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Abstract 
 

Title: “Higher speed limit for EPA-tractors” - A question of freedom or strategic 

communication?  

A qualitative analysis of political youth associations social media. 

 

The evolution within political parties shows an increase of professionalisation where a higher 

competence is on demand and is practised on a communicative level. Currently a lot of the 

research surrounding this professionalisation has been focused on only political parties , but at 

the same time other stakeholders is also working within the political area without being political 

parties. How does political youth associations, that is widely driven by volunteers, navigate 

within this political context where the demands and expectations is constantly increasing?     

The purpose of this study was to examine how political communication is practised by political 

youth associations in a world that gets increasingly more professional.  

The study was conducted by analysing every post published during the month of January 2018 

by the two political youth associations SSU and MUF on their Facebook and Instagram pages. 

The chosen method of this study has been Norman Fairclough’s Critical Discourse Analysis, 

complemented by qualitative interviews with the heads of digital communication of both 

associations. 

The theories applied on the material was different approaches to discourses, mainly the thoughts 

of Michel Foucault, combined with how discourses can shape identities. The theories by Erving 

Goffman concerning the presentation of self and, by extension, the presentation of 

organisations, was also used.  

By applying these to the material, six different themes were identified.These can be divided 

into two subsections, content and form, which lay the groundwork for the central result of this 

study. Both associations have to balance the work of attracting new members and maintaining 

a trustworthy political image. This is the result of political communication that has become 

highly professional.  
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1 INLEDNING 

Den politiska spelplanen förändras kontinuerligt, från dörrknackning och torgmöten, till 

reklamfilmer och TV-debatter, till filmer på Facebook och interaktion med väljare och 

opinionen på Twitter. Politikens kommunikativa strategier är ett vanligt forskningsområde och 

något som konstant dissekeras och undersöks. Ett ämne som hamnat i skymundan är 

partipolitiska ungdomsförbunds kommunikation. Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor delar årligen ut cirka 350 miljoner kronor i statsbidrag till omkring 200 

organisationer (Stadskontoret 2017). Två av dessa organisationer är Sveriges 

socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU) och Moderata ungdomsförbundet (MUF) som är 

denna studies undersökningsobjekt. Inom dessa förbund finns ett stort antal ungdomar som är 

aktiva i civilsamhället. MUF har, enligt de senaste siffrorna, cirka 10 000 bidragsgivande 

medlemmar medan SSU har ungefär 5 000 bidragsgivande medlemmar (MUCF 2015). Dessa 

ungdomar har en indirekt makt som kanske inte påverkar oss i vårt vardagliga liv på samma 

sätt som politiska beslut i riksdagen, men de spelar en viktig roll i formandet av vårt nutida men 

framförallt vårt framtida samhälle. 

De undersökta politiska ungdomsförbunden Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund 

(SSU) och Moderata ungdomsförbundet (MUF) använder sociala medier som sina 

huvudsakliga kommunikationskanaler. Det är via dem som de når ut till befintliga och 

potentiella medlemmar, och är ett viktigt redskap för alla organisationer att nå ut till människor, 

speciellt unga. Samtidigt står dessa förbund inför en utmaning i och med de ökade krav som 

ställs på politiska organisationers kommunikation.  

1.1 PROBLEMFORMULERING 

Utvecklingen inom politiska partier pekar mot en ökad professionalisering där en högre 

kompetens efterfrågas och utövas på ett kommunikativt plan, vilket i sin tur ökar kraven och 

förväntningarna på politisk kommunikation överlag. I dagsläget har mycket av forskningen 

kring denna professionalisering fokuserats mot just politiska partier, men samtidigt fortsätter 

andra aktörer att verka i denna kontext. Hur lyckas partipolitiska ungdomsförbund, som till stor 

del är ideellt drivna, navigera i denna politiska kontext där kraven på kommunikation blir högre 

och högre? 
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1.2 SYFTE 

Studiens syfte är att utföra en totalundersökning av hur politisk kommunikation utövas på 

sociala medier av två olika partipolitiska ungdomsförbund i en allt mer professionaliserad värld. 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

• Hur kan de valda ungdomsförbundens kommunikativa arbete på sociala medier 

jämföras med vad tidigare forskning menar om hur politiska partier arbetar med 

kommunikation?      

• Vilka teman och diskurser kan identifieras i förbundens kommunikation, kring både 

form och innehåll? 

 

1.4 BAKGRUND 

Politiska ungdomsförbund är på många sätt strukturerade som politiska partier, med 

medlemmar, förtroendevalda och årsmöten som högst beslutande organ. Var de skiljer sig åt är 

bland annat i att politiska partier allt som ofta har anställda inom partiet som får lön för deras 

arbete, medan ungdomsförbund i huvudsak är uppbyggt av ideellt arbete. Som namnet 

“ungdomsförbund” antyder finns det även åldersgränser för både medlemmar och 

förtroendevalda. Den stora skillnaden är att du kan rösta på politiska partier till riksdagsvalet, 

men inte partipolitiska ungdomsförbund. Politiska partier har direkt makt över vårt samhälle 

medan politiska ungdomsförbund har indirekt makt. Utöver det baseras partipolitiska 

ungdomsförbunds existens på att de har tillräckligt med medlemmar för att få statligt bidrag, 

medan partier fokuserar på att få röster istället för medlemmar. Ungdomsförbunden eftersöker 

alltså ett längre politiskt engagemang som kräver mer än att rösta på ett parti, samtidigt som de 

är beroende av detta längre engagemang för att överleva. 

Detta innebär att även om partipolitiska ungdomsförbund inte har direkt politisk makt, i den 

benämning att de inte kan påverka resolutioner och prepositioner i riksdagen, är de fortfarande 

inom området för politiska aktörer (Bengtsson 2001: 9). Det är viktigt att se till den indirekta 

makten politiska ungdomsförbund har. De är så kallade “dominant decoders” till deras 

moderpartier (McNair 2011: 29). Detta betyder att mottagaren delar samma världsbild som 

avsändaren. Detta har kunnat ses exempelvis i hur MUF sedan nittiotalet ställt sig bakom 

konceptet “öppna gränser”, och hur moderpartiet Moderaterna (M) även de ändrade riktning 

och omfamnade konceptet, innan de återigen ändrade riktning 2015 (Suni 2017). MUF kunde 
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alltså påverka M till att ändra riktning, men när M återigen ändrade sitt ställningstagande till en 

mer restriktiv flyktingpolitik, valde även MUF att ändra sin inställning kort därefter. De 

påverkar varandra. 

Det här är ett exempel på olika åsiktsriktningar som kan befinna sig i konflikt. Konflikterna 

löper inte enbart mellan olika partier eller ungdomsförbund, utan även inom partierna och deras 

respektive ungdomsförbund. Detta kan bero på geografiska-, demografiska- eller sociala 

skillnader. Då ungdomsförbund inte har samma direkta makt har de möjlighet att vara mer 

radikala i sina ställningstagande, men även för att de kan ha en annan inställning till vad som 

är viktigt att fokusera på. Det här skapar stora utmaningar för partierna i deras strategiska 

kommunikation, för självklart vill de hålla sig väl med respektive ungdomsförbund då de unga 

med största sannolikhet är deras nästa efterträdare (Strömbäck 2011: 70f).  
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2 TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISK RAM 

2.1 TIDIGARE FORSKNING 

Uppsatsen kommer att använda sig av denna forskning för att kunna placera in analysmaterialet 

i en större politisk kontext, för att kunna identifiera likheter och skillnader mellan 

ungdomsförbundens och partiernas kommunikation och situation, samt i vilken grad sociala 

medier spelar en viktig roll i det demokratiska samtalet. 

2.1.1 Strategisk politisk kommunikation 

Begreppet politisk aktör kan vid första anblicket tyckas enbart innefatta politiska partier och 

politiker, personer och organisationer som faktiskt lägger fram lagförslag och röstar om dem. 

Men den politiska sfären innefattar många olika aktörer och omfattar samtliga organisationer 

och individer som på något sätt är engagerade och involverade i civilsamhällesfrågor och 

bedriver opinion för att försöka påverka politiska beslut (Strömbäck 2011: 65f). 

Samtidigt som detta är viktigt att komma ihåg handlar nästan all forskning angående strategisk 

politisk kommunikation om politiska partier och kampanjer. Vad som gör politisk 

kommunikation strategisk är att den är målorienterad och att kommunikationen kommer att leda 

till att målet, eller målen, uppfylls (Persson 2004: 25). Strategisk politisk kommunikation är 

uppbyggt på övergripande strategi, kampanjstrategi och taktik. Den övergripande strategin 

innefattar vilka övergripande mål en organisation har. Det kan exempelvis innefatta 

verksamhetsplaner, vem de vill samarbeta med, vilka målgrupper som är centrala och relationer 

med andra aktörer. Kampanjstrategin handlar om vilka mål en organisation har för en specifik 

kampanj, vilket eller vilka budskap som vill föras fram under en begränsad tidsperiod. Taktik 

definieras av de medel och verktyg en organisation använder för att kommunicera sina budskap. 

För att den strategiska kommunikationen ska bli så effektiv som möjligt är det viktigt att hitta 

en balansgång mellan dessa. Den övergripande strategin bör lägga grunden för 

kampanjstrategierna som i sin tur ska vara styrande för taktiken (Strömbäck 2011: 70). Dessa 

ska arbeta tillsammans för att slutligen nå ett partis mål (Persson 2004: 27).  

2.1.2 Professionaliseringen av den politiska kommunikationen 

Den politiska kommunikationen har under det senaste århundradet utvecklats till en allt mer 

professionaliserad verksamhet. Det har inneburit att strategisk kommunikation och har fått en 

allt större roll i den politiska sfären. Medborgare har blivit mer rörliga som väljare och 
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mediekonsumenter, och konkurrensen om uppmärksamhet har blivit hårdare. Det har ställt 

högre krav på partierna att kunna röra sig i olika kanaler för att kunna nå ut med sina budskap 

till ett allt mer individualiserad allmänhet. Det kan inte längre antas att alla läser 

morgontidningen, eller ser på tv-nyheter. Den gräsrotskultur som många partier växte fram ur, 

med dörrknackande volontärer, har ersatts av ett strategiskt kommunikativt arbete, med 

kampanjarbetare som avlönade specialister, fristående från partiet (Strömbäck 2014: 197f). Vad 

som kännetecknar det kommunikativa arbetet format av denna professionalisering är en 

marknadsorienterad syn på politiken, med ett högt krav på specialistkompetens (McNair 2011: 

85). Denna utveckling kännetecknar framförallt det amerikanska politiska klimatet, men 

utvecklingen i Sverige är påväg åt samma håll (Strömbäck 2014: 215ff). I denna kontext är 

politiska ungdomsförbund intressanta, då de verkar i ett klimat där den politiska 

kommunikationen går mot en professionalisering.  

2.1.3 Ungdomsengagemang 

Politisk kommunikation är ett välstuderat ämne, men i relation till ungdomsorganisationer, och 

unga människor överlag, är tillgången på tidigare studier inte lika stor. En aspekt som har fått 

uppmärksamhet i forskarvärlden är dock den utveckling i ungdomars politiska engagemang 

som digitala medier har skapat. Undersökningar har visat på att ungdomars överlag deltar 

mindre i traditionella politiska aktiviteter, som att gå med i politiska partier, samt att de 

konsumerar traditionella medier i en mindre utsträckning (Bennett 2008: 6). Men samtidigt har 

ungdomars tid och engagemang förflyttats till nya medier, framförallt sociala plattformar. Vilka 

skillnader som sociala medier har gentemot äldre är ett forskningsämne i sig, men i en politisk 

kontext har de gett möjligheter att skapa egna gemenskaper utifrån egna intressen. 

Något som forskningen är oenig om är hur denna valfrihet förvandlas till politiskt engagemang. 

