspekten men även att jag ämnar att studera en så pass lång tid att jag kan göra vissa 

slutsatser utifrån mina studier.   
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Disposition 
Uppsatsen kommer att vara uppbyggd på ett följande sätt;

Första delen kommer att vara en inledning där jag lägger fram syftet, frågeställningar, metoder 

och material, den grundläggande basen för den här uppsatsen.

Sedan så kommer jag att utveckla och förklara de teorier som jag har valt att använda mig av 

för att utföra den här analysen av de två politiska partiernas sociala medier-användning.

Bakgrundsavsnittet kommer att ge en djupare inblick i de tre utvalda sociala medierna. Jag 

kommer att förklara deras historia allmän fakta och vad som gör just dessa sidor lämpar sig 

för partier att använda. Samt försöka förklara varför just dessa har blivit så pass erkända som 

kulturella milstolpar i vårat samhälle. 

Efter bakgrunden så kommer jag att skriva analysen av det två partierna och hur de använder 

medierna. Det kommer att baseras först och främst på en kvantitativ analys av deras specifika 

sidor, hur det används, vad som läggs upp och vilken frekvens som material läggs upp.

Resultat-delen kommer att innehålla de sammanlagda delarna av de båda undersökningarna, 

och sedan efter det så kommer min egen diskussion och analys där jag lägger in egna 

reflektioner i hur användandet ser ut mellan de två olika partierna.

Teorier om Bourdieus politiska och journalistiska fält
Jag använder mig av Bourdieus teorier om de journalistiska och politiska fälten och hur de 

samspelar med varandra. Detta för att de sociala medierna som jag kommer att undersöka 

suddar ut de gamla gränserna för vad journalistik är. I dag så arbetar politiska partier mycket 

med att sända ut sin egen information. Man har kanaler på youtube där man kan lägga upp 

material som annars skulle sändas på tv och nyhetsprogram till exempel. 

Fältteorins bakgrund
Det sociala fältet, journalistiska fältet och det politiska fältet; dessa är de fält som Bourdieu 

väljer att fokusera på när han förklarar sin fältteori.5 En teori om hur våra olika sfärer i 

samhället fungerar och hänger samman med varandra.

Ett fält kan beskrivas som ett mikrokosmos, där aktörerna inom ett område konkurrerar och 

5 Benson, Neveu s.29
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agerar med varandra. På en kväll för ett politiskt val så kan man se alla de ovanstående fälten 

interagera med varandra i form av personerna som representerar de olika fälten.

Vi har politiker som blir intervjuade av journalister, alltså det politiska fältet som interagerar 

med det journalistiska fältet.6

De olika fälten agerar utifrån sina egna värderingar om vad som ger högt socialt och 

ekonomiskt kapital. För att förklara närmare så ger det hög kulturell status att leverera 

nyheter av hög kvalitet och använda språket för att skapa sin egen identitet. Det ger hög 

kulturell status, och när du får hög kulturell status så säljs det mer tidningar och 

reklamintäkterna blir högre vilket skapar ett högre ekonomiskt värde.

Det är ett exempel på vad som är ekonomiskt och kulturellt värdefullt inom det journalistiska 

fältet. Vad som är och ger kulturell status eller ekonomiskt värde skiljer sig mellan det olika 

fälten, vilket just är en grundidé bakom hela Bourdieus fältteori.

Det politiska fältet skiljer sig från de journalistiska fältet för att det agerar utefter andra 

spelregler. Inom den parlamentariska världen så sker en social reflektion av hur världen ser ut 

utanför. Detta gör att spelreglerna är annorlunda gentemot det journalistiska fältet som 

fungerar utifrån den premiss att den ska reflektera och granska de utomstående fälten. Det 

politiska fältet består av folkvalda personer som är representanter för väljarna, vilket medför 

specifika ansvar och motivation för personerna inom fältet. 7

Min användning av fältteorin
Det som jag finner intressant i Bourdieus teori om de olika fälten som vi agerar inom, är hur 

de samspelar med varandra. Hur journalister agerar gentemot andra fält och mot grupper 

inom det egna fältet. Det journalistiska fältet har en uppgift att granska det politiska fältet 

men hur fungerar det egentligen när man utgår från olika premisser just på grund av det olika 

fält man befinner sig inom utifrån?

Journalister har ett ständigt dilemma inom sitt arbete. Det handlar om att den etiska koden 

inom det journalistiska fältet inte alltid går i hand med en annan viktig faktor, att vara 

vinstdrivande.

För vad som kan anses vara god journalistik behöver nödvändigtvis inte vara vinstdrivande.8

Just den tanken är viktig för mig när jag studerar hur de politiska partierna producerar 

6 Benson, Neveu s.31
7 Benson, Neveu s.33
8 Benson, Neveu s.51
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material för sin medier. Samspelar materialet med tanken på ”sensationsnyheter” och 

tabloidpressen som är det stora ekonomiska vinnarna i dagens medieklimat?

Jag skulle vilja sammanfatta min tankar kring hur jag vill använda Bourdieus i några punkter 

som jag anser fungerar bra att applicera på min egen undersökning;

Bourdieus teorier om fälten bygger på att man agerar i sin vardag utifrån de fält man tillhör. 

Att aktörer inom det journalistiska fältet interagerar med politiken utifrån ett visst perspektiv.

Jag skulle i min undersökning vilja lyfta fram hur politiska partier använder sig av mediala 

tjänster för att främja sin opinionsbildning, då det traditionellt sätt har varit journalistikens roll 

att främja och granska det politiska budskapet. På vilket sätt agerar partierna som medlemmar 

av massmedierna? Eller reflekterar de bara en redan existerande medievärld. 

Jag anser också att granska materialet som är upplagt, och studera hur vida det går över det 

satta gränserna för vad politiken och journalistiken borde göra.

Ett exempel på detta, om man använder ett av de medier som jag valt ut är om det lades upp 

en stor del reklamfilmer på partiernas youtubekanal. Det skulle i teorin anspela att aktörer 

inom det politiska fältet själva agerar inom det journalistiska fältet. Med sina utgångspunkter 

från politiken och inte den potentiellt granskande journalistiken.

Samspelet mellan det politiska och journalistiska fältet är intressant för mig att ha i åtanke när 

jag ska studera hur socialdemokraterna och moderaterna använder sig av sociala medier.

Medier som använder sig av interaktivt material som tidigare varit tillgängligt för det 

journalistiska fältet att använda.

Nu kan de politiska partierna själva producera intervjuer, reklamfilmer och annat material som 

annars hade varit tvunget att visas på tv-kanaler eller i tidningar.

Kritik mot fältteorin
Man kan kritisera fältteorin genom att anklaga den för att medvetet skapa ”konflikter” mellan 

de olika aktörerna även om sanningen inte må vara så generell.9

Det journalistiska fältet har en utgångspunkt att de måste granska och kritisera den politiska 

sfären.

Den ser det som sin skyldighet att granska makten men är samtidigt beroende av politiken och 

de händelser som det skapar för att kunna bedriva sin verksamhet.

