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valkampanj på Twitter 

En kvantitativ innehållsanalys av Moderaternas och Socialdemokraternas 

politiska kommunikation på Twitter inför valet 2018. 

Daniel Samuelsson  

Sammanfattning 

Den här studien har genom en kvantitativ innehållsanalys tittat närmare på Socialdemokraternas och 

Moderaternas Twitteranvändning i samband med valkampanjens sista vecka år 2018. Kodschemat har 

operationaliserats för att undersöka användningen utifrån tre huvudsakliga kategorier. Dessa kategorier 

är aktivitet, alltså hur ofta partiet publicerar vad. Interaktion, hur kontot interagerar med andra. 

Kontona som är objekt för interaktionerna har grovt fördelats in i egna politikers eller regionala konto, 

media, meningsmotståndare, organisationer och väljare. Slutligen är den sista kategorin ämne, alltså 

vilka sakområden som kontona skriver om.  

 

Resultatet visar att Socialdemokraterna är drygt 70 procent mer aktiva än Moderaterna på Twitter i 

deras aktivitet, men själva interaktionen är förhållandevis endimensionell. Moderaterna använder 

Twitter interaktiva funktioner primärt till att retweeta partiets egna politiker eller regionala partikonton 

och media. Socialdemokraterna kommunicerar med ett bredare nätverk i sitt flöde som sporadiskt 

lyfter fram enskilda väljare och organisationer som både är politiskt beroende eller inte. Moderaterna 

är större i hälften av sakområdena proportionellt samtidigt som Socialdemokraterna är i huvudsak 

överrepresenterade i ett av sakområdena.  

Nyckelord 

Kvantitativ innehållsanalys, Twitter, valkampanj, aktivitet, interaktion, ämnen, Socialdemokraterna, 

Moderaterna 
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1. Inledning  

 

Den moderna teknikens utveckling har succesivt öppnat upp för nya kommunikationskanaler. 

Både på samhälls-, riks- och global nivå. I synnerhet så har sociala medier minskat, om inte 

upplöst avståndet mellan avsändare och mottagare som tidigare gått genom, till exempel, den 

tryckta pressen eller TV. Det har bland annat inneburit att direkt kontakt och dialoger kan 

föras mellan diverse olika aktörer genom nya digitala kanaler.  

 

I dagens Sverige har 98 % internet i sitt hushåll och nio av tio har en så kallad smartphone 

som möjliggör en ständig internetuppkoppling i stort sett var som helst. Sociala mediers 

konstanta ökning på senare år visar dessutom få tendenser av att minska framöver. Istället kan 

det ses som en självklarhet i vår vardag som en absolut majoritet i samhället tar del av.  

 

Offentligheten har även den integrerats inom Sociala Medier och i samtiden har en misstro 

gentemot traditionella media vuxit fram som parallellt med det detta successivt tappar sin 

ställning som den tredje statsmakten. Det diskuteras bland annat om vilken inverkan Donald 

Trumps Twitter hade valsegern 2016. På en digital plattform som Twitter kan Trumps åsikter 

och budskap nå ut till den stora massan direkt och ofiltrerat. Att bruka sociala medier 

strategiskt i samband med valkampanjer härleds ofta tillbaka till USA:s före detta president 

Barrack Obamas kampanjade redan 2008, men i synnerlighet det efterkommande valet år 

2012.  

 

Vissa menar att det här fenomenet kan ha skadliga konsekvenser som exempelvis risken att 

polarisera samhället. Samtidigt hörs det argument åt andra hållet som istället anser att det är 

positivt när avståndet mellan olika aktörer förkortas, vilket i förlängningen är demokratiskt i 

sig. Idag uppges var tredje väljare i Sverige vara en så kallad flytande väljare. Det vill säga att 

personer inte är partilojala och väntar istället i allt högre utsträckning till det absoluta 

slutskedet innan hen bestämmer sig. Det handlar inte längre om okunskap eller svagt politiskt 

intresse. I hög grad är det motsatsen, att dessa individer anser att den mest relevanta och 

kanske till och med avgörande informationen dyker upp i valkampanjernas sista skede 

(Oscarsson, 2016). 
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Den här utvecklingen har bidragit till att Twitter, och andra sociala medier, har vuxit fram till 

stora och inflytelserika plattformar för politisk kommunikation. Twitters användningsområden 

för politisk kommunikation kan handla om att få ut sina budskap för att skapa opinion, föra 

direkta dialoger med väljare eller samhället i stort. Utöver detta har politiska partier vanligtvis 

publicerat sin offentliga policy angående användningen av Sociala Medier för sina 

medlemmar.  

 

Det är i sin tur kanske inte särskilt kontroversiellt att utgå ifrån att olika sociala 

medieplattformar har varit en stor del i det gångna svenska valet hösten 2018.  En stor 

anledning att följa politiker på sociala medier som Twitter kan handla om att förkorta 

avståndet, både för att ta emot information och för att möjliggöra en direkt och tydlig länk 

mellan politiska beslutsfattare och väljare. I stort sätt vem som helst kan bli avsändare istället 

för mottagare med internets framväxt. Därför är det intressant att studera på vilket sätt 

Sveriges två största riksdagspartier kommunicerar med, bland annat, väljare på sociala 

medier, eller förhåller sig till plattformens funktioner när det politiska intresset är som störst i 

samhället under valkampanjerna.   

 

1.1 Syfte 

 

Uppsatsens syfte är således att komparativt undersöka hur Sveriges två största partier 

använder Twitter i samband med valet 2018. Socialdemokraterna och Moderaterna blir 

nämligen studieobjekten på grund av deras positioner som Sveriges största partier i modern 

tid (Valmyndigheten, 2018). Partiernas aktivitet och interaktioner med andra användare på 

Twitter kommer att vara de centrala aspekterna för den här studien. 

 

1.2  Frågeställningar  

 

Frågeställningarna den här studien ämnar besvara är som lyder:  

 

• Hur ser Socialdemokraterna och Moderaternas officiella kontons aktivitet ut på 

Twitter?  
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• Hur kommunicerar Socialdemokraterna och Moderaterna till andra konton? I vilken 

omfattning förs det en dialog eller annan typ av interaktion med väljarna?  

 

• Vilka likheter/skillnader finns det ifråga om ämnen som lyfts fram?  

 

1.3 Bakgrund 
 

 

Nedan kommer en kortare redogörelse för Twitter, inklusive dess funktioner med 

begreppsförklaring som utgör själva analysen för den här studien. En del begrepp om Twitters 

funktioner benämns vanligtvis utifrån det engelska språket och jag kommer att förhålla mig 

till det begrepp för varje funktion som anses vara vanligast förekommande. Förslag på 

översättningar kommer i ett sådant läge att erbjudas.  

 

Det empiriska material uppsatsen ämnar bearbeta är i huvudsak partikontonas tweets, det vill 

säga inlägg på Twitter, under den intensiva perioden i slutskedet av valkampanjerna. Twitter 

är en så kallad internetbaserad mikroblogg där varje inlägg får bestå av ett maximalt antal 

tecken på numera 280, exklusive hyperlänk eller eventuell bildkomplettering. Tidigare har 

antalet varit 140, men fördubblades år 2017 (Sköld, 2017). Detta utgör en skillnad jämfört 

med konkurrerande sociala medieplattformar som Instagram, vars kommunikation sker 

primärt visuellt genom bilder, eller Facebook som erbjuder användaren andra funktioner. 

Givet att ett Twitterkonto är offentligt kan vem som helst gå in och ta del av innehållet. För att 

nämna några av Twitters väsentliga interaktiva funktioner är prenumerationer, retweets, 

benämningar (@), likes, svar och hashtags (#) de vanligaste. 

 

Med att prenumerera, eller vanligare sagt följa, innebär det att ett konto aktivt väljer att 

”följa” ett annat. Detta resulterar i att alla tweets kommer upp på flödet på de konton som 

”följer”. Till skillnad från Facebook där två konton måste bli vänner gemensamt för att ta del 

av varandras innehåll krävs ingen ömsesidighet.  

 

En retweet vidarebefordrar ett annat kontos inlägg till dina egna följare på nyhetsflödet. Alltså 

kan det ses som en citering. Det framkommer i retweeten vilket konto som har skrivit inlägget 

och att det är en retweet, även det från vilket konto.  
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En benämning (@) görs genom att lägga till @ före ett kontos namn. Detta fungerar som en 

benämning, eller ”at” eller ”tag” på engelska. I ett inlägg med en benämning går det att klicka 

på namnet så vidarebefordras kontot som klickar till den namngivnes sida. Det konto som har 

blivit benämnt får dessutom en notis om händelsen, att någon har benämnt kontot. Med 

benämningar kan två konton bland annat indirekt kommunicera med varandra eller nämna 

någon som innehållet berör, antingen som citat eller för att redogöra för vem det handlar om.  

 

En like, eller gillning på svenska, stjärnmarkerar inlägget. En like på Twitter fyller ungefär 

samma funktion som på andra etablerade plattformar som Facebook liksom Instagram. Den 

huvudsakliga skillnaden ligger i att det går att smidigare undersöka vilka inlägg ett konto har 

gillat på sin profil under gillamarkeringar.  

 

Det går även att besvara vilket inlägg som helst som kontot har tillgång till. Vare sig det 

handlar om ens eget eller ett annat kontos tweet. Alla svar är offentliga och går att ta del av 

genom att klicka på inlägget. Den här funktionen öppnar upp för direkt kontakt mellan 

åtminstone två konton, flera kan svara varandra som alla har tillgång till.  

 

Hashtags, är på många andra sociala medieplattformar, ett populärt sätt att interagera med 

andra konton på tjänsten. En hashtag bildas genom att skriva symbolen # framför ett ord. 

Väljare kan sedan gå in på hashtagen för att ta del av samtliga inlägg med dess benämning. 

Alla offentliga inlägg med samma hashtag samlas inom den hashtagen, där ett konto inte 

behöver följa det konto som publicerar under hashtagen för att ta del av inlägget. 

 

Detta förkortar avståndet mellan olika aktörer och öppnar istället upp goda möjligheter för 

tvåvägskommunikation med sin öppenhet och transparens. Ett Twitterinlägg har en maxgräns 

på 280 tecken vilket kan å andra sidan försvåra kommunikationen när budskapet måste vara 

väldigt kort och koncist istället för längre resonemang eller utläggningar. Den enda egentliga 

restriktionen är så kallade private konton. Vid sådant konto så måste det ”följas” för att kunna 

ta del av innehållet, annars är allting förutom privata meddelanden offentliga. Det krävs inte 

heller ett konto för att gå in på ett och läsa deras inlägg och retweets, men för att ta del av de 

andra interaktiva funktioner krävs det ett registerat konto, som exempelvis läsa svar eller 

besvara inlägg.  
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1.4 Disposition 

 

 

Uppsatsens disposition är upplagd som följande: inledningsvis presenteras uppsatsens ämne 

och konkreta syfte med frågeställningar. Sedermera presenteras en väsentlig bakgrund utav 

Twitter som plattform och begreppsförtydligande som är centrala för uppsatsen. 