Bennett (2008: 11) menar att en stor majoritet av engagemang på sociala medier ägnas åt 

underhållning och socialt umgänge, avgränsat från civilsamhället. Samtidigt visar Bennett, 

Freelon, Hussain och Wells (2011: 130f) på att två tredjedelar av ungdomar hade använt sociala 

medier för att utföra politiska handlingar, även om de ställer sig frågande till hur djupt gående 

det politiska engagemanget är. Vad de är överens om är dock att detta engagemang framförallt 

är individbaserat och fristående från existerande organisationer och partier, vilket gör 

ungdomsförbundens aktivitet på plattformarna intressanta. Hur blir de bemötta av en publik 

vana vid personliga nätverk och kan de nå ut till personer som inte redan är intresserade av 

organisationerna? 
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2.1.4 Sociala medier och deltagardemokrati 

I uppsatsen ”Sociala medier: Kan sociala medier vara ett verktyg för att främja 

deltagardemokrati?” diskuteras hur deltagardemokrati och Facebook samspelar. Studien är 

lokal och inriktas mest på studenter vid Halmstad högskola, men resultaten är fortfarande 

relevanta. Genom att studera Socialdemokraternas Facebook-sida kommer studien fram till att 

inlägg på sidan överlag har mycket dålig spridning och når nästan enbart människor som redan 

sympatiserar med partiet. Efter en intervju med kommunikationsansvarig hos 

Socialdemokraterna framkommer det även att deras inlägg är framförallt riktade till den äldre 

generationen, och inte når den yngre generationen på samma sätt då de inte söker information, 

de vill få den skickad till sig. På grund av detta höjs frågan om Facebook, och sociala medier i 

stort, främjar deltagardemokratin i den utsträckning som många hade hoppats på. Speciellt i 

relation till politiska partiers Facebooksidor (Andersson och Schliker 2012) 

2.1.5 Sociala medier och politiskt engagemang 

I texten ”Sociala medier och politiskt engagemang” diskuterar Gustafsson och Höglund (2010: 

51) politiskt engagemang på sociala medier, mer specifikt Facebook. De fokuserar mestadels 

på skillnaden i politiskt engagemang på sociala medier baserat på generationsskillnader. De 

kommer fram till att äldre generationer är mer benägna att använda sig av mediekonvergens, de 

har en tendens att dela material på sociala medier, såsom tidningsartiklar och nyhetsinslag, 

medan den yngre generationen föredrar att producera eget material. De kom även fram till att 

den yngsta generationen vuxna i Sverige inte är avsevärt mindre politiskt aktiva än sina 

föräldrar, de kanaliserar bara sitt politiska engagemang på andra sätt. Något att tänka på är att 

detta kapitel är skrivet för åtta år sedan, och att det politiska klimatet och engagemanget, samt 

sociala medier-vanor kan ha ändrats under de gångna åren. 

2.2 TEORETISK RAM 

Den teoretiska ram som ligger till grund för analysen fokuserar till största del på diskurser och 

hur de agerar i en politisk kontext. Då analysobjekten är två partipolitiska förbund är det på sin 

plats att undersöka både deras medvetna och omedvetna kunskapsproducering. En 

organisations strategiskt diskursiva arbete kan skapa och utmana rådande diskurser i samhället 

i stort, det vill säga att kunskapsproducerande på ett visst plan handlar om ett försök att skapa 

makt (Motion & Leitch 2009: 87f). Applicerat på politiska aktörer blir utgångspunkten att de 

har som syfte att i någon mån skapa politisk förändring och få människor att se samhället på 

deras sätt. Motion och Leitch (2009: 94) menar att det tidigare nämnda strategiska 



 7 

diskursarbetet oftast utförs av kommunikativ personal, vilket är de personers vars arbete 

analyseras.  

2.2.1 Foucault och diskurser 

Som utgångspunkt för diskursteori är det viktigt att till en början definiera vad en diskurs 

egentligen är. Det är i grund och botten det språk som används i olika sociala sammanhang, och 

vilka betydelser som tillskrivs olika ord. De ord som används på en vardaglig basis bär med sig 

olika associationer och betydelser som är samhälleligt betingade. Vad vi pratar om när vi pratar 

om olika saker, helt enkelt. Ett exempel på hur detta tar sig form är ordet förort. I det svenska 

samhället innebär förort en koppling till miljonprogram, kriminalitet och de lägre 

samhällsklasserna. Ser en istället på den amerikanska motsvarigheten, “suburb”, väcks istället 

associationer till barnfamiljer och övre medelklass. Även om orden i sig enbart betyder ett 

distrikt eller stadsdel som ligger precis ovanför en större stad har de i olika kontexter fått olika 

ytterligare betydelser (Alba-Juez 2009: 9). 

Detta understryker den maktaspekt som är central i diskursbegreppet. Diskurser har makten att 

definiera och förklara, men samtidigt exkludera. Att definiera och förklara handlar om vad som 

menas när ordet förort används. Men samtidigt som detta händer prioriteras vad som sägs över 

ett annat sätt att prata om förorter. Det får konsekvenser för hur samhället i stort behandlar 

förorter, och de människor som bor där. Om det ses som problemområden i 

samhällsdiskussionen har en sådan diskurs men stor sannolikhet växt fram i samband med 

politiska beslut som tagits om dem. Den exkluderande aspekten av diskurser gör det svårt för 

människor att prata om förorter utan att förhålla sig till diskursen, även om de är välvilligt 

inställda (Laughey 2007: 75). 

En central tanke för Foucault är att kunskap och makt är sammanlänkade, där rådande 

ideologier och samhällsuppfattningar ständigt produceras för att göra dem naturliga och 

självklara och upprätthåller sin makt. Vad som en gång ansågs vara politiskt laddat kan senare 

bli allmängiltigt genom att kunskapsproduktionen ändrar inriktning, exempelvis frågan om 

jorden är platt eller rund (Ang 2006: 175). Rådande kunskap/makt-paradigm påverkar och kan 

påverkas av strategiskt diskursarbete från individer och organisationer. Ett strategiskt 

diskursarbete vill utmana hur människor ser olika politiska och sociokulturella frågor, och att 

använda Foucaults teorier kring diskurser har möjligheten att synliggöra hur dels det medvetna 

arbetet kring påverkan, samt underliggande ideologiska antaganden, formar de politiska 

organisationernas arbete. 
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Ett exempel på hur ett ämne både kan påverka, både medvetet och omedvetet, är frågan om 

skatt. I en svensk kontext står SSU och MUF på två olika sidor av argumentet för vilken 

skattenivå som ska finnas i landet, det vill säga att de kan antas medvetet vilja påverka sin 

publik kring dessa frågor. Men de båda arbetar med utgångspunkten att skatter bör finnas i 

Sverige. Det innebär att existensen av skatt tas för givet, och reproduceras genom ett 

påverkande arbete. Även om detta är ett ämne som har varit föremål för hätsk debatt historiskt 

sett. 

Ett annat viktigt begrepp i diskursteorin är hegemoni. Det kan ses som en slags hierarki av idéer 

och tankar i ett samhälle där vissa blir de accepterade och självklara och andra trycks undan. 

Vad som blir det accepterade har i hög grad att göra med den styrande makten och dess 

institutioner som har möjlighet att bestämma termer för vad som uppnår hegemoni, det vill säga 

vilka diskurser och vilka betydelser som är de gällande i en viss kontext. Termen kommer från 

en marxistisk tradition vilket gör dess slutsatser om hur enad den styrande makten är, men 

grundtanken är fortfarande relevant för en analys av två politiska organisationer som kämpar 

om politisk makt (Gramsci 2006: 14f). 

Hegemoni föregås av en diskursiv kamp mellan olika diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 

2000: 13). För att återigen använda exempel om skatter pågår en diskursiv kamp om hegemoni 

kring vilken nivå skatter bör ligga på. Men det innebär att det i dagsläget finns möjligheter för 

det svenska samhället att både ha låga eller höga skatter. Det råder ingen hegemoni kring detta, 

men det gör det om att det bör finnas skatter. Där har diskursen uppnått hegemoni, och andra 

idéer har inte en betydande plats i samhället. Vad diskursteorin kan göra är att synliggöra 

potentiella hegemonier genom att dekonstruera och identifiera de diskurser som lägger grunden 

till det självklara och naturliga. Under ytan av hegemoni finns det en mängd olika betydelser 

av givna diskurser, och en dekonstruktion möjliggör ett förtydligande av att den rådande 

betydelsen inte är absolut eller naturlig. Den kan förändras (Alba-Juez 2009: 211). 

2.2.2 Identitetsbildning i diskurser 

Diskursarbetets syfte kan alltså vara att medvetet definiera och forma olika politiska frågor, 

men samtidigt undermedvetet reproducera rådande politiska paradigm. Den diskrepansen 

mellan det medvetna och omedvetna kan återfinnas i all form av diskurser, bland annat i hur 

olika diskurser kan skapa identiteter. En central tanke i diskursteorin är att subjektet inte är 

autonomt, det definieras av diskurser. Exempelvis gör sammankopplingen mellan män och 

diskursen kring manlighet att en manlig identitet skapas utifrån rådande föreställningar. 
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Samtidigt kompletteras detta genom att mer eller mindre medvetet knyta an till andra diskurser 

som utvecklar identiteten, genom exempelvis intressen. En fotbollsintresserad mans identitet 

ser annorlunda ut än en punkares. Denna identitet är samtidigt föränderlig, då diskurserna är 

föränderliga (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 50f). 

Kopplat till studieobjekten kan denna identitetsbildning appliceras på två plan; hur 

organisationerna själva bygger sin identitet, samt hur de bygger andras. Att se organisationerna 

som subjekt kan synliggöra hur identitetsbildningen inte enbart är passiv. Subjekten har 

möjlighet att tillskriva sig själva diskurser genom att kommunicera på specifika sätt (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000: 52). Politiska organisationer tillskrivs i och med sin verksamhet en 

politisk diskurs, men har också möjligheten att försöka använda andra diskurser för att 

motarbeta eventuellt negativa aspekter av vilka associationer väcker hos mottagaren. 

Exempelvis att det handlar om seriösa och kanske svårtillgängliga saker. Att använda sig av 

exempelvis ett ungdomligt språk eller ungdomliga fenomen kan det politiska kompletteras med 

det ungdomliga. 

Subjektet, och dess identitet, är alltså inte bestämt eller ens enhetligt. Nya diskurser kan alltid 

tillskrivas subjektet, och den mening som vissa diskurser har kan förändras med tiden (Davies 

& Harré 2001: 270). Men den aktiva rollen som organisationen spelar i kommunicerandet 

hindrar inte mottagarna från att spela en roll. Som avsändare av information är du alltid i 

beroendeställning till mottagaren kring hur informationen tas emot. Subjektet skapas i ett 

sammanhang, och det är hur sammanhanget ser subjektet som ger det dess identitet (Thompson 

2001: 261). Vad som skiljer organisationer från vanliga personer är makten att påverka 

diskurser i en högre grad. De har en plattform, en publik och resurser att genom sin 

kommunikation både tillskriva sitt eget subjekt olika diskurser, och påverka diskurser kring 

andra.  

2.2.3 Goffman och kommunikativt arbete 

I och med att studien ämnar intervjua organisationernas om deras tankar kring sitt egna 

kommunikativa arbete kan även Erving Goffmans teorier kring kommunikativt arbete vara 

relevanta att applicera. Goffman är kanske mest känd för sina tankar kring intrapersonell 

kommunikation, med termer som front stage och back stage, men är även relevant inom 

organisationskommunikation. Tanken om att individer konstruerar bilden av sig själva genom 

interaktion kan appliceras på hur organisationer bygger upp en bild av sig själva. Front stage, 

där budskap förs fram till en publik, blir helt enkelt organisationens externa kommunikation 
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och back stage, där budskapet planeras och utformas, blir kommunikationsansvariga, så att 

anlägga denna teori på materialet kan skilja på budskapet och den process som ligger bakom 

(Johansson 2009: 121f). 

Att intervjua kommunikationsansvariga lyfter fram en intressant aspekt av Goffman i relation 

till PR, att individers strategier för interaktion förs över till det organisatoriska. Johansson 

(2009: 129) skriver att studier av organisationers externkommunikativa arbete utifrån Goffman 

visade hur det formas av ansvariga individers egna erfarenheter och strategier. I och med 

studiens fokus på processen bakom budskapen kommer denna aspekt finnas i åtanke för att inte 

se organisationen som en maskin, utan också se individernas påverkan. 

Applicerat på organisationer blir Goffmans teorier kanske mer konkreta, då de olika stegen får 

fysiska motsvarigheter, men förändrar också vissa förutsättningar. Framförallt hur publiken 

reagerar. En vanlig person möts inte med skepsis kring sina intentioner i vardagliga 

interaktioner, men det är annorlunda för organisationer, framförallt politiska, då antagandet från 

många är att de försöker påverka. Det är viktigt att komma ihåg publikens roll i organisationers 

kommunikativa arbete. Budskapen tas inte emot passivt, utan formas i relation med publiken. 