En annan teorikritik som rör Bourdieus fältteorier är att det inte rör just ämnet med internet 

och andra nya medier, utan riktar sig mer till äldre medier så som TV, radio och tidningar.10

9 Lewinkurt s.5
10 Benson, Neveu s.8
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Politisk kommunikation som teori
Dagens samhällsklimat kräver ett nytt sätt att arbeta för politiska partier när det kommer till 

att marknadsföra och interagera med sina potentiella väljare. Det handlar om ett nytt sätt av 

opinionsbildning.11

Just kommunikationen mellan politiker och väljare är mycket direkt, och är oberoende av val 

och kampanjer för att kunna genomföras på en större skala.

Idag så är det möjligt att bedriva en valstuga på sin blogg eller twitter för att nå ut till 

väljarna. Man behöver inte förlita sig helt på de gamla massmedierna som förut har haft ett 

slags maktutövande gentemot de som vill använda dem. Medier vill gärna påpeka att de 

granskar makten, men det är själva en del av maktutövandet.12

Den politiska kommunikationen agerar med olika mål inom olika arenor utifrån vad de vill 

åstadkomma. Väljararenan bygger på målet att maximera antalet väljare över allt annat, 

medan den interna arenan bygger på premissen att skapa en samhörighet mellan det interna 

medlemmarna av partiet. På den parlamentariska arenan så är det den faktiska politiska 

makten som står i fokus och avslutningsvis så finns det mediearenan som bygger på att skapa 

så mycket positiv uppmärksamhet för partiet som möjligt.13

Vad sociala medier gör för opinionsbyggandet är att den ofta riktar sig till den som redan är 

politiskt intresserad på ett eller annat plan. Så på ett sätt så kan man argumentera för att 

partier på internet inte skapar politiskt intresserade medborgare, utan bara stimulerar det som 

redan är aktiva med sin medverkan på det sociala medierna.14 

Interaktivitet vs. interaktion
Så hur sociala är egentligen de sociala medierna som jag använder mig av i min undersökning?

Interaktivitet har fler sidor än man antar vid första tanken om innebörden av ordet, vi tänker 

att när vi väljer vilken del av medierna vi vill använda oss av så gör vi en interaktion. Det 

stämmer. Det är en interaktion med mediet när vi till exempel väljer till en speciell funktion på 

en dvd-film. Eller när vi navigerar oss på en tidnings webbsida för att komma fram till det vi är 

intresserade av.15

Men är det så enkelt att definiera interaktivitet med medierna? Nej, så klart finns det flera 

11 Bengtsson s.10
12 Paletz s.10
13 Strömbäck s.226
14 Strömbäck s.236
15 Ekström, Kroon s.87
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dimensioner till vad interaktionen egentligen är och på vilken nivå den sker. För 

kommunikation är svårt att studera, i alla fall effekterna mellan sändare och mottagare.16 

Skillnaden på interaktionen kan vara en hemsida där man kan välja på vilken typ av 

information man vill ta del av, så som sport, nyheter eller kultur. Men den typen av interaktion 

skiljer sig från andra, då den egentligen är en interaktion mellan medieproducenterna och det 

innehåll som de väljer att göra tillgängligt och användaren som genom sina val tar del av den.

Svenska partiers hemsidor fungerar främst som en plattform där de kan marknadsföra sig 

själva och bedriva kampanjer.17 Men de fungerar inte som en plattform för dialog mellan 

politiker och väljare, utan den fungerar som en informationsplattform där innehållet kommer 

”uppifrån och ner”. Även om materialet gör interaktion möjlig så är det den tekniska 

interaktionen som används och inte interaktionen mellan personer i dialogform.18

Politisk kommunikation i medier
Vad politisk kommunikation i grunden handlar om är hur aktörer inom det politiska fältet, 

medieaktörer och medborgare samspelar med varandra.19

Det innefattar politiker, journalister och ”vanliga” medborgare som använder sig av varandra 

för att kunna utföra de roller de har i samhället utifrån sina bakgrunder

Politiker är beroende av det journalistiska fältet för att nå ut till den stora allmänheten och 

göra folk upplysta om sina idéer. Och samtidigt så ser journalisterna det som en av sina  roller 

att granska den politiska makten.20 

Konkurrensen mellan aktörerna inom politiken och mellan medieaktörerna är också en del av 

den politiska kommunikationen. Om man tar en valrörelse som exempel så uppstår det många 

konkurrenssituationer där de politiska aktörerna vill få ut sina åsikter och påverka medierna 

att rapportera om just dem. De båda är beroende av varandra för att kunna bedriva sina 

verksamheter. 

Men även mellan medieaktörerna så uppstår det konkurrenssituationer där man letar efter ny 

16 Bengtsson s.13
17 Ekström, Kroon s.91
18 Ekström, Kroon s.92
19 Nord, Strömbäck s.10
20 Nord, Strömbäck s.11
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information och exklusiva händelser att skriva om21.

Just den här relationen och spelet mellan medieaktörerna och aktörerna inom de politiska 

fältet är det jag vill använda mig av när jag gör min egen studie. Hur politiska aktörer 

använder medier för att nå ut till sina väljare utan att använda sig av aktörerna inom det 

journalistiska fältet. 

Men att tro att aktörerna bara är bundna till interaktion och kommunikation inom sitt 

respektive område, politiker interagerar bara med politiker, journalister bara med andra 

journalister och medborgare bara med andra medborgare är så klart inte sanningen.

Alla aktörer inom de olika områdena har möjligheten att  interagera med representanter från 

de andra sfärerna, detta bidrar till att skapa opinionsbildning och den demokrati som vi 

eftersträvar.

Sociala medier skapar en ny möjlighet som opinionsbildning som tidigare inte varit möjlig. För 

interaktionen som sociala medier erbjuder är något helt unikt. 

Min användning av politisk kommunikation
I överstående kapitel så har jag gjort ett försök att förklara närmare på hur interaktionen kan 

se ut och hur den kan appliceras på sociala medier.

I den här delen så vill jag förklara närmare på vilka delar jag vill använda mig av specifikt i 

min egen undersökning.

Jag har valt ut facebook, twitter och youtube som de sociala medier jag ska ska använda mig 

av. Medier som har en grund på mycket stor interaktion mellan sändare och mottagare.

Vissa av medierna främjar större interaktion medan vissa mer fungerar som plattformar där 

man publicerar information.

Men hur interaktivt är egentligen de politiska partierna på sina sociala medier, som i sig bygger 

på en hög interaktion och utbyte mellan sändare och mottagare? Vad skiljer innehållet som 

politiska partier lägger upp på de sociala medierna från de innehåll som skulle finnas på en 

nyhetstidning/kanal?22

En av de punkter jag vill trycka extra på är det faktum att man kan definiera politisk 

21 Nord, Strömbäck s.12
22 Ekström, Kroon s.88
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kommunikation uppgift att presentera samma material genom olika kanaler.23 I mitt fall 

kommer dessa kanaler att var just de sociala medierna. Men de kan också vara vanliga medier, 

andra hemsidor eller valstugor och politiska möten. Sociala medier är inte något som används 

av alla, det är oftast yngre personer som vänder sig till dessa medier. Medan äldre personer 

fortfarande använder tidningar, radio och tv som sin främsta informationskällor.24 Detta medför 

att målgruppen inte är densamma och därför måste också materialet ändras för att passa den 

specifika målgruppen.

