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Sammendrag 

Denne oppgaven undersøker forholdet mellom sosiale medier og politisk kommunikasjon i 

lys av Stortingsvalgkampen 2017.  Mer konkret tar oppgaven for seg Miljøpartiet De Grønnes 

bruk av de tre kanalene Facebook, Twitter og Instagram de to siste ukene før valgdagene 10. 

og 11. september 2017, og består hovedsakelig av en kvantitativ innholdsanalyse av innholdet 

i kanalene disse to ukene ukene. Innholdsanalysen tar utgangspunkt i teorier knyttet til hvilke 

funksjoner sosiale medier tradisjonelt utgjør for politisk kommunikasjon, og undersøker 

hvilke medier som kan knyttes til hvilke funksjoner. Studien viser blant annet at Facebook ble 

foretrukket som en kommunikasjonsplattform med velgere, mens Twitter ble brukt til å 

snakke om andre ting enn MDGs egen politikk. Den viser også at MDG benytter alle kanalene 

til å kritisere andre politiske aktører, både til høyre og venstre på det politiske spekteret. I 

tillegg til å analysere hva slags funksjoner man ser i MDGs bruk av sosiale medier under 

valgkampen, ser studien også på hva slags type poster som engasjerte følgerne mest, i form av 

kommentarer, likerklikk og delinger. Her viser studien blant annet at bilder engasjerer mer 

enn film, at kritiske poster engasjerer mer enn andre type poster, og at det å be følgerne like 

og dele noe, gjør at posten faktisk blir mer likt. Studiens metodiske tilnærming til 

forskningsspørsmålene er i seg selv et viktig bidrag til forskningsfeltet.   
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Abstract 

This master‟s thesis examines the relationship between social media and political 

communication in light of the national parliament election in Norway in september 2017. 

Specifically, it looks into the Green Party and its use of the three platforms Facebook, Twitter 

and Instagram during the last two weeks of the campaign before the election days 10th and 

11th of September 2017, and consists mainly of a quantitative content analysis of the concent 

on these three channels during these two weeks. The content analysis is based on theories 

linked to functions that are identified in the traditional use of social media in political 

communication, and examines which functions that are used on which platforms. The study 

for example shows that Facebook was the preferred channel for the Green Party to 

communicate with the voters, and that Twitter was used to talk about other topics than the 

partys‟ own policies. The study also shows that the party also use all the channels to critisize 

other political actors, from left to right of of norwegian politics. In addition to analyzing what 

functions one can see in the Green Partys‟ use of social media during the election campaign, it 

also examines what kind of social media content that engage the followers to larger extent. In 

this regards, the study shows that images are more liked than films, that posts containing 

critique of political opponents are more liked than posts without critique, and that to ask the 

voters to like and share in fact makes the post more liked. The studys‟ metholodogical 

approach is in itself an attribution to the scientific field of political communication and social 

media.  
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1 Innledning 

Internett har i løpet av de tjue siste årene vokst til å bli en integrert del av de aller fleste 

nordmenns hverdag. I følge Norsk mediebarometer fra 2017 var 90 prosent av nordmenn på 

internett i løpet av en vanlig dag, og ifølge rapporten var syv av ti nordmenn innom Facebook 

i løpet av en vanlig dag (Vaage 2017).  Disse tallene viser at internett og sosiale medier er 

plattformer der veldig mange nordmenn er til stede regelmessig, om ikke daglig. 

 

Dette har norske politikere allerede utnyttet i lang tid. Tidligere SV-leder Kristin Halvorsen 

var den første, da hun tok med seg bloggen sin inn i valgkampen i 2005 (Kalsnes og Larsson 

2016, s. 219). Siden den gang har samtlige partier og deres partiledere tatt sosiale medier inn i 

sin kommunikasjon med velgerne, politiske aktører og medier, både i og utenfor valgkamp.Vi 

har sett spesielle eksempler på hvordan sosiale medier er en del av kommunikasjonsstrategien 

til politikere i utlandet, som Donald Trump i USA, der presidenten til stadighet tyr til Twitter 

for å dele sine tanker med omverdenen (Enli 2017). Også her hjemme har vi enkeltpolitikere 

som satser spesielt på sosiale medier, som for eksempel tidligere justisminister Sylvi Listhaug 