Den mening som skapas hos mottagaren har inte avsändaren full kontroll över, och det ska det 

kommunikativa arbetet ta i beaktning (Johansson 2009: 127).  
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3 MATERIAL OCH METOD 

3.1 METOD 

Studien har analyserat organisationernas kommunikation, men även vad de inom förbunden 

säger om kommunikationen. Det som har undersökts är hur de resonerar kring sitt arbete. I valet 

av metodologiska utgångspunkter är därför den hermeneutiska traditionen relevant, i och med 

att den eftersöker varför någon eller några beter sig på ett visst sätt (Hartman 2004: 192f). Inom 

hermeneutiken finns ingen jakt efter objektiva sanningar, utan istället ett sökande efter så 

kallade sanningsregimer, vad som uppfattas som sant inom en specifik kontext. Den 

hermeneutiska forskningstraditionen kräver en tolkande aspekt vilket går hand i hand med 

metodvalet (Hartman 2004: 190). Den kvalitativa metodologin blir ett mer strukturerat sätt att 

göra de tolkningar som hermeneutiken eftersträvar, vilket gör kvalitativa metoder bäst lämpade 

för denna studie (Hartman 2004: 275).  

De valda frågeställningarna kräver två olika faser av arbete för att kunna besvaras, dels en 

insamlingsfas, dels en analysfas. Ny kunskap har behövts genererats om de valda 

organisationerna och deras arbete, vilket har gjort kvalitativa intervjuer särskilt passande för en 

del av insamlingsfasen. 

3.1.1 Kvalitativa intervjuer 

De kvalitativa intervjuerna har använts för att undersöka hur ungdomsorganisationernas 

kommunikatörer resonerar om sina strategier. Båda de digitala kommunikatörerna från 

respektive förbund intervjuades över videosamtal. Datainsamlingen ska alltså ligga till grund 

för en del av analysen. Intervjuerna har varit semistrukturerade, det vill säga att en intervjuguide 

har skapats med övergripande frågor (se bilaga 2), med vetskapen att frågor kan dyka upp 

intervjuns gång beroende på vad respondenten säger. Däremot har samma intervjuguide använts 

i de båda intervjuerna för att förutsättningarna ska vara så lika som möjligt. Kvalitativa 

intervjuer uppmuntrar respondenten att tänka och reflektera, vilket har gjort frågorna så öppna 

som möjligt. Enkla ”ja-eller-nej”-frågor har undvikits om de inte behövs för att bekräfta rena 

faktafrågor, men majoriteten av frågorna har uppmuntrat till självreflektion. (Trost 2005: 19f). 

Intervjuerna i denna studie är gjorda av en person. Detta framförallt för att skapa en miljö för 

respondenten att vara öppen och kunna vara sig själv. Skulle denne ha ett numerärt underläge 

är risken att det är svårt att verkligen öppna upp, speciellt om respondenten är ovan vid att bli 
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intervjuad. Med enbart en person som håller i det är det lättare att skapa en samtalskänsla (Trost 

2005: 60). Intervjun spelades in för att kunna transkriberas senare för att minimera risken för 

felaktiga slutsatser. Det fanns då en möjlighet att återigen höra tonfall och ordval upprepade 

gånger efter intervjun. En annan fördel av att spela in intervjun är även att en under intervjun 

slipper anteckna frenetiskt utan kan rikta sitt fulla fokus på intervjupersonen. Nackdelen med 

att spela in en intervju är att det kan vara väldigt tidskrävande att transkribera och lyssna om en 

intervju. Även kroppsspråk och ansiktsuttryck försvinner under en inspelning, något som kan 

vara en nackdel då de kan glömma bort under efterarbetet. Trost (2005: 54) menar att de 

negativa aspekterna kan undvikas genom att det är samma person som både intervjuar och sedan 

tolkar materialet, då ens minne spelar stor roll i en tolkning av intervju. Samtidigt kan personen 

som inte var närvarande ge nya infallsvinklar och alternativa tolkningar av vad som sades. 

Under intervjun ställdes det en retrospektiv fråga, alltså en fråga där intervjupersonen skulle 

blicka tillbaka på en kommunikativ insats och hur de resonerade kring den. Det finns risker 

med retrospektiva frågor, att intervjupersonen kan komma ihåg fel. Att hen snarare diskuterar 

hur det ser ut nu och inte då. Trost (2005: 82) påpekar allvaret i att vara säker på att personen i 

fråga måste ha ett tydligt minne från den perioden en frågar om. Varför just denna intervjun har 

en retrospektiv fråga är inte för att studien är beroende av den exakta händelsen, utan den 

ställdes snarare för att hitta strategin bakom förbundens publicering på sociala medier. Samt att 

händelsen som ombeds reflektera över hände inom en kort tidsperiod före intervjun. Det 

efterfrågades inte tillbakablickar från år tillbaka. 

3.1.2 Diskursanalys 

Den disciplin inom diskursanalysen som är av störst relevans för denna studie är critical 

discourse analysis (CDA) som Norman Fairclough (2010: 10f) förespråkar. En central tanke 

inom denna är att diskurser är uppbyggda av redan existerande diskurser samtidigt som de 

bygger på och formar nya. Det finns även en ideologisk aspekt i diskurser. Samtidigt som den 

sociala världen konstrueras spelar de även en aktiv roll i hur social stratifiering skapas (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000: 61ff). I och med att studien ämnar undersöka politiska 

organisationer är ideologin mer explicit i linje med deras syfte, men det är fortfarande viktigt 

att som forskare inte glömma bort denna aspekt i till synes opolitiska texter. 

Inom CDA delas analysobjekten upp i två delar, ett kommunikativt event och den diskursiva 

ordningen som eventet bygger på. I denna studies fall blir de kommunikativa eventen både de 

sociala medier-flöden som analyseras samt vad de intervjuade säger om sitt arbete och 
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organisationen i stort. Rent praktiskt delas denna analys in i en tredimensionsmodell. Texten, 

den diskursiva praktiken samt den sociala praktiken. En uppdelning som gör det möjligt att 

synliggöra hur eventet alltid på ett eller annat sätt sammanknyter till en vidare kontext. De 

arbetar inte i ett vakuum. Det räcker alltså inte att undersöka de tecken som bygger upp texten, 

utan också vad de kopplas samman med (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 70f). 

Texten är alltså den första delen av analysen och innefattar det som vid första anblick kan ses i 

analysen, den lingvistiska biten. Meningsbyggnad, ordval och grammatik är alla intressanta på 

denna nivå. Används ett fackspråk eller ett mer ungdomligt språk? Vem eller vilkas handlingar 

sätts i fokus, det vill säga är det någon som gör något eller blir de utsatta för något? Vilka har 

kontrollen? Samt hur kategoriseras dessa personer? En mans terrorist är en annan mans 

frihetskämpe är ett uttryck som exemplifierar hur språk och ordval kan styra diskurser kring 

olika skeenden. Båda är sätt att kategorisera en grupp människor men har såklart helt olika 

associationer, styrt av ordval (Fairclough 1995: 76f). Detta lägger grunden för den diskursiva 

praktiken, hur texten sätts in i ett sammanhang. Alla kommunikativa event har skapats i ett 

sammanhang, och har påverkats av det som kom före och påverkar det som kommer efter på 

ett eller annat sätt.  

Både avsändaren och mottagaren använder sig av redan existerande diskurser för att skapa 

uppfattningar om vad texten säger. Den diskursiva praktiken behandlar alltså hur texter 

produceras och konsumeras, vilka diskurser och genrer som den bygger på (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000: 74). Skillnaden mellan diskurser och genrer kan beskrivas som ett sätt att 

representera och ett sätt att bete sig. Frågor om rasism utformas och mottas på olika sätt 

beroende på om de presenteras på ett akademiskt seminarium eller en humoristisk podcast, även 

om innehållet inte skiljer sig ur ett diskursivt perspektiv (Fairclough 2003: 26). Text och 

diskursiv praktik hänger ofta ihop. Vilka ord som väljs beror på rådande diskurser, och vice 

versa, men i CDA så förtydligas skillnaden genom att analysera dem separat.  

När olika diskurser blandas samman och interagerar med varandra i ett och samma 

kommunikativa event används begreppet interdiskursivitet, vilket har tydliga kopplingar till det 

bredare begreppet intertextualitet. Ingen text produceras eller konsumeras i ett vakuum. De 

bygger på texter som har kommit förut, och har potentialen att påverka texter i framtiden. För 

mottagaren påverkas tolkningen av en text av de texter de läst förut. Interdiskursivitet fungerar 

på ett liknande sätt, men då med diskurser i fokus (Fairclough 1995: 84f). Här kan det vara 

relevant att dela upp interdiskursivitet i en medveten och en omedveten process. 
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Interdiskursivitet är på ett eller annat sätt alltid närvarande, men i vissa fall utförs det på ett 

medvetet sätt. I försök att förändra diskurser är ett effektivt sätt att sammanväva dem med andra 

som, vid första anblick, inte har med varandra med att göra men fortfarande kan sägas ha 

positiva eller negativa aspekter som originaldiskursen kan dra nytta av (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000: 77). Det kan exempelvis handla om att sammankoppla seriösa diskurser med en 

underhållande genre, exempelvis hålla ett föredrag om ett lands historia i form av en 

humorshow, och på det sättet göra den mer tillgänglig då den seriösa diskursen som kan råda 

kring ett lands historia lättas upp. Det behöver inte förändra diskursen i grunden, en humorshow 

har förmodligen inte den makten, men för de som konsumerar den kan den ha blivit mer 

tillgänglig.  

Den tredje aspekten är när eventet lyfts upp från en språklig nivå till en social praktik. Vad 

innebär diskursproduktionen utöver det rent språkliga, för organisationens omvärld, människor 

och samhället i stort. Utan att ta hänsyn till den sociala praktiken stannar diskursanalysen på en 

teoretisk nivå. Vad som sägs, och vad som menas undersöks, men utan att analysera den sociala 

praktiken blir det bara en analys av vad organisationen har sagt. Frågor på en högre nivå måste 

också besvaras. Frågor om diskursiv och ideologisk förändring (Winther Jørgensen & Phillips 

2000: 90). För att återigen gå tillbaka till exemplet om skatter. Att SSU vill ha högre skatter är 

utan den sociala praktiken enbart ett uttryck för deras åsikter och intentioner, men sett ur ett 

större perspektiv bygger det vidare på tanken om välfärd, folkhemmet och så vidare. Frågor om 

vilka samhälleliga strukturer som reproduceras, ifrågasätts och utmanas är det som undersöks 

på denna nivå (Fairclough 2005: 31f). 

Den ideologiska aspekten av CDA blir särskilt intressant när det är explicit politiskt material 

som analyseras. Det kan antas att materialet har ett uttalat syfte att få mottagarna att göra 

politiska val till fördel för organisationerna. Forskaren måste akta sig för att bli distraherad av 

tydliga ideologiska budskap, exempelvis att höja skatter eller stoppa invandring. De är såklart 

intressanta, men det som en kritisk ideologianalys ämnar tydliggöra är även försök att göra det 

politiska naturligt (Thörn 2007: 72). Diskursanalysen har en komplex relation till marxismen 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000: 6), men en central tanke inom detta som fortfarande är 

relevant är den om hegemonier, hur diskurser kategoriseras och prioriteras. Att applicera CDA 

på politiken ger en möjlighet att identifiera hur olika förklaringsmodeller av samhället försöker 

positioneras som de självklara i takt med vilka åtgärder som är de nödvändiga (Fairclough 1995: 

179f). 
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I teoridelen beskrivs Michel Foucaults tankar om hur diskurser är ett uttryck för hur kunskap 

och makt är sammanlänkade. Hur vi som människor ser på olika företeelser är ett resultat av 

hur det i ett samhälle talas om det, vilket har potentialen att styras av skickliga aktörer med en 

maktposition. Detta kan i sin tur innebära att ett visst perspektiv på en viss fråga premieras i ett 

samhälle, och därför kan ligga till grund för att politiska beslut tas i linje med rådande 

uppfattningar. Kunskap och makt är alltså produkter av varandra, i Foucaults tycke. 