Det är också här som jag vill anknyta teorierna om Bourdieus fält och politisk kommunikation, 

jag anser att det har gemensamma drag när man studerar samspelet mellan journalistik och 

politik.

De sociala medierna låter politiska partier marknadsföra sig själva till en större utsträckning, 

men är materialet mer åt det journalistiska hållet eller erbjuder det en interaktion mellan 

politiken och väljarna?

Även nöjesaspekten gör gränsen mellan det politiska fältet och det journalistiska fältet 

suddigare, då det har varit så att nöjet har varit för tv och tidningar att skapa, medan politiken 

har haft andra mål att uppfylla.

Nu när partierna själva blir medieskapare så kommer även nya utmaningar, att skapa material 

som tidigare varit journalisters jobb bidrar till att de gamla normerna för vad politiska partier 

ska göra förändras. Olika plattformar kräver olika sorters material beroende på målgruppen, 

för att få ut optimal effekt av medierna. 

Så för att sammanfatta de kärnpunkter som jag vill använda mig av när jag studerar de två 

partierna: 

– Begreppet interaktion och interaktivitet kan användas på ett par olika sätt när man arbetar 

med tekniska medier på internet. Man kan antingen skapa en interaktivitet mellan sändaren 

och mottagaren för att få en dialog mellan de två. Man kan även fokusera på att ge en 

interaktion till mottagaren, genom att låta den utföra och söka efter det innehåll som den 

personen vill ha.

-Hur medialiserade är socialdemokraterna och moderaterna när de använder sig av sociala 

medier?

Är materialet som läggs upp, färdigklippt och skuret mediematerial som är skräddarsytt för 

den tänkta målgruppen? Eller är materialet bara en spegling av det redan existerande 

mediematerialet som producerats av aktörer inom massmedierna. Med detta i åtanke så 

23 Bengtsson s.14
24 Bengtsson s.10
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kommer jag studera de sociala medierna och dess innehåll.

Teorikritik
De kritiska tankarna som kommer upp när man diskuterar interaktivitet och interaktion inom 

medierna är att man möjligen ger dem för okritisk betydelse. Har det någon betydelse 

egentligen?

Har man det pessimistiska synsättet så anser man att man egentligen inte kan dra några 

slutsatser gällande den effekt som interaktionen har.25

Eftersom inte tillräckligt med studier har gjorts inom ämnet, i alla fall när det kommer till 

sociala medier och hur det kan användas för politiska syften och som opinionsbildare. 

Och att påstå att man kan sammanfatta politisk kommunikation med bara ett par ord är att ta 

sig vatten över huvudet.26 Den är dynamisk och föränderlig, vilket gör den väldigt 

svårförklarade.

25 Ekström, Kroon s.88s
26 Strömbäck s.136
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Bakgrund
I detta avsnitt kommer det ges en överblick över det sociala medierna som kommer att 

användas i undersökningen.

Det kommer även att förklara en bakgrund till sociala medier i stort.

Sociala medier, en överblick
I och med internets framväxt och hur det har tagit sig in i våra vardagliga liv snabbare och 

enklare än någonsin så är sociala medier det naturliga steget i den utvecklingen.

Idag i västvärlden lever den större delen av befolkningen med tillgång till internet genom 

datorer, läsplattor och telefoner och med en sådan utveckling så har sociala medier fått sin 

guldålder.

Och när vi kan ta med oss tillgängligheten med oss var vi än är, så blir sociala medier en del av 

vår vardag.27 Vi använder dem för att hålla kontakten med vänner som vi annars skulle ha 

ringt eller smsat, eller glömt bort helt. Twitter kan användas för att hålla koll på de stora 

stjärnorna som annars hade haft sitt forum på tv-program eller nöjestidningar.

Politiska partier kan idag skapa sina egna nyhetsinslag i videoform och publicera på medier 

som är tillgängliga dygnet runt för personer att se. De behöver inte förlita sig helt på tv-

kanaler att producera nyhetsinslag och intervjuer åt dem.

Detta skapar många möjligheter men också många frågor kring hur effektivt sociala medier 

egentligen är, och hur samspelet mellan politik och journalistik ser ut just nu. 

Det som är intressant idag är hur vissa sociala medier har nått en sådan hög kulturell status, 

förut har det funnits många sociala medier men det var enligt egen erfarenhet en större 

rullians på vilka som användes och vilka som var populära.

Idag har ett par flutit upp till toppen och just fått det officiella erkännandet av kulturellt högt 

uppsatta personer och officiella organisationer. Vilket i sig medför att dessa få medier blir det 

ända använda och det blir svårare för mindre medier att konkurrera med det större. Dessa får 

kulturellt värde genom att nämnas på tv-program och långfilmer. Men sociala medier kommer 

och går i och med att tekniken förändras. Vad som används idag behöver inte användas om 1 

år.28

27 Stakston s.20
28 Stakston s.20
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Facebook29

I slutet av december 2011 hade facebook 845 miljoner användare och fanns tillgängligt på 

över 70 språk. Man kan inte annat än säga att facebook har haft en revolutionerande effekt på 

sociala medier.

Facebook har tagit ett koncept som har funnit tidigare i många former, i Sverige har vi haft 

hemsidor med liknande funktioner. Så som lunarstorm vilket var väldigt populärt i början på 

2000-talet. Även mer internationella myspace som fortfarande har en viss genomslagskraft 

bygger på samma tanke som facebook men det finns också väldigt stora skillnader.

Facebook har tagit de sociala medierna och personifierat dem. Förut har användarna agerat 

bakom användarnamn, en anonymitet som inte fungerar på samma sätt på facebook.30

Just tanken att du använder ditt riktiga namn, kopplar samman dig med dina riktiga vänner. 

Delar foton och videos på dig själv, gör ”in checkningar” och ”taggar”  varandra. Gör att 

gränserna mellan den riktiga världen och den på nätet suddas ut. 

Twitter
Med över 500 miljoner registrerade användare så skulle man kunna jämföra twitters avtryck 

med de allra största internettjänsterna som finns.

Till skillnad från facebook som man gärna jämför med så fungerar twitter efter helt andra 

regler.

Tanken bakom twitter är att man gör så kallade ”tweets” vilket är korta statusuppdateringar 

med ett begränsat antal tecken.

Twitter har blivit ett väldigt använt medium bland kändisar och personer som Aston Kutcher, 

Steven Fry har miljoner följare på sina twittersidor.

Även tv-program brukar använda twitter för att skapa en direkt dialog med sina tittare om 

speciella ämnen. Detta gör att twitter får en kulturellt hög status då erkända kanaler och 

program använder denna tjänst för att skapa en debatt kring det aktuella programmet.31

Just det komprimerade formatet gör att det lämpar sig väldigt bra just för sådana tjänster, 

som ”live-feed” om program. 