Fortsättningsvis, efter avgränsningar redogörs relevanta tidigare studier inom ämnesområdet. 

Fokus hamnar på att ta fast på vilka frågor som studeras, metod och givetvis resultatet. Detta 

för att försöka ta vara på övergripande mönster och vad som har lagts mest vikt på akademiskt 

inom området.  

 

Efter avsnittet om tidigare forskning presenteras den teoretiska grunden för den här uppsatsen. 

Detta avsnitt är sedermera följt av metod och material. Här kommer mer ingående 

diskussioner av den utvalda metoden att äga rum som belyser både styrkor och svagheter, 

reliabilitet och validitet med mera.  

 

I slutet av uppsatsen redovisas resultatet, följaktligen med analyser och en slutsats. Dessutom 

sammanfattas studien i uppsatsen sista kapitel.  

 

1.5 Avgränsningar  

 

 

Under det här avsnittet kommer nödvändiga avgränsningar som studien måste ha i åtanke och 

förhålla sig till presenteras.  

 

Viktigt att poängterar är att den här uppsatsen inte kommer att undersöka i vilken utsträckning 

användandet har varit strategiskt planerat. Detta för att det inte ska bli spekulativt. 

Tidsavgränsningen för den här studien kommer att förhålla sig till veckan intill själva valet 

den 9 september 2018. Således blir materialet all offentlig trafik från de ovannämnda kontona 

2 september till dagen innan valt, det vill säga den 8 september. Den totala omfattningen blir 

589 tweets från båda kontona. För att få en överblick på dessa två Twitterkontons roll under 

kampanjerna anser jag det lämpligt att behandla en större mängd data med den valda metoden. 
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Bryman (2016) menar att data som ligger till grund för studien är beroende av uppkomsten av 

fenomenet. Således är den utvalda tidsperioden för det empiriska materialet motiverad utifrån 

det senaste valet 2018.  

 

Uppsatsen har ingen avsikt att koppla samman upptäckterna till exempelvis valresultatet som 

kausalitet. Inte heller avser innehållet att kvalitativt analyseras, med hänsyn till arbetets 

omfattning och tidsliga aspekter kräver sådan undersökning otaliga variabler och är en 

betydlig större fråga i sig. Dessutom fokuserar den här studien enbart på plattformen Twitter 

och vill undgå spekulativa resultat eller resonemang. Det är enbart Socialdemokraternas och 

Moderaternas huvudkonton på Twitter som utgör grunden för uppsatsens empiriska material. 

Ingen jämförelse kommer exempelvis att göras med partiernas lokala konton runt om i landet 

eller enskilda politiker med ett större följarantal på sitt konto eller i höga positioner.    

 

Huruvida väljare anser att eventuell tvåvägskommunikation är adekvat eller tillfredsställande 

ämnar inte heller undersökas. Studiens omfång överskrider en rimlig mängd för att undersöka 

eller analysera receptionen på Twitter, eller svar över huvudtagen. Istället är det just den 

kvantifierbara statistiken med utvalda variabler det som är intressant för studien. En mer 

ingående presentation av uppsatsens tillvägagångsätt kommer att presenteras i metodkapitlet 

framöver.  

 

Det finns möjligheter att göra avancerade sökningar på Twitter som underlättar i 

datainsamlingen där enbart aktivitet under en viss tidsperiod visar. I och med detta kan en 

större mängd data hanteras förhållandevis tidseffektivt och redovisa resultaten i 

statistikprogrammet IBM SPSS Statistics.  

 

2. Tidigare forskning 

 

I kapitel 2, tidigare forskning, kommer relevanta studier inom området Twitter, val och 

politisk kommunikation att redovisas. Varje studies syfte och resultat kommer att presenteras 

övergripande, men kan senare komma att bli viktigare underlag för diskussion i samband med 

den här uppsatsen.  
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Adolfsson och Lindevall (2015) genomförde en studie efter valet 2014 där 

Socialdemokraterna och Moderaternas Twitteranvändning undersöktes i aktivitet och 

relationsbyggande syfte. Metoden som användes i studien var en kvantitativ innehållsanalys. 

Resultatet visade att Socialdemokraterna är betydligt mer aktiva och interagerar med olika 

aktörer utanför partiet i betydligt större utsträckning än Moderaterna, vars användning kunde 

ses som endimensionell med väldigt begränsad aktivitet av kontot utöver partiets egna 

politiker.  

 

I Alonso-Munoz med fleras (2016) studie tittar forskarna närmare på fyra spanska politiska 

kandidater inför det allmänna valet 2015. Syftet är att undersöka hur kandidaterna använder 

Twitter under sina valkampanjer. I vilken grad interaktionen och kommunikationen förs 

mellan kandidaterna och väljarna. De går tillväga med studien genom en kvantitativ 

innehållsanalys som metod. Drygt två tusen tweets analyseras under den femtondagar långa 

kampanjen inför valet.  

 

Resultatet Alsono-Munoz med fleras (2016) studie visar är att politikerna inte aktivt 

interagerar med andra konton på Twitter. Ingen av kandidaterna utnyttjar Twitters möjligheter 

till dialog med väljarna något särskilt. Slutligen menar författarna att politikerna, till synes, 

inte anser Twitter vara en befogad plattform för öppen, strategisk kommunikation med 

väljarna. Istället beskriver författarna resultatet som en slags ”hybrid logik”. Politikernas 

aktivitet är snarare kopplad till media och journalister där skrivelser, reportage med mera 

aktivt retweetas eller talas om för en ökad spridning bara på en annan plattform än 

traditionella media. 

 

Zhang & Selzers studie (2010) visar på att interpersonell kommunikation på nya medier 

resulterar i en positiv förändring i attityd till exempelvis myndigheter eller politiska partier, 

som dessutom leder till större politiskt engagemang. Studien tar en kvantitativ ansats och 

använde sig av surveyundersökningar som tillvägagångssätt med 998 respondenter.    

 

Hast & Grusell (2016) refererar till tidigare undersökningarna som menar att svenskar överlag 

har ett skeptiskt förhållningssätt till internet och inte anser att det är en demokratisk 

förankring. Det framgår dessutom att ungdomar inte anser sig aktivt ta del av politiska 

perspektiv på internet, såvida de interedan anser sig vara politiskt intresserade eller 
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engagerade. Majoriteten av svenskar är, å andra sidan, positiva till all information som finns 

tillgänglig, visar studien.  

 

En annan studie av Hansson och Karlsson (2014) undersökte politisk kommunikation på 

Twitter genom fyra olika tillvägagångssätt. Det handlar om frekvens, respons, personligt 

kontra politiskt och slutligen huruvida storleken på kontot i antal följare påverkar den 

politiska kommunikationen. Författarna presenterar som resultat att en kontinuerlig 

tvåvägskommunikation är en väsentlig, om än inte avgörande del för framgång. De 

framgångsrika personerna eller partiet använder plattformen i syfte att föra öppna dialoger. 

Dessutom menar Hansson och Karlsson att det politikerna har blivit betydligt mer personliga 

och privata på Twitter.  

 

Content- och sociala medier-analytikern Mazouri (2018) framför sin syn på de digitala 

valkampanjerna och vad som krävs för att lyckas inom området. De viktigaste elementen för 

lyckade digitala kampanjer menar Mazouri är transparens, ha koll på målgruppen, deras 

intressen, vad som är viktigt etcetera och slutligen involvering av anhängare. Extra vikt läggs 

på det. För att ha koll på sin målgrupp krävs tydlig strategisk planering, 

marknadsundersökningen och kontinuerlig utvärdering. Det viktigaste är, enligt Mazouri, trots 

allt att få väljarna positivt engagerande som kräver att gruppen uppmärksammas. Detta är i 

synnerlighet viktigt för att en positiv målgrupp som självständigt framför partiets eller 

organisations budskap till sin närma omkrets skapar autenticitet och trovärdighet.  

 

Ussama Yaqub med flera (2017) publicerade en studie angående diskurser på Twitter i 

samband med det amerikanska presidentvalet år 2016 mellan Donald J. Trump och Hillary 

Clinton. Detta gjordes med en kvantitativ innehållsanalys där närmare tre miljoner tweets 

analyserades. Syftet med deras studie var att undersöka huruvida Trump representerade den 

allmänna uppfattningen på plattformen under kandidaternas valkampanjer, eller ifall samma 

tankar och argument återanvändes samt vilken grad av interaktivitet och öppna dialoger 

utgjorde av tweetsen.  

 

Resultatens visade att gamla argument och utläggningar återanvändes, framför allt i form av 

retweets där dialogen mellan konton var begränsad. Trumps Twitterbruk tenderade att vara 
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mer optimistisk med positiva meddelanden till framtiden och var dessutom nämnd i en godare 

ton och mer positiv ton än Hillary Clinton. 

 

I Larossas studie (2014) undersökte forskaren hur den offentliga kommunikationen såg ut 

medborgare och politiker emellan i samband med valkampanjerna för positionen som 

guvernör i Mexiko. I studien analyseras de fem främsta kandidaterna i syfte att studera hur 

kommunikationen såg ut till väljarna på Twitter. Huruvida det aktivt förs öppna dialoger i 

offentligheten tittade Larossa, bland annat, närmare på med en kvantitativ innehållsanalys. 

Totalt behandlade studien 732 stycken tweets.  

 

Resultatet visar att 220 stycken tweets, motsvarande dryga 30 procent av det totala antalet, var 

någon form av interaktion mellan två olika konton genom exempelvis benämningar. En tydlig 

majoritet, dryga 69 procent, av den interaktionen var en-dimensionell i sin karaktär. Larossa 

menar på att kommunikation med väljarna var bristfällig överlag men indikationer finns att 

det kommer kunna luckras upp successivt framför.  

 

En genomgående bild av den forskning som redoviserats här tycks vara att kommunikationen 

överlag på Twitter inte lever upp till sin potential. Det bör förvisso tilläggas att det råder en 

viss brist på forskning i samband med val, eller politik överlag, på Twitter. Således är 

underlaget till stor del förhållandevis mindre fallstudie inom området istället för komparativa 

eller longitudinella studier för olika val.  

 

Fortsättningsvis anses en mer öppen kommunikation vara någonting positivt på Twitter. 