(Enli & Rosenberg 2017), som har hatt et stort fokus på sosiale medier i sin kommunikasjon 

med velgere. Listhaugs i overkant tydelige “lik og del-strategi” førte til slutt til at hun måtte 

gå av som justisminister våren 2018. Ved å ta i bruk sosiale medier, kan politikerne selv 

forme budskapet de vil få ut, og unngår de kritiske spørsmålene som journalister faktisk har 

som samfunnsoppdrag å stille. Dette økte fokuset på sosiale medier i politisk sammenheng har 

også gitt feltet mer oppmerksomhet i akademisk sammenheng. Hovedtemaet for denne 

oppgaven er knyttet til forholdet mellom sosiale medier og politisk kommunikasjon, sett i 

lyset av valgkampen sensommeren 2017. 

 

Denne innledningen vil gi et kort overblikk over oppgavens tema og problemstilling, og 

forsøksvis forklare hvordan oppgaven er relevant i en akademisk kontekst. Jeg vil kort 

forklare og begrunne mine valg av forskjellige sosiale medier og valg av ett enkelt politisk 

parti. Jeg vil også presentere det teoretiske rammeverket for oppgaven, og gi en kort 

presentasjon av den metodiske tilnærmingen som vil besvare problemstillingen. Innledningen 

vil avsluttes med et overblikk over oppgavens oppbygning.    
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1.1 Tema og problemstilling 

Som nevnt i forrige avsnitt er temaet for denne oppgaven rent overordnet knyttet til samspillet 

mellom politisk kommunikasjon og sosiale medier. Samtidig skal den sees i lys av den nylige 

valgkampen før valget 2017. Dette er store begreper som kan være vanskelig å konkretisere. 

Jeg har derfor tatt utgangspunkt i det Bente Kalsnes og Anders Larsson kaller for de “fem 

typiske funksjonene for sosiale medier i politisk kommunikasjon som allerede er identifisert i 

forskningen” (Kalsnes & Larsson 2015, s.223), og i tillegg lagt til en funksjon som blant 

annet Larsson har kartlagt i andre publikasjoner (Larsson 2015, s. 462). Jeg ønsker å ta 

utgangspunkt i disse funksjonene for å undersøke om det finnes forskjeller på hvordan 

funksjonene benyttes i forskjellige sosiale medier. Disse funksjonene er å informere, 

kommunisere, markedsføre, mobilisere og å sette agenda (Lilleker et al., 2011; Lilleker & 

Vedel, 2013, sitert i Kalsnes & Larsson, 2015, s.223), og i tillegg kritikk, som flere har pekt 

på (Larsson 2015, s.462, Skogerbø & Moe 2015). Verken Lilleker, Vedel, Kalsnes eller 

Larsson sier noe om hvilke sosiale medier som brukes til hvilken funksjon,  selv om man har 

sett tegn til at Facebook brukes til markedsføring, og Twitter til dialog med velgere (Enli & 

Skogerbø 2013, s. 757). Min studie går dypere i dette, og undersøker hvilke funksjoner som 

kan knyttes til hvilke sosiale medier.  

 

Omtrent samtidig som sosiale medier gradvis har blitt en større og større del av nordmenns 

hverdag har en politisk bevegelse vokst frem til å være nærmere å bryte sperregrensen ved 

valget 2017 enn noensinne før. Miljøpartiet de Grønne er kanskje som parti eldre enn den nye 

mediehverdagen anno 2017, men partiet er langt yngre enn de andre partiene på Stortinget, og 

dette er en av grunnene til at jeg har valgt ut partiet som mitt analyseobjekt i masteroppgaven. 

Det er interessant å se hvordan partiet som er nærmest den nye digitale mediehverdagen i 

alder bruker sosiale medier. Partiet satser tungt på sosiale medier, og er for eksempel større 

enn etablerte partier som Kristelig Folkeparti, Venstre, Senterpartiet og Sosialistisk 

Venstreparti på Facebook (per 1. november 2017). Partiet er dessuten populært blant unge 

velgere, og kanskje kan noe av dette forklares nettopp gjennom deres fokus på de nye 

mediene. 