Maktposition kan innebära ett sätt att påverka konservationen och på sätt styra hur makten 

påverkas. Just detta resonemang är viktigt att ha med sig i appliceringen av CDA, då diskursers 

politiska makt ständigt bör vara närvarande i en analys, speciellt när studieobjekten är politiska 

aktörer.  

3.1.3 Metoddiskussion 

För att studien ska kunna ge ett trovärdigt intryck är det viktigt att undersökningarna går till på 

rätt sätt. Om resultaten ska bidra till forskningen är det mycket viktigt att det inte faller på att 

tillvägagångssättet väcker frågetecken. Två centrala termer i ett strävande mot en trovärdig 

studie är reliabilitet och validitet, det vill säga om den är pålitlig och kan göras om med samma 

resultat, samt om den undersöker vad den ämnar undersöka (Alvehus 2013: 122). Frågan om 

pålitlighet är särskilt relevant inom CDA. Att det är en tolkande verksamhet kräver en tydligt 

motiverad argumentation för att läsaren ska förstå hur tolkningen har gått till. Valet av CDA 

bygger på utgångspunkten att objektiva sanningar inte är vad som eftersträvas, vilket öppnar 

upp alternativa tolkningsmöjligheter. För varje tolkning som görs väljs en annan tolkning bort. 

För en trovärdig studie är kraven på motiveringen av dessa tolkningar höga (Larsson 1994: 

178). 

Men ett tydligt etiskt dilemma i denna tolkningen är hur transparent forskaren ska vara i sina 

förutfattade meningar. Alla människor har ett specifikt sätt att uppfatta världen vilket vi redan 

har gått igenom, det gäller också för forskare, och det kan påverka analysen om de inte 

behandlas (Magnusson 2015: 47f). När analysmaterialet är politiska partier sätts dessa 

förutfattade meningar på sin spets. Utan att gå allt för djupt kan det sägas att vi uppsatsförfattare 

båda står till vänster på den politiska skalan och är mer välvilligt inställda till 

Socialdemokraterna än Moderaterna, även om ingen av oss är politiskt engagerade i något av 

partierna och att det inte ska påverka analyserna om vi gör vårt jobb. Dels är det i vår mening 

ett måste att låta läsaren veta detta, då det annars kan skapa frågetecken, och sedan tydligt 

motivera våra analyser. Koherensteorin för rättfärdigande är relevant här. Vår analys bygger på 
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olika trosföreställningar som vi har skapat genom olika kunskapsskapande handlingar (Hartman 

2004: 78f), och om analysen ska vara trovärdig är en redovisning av denna kedja ett måste. 

Precis som i vårt insamlande av material är det inte bara resultatet som är viktigt, utan också 

varför resultatet ser ut som det gör. 

En tydlig redovisning av hur analysen har gått till ökar även validiteten då läsaren kan se vad 

det är som har undersökts. Studiens validitet är istället framförallt av intresse i intervjuerna. 

Frågor kan finnas kring om intervjuns utformning är optimal för att undersöka det som ska 

undersökas, om den lyckas rätt typ av information. Att redovisa för hur intervjuguiden, som har 

legat till grund för utförandet, är ett sätt för läsarna att få en inblick i om allt har gått rätt till 

(Ejvegård 2009: 80f). 

Angående den etiska aspekten av intervjuerna har studien gjort allt den kan för att bibehålla 

intervjupersonernas anonymitet, inga namn är utskrivna. Dock är det lätt att ta reda på vem det 

är en har pratat med i och med att intervjupersonernas befattning och året studien är utförd står 

med. Med denna förhandsinformationen går det att lista ut vem den intervjuade var. Därför har 

intervjupersonen aldrig utlovats total anonymitet då detta är något som inte går att säkerställa 

(Trost 2005: 107). Det ska dock understrykas att de inte frågats om personliga upplevelser, eller 

ens personliga åsikter om kommunikationen, utan enbart att förklara organisationens tankar i 

stort. Utöver det blev även intervjupersonerna informerade om deras rätt till samtycke. Det 

betyder att intervjupersonen deltar helt frivilligt och att hen kan avsluta intervjun när som helst 

(Kvale & Brinkmann 2014: 107). Utöver det har deltagarna rätt till att få veta vad intervjun ska 

handla om, var den kommer publiceras och hur mycket av transkriberingen som kommer finnas 

tillgängligt för allmänheten. Intervjupersonerna blev informerade om ovanstående innan 

intervjun började (Kvale & Brinkman 2014: 108). 

En annan etisk aspekt är att intervjuaren blivit refererad till de båda intervjupersonerna via 

gemensamma kontakter. På grund av detta finns det en risk att intervjupersonen i analysen 

bortser från aspekter för att inte hamna i obekväma sociala situationer i framtida sammanhang. 

För att stärka den etiska aspekten av intervjuerna och analyserna av dem är det därför viktigt 

med kvalitetskontroll under kunskapsproduktionens alla stadier. Det räcker inte med att bara 

försöka vara objektiv under intervjuns gång, utan även under planeringsfasen (Kvale & 

Brinkmann 2014: 298).  
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3.2 MATERIAL 

3.2.1 Val av studieobjekt 

Materialet som ligger till grund för studien delas upp i två delar, intervjumaterial och 

kommunikativt innehåll. Den första avgränsning som görs är vilka analysobjekt som undersöks. 

Studien ämnar undersöka hur politiska ungdomsförbund kommunicerar, och en avgränsning 

har gjorts till SSU och MUF. Att enbart undersöka två har gjorts med insikten att fler skulle 

innebära ett alltför stort analysmaterial för att bli överkomligt, men två objekt gör det 

fortfarande möjligt att ha en jämförande aspekt i det analytiska arbetet, utan att ställa de mot 

varandra då det inte är syftet. Att just SSU och MUF analyseras styrs av deras storlek, då det är 

Sveriges två största partipolitiska ungdomsförbund, men också att de står på olika sidor av ett 

politiskt spektrum vilket gör att analysmaterialet kommer från olika ideologiska bakgrunder. 

3.2.2 Val av plattform och inlägg 

Sociala medier är alltså platsen för innehåll som har varit av intresse, med Facebook och 

Instagram som de plattformar som analyserats. Detta för att de som plattformar uppmuntrar 

olika typer av innehåll med sin utformning. Instagram är en plattform där inlägg publiceras med 

bilder i fokus, och enbart kortare texter i de flesta fallen. Generellt så hålls en lättsam ton, och 

avsändaren har möjlighet att hålla sig på ett personligt plan med sina följare. På Facebook är 

det mer accepterat att lägga ut längre texter med ett mer informativt innehåll. Den personliga 

tonen och bilderna kan också återfinnas här, men då Facebook erbjuder fler möjligheter att 

nätverka, och nå ut till människor som inte redan är en del av gemenskapen kan det ändå sägas 

att plattformen kräver en mer allmän ton för organisationer. Det är även på de här plattformarna 

respektive förbund har möjlighet att nå ut till en större del av deras målgrupp, då Facebook och 

Instagram användarmässigt är de största sociala medierna i Sverige (Davidsson & Thorsson 

2017). 

Det materialet som har valts från dessa plattformar har bestämts utifrån ett tidsurval. Alla inlägg 

som publiceras inom tidsperioden 1 januari till 31 januari 2018 har analyserats. Studien är 

intresserad av att undersöka organisationernas kommunikation på sociala medier, alltså alla 

former av kommunikation. Inte bara om specifika frågor, eller andra aspekter. Därför är en 

totalundersökning av intresse (Hartman 2004: 241). Realistiskt sett kan inte allt undersökas, 

men att göra urvalet utifrån en tidsperiod behåller grundtanken med totalundersökning, samt 

skapar ett material som är överkomligt att analysera. Det ansågs även lämpligt att välja januari 

2018 då det är den första månaden under ett riksdagsvalår. 
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3.2.3 Val av intervjupersoner 

Intervjuerna har utförts med två personer, en från varje organisation, som på ett eller annat sätt 

arbetar med organisationernas sociala medier. I alla former av undersökningar är 

representativitet något att sträva efter, det vill säga att materialet kan vara gällande för något 

större än den som intervjuas (Hartman 2004: 284). I detta fall ska alltså intervjupersonen ha 

kunskap och erfarenhet som gör det möjligt att säga något om hur organisationen i stort 

resonerar. Att enbart intervjua en person kan ses som problematiskt, att det blir en liten 

provstorlek, men vad studien vill undersöka gör att ett intervjuobjekt kan räcka. Det som 

undersöks är vad organisationen säger om sin egen kommunikation, inte ett faktiskt tillstånd. 

Då är det istället av intresse att intervjupersonen har en position att kunna tala för organisationen 

i stort. Organisationernas storlek, en handfull personer jobbar med kommunikation på de 

respektive organisationerna, har gjort det lättare att göra en person till en slags talesperson. 

Alltså har urvalet varit strategiskt, det vill säga att olika variabler satts upp gällande yrke och 

kunskap och de personer som har valts uppfyller dessa (Henricson & Billhult 2017: 115). 

Samtidigt har ett bekvämlighetsurval gjorts för att nå de specifika personerna, det vill säga att 

de som har varit tillgängliga har valts (Trost 2005: 138). Tillgänglighet har prioriterats i och 

med den brist på kunskap från vår sida om specifika personer som skulle kunna vara lämpliga 

som råder, samt att en geografisk distans har funnits till personerna.   
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

I valet av intervjuperson har insikten att de kommunikativt ansvariga på respektive förbund är 

både anställda och utbildade, vilket redan innan analysens start är en slutsats i sig. Den stora 

delen av förbundens verksamhet är uppbyggt på ideellt arbete, men uppenbarligen finns det en 

viss nivå av professionalitet i det kommunikativa arbetet som utmärker sig. Redan här kan en 

tydlig likhet med politiska partier återfinnas, ungdomsförbunden går mot en professionalisering 

i sin kommunikation.  

4.1 KARTLÄGGNING AV SOCIALA MEDIER 

Både MUF och SSU använder sig av sociala medier i princip dagligen. Deras största plattformar 

är utan tvekan Facebook där MUF har cirka 22 000 följare och SSU ungefär 22 500 följare. 

Deras följarantal på Instagram ligger något lägre där MUF har ett följarantal runt 5 000 och 

SSU nästan 4 000 följare. Under januari månad 2018, den period som analyseras, lade SSU upp 

23 inlägg på Facebook och 19 Instagram-inlägg, medan MUF la ut 7 inlägg respektive 6 inlägg. 

Generellt har dock MUF större aktivitet på sina inlägg än SSU, MUF i genomsnitt får 

uppskattningsvis circa 400 “reaktioner” på sina Facebook inlägg, i form av gillningar och 

delningar. Vissa kan få så mycket som 1 000 reaktioner medan andra runt 100. SSU får i 

genomsnitt ungefär 200 reaktioner på sina inlägg. Samma trend går att se på deras Instagram, 

där MUF landar runt 400 gillningar på respektive inlägg, medan SSU pendlar mellan 150–200 

gillningar, med några inlägg som når samma nivå som MUF. 

En observation är att MUF har en benägenhet att lägga ut samt dela videos medan SSU 

fokuserar mer på text och bild. 11 av 13 inlägg MUF lade upp under januari månad var videos, 

medan enbart 2 av 42 av SSU:s inlägg var videos. Något att beakta är att SSU har fem anställda 

i deras kommunikationsteam medan MUF har två anställda kommunikatörer. Det kan därför 

anses som ett rimligt antagande att SSU har större möjlighet att producera digitalt material för 

publicering. 

4.2 LOCKANDET AV NYA OCH BEFINTLIGA MEDLEMMAR 

Ett genomgående tema som kan identifieras är en vilja att lyfta fram en gemenskap inom 

förbunden. Hur det tar sig uttryck på en textnivå är framförallt tydligt på SSU:s Facebook-sida. 
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Dels genom direkta uppmaningar om att gå med i förbundet: “Bli medlem”1, “Börja 2018 med 

att förnya ditt medlemskap i SSU”2, “dags att förnya ditt medlemskap”3 är formuleringar som 

återfinns på både Facebook och Instagram, tillsammans med budskapet att det numera är gratis 

att bli medlem, förnya medlemskapet och vara med på aktiviteter. Men även diverse 

formuleringar som: “Ojämlikheten fortsätter att öka - SSU behöver din hjälp för att vända 

trenden”4 med bilder på människor i grupp med SSU-logotypen tydligt närvarande, samt länkar 

till webbplatser för att gå med, finns på Facebook. Läsaren blir inkluderad i vad som presenteras 

som lösningen genom att få sina handlingar satta i fokus. Det är ditt medlemskap och din hjälp 

kan göra skillnad. SSU sätts i någon mån i beroendeposition till nya och befintliga medlemmar. 