Teknologins utveckling har minskat, om inte löst upp, avståndet mellan politiker och väljare 

på sociala medieplattformar som Twitter vilket möjliggör en mer öppen och direkt 

kommunikation statsmakten och väljare emellan  

 

3. Teoretisk ram  

 

Här under uppsatsens tredje kapitel, teoretisk ram, kommer de centrala teoretiska 

utgångspunkterna att presenteras systematiskt. Kapitlet kommer sedan att avslutas med en 
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teoretiskdiskussion om relevans, styrkor och eventuella problem. Teorier som uppsatsen 

behandlar och som ligger till grund för analysen är: 

 

• Grunig och Hunts fyra PR-stadier 

• Politisk kommunikation 

• Medialisering 

 

 3.1 Grunig & Hunts kommunikationsmodeller 

 

PR har varit ett omdebatterat begrepp med ett flertal definitioner. Istället finns det nästintill 

otaliga presentationer vad PR inte är (L’Etang 2008:16–18).  Den historiska synen på PR som 

begrepp har varit förhållandevis negativt laddad med så kallade spinndoktorer för att påverka 

den allmänna uppfattningen.  

 

Ofta beskrivs det vad PR gör eller inte gör, men sällan vad det är. Ett förslag till detta 

kommer från Fawkes (2013) som beskriver PR som en planerad kontinuerlig ansträngning för 

att bibehålla eller förstärka goodwill, förtroende och relationer organisationen och publiker 

emellan. Fawkes understryker vikten av organisationens ansträngning för att möta de krav 

som ställs och för att upprätthålla relationerna.  

 

Grunig och Hunt (1984) inser den spridda meningen och framför en definition som beskriver 

Public relations som all kommunikation mellan organisationer och alla aktörer runt omkring. 

Grunig och Hunt utvecklar sedan fyra modellen som lyder som följande härnedan: 

 

* Publicitetsmodellen 

* Informationsmodellen 

* Asymmetrisk tvåvägskommunikation 

* Symmetrisk tvåvägskommunikation 

 

Grovt fördelat är publicitets- och informationsmodellen envägskommunikation samtidigt som 

den asymmetriska och symmetriska tvåvägskommunikation det motsatta. Under kommande 

underavsnitt kommer varje modell att redogöras övergripande.  
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3.1.1 Envägskommunikation 
 

Den första och historiskt sett äldsta modellen är publicitetsmodellen, alternativ benämning 

press agentry/publicity model på engelska. Centralt för den här modellen är 

övertalningsförsök, exempelvis för att ändra mottagarnas åsikt eller ståndpunkt om ett 

specifikt fenomen, organisation med mera. Modellen kan vara manipulativ och 

propagandistisk som inte syftar till ömsesidigt kommunikativt utbyte. Det är mindre fokus på 

vad budskapet är, utan istället själva övertalningen.  

 

Den andra modellen är informationsmodellen, eller public information model på engelska. 

Den huvudsakliga skillnaden mellan informations- och publicitetsmodellen är att den 

förstnämnda syftar till att sända ut saklig och faktabaserad information, istället för det 

manipulativa och propagandistiska förhållningssättet. Ett aktuellt exempel på detta kan handla 

om pressmeddelanden. Likheten finns i modellernas syn på relationsbyggandet. Att 

avsändarens ambition är enbart att påverka passiva mottagares åsikter, attityder med mera till 

avsändarens fördel. Då med faktabaserade, korrekt information till skillnad från 

publicitetsmodellen (Grunig och Hunt, 1984).  

 

3.1.2 Asymmetrisk och symmetrisk tvåvägskommunikation  

 

Grunig och Hunts (1984) sista två modeller, asymmetrisk- och symmetrisk 

tvåvägskommunikation uppmanar mer till ömsesidig kommunikation.  

 

Den asymmetriska tvåvägskommunikationen påminner om det gångna, fast med skillnaden att 

vetenskapliga metoder används för att samla information om den avsedda publiken. Studier på 

målgruppen(-erna) görs med bland annat enkäter, intervjuer eller liknande för att skräddarsy 

den informationen som organisationer sedermera förses gruppen med. Den asymmetriska 

tvåvägskommunikation som modell anses asymmetrisk i och med att den gynnar 

organisationens intressen över mottagarens. Alltså samlas nödvändig information in om 

målgruppen som någon form av tvåvägskommunikation för att sedan föra ut sitt budskap 

endimensionellt.  
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Slutligen är den sista modellen den så kallade symmetriska tvåvägskommunikationen. Denna 

modell karaktäriseras med nya, jämnare maktförhållande och beskrivs som normativ. 

Modellen förstås som rättvisa och balanserade förhållande avsändare och mottagare emellan. 

Ömsesidig, transparent kommunikation sker som ska främja alla parters intressen. 

Symmetrisk tvåvägskommunikation är den enda modellen som inte använder 

övertalningsmetoder för att främja sina intressen. Karaktärsdraget för modellen är, som sagt, 

ömsesidig dialog och en förståelse av varandra för mer långvariga relationer (ibid). 

 

 3.2 Politisk kommunikation 

 

Begreppet politisk kommunikation i sig kan ha en bred mening. Ofta syftar det till strategisk 

kommunikation av politiker eller partier både internt och externt. L’Etang (2008:114–115) ser 

det som samspelet och relationerna mellan politikerna, media och samhället i stort. Dessa 

relationer påverkas av aktörernas kommunikativa handlande.  

 

Jesper Strömbäck (2014:10–13) förklarar politisk kommunikation som interaktionen politiska 

aktörer, media och väljare emellan rent kommunikativt. Med politiska aktörer räknas, utöver 

politiker och partiet, organisationer som fungerar som opinionsbildare med en agenda att 

förändra samhället i en viss riktning i olika avseenden. Där har en aktiv involvering visats sig 

vara nödvändig för lyckade valkampanjer. I modern tid har politiska partier även ändrat sina 

strategier i valkampanjer. I allt högre utsträckning uppmanar partier att rösta på, istället för 

rösta med partiet, och sedermera har relationerna sinsemellan förändrats över tid. I dag har 

den politiska kommunikationen hämtat inspiration från relationship management från PR-

teorier och marknadsföring. Gemensamt för dessa två grenar är synen på aktörer, att det är 

betydelsefullt att prata med, och inte till publiken för att bygga långsiktiga relationer. Det 

relationsbyggande arbetet sker kontinuerligt med förslagsvis transparent 

tvåvägskommunikation, vilket forskare menar de svenska politikerna har stora brister inom 

(ibid: 199-202).   

 

Politik och kommunikation är helt ofrånkomligt i det moderna och demokratiska samhället. 

Det sker på olika plan, genom olika kanaler genom hela samhället däribland den digitala 
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masskommunikationen har störst räckvidd. Strömbäck (2014:15–17) framställer dessa olika 

typer av kommunikation i en kommunikationspyramid. Där toppen av den har som störst 

räckvidd. I ordning är stegen som lyder: Masskommunikation, institutionell kommunikation, 

intergruppkommunikation, intragruppkommunikation, interpersonell kommunikation och 

slutligen intrapersonell kommunikation. I det sistnämnda steget, intrapersonell 

kommunikation, handlar det om tankeprocesser och bearbetning av information inom 

individer (ibid: 17).    

 

3.3 Medialisering av politiken 

 

I mångt och mycket anses politiken vara medialiserad. En fullt ut medierad politik innebär att 

media är den enda länken mellan väljare och diverse olika politiska organ. Att media är den 

ändå kanalen för kommunikativt utbyte eller information, som i sin tur sätter både politiska 

institutioner och väljarna i beroendeställning. Medialisering sätts i kontrast med medialogiken 

och den politiska logiken (Strömbäck, 2008).  

 

Jesper Strömbäck (2008) redogör de centrala antagandena om medialiseringens fyra 

dimensionen, som kan ses som mått på i vilken utsträckning politiken har blivit medialiserad. 

De lyder som följande: 

 

Den första dimensionen tar upp mediernas roll som informationskälla och naturlig länk 

mellan samhället i stort och politiken. Denna dimension antar att medierna har stort inflytande 

på politiker och är i förlängningen avgörande för gruppers mottagande och attityd till 

politiken. Således styrs det mediala innehållet av media eller tjänstemän som påverkar 

opinionen. Den här dimensionen är applicerbar när information genom medians kanaler 

ansvarar för kommunikationen politiken och samhället som stort emellan.  

 

Den andra dimensionen har ett mer distanserat förhållningssätt. Det centrala handlar om 

huruvida självständiga median är gent emot diverse politiska organ, som i förlängningen 

innefattar mer element inom primärt medielogiken. Den tredje dimensionen är istället inriktad 

på hur förhållandet mellan antingen medielogiken eller den politiska logiken ser ut ser ut 

gentemot medieinnehållet. Den fjärde dimensionen tar upp förhållandet mellan politiska 
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aktörer och dess aktiva handlingar är i huvudsak influerade av medie- eller den politiska 

logiken (Strömbäck, 2008).  

 

3.4 Teoridiskussion  

 

 

Följaktligen tycks en öppenhet och tvåvägskommunikation vara att föredra, sett till tidigare 

forskning och de teoretiska utgångspunkterna som används, speciellt för att bygga 

fördelsamma relationer på längre sikt. Twitter, eller andra digitala plattformar, ger goda 

förutsättningar för att föra öppna dialoger med olika aktörer o samhället.  

 

Till skillnad från tvåvägskommunikation handlar envägskommunikationen att enbart 

avsändaren är aktiv och deltar ensidigt i kommunikationen. Helt utan feedback eller svar i 

någon bemärkelse. Exempel på detta kan röra sig om skyltar, affischer, klassisk radio eller TV 

(Grunig & Hunt, 1984). 

 

Inom ramarna för tvåvägskommunikation, å andra sidan, förs en dialog mellan sändaren och 

mottagaren. Där mottagaren kan ta emot, tolka och besvara (ibid) avsändaren i någon 

bemärkelse. Det behöver inte heller vara i person eller i realtid. En internetchatt är ett exempel 

på en tvåvägskommunikation med ett aktivt utbyte.  

 

För att studera hur partierna kommunicerar på Twitter kan envägs-

/tvåvägskommunikationsmodellen vara användbar. Huruvida det aktivt förs en kontinuerlig 

dialog vem som helst kan ta del av på plattformar eller ifall partierna enbart sänder ut 

information till mottagaren. Det finns ett maxantal på 280 tecken varje tweet, alltså inlägg på 

Twitter, får bestå av. Hur effektiv användningen av tecknen är i förlängningen avgörande för 

att få önskvärd spridning eller planerad reception av sitt budskap 

 

 

 

4. Metod och material  
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4.1 Metod  

 

Den här studien kommer att genomföras med en kvantitativ innehållsanalys. 

Innehållsanalysen flexibilitet bidrar till ett mycket utbrett användningsområde för studier som 

kan hantera både kvantitativa och kvalitativ ansatser (Bryman, 2016:302). Utifrån uppsatsens 

syfte och materialet i åtanke att undersöka Moderaternas och Socialdemokraternas 

Twitterbruk inför det gångna valet är tillvägagångssättet fruktbar för att genomföra studien 

och besvara frågeställningarna.  