 

Oppgaven ser også på hvordan MDG engasjerer velgere i sosiale medier. Dette vil knyttes 

opp mot teorier om hva som tradisjonelt engasjerer i sosiale medier, og vil også henge tett 
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sammen med den første problemstillingen, for å finne ut hvilke funksjoner som engasjerer 

mest. 

 

Som nevnt er det flere grunner til at jeg har valgt å studere nettopp Miljøpartiet de Grønne. En 

av grunnene er at partiet har det tydeligste sakseierskapet av alle de store partiene. Dette er 

også noe oppgaven vil undersøke nærmere. Partienes sakseierskap er viktig når velgere skal 

bestemme seg for hvilket parti de skal stemme på (Karlsen & Aardal 2016). Oppgaven vil 

derfor også ta sikte på å undersøke hvor mye av MDGs valgkamp i sosiale medier som 

handlet om miljøspørsmål. 

 

Oppgaven har med andre ord tre problemstillinger. For det første vil den kartlegge hvilke 

sosiale medier de seks nevnte funksjonene er representert i. For det andre vil den undersøke 

hvilke av funksjonene som engasjerer mest på sosiale medier, og for det tredje vil den 

undersøke MDGs eierskap til miljøsaken, og i hvilke medier dette skjedde. De tre 

problemstillingene er derfor som følger: 

 

1. Hvilke av de seks funksjonene ser man i de forskjellige sosiale mediene? 

2. Hva slags poster engasjerer mest i de forskjellige sosiale mediene? 

3. I hvor stor grad handler MDGs valgkamp på de sosiale mediene om miljøsaken? 

 

Det er flere grunner til at jeg mener at nettopp disse spørsmålene er interessante og viktige å 

besvare. For det første er det ikke tilstrekkelig kartlagt i forskningen i hvilke medier man ser 

hvilke funksjoner, selv om man for eksempel har sett tegn på at Facebook blir brukt til 

markedsføring og Twitter til dialog med velgere (Enli & Skogerbø 2013, s. 757).  

 

Det er dessuten interessant å se hvilke av disse seks funksjonene som engasjerer følgerne 

mest, og hvilke medier som prioriteres til å ta eierskap til miljøsaken. Miljøpartiet De Grønne 

har vært nedprioritert i forskning i politisk kommunikasjon, både på grunn av sin alder og sin 

oppslutning, og dette er også en grunn til at jeg ser på studien som relevant og med det et 

viktig bidrag til feltet. 

 

Jeg har vært i samtaler med Miljøpartiet De Grønne om hvilke sosiale medier de brukte under 

valgkampen, og de fortalte meg at de har valgt å nedprioritere enkelte digitale medier, som for 
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eksempel Snapchat. Dette gjorde at jeg har landet på å undersøke deres bruk av Instagram, 

Facebook og Twitter. 

1.2 Studiens relevans og mitt bidrag til feltet 

Det er flere aspekter som gjør at min studie er interessant og et viktig bidrag til feltet. Jeg vil i 

denne sammenheng peke på to sentrale punkter. For det første vil studien ta for seg den 

ferskeste valgkampen vi har hatt i Norge. For et felt - som politisk kommunikasjon i sosiale 

medier - som til stadighet er i endring, er det avgjørende å følge med på de siste trendene, noe 

denne studien gjør. Det aktuelle partiet som studeres er dessuten Stortingets yngste parti, og er 

derfor mindre forsket på tidligere sammenlignet med andre partier. Å forske på et politisk 

parti som har vært igjennom en stor utvikling så og si samtidig som at sosiale medier gradvis 

har blitt til et verktøy i den politiske valgkampen gjør også studien ekstra interessant. 

 

For det andre er oppgaven viktig fordi den utvikler en metodisk tilnærming til hvordan de 

seks nevnte funksjonene kan undersøkes og måles i sosiale medier. I så måte er metoden jeg 

har utviklet i seg selv et sentralt bidrag til forskningsfeltet. 