Men samtidigt formuleras även texterna som att du blir en del av organisationen, SSU behöver 

din hjälp, och hjälper du till blir du en del av ett tänkt “oss”.  

Hur dessa agerar på ett diskursivt plan är kan sägas vara en blandning av en 

marknadsföringsdiskurs och en slags politisk aktivism- eller engagemangsdiskurs. 

Marknadsföring i form av att de försöker locka potentiella medlemmar med erbjudande, gratis 

deltagande, men även genom att måla upp en attraktiv bild av politiskt deltagande. Vad SSU 

vill att läsaren ska investera i är inte en produkt eller tjänst, utan de vill ha läsarens tid och 

engagemang, och försöker locka mottagaren. De är utformade efter den logik som råder inom 

marknadsföring. Ett erbjudande skapas och framställs på ett så attraktivt sätt som möjligt, 

utefter den målgrupp som har identifierats. Samtidigt agerar budskapet även i en 

engagemangsdiskurs då den bygger på idén om att du vill att någonting ska förändras så bör du 

bli en del av processen. Politiska aktör kan arbeta utefter ett marknadsföringstänk utan att väva 

in ett större syfte. Att se potentiella medlemmar och väljare som vanliga kunder kan vara 

effektivt i att utforma budskap och kampanjer, men det finns skillnader mellan dessa och 

vanliga kunder. De har en i olika hög grad ideologisk övertygelse som ligger till grund för deras 

beslut. Om inte den politiska aktören kan väcka detta hos publiken så har budskapet fallerat. 

Därför används alltså engagemangsdiskursen. Du kan, tillsammans med andra likasinnade, göra 

skillnad. Men det är i processen som förändringen görs, inte genom att skriva på sociala medier, 

utan att rakt ut säga det så. Det åberopar snarare en äldre engagemangsdiskurs där politiskt 

arbete innebär deltagande i processer och konkreta lösningar. På ett diskursivt plan kan alltså 

                                                 
1 SSUIG1 
2 SSUFB1 
3 SSUFB1 
4 SSUFB2 
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SSU sägas använda interdiskursivitet för att medvetet låna de mer positiva aspekterna av 

engagemangsdiskursen och lätta effekten av den rena marknadsföringen. 

Vad dessa diskurser kan säga om social praktik spelar in i vad som diskuteras om 

ungdomsengagemang i tidigare forskning. Det avspeglar en rådande trend gällande unga 

människors politiska gärning. Färre och färre är politiskt aktiva i traditionella partier, vilket 

ungdomsförbunden i grunden är en form av, men samtidigt är sociala medier en plats där 

politiska handlingar är relativt självklara (Bennett, Freelon, Hussain & Wells 2011: 130f). Vad 

den diskursiva praktiken tycks försöka göra är att ta till vara på ett politiskt intresse till sin egen 

vinning. Politiska partier, och dess ungdomsförbund, jobbar efter demokratiska grunder där det 

är viktigt att människor är välvilligt inställda till deras budskap och deras organisation för att 

ha ett stöd i demokratiska processer. Samtidigt krävs aktiva medlemmar som bedriver det 

politiska arbetet. Vad dessa diskurser gör framförallt i den sociala praktiken är att den försöker 

förändra synen på hur ungdomar bedriver politik. Utvecklingen kring ungdomsengagemang har 

alltså gått mot ett individualistiskt politiskt utövande, men diskurserna här försöker alltså att 

förändra detta. Både på ett praktiskt plan genom att faktiskt locka medlemmar, men också 

förändra synen på relationen mellan politiskt engagemang och unga människor. Att visa att 

möjligheten finns att bli en del av en gemenskap där politiskt intresse kan förvandlas till arbete 

och förändring. Avslutningsvis är det värt att nämna att trots faktumet att enbart SSU använder 

sig av direkta erbjudande kan MUF:s syfte fortfarande ses som liknande, vilket diskuteras i 

följande avsnitt. 

4.3 INTERNT RESPEKTIVE EXTERNT 

Ur ett bredare perspektiv så väcker sättet att bygga upp en gemenskap tankar om hur de båda 

organisationerna talar till sin publik. I de texter som beskrivs i föregående avsnitt används “du”, 

och dess former, för att signalera att läsaren kan bli en del av gemenskapen, av “oss”. Det är 

alltså en i huvudsak extern målgrupp som detta riktar sig till, som förhoppningsvis ska bli en 

del av den interna. Detta kunde återfinnas på SSU:s Facebook-sida. Vad som också kunde 

återfinnas där var många fall av ett grundläggande och förklarande språk. Vid tre tillfällen kring 

tre olika ämnen presenteras förslag på lagförändringar som antingen S eller SSU själva har lagt 

fram. Där presenteras vilket ämne det är, i form av djurskyddslag5, försvaret6 och 
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hedersförtryck7, och en punktlista på vilka konkreta förändringar som föreslås. Det är ett 

språkbruk som vänder sig till en extern publik, i och med att de inte förutsätter att läsaren är 

insatt i organisationens arbete, trots att de är politiskt intresserade. Även andra inlägg har ett 

informativt syfte som förklarar SSU:s ställning i olika frågor, exempelvis NATO8, där språket 

är riktat till en bred målgrupp.  

På deras Instagram-sida kan det ses att språkbruket och innehållet är ett annat. Dels finns det 

inlägg som är motsvarigheter till de informativa Facebook-inläggen. Exempelvis är inlägget 

om den nya djurskyddslagen förkortat till texten “Äntligen en ny lag för bättre djurskydd”9. 

Men den största delen av inlägg fokuserar på vad SSU:s engagerade medlemmar hittar på runt 

om i Sverige. “Idag har vi hedrat förintelsens offer”10 och “SSU Uppsala var självklart på plats 

för minnesstund [...] vid Fadimes gravplats”11, men också bilder från olika skolor där de var ute 

och värvade medlemmar med texter som “Som vanligt är SSU först på plats när terminen har 

kört igång igen!”12. Även en ny medarbetare välkomnas, och inlägget presenterar henne med 

bild och titel och publiken uppmuntras att säga hej13. Till skillnad från inläggen kring 

gemenskap är det SSU:s handlingar som sätts i fokus på ett personligt plan, inte bara deras 

lagförslag. Att ordet “vi” används är ett tydligt exempel på detta. På Instagram tycks alltså den 

tänkta målgruppen vara intern, det vill säga de som är insatta i frågorna och förmodligen redan 

är medlemmar. 

Inom MUF kan en liknande uppdelning hittas. På Facebook är inläggen informationstunga på 

ett liknande sätt som hos SSU, med skillnaden att de framförallt fokuserar på hur det ser ut idag 

och att det kommer förändras om MUF får som de vill. Ett traditionellt oppositionsarbete alltså. 

Inlägg som: “Köra bil, spara pengar och bo utomlands - saker som från 1 januari blir dyrare på 

grund av Socialdemokraterna” tillsammans med en kort video där finansminister Magdalena 

Andersson ser vilsen ut14, och “Visste du att mer än hälften av en vanlig lön går till skatt? Vi 

vill sänka skatterna så att du ska få behålla majoriteten av det du tjänar”15 är informativa och 

                                                 
7 SSUFB22 
8 SSUFB8 
9 SSUIG3 
10 SSUIG18 
11 SSUIG12 
12 SSUIG15 
13 SSUIG2 
14 MUFFB2 
15 MUFFB5 
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sätter MUF:s politiska arbete i fokus. Det tycks vara en extern målgrupp som de är riktade till 

då de försöker övertyga potentiella medlemmar om vikten av deras arbete. 

På MUF:s Instagram finns, till skillnad från SSU, fortfarande lika informationstunga inlägg 

som är kopior av Facebook-inlägg, men var de båda plattformarna skiljer sig är budskap riktade 

direkt till medlemmar. “Valupptakt 11–12 augusti. Kommer du?”16 och “Några saker du inte 

vill missa i år. Skriv upp i kalendern direkt” med olika höjdpunkter under året för medlemmar17. 

Här är det tydligt en intern målgrupp som åsyftas då enbart de har ett behov av denna 

information. Men skillnaden mellan det interna och externa kan inom MUF sägas enbart vara 

innehållsmässig, inte vilket språk som används. Hos SSU är det snarare både innehåll och språk 

som skiljer sig. 

För att tala om detta i termer av en extern och intern diskurs på det diskursiva planet så kan en 

skillnad mellan hur de båda plattformarna används av de båda förbunden identifieras. De tycks 

rikta sig mot en mer intern publik på Instagram i form av befintliga medlemmar med mer 

konkret information kring vad som är på gång, även om vissa inlägg tycks rikta sig mot en mer 

allmän publik där också. I intervjuerna med de båda kommunikationsansvariga kan olika 

förklaringar på detta finnas. SSU beskriver skillnaden som en uppdelning mellan internt och 

externt: “Instagram vet vi är lite mer intern. Den största delen följare är våra medlemmar. Där 

vill vi mer visa upp organisationen. Medan Facebook är som vår stora röst ut mot den breda 

massan”. 

Detta är ett resonemang som stämmer överens med de observationer som beskrivs ovan. MUF 

däremot beskriver snarare skillnaden som ett resultat av hur plattformarna ser ut och vilka 

funktioner som finns. I deras arbete gör de ingen skillnad på vilket innehåll som passar vilken 

plattform, även om det kan ses att de faktiskt har innehåll som riktar sig till medlemmar enbart 

på Instagram, men deras syfte är att försöka möta människor på en personlig nivå, inte värva 

nya medlemmar. Det gör de genom fysiska möten runt om i landet (MUF 2018). Dessa 

resonemang pekar på vad som bör tas i åtanke när i diskussioner kring skillnaden mellan 

plattformar och förbund: vad som gör plattformarna unika. Facebook uppmuntrar i högre grad 

en diskussion och reaktion i alla dess former. På Instagram kan du enbart gilla och kommentera, 

det är inte ett forum för diskussion. Den diskursiva praktiken handlar om vilka förutsättningar 
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texter skapas i, och plattformarnas olika funktioner är tydliga förutsättningar som styr 

utformningen.  

Med dessa resonemang kan en intern och en extern diskurs sägas finnas hos SSU. Informativa 

inlägg kombinerat med de marknadsförande inlägg som beskrivs i föregående avsnitt skapar 

grunderna för hur den externa målgruppen bemöts. Det kan sägas skapas en Facebook-genre, 

där utformningen av inläggen följer en typ av mall för hur olika budskap förmedlas, samt vilken 

typ av innehåll som fungerar. Det samma för den interna diskursen, eller snarare genren.  

Hos MUF är en sådan uppdelning inte lika enkel att göra. Både observationer och resonemang 

från deras sida har gjort det klart att de inte gör en språklig skillnad mellan plattformar. Den 

innehållsmässiga skillnaden finns där, men behöver inte vara ett resultat av en intern policy. 

Informationen kan fortfarande finnas på Facebook men genom andra kanaler, såsom ett 

evenemang eller liknande. Men en distinktion mellan en intern och en extern diskurs kan 

fortfarande göras. MUF beskriver sina sociala medier som en plats att bemöta intresserade 

människor på ett personligt plan. Det har gjort att det informativa har en viss humoristisk ton, 

där exempelvis inlägg om skattehöjningar komplementeras med bilder av en förvirrad 

finansminister. Om detta är en intern eller extern genre är svårt att avgöra, men det kan antas 

att den riktar sig mot en publik som redan står på deras sida, ideologiskt sett. Om de försöker 

övertyga någon om deras politik är det möjligtvis inte denna ton de använder, vilket gör det 

möjligt att se deras språk på sociala medier som en intern genre. 