 

En kvantitativ innehållsanalys kan förhållandevis smidigt hantera en större mängd data, bland 

annat dokument eller texter. Framför allt är metoden användbar för att hantera frågor rörande 

uppkomsten av ett specifikt fenomen. Metoden kan systematiskt analysera och filtrera 

analysenheterna utifrån förutbestämda kategorier som sedermera skapar betydelse i sitt 

sammanhang (Nilsson 2013).  

 

Fyra centrala punkter för den kvantitativa innehållsanalysen är som lyder: objektivitet, 

systematik, kvantitet och manifest innehåll. Dessa punkter kräver en tydlig objektivitet från 

forskaren, ett tydligt och förbestämt tillvägagångssätt, kvantitativa analysenheter och slutligen 

noggrant formulerade begräsningar. En tydlig motivering och presentation av 

operationaliseringen möjliggör replikerbarheten (ibid: 121-122). 

 

 

 

4.2  Operationalisering  

 

En operationalisering gör abstrakta begrepp eller teoretiska utgångspunkter operationella, det 

vill säga mätbara (Bryman, 2014:149). Detta är av central vikt särskilt vid kvantitativa studier 

för att faktiskt kunna mäta uppkomsten av ett speciellt fenomen, exempelvis, som innehåller 

en eller flera indikatorer/mått. Detta kräver ett noggrant formulerat kodschema med 

instruktioner för att bedriva forskningen objektivt. Således kan en oberoende forskare komma 

till liknande resultat med de angivna instruktionerna och kodschemat. 
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Variablerna för den här studien kan delas in i tre övergripande kategorier som sammanhänger 

med frågeställningarna. De berör aktivitet, interaktion och slutligen ämne.  

 

Med kategorin aktivitet behandlas frågor som berör mätbart omfång och som inte kräver 

någon vidare tolkning i sitt sammanhang. Ett exempelvis på aktivitet i den här kontexten 

handlar om antalet inlägg från kontona. För den interaktiva kategorin behandlas variabler som 

på något sätt kommunicerar med andra konton på plattformen. Det görs genom svar, 

omnämningar och retweets, men även är källorna av de hyperlänkar partierna har publicerat 

inkluderade i den interaktiva kategorin. Slutligen, med den sista kategorin, är det centrala för 

ämnen vilka sakfrågor som lyfts fram i samband med valkampanjens slutgiltiga skede.  

 

I själva operationaliseringen ska de teoretiska begreppen omvandlas till det praktiska 

tillvägagångssättet och studiens mätbara variabler. Givetvis kommer inte resultaten kunna 

generaliseras och appliceras på de andra partierna. Inte heller skall det uppfattas som en 

kausal faktor för valets utgång, som tidigare motiverats under avgränsningar.  

Ett tydligare och mer ingående kodschema med kodinstruktioner för variablerna finns att 

hämta som bilaga.  

 

För att ge en mer nyanserad bild i jämförelser kommer fokus att ligga på både antalet och den 

proportionella fördelningen för de olika variablerna Socialdemokraterna och Moderaterna 

emellan. 

4.3 Metoddiskussion   

 

Som för vilken metod som helst finns det alltid för- och nackdelar, styrkor och begräsningar. 

Den kvantitativa innehållsanalysen har bland annat brister gällande själva helhetssynen 

angående det fenomen som undersöks.  

 

Annan kritik som riktats mot den kvantitativa innehållsanalysen är tolkningen. Detta när 

variabelvärden tilldelas. Exempel på detta kan röra sig om huruvida någonting är ”positivt” 

eller ”negativt”, alternativt ”offensiv”, ”defensiv” eller ”neutral”. Forskarens objektivitet kan i 

förlängningen riskera att tappa förtroendet (Nilsson, 2013). För att bibehålla objektiviteten 
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som forskare för den här uppsatsen är enbart en variabel värdeladdad. Nämligen variabel 13: 

Vilka politiker/partier kritiseras? Ett förtydligande angående den här variabeln finns som 

bilaga under kodanvisningarna.  

 

Bryman (2016:305) lyfter fram vikten av forskarens precision gällande tillvägagångssättet. 

Det är dessutom nästintill omöjligt att besvara varför-frågan med en kvantitativ 

innehållsanalys med risk för spekulationer eller skenbara samband och kritik har riktas mot 

metod för dess teoretiska brister.   

 

Samtidigt har innehållsanalysen även sina styrkor. Bland annat är den väldigt transparent som 

metod och ger mycket goda förutsättningar för uppföljningar som longitudinella studier (ibid: 

302-303). Själva transpararensen underlättar för forskaren och studien i sig att förbli objektiv i 

sin karaktär. Dessutom är inte bara den kvantitativa innehållsanalysen väldigt flexibel, utan 

kan även systematisk hantera större mängder data.  

 

Statiskprogrammet IBM SPSS Statistics har sedan används för att framställa tillförlitliga 

frekvenstabeller av resultatet. Varje variabel och all data har manuellt förts in i programmet. 

Det görs processen mer tidseffektiv med pålitliga resultat, till skillnad från om allting skulle 

manuellt räknas upp och kalkyleras till statistik (ibid: 370), med tanke på den mängd data som 

behandlas.  

 

4.3.1 Reliabilitet och validitet 

 

Begrepp som reliabilitet och validitet är flitigt använda inom olika forskningsområden. För 

kvantitativa metoder betyder desto högre reliabilitet och validitet desto högre metodkvalité.  

Med reliabilitet menas egentligen tillförlitligheten. Huruvida resultatet är giltigt och studien 

utförd på ett adekvat tillvägagångssätt. Till skillnad från reliabilitet, syftar validitet på att 

studien faktiskt undersöker det som den ämnade undersöka (Ekström & Larsson, 2013:14–

17). Validiteten är ett återkommande problem som nästintill är omöjlig att undgå (Bryman, 

2016:158–159).  
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Således krävs det noggrant preciserade frågor för att uppnå en hög validitet. I den här 

uppsatsen har omfånget maximerat utifrån, bland annat, tidsliga aspekter som begränsar hur 

mycket data som rimligtvis kan bearbetas.  

 

För att upprätthålla en högre grad av reliabilitet har ett antal åtgärder vidtagits. En sådan 

åtgärd är tydligt preciserade frågeställningar som framtagits med kodschemat. Utöver detta 

har kodinstruktioner även framtagits för att förklara tolkningen för en del av variablerna. 

Detta är kriterier för kvantitativa studier för att, om inte undgå, så begränsa forskarens egna 

subjektivitet och sedermera vara så objektiv som möjligt. Uppsatsen har till stor del 

inspirerats av liknande studier från olika delar av världen som har underlättat i framtagningen 

av relevant teoretisk grund för själva uppsatsen.  

 

För en högre grad av validiteten är andra tillvägagångssätt förmånliga. Mycket av 

resonemangen finns under avsnitten 1.4 Avgränsningar och 1.3 Bakgrund. Där redogörs 

Twitters funktioner och varför det kan vara intressant att studie huruvida det utnyttja, 

tillsammans med liknande tidigare studier.  

 

4.4 Material 

 

För den här studien är det empiriska materialet rikstäckande och behandlar all aktivitet av 

respektive officiella Twitterkonto. Socialdemokraternas och Moderaternas konton finns 

länkade nedan: 

 

- https://twitter.com/socialdemokrat 

- https://twitter.com/nya_moderaterna 

 

Periodisering för urvalet förhåller sig till veckan intill valet 2018 och behandlar samtliga 

tweets från Socialdemokraternas och Moderaternas officiella Twitterkonton. Detta innebär i 

praktiken 589 tweets, som motiverats tidigare i uppsatsen under avsnittet om avgränsningar, 

vars resonemang är mer ingående. Materialet innefattar all synlig aktivitet på ett kontos flöde, 

vilket inte inkluderar like-funktionen.  
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Moderaternas konto har över 16 500 inlägg varav 2 280 är antingen bilder eller kortare klipp 

med ett följarantal på över 103 000. Det följer själva 4053 andra konton. Socialdemokraterna 

har i sin tur publicerat över 23 800 inlägg varav 1 547 av dessa är antingen bilder eller kortare 

klipp med dryga 82 000 följare av sitt konto och följer 26 stycken andra konton tillbaka. 

 

På senare tid med växande mediabolag som specialiserar sig inom digital kommunikation på 

sociala medier har en debatt om just effektivt bruk växt fram. Exakt hur den optimala 

användningen ser ut varierar mellan olika aktörer, i synnerhet när det handlar om frekvens i 

antalet tweets som bör publiceras. Vissa menar 3, andra 15, 30 eller till och med över 50 

tweets per dag för maximal effekt. Det råder ingen konsensus, även fast många hämtar 

inspiration från varumärkesbyggnad och image (Mazouri, 2018). 

 

 

 

 

 

 

5. Resultat 
 

I detta avsnitt kommer resultatet att redovisas i tabeller framtagna med programmet IBM 

SPSS Statistics som är sedermera visuellt förtydligande och omgjorda för lättläslighet. 

Tabellerna kommer att systematiskt presenteras i det mest relevanta upptäckterna i tre olika 

avsnitt i ordning. Varje avsnitt är indelad i överrensstämmelse med de tre övergripande 

kategorierna som tidigare har motiverats i avsnitt 4.2 Operationalisering, alltså med aktivitet, 

interaktion och ämne.  

 

Varje variabel har framtagits med korstabeller efter Socialdemokraternas och Moderaternas 

officiella Twitterkonto för att komparativt kunna undersöka deras användning.  

 

 

5.1 Aktivitet  
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Tabell 1 visar det totala omfånget tweets. 

 

Det sammanlagda antalet tweets som ligger till grund för den här uppsatsen uppnår ett antal 

på totalt 589 stycken under tidsperioden 2 september till och med den 8 september, dagen 

innan valet.  

 

Det framgår tydligt att Socialdemokraterna är mer aktiva på plattformen jämfört med 

Moderaterna. Totalt var 63,8 procent av alla tweets publicerade av Socialdemokraternas 

konto, vilket innebär 376 tweets från Socialdemokraterna och 213 tweets från Moderaternas 

konto.  
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Tabell 2 visar det omfånget av tweets sorterat efter konto och datum.  

 

Här följer fördelningen av antalet tweets liknande mönster, med enbart 4 september som 

undantag, där Moderaternas aktivitet är större än Socialdemokraternas, som annars brukar 

ligga på omkring det dubbla, rent kvantitativt med 34 respektive 31 tweets.  

 

Procentuellt sett följer frekvensen ett likartat mönster med undantaget den 4 september, då 

Moderaternas konto både procentuellt och i antal twittrar mer än Socialdemokraternas konto. 

Moderaterna twittrade 33 gånger, vilket motsvarar 15,5 procent utav deras aktivitet under 

tidsperioden, jämfört med Socialdemokraterna som uppnådde mer blygsamma 8,2 procent och 

31 stycken tweets.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 3 visar tweetens format.  