 

Studier av politisk valgkamp har tradisjonelt vært rettet mot debatter, retorikk og hvordan 

internett kan fungere som et verktøy for politiske aktører. Denne studien går enda dypere, og 

ser i detalj på hvordan bruken av de sosiale mediene innehar funksjoner som kan identifiseres, 

og hvordan disse funksjonene engasjerer i forskjellig grad, og hvordan disse funksjonene 

bidrar til å ta eierskap i forskjellig grad. 

1.3 Teoretisk kontekst 

Det teoretiske rammeverket for denne oppgaven er svært bredt. Oppgaven tar riktignok 

utgangspunkt i de seks kartlagte funksjonene, men den vil også diskutere hvordan 

engasjement kan knyttes til bruk av sosiale medier i politisk kommunikasjon. Jeg vil fokusere 

spesielt på kommunikasjonsfunksjonen, som handler om hvordan partiene kommuniserer med 

velgere på sosiale medier. Dette vil knyttes opp mot to teorier rundt internettets potensiale i en 

demokratiseringsprosess, også kalt innovasjonstesen og normaliseringstesen, som vil 

diskuteres videre i teorikapittelet. Disse to hypotesene tar utgangspunkt i dette potensialet 

som internett har blitt ansett for å inneha overfor demokratiet. Den første, innovasjonstesen, 
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mener at internett gjør det enklere for publikum å kommunisere med politiske partier, og 

omvendt. Internett har alltid hatt et stempel på seg for å ha et slikt potensial, der blant annet 

en synkende tillit til massemedier, og et mer variert og ikke minst digitalisert medielandskap 

har blitt brukt som forklaring på hvordan denne forventningen har oppstått (Kalsnes og 

Larsson 2015, s.220). Da tenker man ikke minst på hvordan internett har gitt både velgere og 

politikere mulighet til å kommunisere seg imellom, eller for å si det på en annen måte: folket 

har fått større mulighet til å kommunisere med den politiske eliten eliten. Den andre 

hypotesen om internettets effekt på politikken, normaliseringstesen, foreslår at internett bare 

forlenger allerede eksisterende maktforhold. I dag vet vi at potensialet ikke er oppfylt, og 

normaliseringstesen har blitt bekreftet flere ganger (Kalsnes & Larsson 2015, s. 228), og TV 

fortsatt er den viktigste og høyest prioriterte plattformen for partiene. 

 

Valgkamper har vært et sentralt aspekt i studier om politisk kommunikasjon. Valgkamper har 

for eksempel blitt viktigere og viktigere for partier i stemmesankingen. “På midten av 1960-

tallet bestemte 15 prosent av norske velgere seg for hvilket parti de skulle stemme på under 

valgkampen, mens over halvparten - 56 prosent - i 2005 ventet til langt uti valgkampen med å 

bestemme seg” (Aardal 2011, s.21, sitert i Karlsen 2016, s.207). Denne utviklingen viser hvor 

viktig en valgkamp er for et parti i dag, og er også grunnen til at jeg tok valget å kun 

undersøke de siste to ukene i valgkampen, fremfor alle fire ukene, som ofte kalles den “korte 

valgkampen” (Karlsen 2016, s. 209). 

 

Rune Karlsen (2016, s. 210) skiller valgkampens utvikling i tre “faser”, der de to siste fasene 

har oppstått i internettets kjølvann. Spesielt den tredje fasen er knyttet til det denne 

masteroppgaven skal handle om: “I denne fasen blir kommunikasjonen igjen direkte. Ny 

digital medieteknologi tilbyr nye muligheter for å nå velgere direkte, og en rekke nye kanaler 

og teknologi benyttes for å nå ulike typer velgergrupper og enkeltvelgere” (Karlsen 2016, s. 

210). Oppgaven vil med andre ord ikke fokusere noe særlig på valgkampsstudienes tidligere 

faser, som i årene etter andre verdenskrig da båndene mellom parti og velger var sterkere. 