29 Faktan framtagen från http://newsroom.fb.com/
30 Stakston s.56
31 Stakston s.70
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Youtube
Youtube är till skillnad från de andra två medierna som jag använder mig i min undersökning 

en sida som bygger exklusivt på filmklipp som basen på sin hemsida. Det finns plats för 

kommentarer till klippen men det är klippen i sig som står i fokus.

Tanken på en hemsida där alla kan skapa kanaler och lägga upp sina egna videoklipp är inte 

exklusivt för youtube men det var de som på riktigt gjorde det användarvänligt och när sidan 

på riktigt slog igenom så blev det i princip den ända använda sidan för att  lägga upp 

videoklipp.32 Antalet videos tillgängliga skapar en cirkel där man inte behöver leta någon 

annanstans vilket ger Youtube ett övertag mot liknade tjänster. Även det faktum att många 

officiella organisationer, tv-kanaler, tidningar och politiska partier marknadsför sig på youtube 

visar att det är ett erkänt medium.  

Min studie av det politiska partierna
Jag har valt att dela upp mitt resultat i två delar, den första består av min sammanställning av 

de två partiernas användning av sociala medier. Uppdelade över twitter, facebook och youtube.

Efter det så finns det ett sammanslaget resultat över vad jag har kommit fram till gällande 

deras användning och hur det hänger samman med mina frågeställningar och teorier. 

Den här uppdelningen är gjord för att lättare kunna arbeta med materialet och sedan kunna 

göra slutsatser. 

Min insamling av data gällande vilket material som läggs upp på de sociala medierna kommer 

att gå till på följande sätt; 

Jag har beslutat att dela in det upplagda materialet i olika grupper, dessa grupper kan variera 

beroende på att de sociala medierna inte är uppbyggda kring samma tjänster. För att visa ett 

exempel så kommer twitter vara indelade i följande grupper; Information, kommentarer, bilder, 

citat och länkar. Detta för att ge en övergripande bild över materialet, utan att gå in för nära 

på detaljer. 

Och utifrån de material som finns tillgängligt så kommer jag sammanställa statistisk data för 

att kunna ge en generell bild utifrån mina frågeställningar. 

32 Stakston s.63
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Socialdemokraterna
Här som följer är min sammanställning av socialdemokraternas användning av de tre utvalda 

sociala medierna.

Sammanställningen kommer att först att visas med diagram och en statistisk bakgrund för att 

lättare ge en överblick av det annars relativt stora materialet som finns tillgängligt.

Att analysera varje tweet eller statusuppdatering på facebook skulle kräva större tid än som 

finns tillgängligt. Så en statistisk överblick och sedan en kommentar kommer att vara den 

föredragna metoden, att kvantitativt analysera den insamlade data.  

 

Twitter
Problemet som kan uppstå när man vill studera twitter och användningen av det är att det inte 

är ett låst format i tanken att man bara kan lägga upp ett innehåll åt gången.

Ett tweet som det kallas kan innehålla flera typer av information, bilder eller bara 

kommentarer. Därför blir fastställandet av data mer komplext än andra medier.

När jag studerade socialdemokraterna och moderaternas användning så kommer jag utgå från 

att det kan förekomma flera typer av innehåll i varje tweet, så som bilder, länkar till hemsidor, 

information om möten eller händelser eller bara en kommentar till ett annat tweet.

Socialdemokraternas twitter uppdateras (när undersökningen gjordes) av @NatalieSial.

1 maj
Första maj är en stor dag för socialdemokraterna som ett gammalt arbetarparti med starka 

anknytningar till facket och andra arbetarrörelser.

Av den anledningen ansåg jag det intressant att studera just den specifika dagen som ett 

särskilt exempel där kommunikationen och interaktionen möjligen skulle vara högre än vid 

andra dagar.

Att sedan studera hur moderaternas användning ser ut under samma dag är intressant ur den 

aspekt att de kallar sig själva för Sveriges nya arbetarparti, men inte nödvändigtvis har 

samma anknytning till dagen.

Den 1 maj så gjorde socialdemokraterna sammanlagt 12 inlägg på sitt twitterkonto.
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Om man studerar innehållet i inläggen så får jag fram följande data;

Vad man kan se utifrån dessa siffror är att de flesta av inläggen under 1 maj hade någon form 

av länk i sig. 

Om man studerar dem närmare så ser man snabbt att de flesta inläggen innehåller information 

om partiledaren Stefan Löfven och hans 1 Maj-tal, den informationen består av interaktiva 

länkar till hemsidor som visar talet antingen live eller i efterhand33

33 http://twitter.com/#!/socialdemokrat   (data tagen 2012-05-16)
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April
April är den första hela månaden som jag studerar efter att analyserat 1 maj som ett specifikt 

fall. Under hela april månad så gjordes det sammanlagt 73 inlägg på Twitter av 

socialdemokraterna, om man borträknar från ett fåtal ”re-tweets” som jag har valt att inte ha 

med i min undersökning.

Den sammanlagda användningen av twitter under april månad ser ut som följande;

Det som är intressant att notera här är den övervägande kolumnen med ”kommentarer”

När man studerar dessa närmare så ser man att en övervägande majoritet är 

socialdemokraterna som tackar andra användare på twitter för att de har gjort en kommentar 

om socialdemokraterna.

Denna interaktion mellan medborgare och det politiska partiet är intressant utifrån mina 

teorier om politisk kommunikation. Även om inläggen bara innehåller ett tack till 

privatpersonen så är det en intressant företeelse att svaret kommer från partiet i sig.
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Mars

Det gjordes 36 inlägg under mars månad på socialdemokraternas twitter och som man ser på 

grafen ovan så var de flesta utspridda mellan länkar, kommentarer och information. Endast 

fyra hade innehåll som jag klassade som citat och bilder.

Jag vill anse att detta är en standardmånad för socialdemokraterna på twitter, de verkar 

fokusera mycket på att kommentera andra twitterinlägg och ge information om debatter och så 

vidare. 
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Februari
Mer än hälften av alla inlägg som socialdemokraterna gjorde under februari månad innehåll 

någon form av kommentar, antingen som svar till andra användares inlägg eller som en 

kommentar till något som har skett.

Inga bilder lades upp under februari månad och endast ett fåtal citat. Just att det inte finns 

många citat i denna månad mot om man jämför med januari månad så beror det nog på vad 

som sker inom partiet. Om det är mycket rörelse inom partiet med nya personer som dyker 

upp så är det viktigare att framhäva dessa personer och vad de säger framför partiet i sig. 

43 inlägg gjordes under februari månad.
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Januari

Under januari månad så gjordes det 81 inlägg på twitter från socialdemokraterna. När man 

studerar innehållet närmare så ser man en relativt stor spridning i innehåll. Då andra månader 

med många inlägg har mest varit korta svar på andra användares tweets så är det i januari en 

större spridning på innehållet.

De flesta inläggen handlar om Julholt och hans nya position som partiordförande. Av de 81 

inläggen så innehåll 15 av dessa någon form av citat, och de flesta var citat gjorda av Julholt.

Det skulle jag vilja påpeka som högst relevant och intressant för den undersökning som jag 

gör. Då det definierar hur politisk kommunikation kan användas i de nya sociala medierna. 
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Sammanfattning av twitter
När man studerar socialdemokraternas twitter närmare så ser man klart och tydligt att det 

finns mönster i hur tjänsten används och att typen av inlägg ändras på grund av vad som sker 

i politiken och främst inom partierna under den tiden. 