 

Den vanligaste och mest förekommande formatet av tweets för Socialdemokraternas konto 

var enbart text, med 34,8 procent av det totala, jämfört med Moderaternas 27,2 procent. I 

Moderaternas fall är skillnaden desto tydligare med knappt hälften, 46 procent, av deras 

tweets innehåller visuell komplettering i form av bild/videoklipp eller GIF, jämfört med 

Socialdemokraternas 26,6 procent för samma variabel.  

 

I övrigt följer partierna förhållandevis likartade mönster rent proportionellt. Den vanligaste 

formen för samtliga tweets är text med bild/videoklipp/GIF på 33,6 procent följt utav enbart 

text med 32,1 procent.  
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För båda partierna är kombinationen det minst nyttjande formatet med 8,5 procent av 

helheten. Vilket innebär 9.6 respektive 8,5 procent av Socialdemokraternas och Moderaternas 

tweets.   

 

 

 

Tabell 4 visar tweetens huvudsakliga innehåll.  

 

Påtagliga likheter för tweetens innehåll är att båda kontona rent procentuellt ägnar 

förhållandevis likartat utrymme för argumentativa eller reflekterande tweets. För 

Moderaternas konto ligger procentsatsen på 39,9 jämfört med 43,9 procent för 

Socialdemokraterna.   

 

Egen reflektering eller argumentativa tweets är den största kategorin för båda partiernas 

konton, följt av citering för Moderaterna och fakta/information för Socialdemokraterna.   

Uppmaning var den minsta kategorin för både Socialdemokraterna och Moderaterna. Totalt 

uppnår kategorin 14,8 procent av alla tweets, varav 16,0 procent kommer från 

Socialdemokraterna och 12,7 procent från Moderaterna.  

 

En skillnad som tabellen visar är att Socialdemokraterna har en jämnare fördelning inom 

samtliga variabler. Socialdemokraterna har mer än dubbelt så aktiva i den minsta variabel.  
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Tabell 5 visar vad för bilder, videoklipp eller GIFs respektive konto har publicerat. 

 

En variabel som skiljer sig åt tydligt är kontonas visuella kommunikation med användandet av 

bilder eller videoklipp/GIFs. Trots att Socialdemokraterna överlag är mer aktiva rent 

kvantitativt publicerades endast 19 bilder eller videoklipp fler än vad Moderaterna gjorde. 

Socialdemokraterna har 163 fler inlägg på sin feed gentemot Moderaterna, men är 

proportionerligt underrepresenterade i det här avseendet.  

 

Av samtliga 589 inlägg så har 41,9 procent av dessa publicerat en bild eller kortare 

videoklipp. I denna variabel består över hälften av Moderaternas aktivitet av någon slags bild 

eller klipp, vilket innebär 53,5 procent. I jämförelse har Socialdemokraterna en betydligt lägre 

procentsats på 35,5 av sina 376 tweets går under den här kategorin.  

 

Den största kategorin för både partierna är egna partibilder med slogan/budskap/citat som kan 

klassificeras som digitala valaffischer. Av Socialdemokraternas bilder eller videoklipp består 

nästan hälften av denna kategori, det vill säga 61 av 133 stycken inlägg . För Moderaterna ser 

resultatet jämbördigt ut. 44 av deras 114 bilder/videoklipp motsvarar 39 procent av deras 

bilder, eller 20.8 procent av det totala.  

 

Utöver det faktum att Socialdemokraterna tenderar att publicera klipp från nyhetskällor och 

artiklar har partierna, till synes, olika metoder för att skapa opinion. I Moderaternas fall är 

videoklipp från TV-sända debatter eller anföranden förekommande i högre utsträckning än för 

Socialdemokraterna. Socialdemokraterna är mer benägna att använda sig av statistiska 

jämförelser och nyhetskällor.  

 

Sammanfattningsvis är Socialdemokraterna mer benägna att använda fakta- och 

informationsbaserad kommunikation för det visuella på Twitter. Moderaternas konto tycks 

vara argumentativa med anföranden eller enbart bilder på politiska kandidater.  
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Tabell 6 visar vilka politiker/partiet respektive konto har kritiserat i sina tweets.  

 

Ovan redogörs hur respektive konto har kritiserat andra partier eller politiker. Totalt har 

Moderaterna riktat kritik mot andra aktiva politiker eller partier i 67 av sina 213 tweets, vilket 

i sin tur innebär en procentsats på 31,5. Resultatet i kvantitativt omfång är jämbördigt med 

Socialdemokraterna som består av 36,7 procent, eller 138 stycken.  

 

Moderaterna har, som redovisats ovan, nämnt Löfven explicit 24 gånger, se tabell 7, under 

tidsperioden. Socialdemokraterna var största objektet för kritik. Den största kategorin är 

Socialdemokraterna explicit följt av den sittande regeringen som inkluderar Miljöpartiet.  

I kontrast till detta har Socialdemokraterna varit mer angelägna att kritisera alliansen överlag. 

Totalt sett har Moderaterna varit kritiserade 20 gånger och Alliansen 44. Både dueller mellan 

Löfven och Kristersson samt partiledardebatter har ägt rum under tidsperioden, som på ett 

eller annat sätt kan ha påverkat.  

 

Den största skillnaden är tveklöst hur kontona har förhållit sig till Sverigedemokraterna. 

Moderaterna har enbart riktat kritik mot Sverigedemokraterna i 0,9 procent, varav 

Socialdemokraterna är som mest kritiska mot partiet med totalt 19,7 procent av alla tweets. I 

allra störst utsträckning har kritiken varit kopplad till föräldraledighet eller abortfrågan och 

inte integration eller invandring.  
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Tabell 7 visar i vilken utsträckning kontona har benämnt motpartens partiledare.  

 

Resultatet visar att varken Socialdemokraterna eller Moderaterna nämner respektives 

partiledare skulle vara ett vanligt förekommande fenomen. I Moderaternas konto nämns 

Löfven explicit 24 gånger jämfört med Socialdemokraterna och Kristerssons 13. Totalt 

innebär det att Socialdemokraterna nämner Kristersson explicit i 3,5 procent av samtliga 376 

tweets. I Moderaternas fall är det betydligt vanligare med en procentsats på 11,2.    

 

Trots exempelvis partiledardebatter eller TV-sända dueller mellan de tippade 

statsministerkandidaterna Stefan Löfven och Ulf Kristersson.  
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5.2 Interaktion  
 

 

 
Tabell 8 visar vilka som huvudsakligen har benämnts i kontonas tweets.  

 

Inom ramarna för Moderaternas konto består nästan var femte inlägg av en omnämning, vilket 

innebär 19,7 procent. För Socialdemokraterna skiljer sig resultatet sig åt marginellt, både i 

antal och procentuellt. I deras fall består 15,7 procent av deras tweets av omnämningarna. 

 

Egna politiker eller regionala konton var tydligt överrepresenterade för båda kontona. För 

Socialdemokraterna består 10,1 procent av alla tweets av en omnämning (@) i denna grupp. 

Moderaternas konto uppnår en procentsats på 14,6 i denna kategori. Socialdemokraterna 

tenderar att inkludera andra konton i högre utsträckning.  

 

Den näst största kategorin för respektive konto har varit politiskt bundna organisationer 

Socialdemokraterna följt av journalister/medier. Socialdemokratiska konton eller politiker är 

Moderaternas näst vanligaste grupp följt av journalist/medier.  
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Sammanfattningsvis är Moderaterna proportionellt sätt mer benägna att använda 

omnämningsfunktionen (@), men tenderar att förhålla sig till det egna partiet. 

Socialdemokraterna är också överrepresenterade i att använda benämningar inom det egna 

partiet, men visar en större involvering av andra grupper, som politiska organisationer eller till 

och med oberoende väjare i ett fåtal fall.  

 

 

 

 

 
Tabell 9 visar de konton som har reweetas.  

 

 

Totalt så är nästan 40 procent av all aktivitet på respektive konto retweets. 229 av 589 av 

samtliga inlägg reweets som ger en procentsats på knappa 40 (38,9%). Fördelningen kontona 

emellan skiljer sig inte någon märkvärdigt. Det vill säga att inget konto var mer benäget att 

retweeta under valkampanjens sista vecka rent proportionellt, istället var fördelningen jämn. 

Av Moderaternas retweets består till 64 procent av partiets egna politiker eller lokala konton 

runt om i Sverige jämfört med Socialdemokraternas procentsats på knappa 62.  
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Utav Socialdemokraternas 152 retweets hämtades 13,8 procent av dessa från olika 

nyhetskällor, jämfört med Moderaternas 16,8%. 

 

Socialdemokraterna, däremot har varit mer involverande med aktörer utöver politiker och 

journalister. Nästan en fjärdedel, 23,6 procent eller 36 av 152, av Socialdemokraternas 

retweets kommer från kategorierna expert, politiskt beroende inklusive oberoende 

organisationer och civila medborgarkonton. Under samma kategorier ser resultatet annorlunda 

ut för Moderaternas konto. Dessa grupper retweetas 9 procent jämförelsevis av Moderaternas 

konto.  

 

 

 

 

Tabell 10 visar vilka konton som har besvarats.  

 

Trots att enbart Socialdemokraternas konto har överhuvudtaget utnyttjat den interaktiva 

funktionen svar har enbart ett av Socialdemokraternas svar varit till andra konton än det egna. 

Det vill säga utläggningar som överstiger Twitters maxantal på 280 tecken och måste då 

istället besvara varandra. I sin tur skapar det en så kallad tråd.  

 

I Moderaternas fall var svarsfunktionen inte använd en enda gång.   
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Tabell 11 vad vaderna konto har länkat.  

 

Ytterligare en interaktiv funktion på Twitter som mäts är hyperlänkar, och mer exakt vilka 

hemsidor eller vem partierna länkar till. Socialdemokraternas tweets består till 37,7 procent av 

hyperlänkar. Moderaterna, å andra sidan, är mindre benägna att använda sig utav hyperlänkar 

på plattformen. I Moderaternas fall består 23,9 procent av deras sammanlagda tweets av en 

hyperlänk. 

 

Media är överrepresenterade av deras hyperlänkar som uppnår en procentsats på 16,4 av det 

totala. Egna hemsidor eller konton på andra plattformar är Moderaternas näst största kategori 

med en procentsats på 4,7. Efter egna partiet är glappet desto större ner till politiskt beroende 

organisationer som består av 1,4 procent.  

 

Socialdemokraterna följer ett liknande mönster angående media och det egna partiet. 

En påtaglig skillnad i användningsområdet finns i resterande, icke-politiska konton eller 

media. Totalt bestod 27 av Socialdemokraternas tweets av en länk till kategorierna politiskt 
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beroende eller oberoende organisation, jämfört med Moderaterna som enbart hänvisade till 4 

hyperlänkar inom samma kategorier. Detta ger en procentsats på 19 respektive 7,8. Inom 

dessa två kategorier är Socialdemokraternas aktivitet nästan fem gånger större under 

tidsperioder, eller drygt dubbelt proportionellt i förhållande till det totala omfånget. Endast en 

länk hade en medborgare som upphovsman, som var av Moderaterna.  