På den sociala praktikens nivå är en passande koppling uppsatsen ”Sociala medier: Kan sociala 

medier vara ett verktyg för att främja deltagardemokrati?” (Andersson & Schliker 2012), där 

det diskuteras i vilken grad partiers sociala medier-sidor kan spela en roll i demokratin, skapa 

diskussion och öka deltagande. Den studie som presenteras kommer fram till att inlägg överlag 

har en svag spridning och enbart når människor som redan sympatiserar med partiet. Att döma 

av hur de båda förbunden bedriver sina sidor tycks denna insikt bedriva dem också. MUF:s 

tillvägagångssätt tycks enbart rikta sig mot en redan intresserad publik, och även om SSU gör 

en skillnad på extern och intern målgrupp så handlar det mer övertygande politiska arbetet 

fortfarande om att förvandla politiskt intresse till politiskt engagemang, inte att ändra deras 

åsikter. Detta spelar in i ett större fenomen där den politiska sfären blir allt mer polariserad, 

framförallt på sociala medier. Det är svårt att nå ut till en politiskt bred målgrupp, och frågan 

är om dessa förbunds uppgift är att försöka göra detta. De vill locka medlemmar och skapa 
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politisk förändring. Den målgrupp som är intressant för dem kommer alltid att befinna sig i 

samma ideologiska läger.  

Men det som framförallt SSU gör med deras inblickar i förbundets vardagliga arbete skapar en 

intressant situation ur ett Goffmanskt perspektiv. Organisationers kommunikation kan i de 

flesta fall ses som ett front stage där kommunikationen bedrivs, och ett back stage där den 

planeras. Front stage är en genomtänkt och idealiserad bild av verksamheten. Vad denna 

skillnad mellan en extern och intern diskurs eller genre innebär kan sägas vara en inblick i back 

stage, där medlemmar får se vad som händer bakom kulissen (Johansson 2009: 121f). Men det 

är en kommunikationsavdelning som planerar all kommunikation, så denna inblick är 

fortfarande vad förbundet väljer att visa upp. Det är fortfarande en regisserad bild av back stage-

området som visas upp, men effekten kan fortfarande sägas bli densamma. Om det som visas 

upp är genuint eller inte är egentligen irrelevant, om publiken uppfattar den som genuin. Och 

vad en sådan inblick kan åstadkomma, förutom trevlig läsning, är en utmaning av vad det 

innebär att vara ett politiskt parti eller ungdomsförbund. Det innebär inte bara att lägga fram 

lagförslag och argumentera med andra politiskt aktiva. Det innebär också att åka runt i landet 

och träffa likatänkande. Vad förbunden gör med denna typ av kommunikation är att återigen 

utmana bilden av vad det innebär att vara politiskt aktiv, på ett liknande sätt som beskrivs i 

föregående avsnitt i sättet de lockar medlemmar. 

4.4 KATTER, VÄNNER, REBECCA & FIONA 

Ett tema som kan identifieras övergående på båda partiernas plattformar är användandet av 

populär- och ungdomskulturella uttryck. SSU använder klipp från tv-serien Vänner i samband 

med budskap om att förnya medlemskap18, en söt katt och texten “SSU älskar katter”19 

presenterar regeringen nya djurskyddslag och popduon Rebecca & Fionas vädjan om att skärpa 

sexualbrottslagstiftningen lyfts fram20. Samtidigt lägger MUF upp bilder med Ulf Kristersson, 

Moderaternas partiledare, redigerad till Stålmannen när moderpartiet går framåt i 

valundersökning21, och en humoristisk film där en katt som stjäl mat från en annan katt 

porträtteras som finansminister Magdalena Andersson som tar pengar, i form av skatt, från 

“dig”, i rollen som skattebetalare22. 
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Vad alla dessa har gemensamt är att den diskursiva praktiken lånar från redan existerande 

diskurser kring populär-, ungdoms- och internetkultur och kopplar samman dessa med 

diskursen om sig själva och sin politik. Vänner och Rebecca & Fiona är populärkultur som har 

en målgrupp som ingår i ungdomsförbundens målgrupp, det vill säga ungdomar och unga 

vuxna, och har, i fallet popduon, en association till coolhet och ungdomlighet men också ett 

politiskt engagemang som lutar åt vänster (Rebecca & Fiona 2011). Men det är trots allt deras 

kändisskap och hippa aura som skänker SSU något utöver det politiska, att de även har politiska 

associationer är ett plus. Vänner fungerar på ett liknande sätt, många unga har en positiv relation 

till serien som ett kulturellt fenomen. 

Att använda katter, både från MUF och SSU, kan kopplas till en slags internetdiskurs, som på 

många sätt tangerar den populärkulturella men även handlar om uttryckssätt. En stor del av 

internetkulturen handlar om att skapa eget innehåll, och i detta kan trender skapas. En sådan 

har varit just katter. Dels för att de är söta, men även för att de beter sig på ett roligt sätt, som 

att sno mat från varandra. Men det är inte bara igenkänning av innehåll, utan också form, vilket 

handlar om genre. Amatörmässigt redigerade och roliga videor, memes helt enkelt, dyker upp 

i de flesta unga människors sociala medie-flöden men avsändaren är oftast inte politiska aktörer 

utan privatpersoner. Ulf Kristersson som Stålmannen agerar på båda dessa plan. Dels 

karaktärens populärkulturella diskurs, men utformningen har en amatörmässig utformning.  

I intervjuerna med förbunden lyfts två exempel upp som visar på hur ytterst nischade budskap 

används för att säga något större om deras respektive politiska positioner. MUF pratar om hur 

möjligheten att höja hastigheten på sin EPA-traktor är en frihetsfråga, medan SSU ger exemplet 

om ett inlägg med budskapet “alla unga ska ha rätt att se Game of Thrones”, i kontexten att 

höja studiebidraget för gymnasieungdomar. 

Genom att sätta det här i relation till teorin kring strategisk politisk kommunikation på den 

sociala praktikens nivå kan vi se att både SSU och MUF följer samma steg som politiska partier 

när de försöker föra en strategisk kommunikation (Persson 2004: 25). Som nämnt under 

avsnittet som behandlade strategisk politisk kommunikation görs kommunikationen strategisk 

genom att vara målinriktad. De båda kommunikatörerna berättade i deras respektive intervjuer 

att deras största mål var att nå ut med deras politik och göra den intressant för unga. Det finns 

alltså en anledning att de publicerade just de här inläggen. Om vi ser till att både MUF och SSU 

har ungdomar mellan 12–30 som målgrupp så vet vi att detta inkluderas i deras generella 

strategi. Det är därför de har tagit upp frågor som är relevanta för dem, istället för att diskutera 
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exempelvis pensionssparande eller bolån. Det andra steget i strategisk politisk kommunikation 

är att utforma en kampanj, något som kan konstateras att förbunden i detta fall gått ifrån och 

snarare gått direkt på den sista delen i strategisk politisk kommunikation: taktik. 

Syftet i de båda har uttalat varit att nå specifika målgrupper med sina budskap för att skapa 

stöd, hos ungdomar som kör EPA-traktor och gymnasieungdomar i stort. Tillvägagångssättet 

tyder på ett försök att sprida sina hjärtefrågor i form av nischade budskap. MUF har inte för 

syfte att göra EPA-traktorers hastighet till sitt prio nummer ett, inte heller SSU och 

studiebidraget. Men det representerar deras åsikt i frågor dessa exempel grundar sig i. Det finns 

även en taktisk grundtanke i att det blev publicerat på Facebook istället för på Instagram. Både 

SSU och MUF var medvetna om att det skulle ske en diskussion i samband med publiceringen 

av inläggen, och det är lättare att moderera den på Facebook. Förutom det är det även lättare 

för folk att interagera med inläggen, då Facebook har en mer utvecklade reaktionsknappar än 

Instagram, samt att de har möjligheten att skapa trådar under Facebook-inlägg, vilket öppnar 

upp för en mer livad debatt. Det kan tänkas vara särskilt viktigt för SSU då de har en policy 

kring hur folk ska bete sig i deras kommentarsfält, och på Facebook är det lättare att moderera 

kommentarerna och följa med i specifika trådar där det finns en risk att regler bryts (SSU 2018). 

För MUF är personlig frihet och valfrihet i många former viktigt, vilket även kan ses i övriga 

inlägg om bland annat valfrihet i välfärden. Staten ska i de flesta fall inte göra valet åt dem. För 

SSU är ett högt skattetryck som möjliggör ökade bidrag till människor som behöver det stora 

målet. Även om inläggen kan tyckas vara onödigt nischade följer de fortfarande ramen för 

strategisk politisk kommunikation och målgrupperna kan tänkas bli ännu tydligare med inlägg 

som dessa. Att de även använder sig av populärkultur och dess tillhörande diskurs gör deras 

målgrupp ännu tydligare. 

Att sammankoppla underhållning, i form av dessa diskurser, med politik kan på ett ytligt plan 

enbart ses som ett sätt att skapa positiva associationer till förbundet och dess politik. Men i den 

sociala praktiken kan det även ses som ett försök att förändra diskursen kring sig själva som 

organisation och politiska organisationer, eller i alla fall ungdomsförbund, i stort. Användandet 

av ungdomliga uttryckssätt och referenser till populärkultur är sätt att försöka framställa 

organisationerna själva som ungdomliga. Den stora politikdiskursen har alltid haft en stor dos 

av seriositet sammankopplat till sig som kan vara alienerande för de som har ett politiskt 

intresse men inte brinner för frågorna. Att försöka framstå lite mer hippa kan då visa unga 

människor att organisationerna är som dem. De bygger sin identitet genom att låna av en 
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ungdomlig diskurs (Davies & Harré 2001: 270). De gör referenser till Vänner och gör sina egna 

memes. De väljer nischade populärkulturella budskap för att få fram en större politisk fråga. 

De är tillgängliga, vilket spelar in i det som sägs om ungdomsengagemang i avsnittet 

gemenskap. Sociala medier har inneburit en ny politisk verklighet för många ungdomar. Det 

politiska intresset finns enligt många fortfarande där, men har förvandlats till att skapa eget 

innehåll för ett privat engagemang. Vad de båda förbunden gör är att framställa sig själva som 

legitima komplement eller substitut till ett sådant engagemang, och i förlängningen påverkas 

också diskursen kring politiskt engagemang i organiserad form över hela spektrat. Det finns 

dock en risk för att förbunden kan uppfattas oseriöst. Varför pratar de om EPA-traktorer eller 

Game of Thrones när det finns hemlösa på gatorna och människor som knappt har råd med mat 

på bordet? Det är viktigt att notera att förbundens målgrupp är just unga svenskar, om en 45-

åring inte förstår deras Rebecca & Fiona referens påverkar inte dem direkt. Genom att använda 

sig av populärkultur går det att fånga ungas intresse. I och med att de rör sig inom den politiska 

sfären kommer det även alltid att finnas människor som tycker att det de gör är fel, att deras 

fokus ligger på fel saker och att de inte jobbar tillräckligt hårt.  

4.5 VÄLFÄRD OCH HEGEMONI   

Ett tema som kan urskiljas i inläggen handlar om välfärd och om de är för eller emot vinster i 

den. Ett exempel är text och video från MUF som lyder: “Moderaterna vill behålla valfriheten 

i välfärden. Men med Socialdemokraternas vinstförbud skulle 340 000 elever förlora sin 

skola”23. De inleder med att redogöra var moderpartiet står i frågan angående vinster i välfärden, 

för att sedan poängtera att med S:s förslag skulle många elever förlora sin skola och således 

behöva byta. De har undvikit att skriva vinster i välfärden utan väljer att formulera om det till 

valfrihet. På textnivå är det strategiskt smart att välja att skriva valfrihet istället för vinster, för 

att det spelar in i välfärdsdiskursen. Även SSU har lagt upp en liknande text på deras Facebook-

sida samt Instagram drygt en vecka efter att MUF la upp sin video på Facebook. Det intressanta 

på en textnivå är att SSU väljer att formulera det som vinster istället för valfrihet. “Stoppa 

vinstjakten i skolan”, lyder rubriken som ackompanjeras av en brödtext samt ett bildcollage 

bestående av en mörklagd porträttbild på M:s partiledare Ulf Kristersson och en bild med S:s 

partiledare Stefan Löfven sittandes tillsammans med barn i vad som ser ut som en 
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klassrumsmiljö. På bilden står även texten: “Backar riskkapitalister” under Kristersson och 

“Backar eleverna” under Löfven24.  