Socialdemokraterna hade under den tiden jag studerade dem gjort att stort antal inlägg på 

twitter och man kan säga att de aktivt använder tjänsten som ett redskap i sitt utförande och 

spridande av politiken.

Men utifrån de kategorier som jag hade valt att dela in inläggen i så kan man också se att 

typen av inlägg skiljer sig väldigt stort från varandra. Vissa månader innehåller en 

överhängande del av kommenterar på andra personers inlägg, i det flesta fallen består det 

bara av ett tack till den personen.

Medan andra månader innehåller mycket citat från partiledarna eller information om 

kommande händelser och live-sändningar. 
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Youtube
”Välkommen till Socialdemokraterna på YouTube. Vi visar här de senaste filmerna som 

Socialdemokraterna producerat. 

Vi tror på att finnas där människor finns. Denna tv-kanal är ett led i vårt oppositionsarbete.

Sverige förändras i rasande fart. Det får inte ske utan debatt. Det kommer du se här på 
YouTube.”

Detta citat är taget från socialdemokraternas youtube-kanal och det beskriver ganska bra i min 

mening, själva tanken bakom att finnas på sociala medier.

Partier har länge haft egna hemsidor där de kan producera filmer, nyhetsbrev och intervjuer 

med politiker inom partiet. Men dessa sidor har sällan en stor genomslagskraft när det 

kommer till användning.

Det är sällan personer söker på deras hemsidor för information förutom studenter som letar 

efter information till deras skolarbete.

Man brukar välja att söka sin information i tidningar och på tv, men i och med sin användning 

av sociala medier så når partierna ut till användare genom medier som personer redan 

använder.

När det kommer till youtube så kommer jag inte att göra samma typ av disposition som jag 

gjorde när jag studerade twitter, det beror på den stora skillnaden i tillgängligt material som 

finns tillgängligt.

När jag analyserar youtube så kommer jag att samla ihop all data i en grupp och inte dela upp 

den månadsvis som jag gjorde för twitter och facebook där det gjordes för att lättare kunna 

arbeta med materialet. 

Jag kommer även att utöka mitt sökområde från 1 maj till årsskiftet, till från april till ett år 

tillbaka. Detta görs på grund av att få ett så stort antal videos på båda kanalerna så att jag 

kan dra vissa generella slutsatser.

Om jag inte skulle ha gjort denna utökning så tittar vi på runt 2-4 videos per parti vilket jag 

känner inte är tillräckligt många för att rättfärdiga denna undersökning.
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April 2011 – April 2012

Sammanfattning av youtube
Då det ”bara” gjordes 11 uppläggningar på youtube under undersökningstiden och om man 

studera den ovanstående grafen så ser man att det var jämt utspritt i innehåll med ett litet 

övertag med uppläggningar med tal.

Som det kommer att visas under moderaternas uppläggningar på youtube-kanal så skiljer sig 

materialet som läggs upp en aning. Socialdemokraterna väljer att fokusera mera på tal gjorda 

av partimedlemmar men har även ett par intervjuer medan moderaterna lägger upp mer 

intervjuer med sina medlemmar. Detta kan bero på vilket sätt som de olika partierna vill 

använda medierna men det är inte det som undersökningen ämnar göra men det är något som 

är värt att notera. 
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Facebook
Eftersom facebook är sammanfattat i ett diagram och inte flera som till exempel twitter, så 

kommer jag inte att ge någon närmare analys av olika delar och tider av facebook. Utan 

kommer att göra endast göra en sammanfattning för vardera partier.

Sammanfattning av facebook
Socialdemokraterna fokuserar den största delen av sina inlägg på att länka vidare till andra 

sidor men har också lagt upp en del av de andra kategorierna.

Som jag kommer visa senare så har socialdemokraterna en större spridning på materialet än 

vad moderaterna har på sin facebooksida.

Men socialdemokraterna fokuserar också mycket av det som läggs upp på att länka vidare till 

andra sidor där information kan nås. Detta liknar moderaternas användning av twitter (och 

som senare beskrivs, även facebook) även fast det också har en spridning av material, så som 

bilder, videos och annan information. 

En skillnad på användningen som är värt att notera är att socialdemokraternas facebooksida 

uppdateras av ”personer på partikansliet” medan twitter uppdateras av en person enligt dem 

själva (@NatalieSial). 
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Moderaterna
Moderaterna har sedan två val tillbaka gjort en stor förändring i hur de vill att deras parti ska 

bli betraktat. Från att ha varit ett gammaldags moderatparti så har man tagit in en partiledare 

som har varit förändrat riktningen på partiet. Man har lanserat sig själva som det nya 

arbetarpartiet, och det enda arbetarpartiet i Sverige.

På sina sociala medier så lanserar man sig fortfarande som de ”nya moderaterna”, just 

marknadsföringen som ett nytt och fräscht parti har mycket att göra med deras senaste 

framgångar i valen.34 

Twitter
I det kommande avsnittet kommer jag att presentera fakta om moderaternas användning av 

twitter.

På samma sätt som jag delade in socialdemokraternas inlägg i olika avdelningar på grund av 

innehållet, kommer jag dela in moderaternas innehåll.

Överlag så kan man konstatera att moderaterna bedriver en väldigt aktiv närvaro på twitter 

med många inlägg nästan dagligen.

Även för moderaterna så finns det vissa dagar som har ökad trafik på sitt konto, det handlar 

om partidagarna. På samma sätt som socialdemokraterna var väldigt aktiva 1 maj så var 

moderaterna väldigt aktiva under sina partidagar, men vi kommer till det senare. 

34 Strömbäck s.233
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1 Maj

Moderaterna gjorde bara ett twitterinlägg den 1 Maj 2012, detta beror med största sannolikhet 

att moderaterna inte har något historia att vara särskilt aktiva på denna dag som är en 

gammal ”röd” dag där socialistiska ideal brukar framhävas.

Så att dra slutsatser av detta är inget som jag vill göra i den här uppsatsen. Valet av att 

studera 1 maj som ett specifikt datum var att få med ett datum av stor betydelse för båda 

partierna.

1 maj för socialdemokraterna och 16 mars för moderaterna. 
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April

April präglas mestadels av länkar, vilket vi också senare kommer att se är vad moderaterna 

över lag väljer att fokusera på när det använder twitter.

De lade också upp ett par citat och en del information om händelser inom partiet som är värt 

att notera. 

Men överlag så är användningen ganska enkelspårig och konsekvent. Uppdateringar sker 

nästan dagligen med ett par undantag. 46 inlägg gjordes totalt under månaden, och även om 

länkar dominerade inläggen så finns det även ett par citat och en del annan information.
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Mars

Den dag som har överlägset störst utslag i mars månad är den 16e, som i år var det stora 

sverigemötet för moderaterna. Under den här dagen så sker det ett stort tal uppdateringar om 

saker som har skett under mötet. Att aktiviteten ökar under sådana skeenden är inte 

överraskande, och man kan se med likheter med 1 maj för socialdemokraterna.