 

Således har Socialdemokraterna inte bara fler hyperlänkar procentuellt och kvantitativt, utan 

påvisar även någon form av interaktion med aktörer utöver media och politiker.  

 

 

 

 

Tabell 12 visar respektive kontons inläggstyp.  

 

En annan variabel i studien har varit inläggstyp, i och med att det finns tre huvudsakliga 

interaktionsmöjligheter som går att sortera efter. Dessa är ett vanligt inlägg som kontot 

publicerar i sin feed, en delning/så kallad retweet från ett annat konto och slutligen svar till ett 

annat konto 

 

Moderaterna har, som tidigare visats, inte använt svarsfunktioner överhuvudtaget under 

tidsperioden. Istället är vanliga inlägg det mest förekommande inlägget för kontot med 63,4 

procent av fallen. De resterande 36,6 procenten består av retweets.  

 

Socialdemokraterna, å andra sidan, är överrepresenterade i båda interaktiva funktioner som 

involverar ett annat konto, trots att skillnaden inte är allt för tydlig. Vilket har visat sig vara ett 

återkommande mönster. Drygt hälften av Socialdemokraternas inlägg, det vill säga 53,5 

procent, är så kallade vanliga inlägg i jämförelse med Moderaternas 63,4 procent.  
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5.3 Ämne 

 

 

 

 
Tabell 13 visar vilket sakområde vardera tweet i huvudsak har berört.  

 

Tabell 13 illustrerar vilka sakområden konton främst riktar in sig på. Utöver allmän 

opinionsbildning, som exempelvis enbart uppmanar att rösta på ett specifikt parti eller att 

träffa partiets politiker i olika lokala valstugor så är Socialdemokraternas vanligaste 

sakområde jämställdhet och sociala frågor. Familjeveckan och abort har varit vanligt 

förekommande konkreta ämnen.  

 

Totalt handlar 28,7 procent av Socialdemokraternas inlägg av jämställdhet, vilket även är 

kontots största kategori. Jämställdhet är följt av sjukvård på 10,6 procent och skattepolitik på 

9,8 procent om allmän opinionsbildning är exkluderad. Den variabeln uppnår 25,5 procent av 

alla inlägg.   

 

För Moderaternas del är det jämnare fördelat mellan olika ämnen med undantag allmän 

opinionsbildning. Allmän opinionsbildning uppnår drygt en fjärdedel. Istället är Moderaternas 
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tre största sakfrågor skattepolitik med 15,5 procent, jämställdhet med 12,7 procent och 

slutligen integration med 11,3 procent.  

 

Moderaterna var mer aktiva än Socialdemokraterna inom integration och invandring, 

miljöfrågor och försvarsmakten i omfång. Proportionellt är Moderaterna mer aktiva inom 

brott och straff, integration/invandring, skattepolitik, arbetsmarknad, miljö, försvarsmakten 

och allmän opinionsbildning.  

6. Analys 

 

I detta kapitel kommer resultatet att systematiskt analyseras och diskuteras utifrån studiens tre 

övergripande kategorier. Aktivitet, interaktion och ämne.  

6.1 Aktivitet 

 

Resultatet visar att det finns både skillnader och likheter hur partierna använder sina 

Twitterkonton.  

 

En tydlig skillnad finns bland annat att hämta från hur partiet positionerar sig gentemot 

politiska meningsmotståndare. Moderaterna var väldigt tydliga med att rikta sin kritik på 

Twitter till regeringen och ställde sig i opposition för att erbjuda ett nytt regeringsalternativ. 

Socialdemokraterna var mer aktiva i sin kritik riktad mot Sverigedemokraterna än både 

Moderaterna separat som parti eller Alliansen som helhet tillsammans (se tabell 6). Vilket 

Moderaterna bara gjorde i två fall av 213.  

 

Den sista dagen, 8 september, var intensiteten som högst. Totalt twittrade Socialdemokraterna 

74 gånger jämfört med Moderaternas 42. För båda kontona var detta dagen där antalet var 

som störst. Inte bara var det dagen innan valet, dessutom ägde den sista tv-sända duellen rum 

mellan respektive partiledare Ulf Kristersson och Stefan Löfven som kan ligga bakom den 

upptrappade intensiteten.  

 

Jämfört med Adolfssons och Lindevalls (2015) kandidatuppsats Politiskt Kvitter undersökte 

författarna Moderaternas och Socialdemokraternas Twitterbruk i samband med det tidigare 
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valet år 2014. Under deras utvalda tidsperiod 8/4 till och med 26/10 år 2014 visade det sig att 

Socialdemokraterna är nästan fem gånger så aktiva som Moderaterna (ibid: 23-24) eller det 

vill säga 1513 gentemot 308 stycken tweets. Mazouri (2018) framför ökad aktivitet som 

långsikt lönsamma strategier för politiker och politiska organisation, och att det är nödvändiga 

plattformar i det moderna samhället. Utöver detta så var Socialdemokraternas frekvenskurva 

betydligt högre i samband med valet, samtidigt som Moderaterna hade ett snitt på 7 tweets per 

dag inför valet. Inför det senaste valet 2018 var omfånget jämnare fördelat. Totalt 63,8 

procent av samtlig aktivitet var ifrån Socialdemokraterna, istället för drygt fem gånger så stort 

mot Moderaternas Twitter.  

 

Moderaternas Twitterkonto har drygt 103 000 följare och följer själva 4053 konton. I 

Socialdemokraternas fall sker det helt annorlunda ut, även fast antalet följare är jämbördigt 

med drygt 82 000 så följer kontot enbart 26 stycken andra konton. Kontona 

Socialdemokraterna följer är i huvudsak deras politikers privata konton, olika lokala 

partikonton, regeringen och LO. Det innebär att hanteringen utav Socialdemokraterna konto 

måste vara betydligt mer aktiv för att ta del av andra utomstående aktörer. Ifall ett konto som 

Moderaterna har dryga 4000 följer kommer mycket naturligt upp på flödet och måste således 

inte aktivt söka upp en del källor som Socialdemokraterna.  

 

Oavsett om det handlar om journalister, olika opinionsledare, organisationer eller liknande så 

har Moderaterna ett kortare avstånd till dem. Värt att poängtera är ett det har skett en 

omfördelning sedan det senaste valet, då Socialdemokraterna följde ett betydligt större antal 

konton jämfört med Moderaterna. Då var fördelningen 7400 mot Moderaternas 4000 

(Adolfsson & Lindevall, 2015:31). Alltså har Moderaterna mer eller mindre samma antal 

konton som de följer medan Socialdemokraterna har aktiva avföljt samtliga förutom ett fåtal 

konton som är direkt kopplade till partiet.  
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6.2 Interaktion 

 

Som tidigare motiverats, se diskussion om tidigare forskning och teori, förespråkar tidigare 

studier och relevanta teoretiska utgångspunkter för transparenta, ömsesidiga dialoger även på 

sociala medier för att på längre sikt bygga och upprätthålla lönsamma och goda relationer till 

olika väljargrupper. I det avseendet är Grunig och Hunts modell för symmetrisk 

tvåvägskommunikation normativ, som just karaktäriseras av konsensus, transparens istället 

för endimensionell övertalning med mer jämnfördelade maktförhållande för att värna om 

varandras intressen (Grunig & Hunt, 1984).  

 

I väldigt grova drag så har Socialdemokraterna varit mer benägna att interagera och utnyttja 

Twitters interaktiva funktioner (se tabell 8, 9 och 11), men med valspurtens intensitet i åtanke 

kan det vara en förklara till hur det dagliga twittrandet kan skilja sig åt markant från dag till 

dag. Olika evenemang och händelser som Tv-debatter, utfrågningar med mera förekommer 

olika dagar för varje parti under själva valkampanjen. Samtidigt är det i slutspurten som det 

politiska intresset är som allra störst i samhället och partierna har generellt sett som bredast 

räckvidd inklusive möjligheten att trycka på de viktigaste sakfrågorna och få ut sina budskap 

till väljarna.  

 

I Larossas studie (2014) från guvernörsvalet i Mexiko visade resultatet att ungefär 30 procent 

av all aktivitet var någon form av interaktion. För den här studien tenderar resultatet att följa 

ett liknande mönster. Totalt bestod 23,9 procent av Moderaternas tweets av en hyperlänk, 

varav 56,3 procent av dessa var till media. I Socialdemokraternas fall var siffran högre, 

nämligen 37,7 procent av det totala varav 68,9 procent av hyperlänkarna var till media (se 

tabell 11). För svar, å andra sidan, var fördelningen annorlunda med enbart 

Socialdemokraterna som överhuvudtaget nyttjat funktionen (se tabell 10). Retweets är en mer 

frekvent använd funktion. Av samtidiga retweets, från båda partierna, består omkring 40 

procent av retweets, där det enbart skiljer någon procentenhet mellan partierna (se tabell 9). 

Den stora skillnaden finns i vilka som partierna väljer att retweeta. Ungefär en fjärdedel av 

Socialdemokraternas retweets var från kategorierna expert, väljare, politiska beroende likväl 

beroende organisation. I Moderaternas fall var procentsatsen på 9,1 som istället är mer aktiva 

i retweets av, i synnerlighet, egna regionala partikonton eller politiker samt media. 
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Benämningar (@) följer liknande fördelningar som retweets, fast färre till antalet. Det vill 

säga omkring en femtedel av samtliga tweets (se tabell 8).  

 

Larossa (2014) menar att interaktionen inte var adekvat i fallstudien i Mexiko, parallellt 

resonerar Alonso-Munoz med flera (2016) att ett liknande fenomen existerade i Spanien. Där 

mynnas begreppet om en så kallad ”hybrid logik” och kringgår uppfattningen om att Twitter, 

eller andra digitala plattformar inte skulle vara kanaler för strategisk kommunikation direkt 

med väljare eller inflytelserika aktörer. Alonso-Munoz m.fl. ser Twitter som en länk mellan 

media och politiker. Partierna tenderar att interagera med medier eller olika politiskt 

inflytelserika organisation i högre utsträckning än väjarna som istället nyttjas som passiva 

mottagare.  

 

Samma tendenser visar den här studiens resultat på. För alla interaktiva funktioner som finns 

på Twitter så nyttjas de alltifrån någon enstaka procentenhet, det vill säga direkta svar, till 

omkring -25-40 procent som förekommer för de flesta andra interaktiva funktioner med 

retweets som den mest förekommande interaktionen på omkring 40 procent för båda partierna 

(se tabell 12). Således överensstämmer den här studiens resultat med Alonso-Munoz m.fl. 

(2016).   