Svenskars relation till välfärden har byggts upp under en socialdemokratisk regeringen under 

flera decennier, så även hos alliansväljare ligger välfärdsdiskursen så djupt rotad i oss att 

uttrycket “vinster i välfärden” kan anses problematiskt även hos dem. Välfärden har alltså blivit 

en självklar del av det svenska samhället. Texterna har alltså skapats utifrån en kontext där 

existensen inte går att ifrågasätta. Men vad som kan ses här är försök att flytta ägandet av frågan. 

Ända sedan folkhemmet har frågan ägts av Socialdemokraterna, men genom sina inlägg 

försöker MUF ge sig in hur välfärden bör skötas. 

Diskussioner om välfärd går att återigen hitta på MUF:s Instagram i ett inlägg publicerat drygt 

tre veckor senare. Det intressanta med detta inlägg är att de ställer sig i tydligare opposition 

mot ett annat parti, denna gång Vänsterpartiet, genom att skriva: “5 anledningar att stoppa 

vänstern, inte vinster, i välfärden”25. Genom att ställa vänstern mot vinster i välfärden kan det 

antas att de menar att det ena inte kan existera om det andra gör det, det är antingen eller. Det 

är även intressant att lyfta upp till en diskursiv nivå, då de menar att vänstern är ett hot mot 

välfärden men som tidigare nämnt är det vänstersidan av Sveriges politiska spektrum som byggt 

upp välfärden. Det här är ett påbörjat förändringsarbete av välfärdsdiskursen, att flytta den från 

vänsterns händer till den borgerliga sidan av det politiska spektrumet. 

I SSU:s text ställer de riskkapitalisterna mot eleverna, och således även S mot M. Återigen kan 

detta tas upp på en diskursiv nivå, men det som skiljer sig mellan MUF:s och SSU:s inlägg är 

att de tolkar och använder välfärdsdiskursen på olika sätt. SSU vill snarare bevara den 

nuvarande välfärdsdiskursen, att det är någon av skattebetalarna för skattebetalarna, medan 

MUF verkar bedriva ett påverkningsarbete för att ändra diskursen. Även om de båda förbunden 

nämnde välfärden i deras inlägg på sociala medier var det bara SSU som nämnde välfärd i deras 

intervju, även fast det verkar vara ett hett ämne för MUF också. SSU:s digitala kommunikatör 

berättade om deras senaste mediakampanj, och sa att den handlade om att SSU uppmuntrade 

folk att i samband med Leif Östling uttalande “Vad fan får jag för skattepengarna?” i SVT att 

mejla och berätta vad man fick för skattepengarna.  

Resonemanget där var ju mer att ”vi vill bara att folk ska tänka till, vad är det egentligen man får för 

skattepengar”. Vad är det för vardagliga grejer, och att dem då skulle säga det till honom. För det 

                                                 
24 SSUFB11 & SSUIG9 
25 MUFIG4 



 30 

här var ju en jättebra grej för oss, att man äntligen fick prata om vad man faktiskt får för 

skattepengarna. Och då var det ju, alltså folk tog ju upp allt från skolmat till vägar till sjukvårds, 

verkligen allt möjligt. (SSU 2018) 

På grund av denna kampanj går det att mena att SSU försöker sätta ett likamedtecken mellan 

SSU och välfärd igen. 

Att lyfta upp det här till det tredje steget, social praktik, kan vi se att en majoritet av svenskarna 

är för välfärden. Debatten handlar alltså inte om det ska finnas välfärd eller inte, utan snarare 

om en ska kunna tjäna pengar på den eller inte. Det skulle kunna påstås att det sker en diskursiv 

kamp om hegemoni kring om det ska ske vinster i välfärden eller inte, samt om vinster i 

välfärden leder till något positivt eller negativt (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 13). Just 

nu finns det ingen hegemoni kring vinster i välfärden, däremot finns det gällande välfärdens 

blotta existens. Även om den diskursiva kampen existerar går det att urskilja att välfärdsfrågan 

fortfarande domineras av S och SSU. 

4.6 SLÅ IN ÖPPNA DÖRRAR 

En diskussion som varit uppe på agendan för både MUF och SSU är frågan gällande hedersvåld. 

MUF var först med att skriva om det under studiens urvalsperiod och publicerade en video på 

sin Facebooksida. “Hur kan Löfven kalla sig själv feminist när våldtäktsanmälningar läggs på 

hög och flickor lever under hedersförtryck?”26 lyder texten innan videon. Samma video 

publicerades även på MUF:s Instagram, men då med texten: “Jämställdhet handlar inte om 

kvotering. Det handlar om ökad sysselsättning för kvinnor, minskat lönegap mellan män och 

kvinnor, stopp på hedersförtryck och våldtäktsanmälningar som faktiskt reds ut”27. Bara en 

vecka efter MUF:s första inlägg drar SSU igång en kampanj kallad #hederochsamvete där fokus 

ligger på tre förslag de presenterar som ska stoppa hedersförtrycket28. Det är värt att 

uppmärksamma att både SSU och MUF har använt uttrycket hedersförtryck istället för 

hedersvåld. 

Detta kan tolkas som ett påbörjat diskursarbete när de vill bredda begreppet hedersförtryck, att 

gå ifrån att bara se våldet till ett bredare förtryck. Detta blir särskilt tydligt när en studerar de 

resterande inläggen SSU publicerade dagarna efter deras första inlägg i samband med 

#hederochsamvete. Där har de valt att fokusera på berättelser som nödvändigtvis inte fokuserar 
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på fysiskt våld, utan snarare den psykiska aspekten av hederskulturen och hur det inte bara 

påverkar barnen i familjen utan även deras omgivning. Bland annat genom hur föräldrar slutar 

prata med sina barn, och om hur pojkvänner blir hotade till att hålla sig borta. 

Tas det till den sociala praktiken kan vi se ett liknande resultat som i avsnittet om välfärd. Det 

finns ingen hegemoni kring hur de ska bekämpa hedersförtycket mellan de två olika förbunden, 

däremot finns det gällande tanken att minska och tillslut utrota hedersförtryck i Sverige. Den 

diskursiva kampen skulle en även kunna påstå att de står enade i på en nivå, som nämnt verkar 

det som att båda förbunden vill bredda synen på hedersförtryck, men de har olika lösningar på 

problemet (Gramsci 2006: 14f). En intressant aspekt är att det inte riktigt finns ett tydligt 

politiskt ställningstagande att vara mot hedersförtryck. I svensk kontext kan det jämföras med 

att vara mot mord eller misshandel vilket kan anses självklart. Dessa inlägg kan tolkas som ett 

taktiskt sätt att locka medlemmar. SSU:s kommunikatör sa i intervjun: “Om vi vill nå ut till nya 

målgrupper som alltså inte redan är SSU:are eller känner till oss eller så, då måste vi ju prata 

om det som ett sätt så att dem begriper vad de menar.”  

För att hitta nya människor som kan tänka sig att bli medlemmar är det taktiskt smart att “slå in 

öppna dörrar”. Genom att uttrycka en mindre kontroversiell åsikt kan göra så att fler går in och 

läser på vad förbundet står för, om SSU snarare skulle fokuserat på ett NATO-medlemskap 

skulle det antagligen bara locka folk som redan sympatiserar med SSU. MUF:s kommunikatör 

sa även: “Min omvärldsbevakning handlar ju såklart också om att kolla vad som händer på den 

politiska agendan.” Inläggen om hedersförtyck lades upp bara någon dag innan minnesdagen 

för Fadimes årsdag, en kvinna som blev mördad i skuggan av hedersförtyck 2002 (Aftonbladet, 

2012). Att MUF gjort en omvärldsbevakning är ganska självklart i detta fallet, men det kan 

även tolkas som att även dem försöker värva medlemmar på samma sätt som SSU.  

Detta går även inom ramarna för det nuvarande ungdomsengagemanget. Som nämnt tidigare i 

uppsatsen har vi ett dalande politiskt ungdomsengagemang (Bennett 2008: 6). Genom att 

använda taktiken “slå in öppna dörrar” öppnar det för en dialog mellan förbund och intressent. 

Det kan till synes verka som att MUF och SSU tar till vara på ett politiskt intresse för egen 

vinning. Det krävs ju aktiva medlemmar i förbunden för att kunna bedriva ett demokratiskt och 

politiskt arbete samt att påbörja det diskursiva förändringsarbetet gällande hedersförtyck. Det 

är även taktiskt att de valt att försöka engagera ungdomar via sociala medier då vi ser att 

ungdomars tid och engagemang har förflyttats till sociala medier (Bennett 2008: 6).  
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4.7 SKAPANDET AV EN MOTSTÅNDARE   

Vad en kan urskilja i de olika förbunden är att de ofta ställer sig i opposition mot varandra, 

MUF något mer än SSU. Detta kan tänkas ha en logisk förklaring i att M just nu är oppositionen 

i riksdagen och det kan tänka sig falla mer naturligt att då även MUF sätter sig i samma situation 

fast de inte har samma direkta politiska makt. Av de sju inläggen MUF la ut på sin Facebooksida 

under januari månad var fem i direkt opposition till S, och de resterande två i indirekt 

opposition. Många av dessa inlägg inleds med med att konstatera olika politiska förslag eller 

lagar som gått igenom under S:s regerings mandat, för att sedan avsluta med vad MUF tycker 

och gärna inkludera en interaktion såsom att gilla, dela eller interagera med de olika reaktions 

knapparna. Ett tydligt exempel är en kort video som berättade vilka saker som från och med 

första januari kommer bli dyrare på grund av högre skatt S har infört, och att gilla och dela 

bilden för sänkt skatt29. På MUF:s Instagram menar de även att de ska stoppa vänstern, inte 

vinster i välfärden30. SSU ställer sig tydligt mot ett särskilt inlägg, även det gällande vinster i 

välfärden. Det är bilden som tidigare nämnts, som visar ett bildcollage gällande att Löfven står 

på elevernas sida, inte riskkapitalisterna som Kristersson gör31. Det här kan anses vara det 

tydligast inlägget där SSU ställer sig i opposition mot M, då de andra opposition inläggen är 

mer subtila. 

Det som är intressant med MUF:s inlägg på en mer textlig nivå är att nästan alla texter som 

skrivs om vad S gjort “dåligt”, eller om det är något de är emot, ackompanjeras av en av två 

emojis. Antingen är det ett rött kryss, eller är det ett rött utropstecken med ett rött frågetecken. 

Detta kan tänkas använda för att göra det ytterst klart hur “galna” S:s förslag är, och att läsaren 

ska uppmärksammas på hur detta kommer påverka dig som invånare32. 

Om vi ser på det på ett diskursivt plan går det att urskilja att Sveriges politiska diskurs gällande 

rivaliteten mellan M och S följer med in i ungdomsförbunden. Tekniskt sätt är det inte MUF 

och SSU som står i opposition utan snarare M och S. Det är även intressant för att i vissa frågor 

finns det inte särskilt stora hegemoniska skillnader mellan de olika förbunden. Både förbunden 

tycker att skatt ska existera, båda tycker att hedersförtrycket ska minska, båda tycker att välfärd 

är en självklarhet och båda spelar på gemenskap (Gramsci 2006: 14f). Det är egentligen 

detaljfrågor samt nivåskillnader de väljer att fokusera på i sin opposition. På det politiska 
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spektrumet ligger till exempel MUF och SSU närmare varandra än till exempel SSU och 

Ungsvenskarna (Sverigedemokraternas ungdomsförbund) eller MUF och Ung vänster 

(Vänsterpartiets ungdomsförbund). Det kan därför sägas att de upprätthåller, istället för att 

utmana, den nuvarande svenska politiska diskursen där S och M är de två stora, traditionella 

motståndarna. I ett riksdagssammanhang kan det antas rimligt att S och M ser varandra som 

sina största opponenter, då de är de två största politiska partierna (Valmyndigheten, 2014). Med 

tanke på att ungdomsförbunden inte har direkt politisk makt har de en annan möjlighet att ställa 

sig i direkt opposition till andra förbund som är raka motsatsen till dem, men MUF och SSU 

väljer att upprätthålla samma diskurs som sker i riksdagen. I intervjun säger även MUF:s 

digitala kommunikatör:  

Vårt syfte är att nå ut med vår politik till unga väljare, och särskilt nu under valår att även få dem att 

rösta på moderaterna. Så är det med allt vi gör nu, det är att vi vill få unga att rösta på moderaterna. 