 

Sosiale medier har blitt et verktøy for politikere som vil nå ut til både gamle og nye velgere. I 

en oppgave som handler om samspillet mellom politikk, valgkamp og sosiale medier er det 

derfor avgjørende med en god definisjon av hva sosiale medier er. Det finnes veldig mange 

definisjoner på hva sosiale medier er, og definisjonen vi bruker i dag kan endre seg om kort 
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tid, rett og slett fordi feltet er i bevegelse konstant. Tidligere brukte man uttrykket når man 

snakket om nettsamfunn og sosiale nettverkstjenester, mens i dag blir det brukt om flere 

fenomener på internett (Kalsnes og Larson 2016, s. 220). Felles for mange av definisjonene er 

at de setter brukeren i sentrum, mens man i definisjonen av tradisjonelle medier gir 

produksjonsansvaret til avsenderen: tv-kanalen, radioverten, journalisten og så videre. Sosiale 

medier som begrep vil diskuteres og avklares videre i teorikapittelet, men vil dreies rundt det 

som kalles “nettverksoffentligheter”, som er steder og fellesskap av mennesker som oppstår 

når mennesker og ny teknologi møtes. Særlig de interaktive aspektene ved sosiale medier 

skiller seg fra tidligere kommunikasjonsteknologier: mange kan kommunisere med mange 

samtidig (Kalsnes og Larsson 2016, s.220), i stedet for at få kommuniserer med mange.  

1.4 Metodisk tilnærming 

Oppgavens metodiske tilnærming er knyttet tett sammen med problemstillingene, og vil 

hovedsakelig besvares gjennom en kvantitativ innholdsanalyse med data samlet inn fra MDGs 

sosiale medier i løpet av de to siste ukene av valgkampen 2017. Med utgangspunkt i denne 

kvantitative undersøkelsen vil jeg identifisere poster som er av særlig interesse for å besvare 

problemstillingen knyttet til engasjement. Disse postene vil undersøkes mer kvalitativt, med 

hensikt å si noe om det er en sammenheng mellom de postene som engasjerer mest, eller om 

dette er mer tilfeldig.  

 

Det første forskningsspørsmålet vil besvares gjennom en kvantitativ innholdsanalyse, der hver 

eneste av Miljøpartiet De Grønnes poster i sosiale medier i løpet av valgkampens to siste uker 

vil kategoriseres inn under en/flere av funksjonene: å informere, kommunisere, markedsføre, 

mobilisere, å sette agenda og å kritisere. En kvantitativ innholdsanalyse kan enklere beskrives 

som den metoden som tar sikte på å telle forekomsten av noe, og vil derfor egne seg godt til å 

se hvor mange av postene, tweets, bilder og meldinger som passer inn i de forskjellige 

kategoriene. Med dette datagrunnlaget vil man kunne si noe om hvilke funksjoner som 

representeres i hvilke kanaler.  

 

Metodisk sett ligger den store utfordringen i å kunne skille funksjonene fra hverandre, og å 

klare å operasjonalisere funksjonene/kategoriene. I operasjonaliseringen har jeg kommet frem 

til ulike egenskaper en post har eller ikke har for å utfylle den aktuelle funksjonen. Dette vil 
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forklares nærmere i studiens metodekapittel, der det også vises til studiens kodebok, som er 

vedlagt oppgaven. 

 

Studiens datagrunnlag er samtlige av partiets poster i løpet av valgkampens to siste uker. 

Grunnen til at jeg har tatt for meg de to siste ukene, og ikke hele valgkampen, er at jeg ville 

undersøke valgkampen når den var på sitt mest hektiske, og når den var kommet ordentlig i 

gang. Jeg tok utgangspunkt i at mange velgere i Norge bestemmer seg sent i valgkampen, og 

så mye som 48 prosent av velgere bestemmer seg under valgkampen, mens 11 prosent 

bestemmer seg på selve valgdagen (Aardal 2011, s. 21). Jeg ønsker å fokusere på dette for å 

øke forståelsen for hvordan MDG intensiverte jakten på nettopp disse velgerne som 

bestemmer seg sent, og for å finne ut av hva MDG fokuserte på for å overbevise disse usikre 

velgerne. Dataen har blitt samlet inn og kodet i SPSS, et analyseverktøy for statistikk som 

også muliggjør det å identifisere enkeltposter av særlig interesse, som poster som har 

engasjert følgere i særlig grad og lignende. 