 

En viktig del inom teorier för politisk kommunikation har varit det långsiktiga 

relationsbyggandet, som präglas av öppenhet och delaktighet (Strömbäck, 2014).  I detta 

avseende så har Socialdemokraterna visat på ett betydligt större nätverk med organisationer 

som bland annat LO, vars tweets aktivt roteras på deras flöde. Även externa experter och 

media tenderade att förekomma oftare på Socialdemokraternas Twitter. Paradoxalt nog följer 

Moderaterna tusentals fler konton men interaktionerna med aktörer utöver partiets närmaste 

krets eller media är väldigt begränsad. Det innebär att Socialdemokraterna är inte bara mer 

inkluderande av andra utomstående aktörer, men måste dessutom aktivt söka upp inläggen 

som inte naturligt uppstår på flödet som det gör för Moderaterna.  

 

I Grunig och Hunts (1984) informationsmodell är interaktionen endimensionell med fakta och 

information som huvudsakliga metoder för att skapa opinion. Ser vi till utomstående länkar 

som källor för den information som partierna använder är median överrepresenterad för båda, 
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och i teorin om en medialiseringen är det i den första dimensionen en förutsättning 

(Strömbäck, 2008). 

 

Medialiseringen handlar mycket om graden av någonting samt förhållandet mellan politikerna 

och media (Strömbäck, 2008). För Moderaternas användande så tycks media ha större 

inflytande och makt, som enskilt är överlägset den största och i stort set enda gruppen kontot 

interagerar utöver det egna partiet, jämfört med Socialdemokraterna som är mer benägna att 

framföra utomstående organisationers åsikter, både politiskt beroende och oberoende eller 

medborgare och experter inom vissa ämne i ett fåtal av fallen. Även fast Socialdemokraterna 

hänvisar till media i form av hyperlänk rent proportionellt i högre utsträckning än 

Moderaterna.   

 

Urvalet har varit relativt tätt inpå själva val, som kan förklara den begränsade interaktionen. 

Partierna verkar snarare lägga fokus på att få ut sina budskap till ”massan” snarare än att föra 

produktiva, relationsfrämjade dialoger på sikt. Detta överensstämmer med Strömbäcks 

kommunikationspyramids topp, vilket anses mer informativ, endimensionell och bredare i sin 

räckvidd (Strömbäck, 2014).  
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6.3 Ämne 

 

Den sista kategorin för den här studien har varit ämne, och vilka sakområden som kontona 

lägger mer eller mindre kraft vid under sina valkampanjer.  

 

Socialdemokraterna har tydligare tryckt på ett fåtal områden än Moderaterna. Totalt består 

28,7 av Socialdemokraternas tweets om jämställdhet och sociala frågor, då inkluderad allmän 

opinionsbildning på 25,5 procent (se tabell 13). Även sjukvård med totalt 40 tweets har varit 

en nyckelfråga för Socialdemokraterna, åtminstone sett till proportionen.  

 

Jämställdhetsfrågorna var tydligt kopplade till föräldraveckan och abortfrågan, där kritiken 

nästintill enbart var riktad mot Sverigedemokraterna. I den här frågan så var Moderaterna 

passiva. Trots att Socialdemokraterna hade kritiserat Sverigedemokraterna 73 gånger så 

handlade enbart 10 av Socialdemokraternas totala tweets om integrationsfrågan eller 

invandring.  

 

Med den, så kallade, flytande väljaren (Oscarsson, 2016) är behovet större att expandera 

fokusområdena till fler ämnen. Den flytande väljaren är politiskt engagerad och utsätter sig 

aktivt för olika politiska perspektiv med extra vikt på sakfrågorna. Således behöver partierna 

bredda sina partiprogram för att nå ut till den här nya och förhållandevis stora väljargruppen. 

Moderaterna har visat ett bredare engagemang inom olika sakområden under valkampanjens 

sista vecka jämfört med Socialdemokrater som istället är tydligare mer överrepresenterade 

inom ett mindre antal områden (se tabell 13), även fast skillnaden inte är iögonfallande så är 

Moderaterna proportionellt mer aktiva i åtta av tolv sakområden.   

 

Den flytande väljaren inväntar så mycket information som möjligt för att kunna fatta det mest 

rationella beslutet för vilket parti personer tänker rösta på. Besluten rösten tas dessutom 

successivt närmare själva valdagen. Väljargruppen saknar den tidigare partilojalitet och är 

istället mer styrd av ett fåtal sakområden (Oscarsson, 2016). I förlängning kan det betyda att 

partierna engagerar sig enda in i valspurtens slutmoment inom flera olika ämnen än 

traditionellt sett, och kanske inte bara trycker på de frågor som partiet prioriterar. Att partierna 

har fler vallöften än tidigare, speciellt då inom olika sakområden för att kontrollera 

väljarflykter mellan olika parti i så stor utsträckning som möjligt.  
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7. Slutsats  

 

I och med detta har studien undersökts Socialdemokraternas och Moderaternas Twitterbruk i 

samband med valkampanjen 2018. Nedan kommer analysen återkopplas till studiens 

frågeställningar och avslutas med en avslutande reflektion.  

 

• Hur ser Socialdemokraterna och Moderaternas officiella kontons aktivitet ut på 

Twitter?  

 

Jämfört med det tidigare valet 2014 så har partierna närmad sig varandra genom att gå i 

motsatt riktning. Socialdemokraterna var uppe i drygt 100-120 tweets varje dag veckan intill 

valet 2014, parallellt med att Moderaterna snittade 7 tweets per dag (Adolfsson och Lindevall, 

2014). Idag är det jämnare fördelat med 213 respektive 376 tweets för Moderaterna och 

Socialdemokraterna. 

 

Moderaterna går tydligare i opposition mot Socialdemokraterna och den sittande regeringen 

(se tabell 6). En absolut majoritet av Moderaternas kritik är riktat åt det håller. För 

Socialdemokraterna ser det annorlunda ut. Att Sverigedemokraterna kritiseras är mer 

förekommande än Moderaterna. Trots att Socialdemokraterna har drygt 70 procent mer tweets 

totalt sett så nämner Moderaterna Stefan Löfven nästa dubbelt så många gånger som 

Socialdemokraterna nämner Kristersson.  

 

Utav de bilder som partierna publicerar är statistiska jämförelser och nyhetsartiklar vanligare 

från Socialdemokraterna. För Moderaterna är bilder på partiet eller politikerna utan text och 

debatt/anföranden vanligare som är mer argumentativa snarare än statistiska.  

 

• Hur kommunicerar Socialdemokraterna och Moderaterna till andra konton? I vilken 

omfattning förs det en dialog eller annan typ av interaktion med väljarna?  

 

Kommunikationen är till stor del faktabaserad. Båda kontona är överlägset mest benägna att 

lyfta fram partiets egna politiker eller sina regionala partikonton, följt av media i samtliga 

interaktiva funktioner. Rådande teorier och tidigare forskning inom området trycker på vikten 
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och de fördelar ömsesidig och transparant kommunikation har under längre sikt tycks partier 

inte nyttja möjligheterna.  

 

Skillnaden, å andra sidan, är att Moderaternas räckvidd tar sedan slut där. Inom dessa ramar 

utnyttjar Socialdemokraterna ett större nätverk med ett flertal olika aktörer. Det kan handla 

om alltifrån experter eller organisationer som både är politiskt beroende och beroende. 

Socialdemokraternas interaktion är aktiv där kontot självmant måste söka upp aktiviteten i 

och med att Socialdemokraterna har avföljt i stort sett samtliga konton förutom partiets egna 

toppolitiker eller regionala partikonton.  

 

• Vilka likheter/skillnader finns det ifråga om ämnen som lyfts fram?  

Moderaterna och Socialdemokraterna är förhållandevis jämnbreda i ämnena som partierna 

diskuterar eller lyfter fram i sina tweets. Socialdemokraterna har framför allt ett sakområde 

som proportionellt får överlägset störst utrymme, nämligen jämställdhet. Socialdemokraterna 

har, framför allt inom frågor som rör jämställdhet, ett kritiskt förhållningssätt mot 

Sverigedemokraterna istället för integrationen och invandring som tidigare varit 

huvudområden för debatt som partiet historiskt har associerats med.  

 

Skillnaden är förhållandevis liten men Moderaterna är procentuellt sett bredare i vilka 

sakområden som tas upp och hur ofta det uppstår. Av de tolv olika sakområdena som tas upp 

är Moderaterna proportionellt större i åtta av dem.   

 

Statsvetaren Henrik Oscarsson (2016) menar, som tidigare nämnt, att en ny väljargrupp som 

han benämner som flytande håller på att växa fram i allt högre utsträckning. De här väljarna 

kategoriseras som politiskt intresserad men inte partilojala och väntar med att bestämma 

vilket parti hen ska rösta på sent inpå valdagen för att ta del av så mycket information som 

möjligt. Är denna grupp dessutom passiv i den digitala sfären på sociala medier är Grunig och 

Hunts informationsmodell (1984), eller framför allt den asymmetriska 

tvåvägskommunikationen fördelssam för att nå ut till väljargruppen. Modellen i sig är 

endimensionell, utöver väljaranalyser eller undersökningar som kännetecknas av 

tvåvägskommunikation, och aktivt förlitar sig på information och fakta för sina budskap i 

opinionsskapande syfte.  
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I och med den konsensus som till synes råder angående interaktiv kommunikation med 

väljargrupperna som teoretisk utgångpunkt krävs bredare undersökningar och större material 

på andra plattformar för att dra generella slutsatser om partiernas digitala politiska 

kommunikation. På Twitter förhåller sig partierna i huvudsak till det egna ledet och media i 

högst utsträckning, framför allt Moderaterna tenderar att närvara inom den, så kallade, 

bubblan.  

 

Trots att Moderaterna har utökat aktivitet och räckvidd till relativ jämbördig nivå jämfört med 

valkampanjen 2014 (Adolfsson och Lindevall, 2015) så är kommunikationen fortsatt 

endimensionell till stor del. Socialdemokraterna följer ett liknande mönster som valet 2014, 

men rör sig allt mer mot, den så kallade Twitterbubblan, där allt färre väljare får utrymme att 

få direkt kontakt med partiet.  

7.1. Förslag till framtida forskning  

 

Politisk kommunikation på sociala medier är ett förhållandevis nytt fenomen.  

Nu när Twitter existerat ett tag går det att göra mer komparativa studier mellan olika val, se 

hur det förändrats övertid. Det finns, och kommer att finnas nästintill oändligt med 

infallsvinklar och studieobjekt att undersöka. Härnedan kommer jag att framföra några som 

jag anser vara relevanta inom den närmsta framtiden.  

 

Det kommer alltid att finnas komparativa möjligheter. Oavsett om det handlar om politikers 

privata användning gentemot partiets. Även olika plattformar, exempelvis huruvida 

användningen av Twitter och Facebook skiljer sig åt inom ett parti, om eventuellt olika 

sakområden eller politiker lyfts fram mer eller mindre i olika kanaler Det går även att 

undersöka kampanjerna med kvalitativ textanalys, eller semiotisk inriktning för att tolka 

digitala valaffischen eller valfilmer med exempelvis en triangulering.  