Så det är vårt huvudsakliga syfte, sen vill vi också så klart, även i mellanvalsår, opinionsbilda 

generellt sätt. men det slutgiltiga målet är såklart alltid att få unga väljare att rösta på moderaterna 

(MUF 2018). 

Det som visas med det här citatet är att deras mål är att locka första- och andragångsväljare, 

och forma sina budskap utefter det. Tanken är att om de vill locka väljare, kan de inte bryta den 

nuvarande diskursen kring politik. 

Även SSU:s digitala kommunikatör sa något liknande i intervju när frågan om deras senaste 

inlägg på sociala medier kom upp: “Det senaste vi la ut var ett inlägg i samband med 

moderaternas utspel om LAS. Så la vi ut ett inlägg på det. och då var det mer att vi 

kommenterade att deras politik är ett hot mot ungas trygghet, och varför vi tycker det och varför 

vi inte tycker att det här förslaget är bra som dem har.”  

Även om detta inlägg inte är med i urvalet är det viktigt att påpeka att även SSU bedriver 

opinion även fast S sitter i regeringen. Även detta spelar in i diskursen där vi se M och S som 

motsatser. Dagens politiska kontext innebär att man har och fokuserar på sina motståndare. 

Demokratins grundpelare är att det finns motståndare som kommer att tycka olika. Om 

förbunden skulle gått ifrån den här kontexten hamnar de i ett outforskat territorium med osäkra 

resultat. Det är därför fördelaktig för både politiska partier och deras ungdomsförbund att 

använda de spelkorten som använts tidigare. Inläggen formas alltså av den rådande politiska 

diskursen (Gramsci 2006: 14f).  
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Genom att lyfta det här till den sociala praktiken kan vi se hur ungdomspolitiken, likväl som 

riksdagspolitiken, blir ett spel. Vi kan se att väljarna har blivit mer rörliga, och att konkurrensen 

om uppmärksamhet har blivit hårdare (Strömbäck 2014: 197f). Med tanke på detta går det att 

resonera att man gärna sätter sig i opposition då det kan tänkas vara lättare att få röster genom 

att introducera tankegången att man ska låta bli att rösta på ett dåligt parti istället för att rösta 

på ett bra. Detta blir extra tydligt när hänsyn tas till ett av citaten ovan, att MUF:s huvudsakliga 

mål är att locka väljare till Moderaterna. Med tanke på att det är det dem jobbar för, är det även 

strategiskt smart att anpassa sina inlägg strategisk till att svartmåla ens största politiska hot, 

alltså Socialdemokraterna. Det är mycket möjligt så att det är lättare för människor att 

identifiera sig med något de är emot snarare än något de står för (Thompson 2001: 261).  
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5 SLUTDISKUSSION 

5.1 JÄMFÖRELSE MED POLITISKA PARTIER 

En viktig slutsats som kan dras av analysen är hur de valda förbundens kommunikation på 

många sätt liknar politiska partiers. Först är själva insikten att de båda förbunden arbetar med 

professionella medel i sin kommunikation en intressant slutsats i sig. Deras huvudsakliga 

verksamhet är ideell, men väljer att investera i vissa områden där de ser att en 

professionalisering kan gynna dem som förbund. Kommunikation är alltså något som värderas 

högt av dem båda. Denna insikt ligger till grunden för vårt analytiska arbete av materialet. 

Eftersom att vi vet att de är professionella påverkar det hur vi läser och tolkar, jämfört med om 

de var amatörer. Vi förväntar oss en högre kvalitet på det kommunikativa innehållet om 

förbundens kommunikatörer är utbildade. Samma förväntningar ställs på det strategiska arbetet 

som föregår publiceringar. Rent överlag så har intervjuerna med respektive förbund lett till 

insikten att de båda har ett arbetssätt som är mycket likt det som beskrivs i tidigare forskning 

kring strategisk politisk kommunikation. De är relativt professionaliserade och deras arbete 

liknar alltmer marknadsföring.  

Att förbunden har likheter med politiska partier kan även ses i hur innehållet utformas, kanske 

framförallt exemplifierat av hur de sätter sig i opposition mot varandra. Moderpartierna 

Socialdemokraterna och Moderaterna är de klassiska motståndarna i svensk politik, vilket är 

någonting som ungdomsförbunden spelar in i. En intressant insikt var hur ungdomsförbunden 

upprätthåller motståndet mellan respektive förbund, även fast de har möjligheten att bryta mot 

denna uppdelning och rikta sitt fokus mot andra förbund. Enstaka inlägg kan handla om att gå 

mot andra förbund, exempelvis MUF mot Vänsterpartier, men den genomgående trenden är 

trots allt ett upprätthållande av samma diskurs som kan ses på riksdagsnivå. 

5.2 DISKURSIVA TEMAN 

Under analysens gång har vi identifierat sex huvudsakliga teman i respektive förbunds 

kommunikation på Instagram och Facebook. Dessa teman kan samtidigt delas upp i två 

underteman, innehåll och utformning. Under utformning kan det som beskrivs som genrer i 

analysen fördelas in, alltså det interna och det externa, samt populärkultur och användadet av 

en motståndare. Innehåll handlar istället om vilka frågor som återkommande kunde identifieras, 

alltså lockandet av nya medlemmar, välfärd och hedersförtryck.  
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Dessa förbund är beroende av att skapa ett ständigt flöde av nya medlemmar för att öka sin 

verksamhet och ersätta de som går vidare till moderpartierna och fortsätter sitt politiska arbete 

där. Därför är detta ett stort fokus för dem. En stor majoritet av inläggen som har analyserats i 

denna uppsats har som syfte att locka medlemmar och förvandla deras politiska intresse till ett 

politiskt engagemang. Men samtidigt så är dessa förbund i grund och botten politiska, och det 

är kring politiska frågor som de existerar. De vill skapa politisk förändring då de ser sin politik 

som det rätta sättet att föra landet framåt. Men att enbart prata om politiskt tunga frågor kan 

vara svårt att ta till sig för många, även unga politiskt intresserade. Därför har det varit intressant 

för oss att se hur viljan att locka nya medlemmar och att samtidigt föra den politiska kampen 

har ställts mot varandra, och hur detta har tagit sig uttryck i deras kommunikation. 

Hur viljan att locka nya medlemmar har tagit sig i uttryck ser vi i paralleller mellan hur politisk 

kommunikation har gått mot en professionalisering och hur dessa förbunds kommunikation har 

stora likheter med hur professionalisering har tagit sig uttryck. Vad som kännetecknar denna 

utveckling är en ökad närvaro av en marknadsföringsdiskurs inom den politiska 

kommunikationen. Målgrupper specificeras på ett noggrannare sätt, olika typer av budskap 

anpassas efter olika plattformar och tänkta målgrupper. Kommunikationen följer i många fall 

de tre steg i strategisk politisk kommunikativt arbete som traditionella partier använder. Det är 

intressant att ett förbund som består av unga människor med begränsade ekonomiska resurser 

fortfarande kan bedriva ett kommunikativt arbete som liknar det som fullt professionaliserade 

partier gör.  

Denna diskurs förvandlar, något förenklat, potentiella och befintliga medlemmar till kunder, i 

någon mån. I alla fall ur ett kommunikativt perspektiv. Om marknadsföring får en större roll 

blir också risken att synen på sin publik förvandlas till hur marknadsförare ser på sin publik på 

ett undermedvetet: som människor som ska köpa en produkt eller tjänst. I rak motsats till att se 

mottagaren som kund är förbundens politiska syfte. En potentiell medlem är en person som 

behöver lägga ner sin fria tid på ett ideellt arbete för att driva igenom politik som denne person 

brinner för. Ett sådant engagemang är svårt att väcka hos människor, och det är en relation 

mellan förbund och medlem som är mycket djupare än mellan företag och kund. 

5.3 KONSEKVENSER AV RESULTATET OCH FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING 

När vi började skriva den här uppsatsen hade vi som författare, och säkert många andra, 

inställningen att partipolitiska ungdomsförbund inte var lika professionella som deras 
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motsvarande moderparti. Att förbunden förde någon form av amatörpolitik utan någon egentlig 

kunskap eller erfarenhet. En stor insikt är att förbunden faktiskt bedriver strategisk politisk 

kommunikation, har hög grad av professionalisering och utöver det har anställda utbildade 

kommunikatörer med arbetslivserfarenhet inom andra organisationer och företag innan de 

började arbeta för förbunden. Det är svårt att avfärda förbundens kommunikation som oseriös 

då det ligger tydliga strategier och taktiker bakom nästan varje inlägg som publiceras.  

Detta tycker vi öppnar upp för många vidare studier. Det finns potential för mer specificerade 

studier och frågeställningar som går djupare in på vad denna studie påbörjar. Med hjälp av ett 

relativt brett angreppssätt har ett antal olika teman identifierats. Där har visserligen intressanta 

analyser kunnat göras, men på grund av att analysmaterialet har varit litet är det svårt att dra 

långtgående slutsatser av dem. Ett av dessa som vi spontant gärna hade fortsatt att undersöka 

är frågan om varför SSU och MUF ser varandra som så tydliga motståndare, trots att det finns 

andra ungdomsförbund med moderpartier som står längre bort rent ideologiskt sett, samt är ett 

minst lika stort politiskt hot storleksmässigt. Det främsta exemplet är kanske 

Sverigedemokraterna. Då skulle analysmaterialet behöva vara större för att identifiera om detta 

är en trend som håller i sig, samt undersöka på ett tydligare sätt hur förbunden själva ser denna 

relation.  

Det skulle även kunna undersökas vidare hur de använder sig av extern kommunikation för att 

värva medlemmar, om det fungerar och vilka strategier som ligger bakom det. På grund av att 

vi sett hur hög grad av professionalisering förbunden faktiskt innehar skulle det även vara 

intressant att göra en direkt jämförelse mellan förbundens externkommunikation och respektive 

moderparti. Den här uppsatsen skrapar bara ytan inom forskningsområdet och identifierar 

många intressanta frågor att fortsätta undersöka.  
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7 BILAGOR 

7.1 BILAGA 1: INTERVJUGUIDE 

Introduktion, vad handlar intervjun om, presentera intervjuaren kort. Intervjuobjektets 

rättigheter: hoppa av, inte behöva svara på frågor, meddela att intervjun kommer spelas in för 

att kunna transkriberas  

Den första delen kommer vara kort och handla om ditt engagemang inom förbundet och 

dina kommunikativa erfarenheter. 

Berätta lite om ditt engagemang i SSU/MUF. När gick du med i förbundet och varför? 

Hur länge har du jobbar med kommunikation inom MUF/SSU? 

Har du jobbat med kommunikation tidigare? 

Denna delen kommer handla mer konkret kring er specifika kommunikation i sociala 

medier och dina arbetsuppgifter 

Berätta om det senaste inlägget på sociala medier 

Vilket var det senaste inläggen som fick något typ av genomslag? Det kan vara både god eller 

dålig respons 

Vad var era resonemang bakom? Vad ville ni uppnå? 

Berätta om er senaste mediekampanj. 

Vad var era resonemang bakom? Vad ville ni uppnå? 

Hur lägger ni upp det praktiska arbetet? Vem lägger upp/modererar/svarar? Hur organiseras 

arbetet? 

Denna delen kommer handla om strategier bakom det kommunikativa arbetet 

Vad upplever du är ert syfte med ert arbete på sociala medier i stort? 

Har ni en övergripande strategi som löper genom hela ert arbete med sociala medier? Om ja, 

hur ser dessa ut? 
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Om nej, hur skulle du då beskriva ert övergripande arbete? 

Hur tänker ni kring ert innehåll på de olika plattformarna Facebook och Instagram? Varför har 

ni lagt upp det så? 

Upplever du att ni lyckas med att följa era strategier? Vad anser du är utmaningar och vad som 

är vardagsmat? 

Denna delen kommer att handla om målgrupper och målgruppsanpassning 

Vilken är er målgrupp? Respektive plattform? 

Hur arbetar ni för att nå ut till dessa? 

Hur upplever ni att det arbetet går? 

Avslutning 

Är det något mer du vill tillägga som vi inte har frågat om?  
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7.2 BILAGA 2: SSU PÅ FACEBOOK  
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7.3 BILAGA 3: SSU PÅ INSTAGRAM 
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7.4 BILAGA 4: MUF PÅ FACEBOOK 
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7.5 BILAGA 5: MUF PÅ INSTAGRAM 
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