En dag som betyder mycket för partiet kommer att medföra högre aktivitet inom alla sektorer, 

även inom informationsgruppen inom partiet. Det som skulle kunna anses vara avvikande från 

övriga dagar och månader är att materialet är mer utspritt än vad det vanligtvis brukar vara. 

Det är inte bara länkar som läggs upp under den här tiden utan en stor del kommentarer, 

information och citat förekommer också. 116 inlägg gjordes under mars månad, det högre 

antalet inlägg kan ha att göra med partidagarna som jag nämnt tidigare.
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Februari

Februari (43 inlägg gjorda) månad känner jag inte behöver någon närmare granskning då 

mönstret följer de tidigare och fortsatta månaderna, med största delen länkar till tidningar och 

tv-kanaler. Där man kan ta del av information om vad medlemmarna eller sympatisörer för 

moderaterna. 

Det förekommer också lite av vad jag vill kalla för information och en del kommentarer, men 

överlag så ser det ganska ensidigt ut.
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Januari

Av de 37 inlägg som gjordes under januari månad så vad den överhängande majoriteten 

länkar till tidningar och tv-kanaler där personer med anknytning till partiet figurerar. Vanligtvis 

så brukar det också läggas upp en del citat eller mer av information eller kommentarer men 

denna månad så vad det en ännu större del av länkar som lades upp. Mönstret fortsätter att 

upprepa sig från det övriga månaderna och man kan säga att det finns ett tydligt spår i hur 

moderaterna vill använda twitter. 
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Sammanfattning av twitter
Moderaterna har gjort ett tydligt val när det kommer till vad de vill publicera på sitt 

twitterkonto, det handlar i största del om länkar till artiklar eller intervjuer med personer inom 

partiet.

De länkar ofta till större dagstidningar där debattartiklar och krönikor är skrivna som tar upp 

de frågor som partiet vill förmedla.

Detta är tydligt vad moderaterna vill med sin medverkan på twitter, att sprida informationen 

om var man kan läsa mer om partiets politik. Brit Stakston väljer att förklara länkande och 

hänvisande till andra källor som något som borde främjas på sociala medier (speciellt bloggar). 

Det öppnar upp för nätverkande och vilja att kommunicera utanför de satta ramarna.35

Avsaknaden av annan information kan dock ha en effekt på opinionsbildningen som twitter kan 

vara ett verktyg för.36 Det som läggs upp på twitter kan uppfattas som enformig och det kan 

göra mottagaren avtrubbad för informationen.

Till skillnad från socialdemokraterna så drivs Twitter inte av en person utan av flera personer 

på moderaternas administrativa avdelning. 

35 Stakston s.49
36 Stakston s.70
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Youtube
”Välkommen till moderaterna på YouTube. Här visas de senaste filmerna från oss. 

Tipsa gärna dina vänner om den här sidan för att sprida det positiva som händer för Sverige 
med vår politik.”

Så står det på moderaternas youtube-kanal. Kanalen som har runt 230 videos totalt och kring 

500 ”subscribers”.

Tittarantalet på videorna är relativt lågt skulle jag säga, om man jämför med andra sociala 

medier där moderaterna är aktiva så har de på youtube ett mindre antal följare. Detta kan 

bero på att youtube som ett media inte är lika integrerande som de andra. För att kunna aktivt 

följa twitter eller youtube kräver ett mer aktivt engagemang, det kräver att du ”gillar” eller 

”följer” på ett annat sätt.

Eftersom twitter och youtube är något du följer i din mobil lättare så anser jag att man in ska 

stirra sig blind på antalet följare på youtube.

Jag anser att det är överlag sätt färre som väljer att följa på youtube än de gör på till exempel 

twitter. 

En intressant detalj kring moderaternas youtubekanal är att funktionen som gör att man kan 

kommenterar videorna är inaktiverat, så det finns ingen möjlighet att diskutera innehållet 

direkt, utan kräver andra forum för detta. Varför denna funktion är avstängd kan jag endast 

spekulera i så jag väljer att göra det i min slutdiskussion.
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April 2011 – April 2012

Sammanfattning av youtube
Som sammanfattning på moderaternas youtube-kanal så kan man se att det flesta klipp som 

lagts upp är intervjuer med personer inom partiet, med några inslag av information och tal 

också.

Men under det år som jag studerade så var majoriteten intervjuer, vilket är att förvänta sig av 

ett politiskt parti.

De intervjuer som de gjort kan kopplas samman med den teori om de politiska  och 

journalistiska fältet, och samspelet de emellan. För när moderaterna lägger upp intervjuer med 

sina egna som förut hade varit tvunget att visas på tv-kanalerna styrda av journalister så 

spelar de med reglerna mellan de två olika fälten. De tar och utför en del av de journalistiska 

jobbet dem själva vilket i sig breddar det politiska fältet och suddar ut de gränser som tidigare 

varit ganska tydliga.

Det som partiet inte kan göra är att ta jobbet som granskare av makten, som de vanliga 

medierna kan och ofta vill göra. Utan de kan bara arbeta på ett rent informativt plan där de 

sprider vidare informationen om sig själv.

Den här studien är inte gjord för att studera effekterna av användningen av sociala medier 

men en sak som måste tas i akt när man studerar de olika medierna och speciellt youtube är 

antalet nedladdningar av videorna upplagda. När jag studerade youtubekanalerna så noterade 

jag att antalet nedladdningar inte var speciellt högt, det rörde sig om ett hundratal eller tusen 
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på det flesta videorna.

Möjligen kan det svara på varför det inte produceras mer material till youtube än det görs till 

det andra medierna. 

Facebook
Som förklarat tidigare så kommer jag endast göra en sammanfattning av socialdemokraternas 

användande av Facebook. Inte gå in på varje månad och sedan göra en analys. Detta göras på 

grund av hur mycket material som fanns tillgängligt och min syn på hur väl det går att 

analysera sagda material.

Sammanfattning av facebook
Moderaterna använder facebook på ett liknande sätt som de använder twitter. Majoriteten av 

materialet som läggs upp innehåller länkar till texter skrivna av medlemmar av partiet med ett 

fåtal undantag så som videos, bilder och kommentarer.

Utifrån de teorier om politisk kommunikation så används facebook av moderaterna på ett mer 

kommunikativt sätt än till exempel youtube.37 

Istället för att ta bort funktionen att kommentera så deltar moderaterna aktivt i 

kommentatorsfältet och interagerar med andra användare som har åsikter om det upplagda 

materialet. 

37 Bengtsson s.13
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Så de skapar en interaktiv miljö för användarna som väljer att kommentera, vilket går i linje 

med de teorier som jag förklarat angående politisk kommunikation.

Sammanfattning av resultaten
Så vad skiljer socialdemokraterna och moderaterna från varandra när det kommer till deras 

användning av sociala medier?

Jag ämnar i den här delen av uppsatsen att klargöra för de likheter och skillnader som kommit 

till ljuset i min undersökning. För det finns på vissa håll väldigt stora skillnader på vad det två 

partierna väljer att fokusera på.