1.5 Oppgavens oppbygning 

Denne oppgavens oppbygning vil delvis kunne gjenspeiles i dette introduksjonskapittelet. I de 

neste kapitlene vil jeg ta for meg det teoretiske rammeverket oppgaven bygger på, det vil si en 

gjennomgang av en rekke teoretiske tilnærminger knyttet til sosiale medier og politisk 

kommunikasjon, og også samspillet mellom nye og tradisjonelle medier i valgkamptider. Her 

vil jeg også redegjøre for Miljøpartiet de Grønne som politisk parti. Deretter vil jeg i 

metodekapittelet argumentere for mitt valg av metode, utvalg og periode for datainnsamling. 

Her vil jeg også komme inn på hvordan studiens kvalitet er sikret gjennom forskjellige 

validitet- og reliabilitetstilnærminger. Etter dette vil selve analysedelen starte, og jeg vil 

naturlig nok starte med det første forskningsspørsmålet, siden resultatet herfra danner 

forskningsgrunnlaget og dataen for de neste forskningsspørsmålene. Jeg vil så besvare det 

andre forskningsspørsmålet, og deretter det tredje forskningsspørsmålet. Etter dette vil jeg 

bruke resultatene fra analysekapittelet og knytte dette opp mot teorikapittelet i et eget 

diskusjonskapittel. Oppgaven vil så avsluttes med en konklusjon som vil henvise til 

oppgavens resultater og gå gjennom de besvarte problemstillingene, og samtidig foreslå 

hvordan oppgaven kan brukes i videre forskning på feltet.   
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2 Teoretisk kontekts 

Den teoretiske konteksten til oppgaven er bred. Først og fremst kan oppgaven betraktes som 

et studie av politisk kommunikasjon på sosiale medier, men studiens resultater bør også sees i 

lys av at forskningsobjektet er et nisjeparti med én fanesak, som i tillegg er langt yngre enn de 

andre partiene på Stortinget. Samtidig er dataene samlet inn under den mest intensive 

perioden av valgkampen 2017, nærmere bestemt de to siste ukene før valget. Summen av alle 

disse faktorene tilsier at den teoretiske konteksten som må legges til grunn er vid og omfatter 

mange begreper og aspekter. Jeg vil i dette kapittelet gå gjennom de som jeg anser som mest 

relevante for oppgavens problemstillinger. 

 

I det teoretiske kapittelet vil jeg gå gjennom sentrale teoretiske aspekter knyttet til oppgaven 

min. Det vil starte med å forsøke å gi en definisjon av hva politisk kommunikasjon er, før jeg 

vil gi et overblikk over praksisens utvikling og forskningsfeltets historie. Kapittelet vil så 

gradvis gå over til hvordan sosiale medier nå endrer politisk kommunikasjon, også i 

valgkamp. 

 

Teorikapittelet vil kunne betraktes som todelt, der den første delen tar for seg politisk 

kommunikasjon som tradisjonelt forskningsområde, og den andre delen vil ta for seg sosiale 

mediers inntog i den politiske sfæren. Til tross for at kapittelet deles i to, vil de to temaene 

kunne overlappe hverandre i enkelte tilfeller. 

2.1 Politisk kommunikasjon 

2.1.1 Politisk kommunikasjon som begrep 

Politisk kommunikasjon er et svært vidt begrep som kan ha mange forskjellige definisjoner. 

Brian McNair (McNair 2011, s. 3) skriver i åpningen av sin bok Introduction to political 

communication, at enhver som skriver om temaet må begynne med å anerkjenne at begrepet 

har vært vanskelig å definere presist, rett og slett fordi både “politikk” og “kommunikasjon” i 

seg selv åpner for mange definisjoner. Videre skriver McNair at han anser politisk 

kommunikasjon for å være den “meningsfulle kommunikasjonen om politikk”, og at dette 

innbefatter (1) alle former for kommunikasjon politiske aktører foretar seg for å nå et spesifikt 
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mål; (2) kommunikasjon rettet mot de nevnte aktørene av ikke-politiske aktører, som velgere 

og journalister; (3) og kommunikasjon om disse aktørene i media. Også måten politiske 

aktører kler seg og hvilken frisyre de har inngår i Brian McNairs brede tilnærming til politisk 

kommunikasjon (McNair 2011, s. 4).  