 

Konkret för den här studien är att den färdigställs innan regeringsbildningen har (miss-

)lyckats. Således går det att jämföra partiernas Twitterbruk innan respektive efter valet, 

huruvida det skiljer sig åt i och med att efterdyningarna är ett nytt fenomen i svensk politik 

som aldrig tidigare skett.  
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Ytterligare så vore fallstudier som intervjuar politiker angående den digitala valkampanjen 

intressanta för framtida studier, alternativt en receptionsstudie, hur olika inlägg, politiker eller 

partier tas emot på digitala plattformar av väljarna. 

 

7.2 Sammanfattning  

 

Den här studien har genom en kvantitativ innehållsanalys tittat närmare på 

Socialdemokraternas och Moderaternas Twitteranvändning i samband med valkampanjens 

sista vecka år 2018. Kodschemat har operationaliserats för att undersöka användningen utifrån 

tre huvudsakliga kategorier. Dessa kategorier är aktivitet, alltså hur ofta partiet publicerar vad. 

Interaktion, hur kontot interagerar med andra. Kontona som är objekt för interaktionerna har 

grovt fördelats in i egna politikers eller regionala konto, media, meningsmotståndare, 

organisationer och väljare. Slutligen är den sista kategorin ämne, alltså vilka sakområden som 

kontona skriver om.  

 

Resultatet visar att Socialdemokraterna är drygt 70 procent mer aktiva än Moderaterna på 

Twitter i deras aktivitet, men själva interaktionen är förhållandevis endimensionell. I grova 

drag så är antalet interaktiva handlingar jämnt fördelat mellan partierna. Moderaterna 

använder Twitter interaktiva funktioner primärt till att retweeta partiets egna politiker eller 

regionala partikonton och media. Socialdemokraterna kommunicerar med ett bredare nätverk i 

sitt flöde som lyfter fram enskilda väljare och organisationer som både är politiskt beroende 

eller inte. Moderaterna är större i hälften av sakområdena proportionellt samtidigt som 

Socialdemokraterna är i huvudsak överrepresenterade i ett av sakområdena.  
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Kodschema  
 

V1 Datum 

 

V2 Konto 

1. Socialdemokraterna 

2. Moderaterna 

 

V3 Tweetens format 

1. Enbart text 

2. Text och bild/videoklipp/GIF 

3. Text och hyperlänk/retweet 

4. Kombination av 2 och 3 

 

V4 Inläggstyp 

1. Vanligt inlägg 

2. Retweet 

3. Svar till annat konto 

 

V5 Benämns motpartens partiledare? D.v.s Kristersson/Löfven 

1. Ja 

2. Nej 

 

V6 Vem retweetas? 

1. Moderatkonto/politiker 

2. Socialdemokraternas konto/politiker 

3. Allianskonto/politiker 

4. Vänster-/miljöpartiskonto/politiker 

5. Övrig politisk meningsmotståndare 

6. Journalist/media 

7. Extern expert inom sakområde 

8. Politiskt oberoende organisation/myndighet 

9. Politiskt beroende organisation 
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10. Medborgare 

 

V7 Vem besvaras? 

1. Moderatkonto/politiker 

2. Socialdemokraternas konto/politiker 

3. Allianskonto/politiker 

4. Vänster-/miljöpartikonto/politiker 

5. Politisk meningsmotståndare 

6. Journalist/medier 

7. Extern expert  

8. Politiskt oberoende organisation/myndighet 

9. Politiskt beroende organisation 

10. Medborgare 

 

V8 Vem benämns (@) primärt i tweeten? 

1. Moderatkonto/politiker 

2. Socialdemokraternas konto/politiker 

3. Allianspolitiker/konto 

4. Vänster-/miljöpartiets konto/politiker 

5. Övrig politisk meningsmotståndare 

6. Journalist/media 

7. Extern expert  

8. Politiskt oberoende organisation/myndighet 

9. Politiskt beroende organisation 

10. Medborgare 

 

V9 Vad länkas? 

1. Moderatkonto/politiker 

2. Socialdemokraternas konto/politiker 

3. Allianskonto/politiker 

4. Vänster-/miljöpartiets konto/politiker 

5. Övrig politisk meningsmotståndare 

6. Journalist/medier 
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7. Extern expert  

8. Politiskt oberoende organisation/myndighet 

9. Politiskt beroende organisation 

10. Medborgare 

 

V10 Tweetens huvudsakliga innehåll 

1. Citering/konkret konstaterande  

2. Uppmaning  

3. Fakta/information 

4. Egen reflektion   

 

V11 Vilket sakområde berör tweeten i huvudsak? 

1. Brott och straff 

2. Vård 

3. Skola 

4. Integration/invandring 

5. Skatt 

6. Arbetsmarknad 

7. Pension/äldreomsorg 

8. Jämställdhet/Social frågor 

9. Miljö 

10. Infrastruktur 

11. Försvarsmakten  

11. Allmän opinionsbildning  

 

V12 Vilka politiker/partier kritiseras? 

1. Moderaterna 

2. Alliansen/övriga partier inom alliansen 

3. Sverigedemokraterna 

4. Socialdemokraterna 

5. Regeringen 

6. Miljöpartiet/Vänsterpartiet 
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V13 Vad för videoklipp/GIF/bild publicerades? 

1. Egna partibilder med slogan/budskap/citat 

2. Statisk/jämförelse  

3. Debatt/anföranden i media 

4. Politikerna/partiet utan text 

5. Artiklar/nyhetskällor 

6. Annat/orelaterat 

 

Kodinstruktioner 
 

V1 Datum  

Variabel 1 syftar till datum. För det egna kontot är tweeten är publicera. Är det en retweet 

räknas det datum som Socialdemokraterna eller Moderaterna retweetade inlägget och inte 

när det var skrivet.  

 

V2 Konto  

Variabel 2 kategoriserar tweeten i de två olika kontona. Ligger tweeten på 

Socialdemokraternas feed (profil) kodas inlägget under Socialdemokraterna. Ligger tweeten 

på Moderaterna feed (profil) kodas inlägget under Moderaterna.  

 

V3 Tweetens format 

Variabler 3 kategoriserar tweeten utifrån format. Huruvida tweeten består av enbart text, 

bild, klipp eller hyperlänk. Består tweeten av både en bild/klipp och en hyperlänk kodas 

tweeten som kombination.  

 

V4 Inläggstyp 

Här kodas inläggen efter vilket typ av inlägg de är. Alternativen är vanligt inlägg, retweet 

eller svar. Det framkommer tydligt högst upp på tweeten ifall det är en retweet eller svar.  

 

V5 Benämns motpartens partiledare? D.v.s Kristersson/Löfven 

Benämns Ulf Kristersson i en tweet på Socialdemokraternas feed (profil) kodas tweeten som 

Ja för variabel 5. Benämns Stefan Löfven i en tweet på Moderaterna feed (profil) kodas 
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tweeten som Ja för variabel 5. I kontexter där syftning är uppenbar behöver inte hela namnet 

anges, utan Kristersson alternativt Löfven är godtagbart.  

 

V6 Vem retweetas? 

Med politiker, i alternativ 1-5, är partiernas konton även inkluderade. För att säkerhetsställa 

varje kontos involvering undersöks dem unikt. Ett privat konto som inte tycks vara aktiv inom 

något av partierna eller journalist kodas som medborgare. Googlesökningar på dessa 

individer sker även för att försöka hitta aktiva kopplingar till de politiska partierna. Oavsett 

ifall en journalist medger att twitterkontot är privat kodas den under alternativ 6, såvida 

personen inte också är aktiv i ett politiskt parti, vid sådant fall prioriteras det sistnämnda.  

 

V7 Vem besvaras? 

Med besvaras är det aktivt till ett annat kontos inlägg. Kategorisering är densamma som 

ovan. Läs V6.  

 

V8 Vem benämns (@) primärt i tweeten? 

Skillnaden på benämning och besvara är att en benämning inte är beroende av det andra 

kontots inlägg. Du kan benämna någon i ditt eget inlägg, men enbart besvara någon annans. 

Kategorisering är densamma som ovan. Läs V6.  

 

V9 Vad länkas? 

Hyperlänk är hänvisning/länk till en annan hemsida. För att kategorisera länken kommer 

avsändaren att undersökas individuellt. Personen/organisationer anses vara oberoende tills 

motsatsen har bevisats. Vid osäkra fall används bland annat Googlesökningar för att hitta 

associationer med ett politiskt parti.   

 

V10 Tweetens huvudsakliga innehåll 

Variabel 10 tittar närmare på själva innehållet. Skulle en artikel länkas med otillräcklig text 

för att kategorisera den kodas tweeten utifrån artikelns innehåll beroende på dess karaktär. 

Skulle fakta presenteras med en snabb uppmaning att rösta på ett specifikt parti i slutet kodas 

tweeten som det sistnämnda.   

 

V11 Vilket sakområde berör tweeten i huvudsak? 
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Variabel 11 är en kategorisk variabel som kodar tweeten efter innehållet. Allt annat än de 

som handlar som specifika politiska sakområden klassificeras som allmän opinionsbildning.  

 

V12 Vilka politiker/partier kritiseras? 

Den enda värdeladdade variabeln som kodas. Skulle en artikel länkas som exempelvis är 

kritisk mot ett annat parti räknas det som kritik mot det partiet, oavsett ifall kontot som 

länkade artikeln inte aktivt kritiserar partiet.  

 

V13 Vad för videoklipp/bild/GIF publicerades? 

Här kodas de bilder eller klipp som publicerats, men som inte kräver en länk för att ta del av. Det vill 

säga att bilden eller klippet är uppladdat direkt till Twitter från deras konto.  

Valmöjlighet 3, debatt/anförande innefattar enbart klipp eller textad stillbild med citat från debatt 

eller offentliga anföranden av politiker inom partiet. 

 

 

 

Tabeller 
 

 

 

 

Tabell 1 visar det totala omfånget tweets. 
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Tabell 2 visar det omfånget av tweets sorterat efter konto och datum.  

 

 

Tabell 3 visar tweetens format.  

 

 

Tabell 4 visar tweetens huvudsakliga innehåll.  
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Tabell 5 visar vad för bilder, videoklipp eller GIFs respektive konto har publicerat.  

 

 

Tabell 6 visar vilka politiker/partiet respektive konto har kritiserat i sina tweets.  

 

 

 

Tabell 7 visar i vilken utsträckning kontona har benämnt motpartens partiledare.  
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Tabell 8 visar vilka som huvudsakligen har benämnts i kontonas tweets.  
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Tabell 9 visar de konton som har reweetas.  

 

 

 

Tabell 10 visar vilka konton som har besvarats.  
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Tabell 11 vad vaderna konto har länkat.   

 

 

 

 

Tabell 12 visar respektive kontons inläggstyp.  
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Tabell 13 visar vilket sakområde vardera tweet i huvudsak har berör
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