En av de större skillnaderna som jag vill framhäva och som också anknyter till de teoretiska 

utgångspunkterna som jag har använt är det faktum att socialdemokraterna använder sin 

twitter på ett sådant sätt som främjar en större interaktion mellan sändaren och mottagaren. 

Medan moderaterna använder twitter och facebook på ett sådant sätt som bygger på mer att 

användaren använder mer interaktion med mediet i sig. Största delen av materialet innehåll 

länkar till andra sidor där materialet finns. Vilket ökar interaktionen som användaren måste 

göra för att ta del av just den informationen.

Även fast majoriteten av den kommunikationen bygger på enklare svar på andra användares 

tweets så finns det betydligt mycket mer av den sortens kommunikation från 

socialdemokraternas håll än från moderaternas.

Det faktum att det sker en direkt kommunikation mellan sändaren och mottagaren på den här 

plattformen ligger sig väl gentemot de teorier jag har valt ut gällande politisk kommunikation 

och interaktionen som finns inom den. 

Moderaterna däremot bygger mycket av sin användning på att sprida informationen om vad 

partiet gör på andra plattformar, tidningar och tv.

Den sortens informationen är inte nödvändigtvis sämre men den är helt klart annorlunda och 

ger inte samma sorts interaktion mellan sändare och mottagare om man ser till dialogerna.

På ett annat plan ger det dock en annan sorts interaktion, den låter mottagaren aktivt välja 

om de vill ta del av de olika informationerna som läggs upp. Detta går också i hand med de 

teorier som jag beskrivit. Där interaktionen är aktiv process där mottagaren gör val och själv 

tar sig fram till den aktuella informationen och inte bara blir tilldelad den.

Så när man studerar partierna så ser man de skillnader och likheter som finns i deras 

användning.
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Hur vida det är aktiva val gjorda av de två partierna att fokusera på olika saker är inte något 

som jag kunnat fastställa i denna undersökning men med hjälp av en kvalitativ studie grundat 

på intervjuer och partiernas riktlinjer så är jag säker på att man skulle kunna finna resultat 

angående detta också. 

Youtube är den av det utvalda sociala medierna som bryter mot de gamla gränserna mellan 

det journalistiska fältet och det politiska. Det är ett media som vanligtvis bara är tillgängligt för 

tv-kanaler men som nu kan användas av alla med tillgång till internet, dator och en 

filmkamera.

Så det material som har lagts upp på det respektive sidorna är mestadels intervjuer och tal 

med personer inom de respektive partierna. Socialdemokraterna har under undersökningstiden 

lagt upp mycket tal medan moderaterna är de som lagt upp mycket intervjuer.

Just intervjuerna är intressanta ur det perspektivet att det vanligtvis är journalister som 

bedriver raka intervjuer för att få fram information och sedan publicera det i tidningar eller på 

tv.

Men i detta fall så är det partiet som själva spelar inom det journalistiska fältet. Detta är 

kärnan inom den teorier som jag använder mig av, samspelet och tänjandet av de gamla 

gränserna mellan politiken och journalistiken. 

Även om facebook och twitter som medier i sig är mer av en kommunikation som går mellan 

sändaren och mottagaren så är kanske youtube det mediet som mest spelar inom det 

journalistiska fältet. Jag anser det vara så på grund av det faktum att videor är något som 

förut varit begränsat till tv-kanaler, i alla fall när det kommer till videor som är tillgänglig för 

den stora massan.

Twitter och facebook kan anses vara mer som informationsplattformar medan youtube mer 

använder sig av själva materialet som produceras.

Du kan använda twitter och facebook utan att producera något eget material, utan bara länk 

till andra källor. När man använder youtube så måste man producera det egna materialet vilket 

kräver mer tid och mer ansträngning av produktionen.

Under de månader som jag undersökte användningen av youtube så lades det inte upp en stor 

mängd videor. Det är därför som jag valde att bredda undersökningen till ett helt år och inte 

bara använda mig av första kvartalet 2012. Anledningen kan vara det faktum att det kräver 

mycket mer resurser för att underhålla ett jämt flöde av nyheter än det gör på de andra 

medierna.

Så om man anknyter till till mina frågeställningar om hur frekvent som det olika medierna 

används så ser man en klar skillnad i hur partierna väljer att använda youtube, twitter och 

facebook.
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Twitter används nästan dagligen med vissa dagar som undantag. Andra dagar så används 

twitter ett stort antal gånger under en dag. Detta kan bero på vad som sker inom partiet under 

just den dagen, till exempel så har vi 1 maj som jag täcker under min undersökning. Den 

dagen betyder väldigt mycket för ett parti som socialdemokraterna och twitter användes 

väldigt mycket den dagen för att framhäva citat, information om tal och andra händelser som 

rörde partiet.

Det samma gällde för tidpunkten för moderaternas partidagar, då ökade antalet inlägg på 

twitter och facebook för att upplysa om vad partiet står för och vart man kan ta del av den 

informationen. 

Så där har vi klara likheter mellan partierna, att när det är individuellt viktiga dagar så 

används de sociala medierna mera än under vanliga dagar.

Men samtidigt finns det skillnader i hur den användningen ser ut, som jag förklarat tidigare. 

Dessa skulle kunna förklaras antingen på grund av den person som är ytterst ansvarig för att 

publicera material. Eller vilka riktlinjer som partierna har för användningen av sociala medier. 

Jag skulle vilja sammanfatta mitt resultat med ett par punkter som knyter samman mina 

frågeställningar och teorier, med den insamlade data som jag gjort;

Jag skulle vilja påstå att båda partierna är interaktiva på det sociala medierna, med 

undantaget på youtube av moderaterna där det fullständigt har stängt av kommentatorsfältet. 

De är dock interaktiva på lite olika sätt. Socialdemokraterna responderar mera på inlägg än 

vad moderaterna gör om man kollar på endast jämför på twitter. Men moderaterna är 

interaktiva på det sätt att materialet som det lägger upp skapar en interaktion för användaren, 

som själv måste navigera sig fram till materialet, vilket går i linje med det som Ekström, 

Kroons teorier om interaktivitet handlar om.38

Partierna lägger upp relativt snarlikt material på samtliga medier med undantaget från Youtube 

som skiljer sig från de andra två. Facebook och twitter för moderaterna används mer som en 

informationskälla än ett diskussionsfält. Socialdemokraterna använder också både facebook 

och twitter för att sprida redan tidigare publicerad information men överlag så har det en 

större del som också är nyproducerad eller kommande information.

Jag skulle vilja påstå att det övergripande materialet inte bryter gränserna mellan det 

journalistiska och politiska fältet på ett övertygande sätt. Det finns viss information som har 

publicerats som skulle kunna anses vara material som i vanliga fall bara är förekommande 

38 Strömbäck, Kroon s.87
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inom det journalistiska fältet. Det rör sig om videos på youtube i största fall där intervjuer och 

tal publiceras. Men också ett antal inlägg på facebook och twitter. Men som sagt, youtube 

videorna bryter enligt mig på gränserna för vad som sker inom det politiska fältet och det 

journalistiska. Partierna spelar på den mediala arenan där det handlar om att skapa positiv 

information om sitt parti och det försöker det göra genom att själva intervjua sina medlemmar. 

Den användning som skiljer partierna åt anser jag ha förklarat i det slutgiltiga resultatet redan, 

men det handlar om att moderaterna verkar använda medierna mer som ett informationsplank 

medan socialdemokraterna i alla fall verkar ge ett intryck över att vara mer interaktiva med sin 

mottagare.

Jag vill påpeka igen att jag inte har tagit del av det båda partiernas planer för vad sociala 

medier är och hur det ska användas av partierna, i någon form av handlingsplan eller riktlinjer. 

Så att detta skulle vara hur partierna egentligen vill använda medierna är något jag vill avsäga 

mig slutgiltig kunskap om. Jag redovisa bara för vad jag kommit fram till under det kvartal 

som jag studerade facebook och twitter, och det år som jag studerade youtube. 

Diskussion
Som avslutning på den här uppsatsen så vill jag ta lite tid och reflektera över resultatet och 

undersökningen i helhet med ett mer personligt perspektiv. Det är mina egna åsikter och 

tankar som kommer att framhävas här.

Hela undersökningen av hur vida olika politiska partier använder samma tjänster på olika eller 

i princip samma sätt är något som kan antingen ge ett väldigt intressant och anmärkningsvärt 

utslag. Eller så bli resultatet en tråkig genomgång av data som inte skiljer sig speciellt från 

varandra. 

Men det är något som man inte vet förrän undersökningen är gjord och resultatet är framtaget 

och jag tänkte innan undersökningen gjordes att valet av de två olika partierna var bra på 

grunda av att resultatet kunde vara intressant på många plan.

Just valet av socialdemokraterna och moderaterna kändes naturligt då de är det två största 

partierna  inom respektive falang men vilka även fiskar efter röster från samma mittenfålla av 

väljare om man vill kalla det så. Just denna kontrast mellan socialism och den mer liberala 

politiken som moderaterna står för är vad jag ansåg som intressant när jag skulle studera hur 

de väljer att använda de större sociala medierna, om de skulle synas på de material som de 

lägger upp är det som intresserade mig mest i denna undersökning.
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Så när resultatet stod klart så kunde man klart se att det fanns en viss skillnad mellan de två 

partierna. Om man kollar på skillnaderna på twitter så ser man klart och tydligt att 

moderaterna använder plattformen mer som en plats att sprida information om vart man kan 

läsa om aktuella problem som personer i moderaterna har skrivit om. Jag anser personligen att 

mängden länkar till andra hemsidor och tidningar i längden kan göra att man känner sig 

distanserad från själva moderaterna. Det jag menar med det är att efter att ha klickat på 

dessa länkar och läst artiklarna så måste jag varje gång gå tillbaka till twitter igen, bara för att 

återigen bli hänvisad till en tredje part. 

Detta är så klart en helt personlig åsikt men jag anser att det är viktigt att framhäva de egna 

åsikterna  i den avslutande delen av uppsatsen. 

Socialdemokraterna anser jag använda sig av ett mer varierat tillvägagångssätt på twitter. De 

blandade mer med citat och kommenterade ofta andra twitteranvändare och deras inlägg.

Jag fick den personliga åsikten att de använda tjänsten mer som ett socialt media medan 

moderaterna mer använda den som en plattform för länkar till tidningar.

Jag vill inte säga vilket sätt jag tycker fungerar bäst då jag inte anser att det har något 

relevans för syftet med uppsatsen, men det är viktigt att framhäva de skillnader som jag 

tyckte fanns.

Det låga antalet tittare på respektive partis youtubekanaler är något som jag tycker är 

intressant om man vill studera på vad som partierna väljer att fokusera på. Det verkar som att 

partierna är medvetna om att youtube inte går att använda lika lätt som det andra två 

medierna på grund av att man måste producera och redigera materialet, vilket kan vara 

väldigt tidskrävande. Medan twitter och facebook kan skötas av en person som inte behöver 

spendera en stor del av sin tid på att redigera material för uppläggning. Det ger en känsla av 

att twitter och facebook är mycket mer användarvänligt för partier, speciellt när det kommer 

till att med jämna mellanrum lägga upp nytt material.

Möjligen kan det vara så att effekten av sociala medier är svåra att studera och därför så väljer 

partierna att fokusera på de medierna som kräver mindre resurser och är lättare för 

användaren att ta del av. Många personer kan ta del av information snabbt via facebook och 

twitter på sin dator, mobiltelefon, läsplatta på bara några sekunder. Medan youtube kräver mer 

men inte mycket tid att ta del av, men så pass mycket att man oftare använder youtube när 

man befinner sig i vissa situationer. Man kan läsa twitter medan man går till jobbet eller 

skolan. Men man går nog inte och kollar på en 10 minuters video medan man går eller åker till 

jobbet.

Detta är så klart mina egna referenser till hur jag använder sociala medier, men jag anser 

också att jag är en ”vanlig” användare så att ta upp det är relevant för undersökningen.
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Som slutsats skulle jag vilja framhäva att effekterna av sociala medier är fortfarande svåra att 

sammanställa. Har de så stor inverkan på mottagaren som vi vill tro? Vi kan med säkerhet 

säga att de sociala medierna påverkar användarnas vardagliga liv. Vi har ständig tillgång till 

dem genom datorer och telefoner, fler och fler tjänster är kopplade till de sociala medierna och 

länkade inloggningar blir vanligare.

Så att sociala medier är något som politiska partier borde använda sig av är något som jag ser 

som självklart. Det är viktigt för partier i dagens informationssamhälle att hänga med i 

svängarna och visa att de är partier som lever i nuet och för framtiden. 

Moderaterna har bygger mycket av sin senaste framgång på att just framhäva sig som ett nytt 

parti som riktar sig till unga personer.

Samtliga partier använder sig av sociala medier men jag tycker personligen att moderaterna är 

de som kanske mest känns som ett parti som man förväntar sig använda dem. Även ett parti 

som miljöpartiet känns som ett parti som är väldigt riktat mot unga väljare, och det är de 

unga som mest befinner sig på sociala medier.

Fortsatta undersökningar
De studier som man kan göra för att fortsätta på denna eller komplettera den är att man skulle 

kunna göra en kvalitativ studie grundad på intervjuer med de personer som är ansvariga för 

driften av partiernas olika konton på de sociala medierna. 

Man skulle också kunna gå igenom de riktlinjer och hänvisningar som finns inom de olika 

partierna angående hur de vill att tjänsterna ska användas.

Andra studier som kan ses som en fortsättning är att man försöker undersöka vilken effekt de 

sociala medierna faktiskt har på väljarna.

Detta skulle man kunna få svar på genom att göra enkäter och samla in data med olika 

personers uppfattning om sociala medier och politiska partiers användning av dom.

Sedan kan man jämföra de svaren med de förhoppningar som partierna själva har på sitt 

användande och därifrån göra slutsatser om användandet uppfyller de målen. 

Dessa är det fortsatta studier som jag tycker passar in bra med den studie som jag själv har 

gjort, och svaret på dessa studier skulle kunna ge större insyn och förståelse vilken påverkan 

som sociala medier egentligen har.
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