 

Ihlen, Skogerbø og Sigurd Allern oppsummerer politisk kommunikasjon (Ihlen m. fl 2015, s. 

13) med å gi en noe enklere, likevel bred, definisjon av begrepet:  “Oppsummert mener vi 

altså at politikk handler om styringen av samfunnet, samarbeid og konflikt, verdier og 

interesser. All symbolbruk og alle forsøk på påvirkning i denne forbindelsen kaller vi politisk 

kommunikasjon”.  

 

Forskning tilsier at vi nå er inne i den tredje historiske fasen i politisk kommunikasjon, og 

hvordan man kommuniserer om politikk. I den første fasen var hva velgerne stemte knyttet til 

hvilken samfunnsklasse velgeren hørte til, og de politiske institusjonene var sterke og stabile. 

Radio og aviser med en relativt klar partitilknytning var de dominerende mediene. Ved det 

neste stadiet er velgerne mer på vandring mellom partiene, og de politiske partienes 

kommunikasjon er generelt mer profesjonalisert. Kommunikasjonen er med det tilpasset 

nyhetsverdier og fjernsynet (Blumler & Kavanagh 1999, Ihlen m.fl 2015). 

 

Den tredje fasen, etter internettets ankomst, kjennetegnes ved at kommunikasjonen omformes 

av flere trender, deriblant endringer i hvordan folk får informasjon om politikk (Blumler & 

Kavanagh 1999). Det er med andre ord i denne tredje fasen politiske kommunikatører 

befinner seg i dag, i et kommunikasjonslandskap formet av blant annet publikums endrede 

atferd i informasjonsinnsamlingen av politikk. Det er også mulig å argumentere for hvordan 

denne tredje og siste fasen er den som har utviklet seg mest, spesielt med tanke på tilveksten 

av internett og sosiale medier og blant annet økte muligheter for toveiskommunikasjon. 

 

Å forstå begrepet politisk kommunikasjon er viktig for min studie av flere grunner. For det 

første kan det bidra til å gi en forståelse for hvorfor dagens politiske partier kommuniserer på 

måten de gjør: de forsøker å tilfredsstille publikums nye krav i informasjonsinnsamlingen. For 

det andre gir det en historisk kontekst til feltet politisk kommunikasjon, der den yngste fasen 

er den kommunikasjonsmessige konteksten som MDG befinner seg i under valgkampen 2017. 
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2.1.2 Forskningsfeltets historie 

De mange brede definisjonene av politsk kommunikasjon betyr også at feltet i dag er relevant 

for mange forskjellige vitenskapsdisipliner. Og selv om denne oppgaven har sitt utspring fra 

et medievitenskapelig ståsted, vil temaet også kunne være interessant for andre forskningsfelt. 

Både statsvitenskap, sosiologi, historie, retorikk, psykologi, antropologi, markedsføring og 

kulturstudier er forskningsfelt som til stadighet beveger seg inn i studien av politisk 

kommunikasjon (Ihlen m.fl 2015, s.15). Der en retorikkforsker kanskje vil gå i dybden på en 

politikers talekunst, vil kanskje en historiker forsøke å se på hvordan kommunikasjonen har 

utviklet seg over tid. Statsvitere har vært opptatt av hvordan nye medier kan ha påvirket 

valgdeltakelse, og sosiologer har vært opptatt av hvordan den politiske kommunikasjonen kan 

påvirke fellesskap og sosial ulikhet. Medieviterne har på sin side hovedsakelig bidratt med et 

fokus på hvordan den nye medieteknologien legger føringer på politisk kommunikasjon 

(Elvestad m.fl 2015, s.50). 

 

Eiri Elvestad, Toril Aalberg og Eli Skogerbø (2015) skiller forskningen på politisk 

kommunikasjon i Norge inn i fire perioder, og selv om det i hovedsak er den siste perioden 

som er mest interessant for denne oppgaven kommer her en kort gjennomgang av dem alle. 

Dette for å gi kontekst og forståelse for statusen for forskningsfeltet i dag: 

 

1. Den første perioden, pionerfasen, går tilbake til 1957 og Stein Rokkan og Per Torsviks 

valgundersøkelse fra 1957. Undersøkelsen var bygget på Lazarsfelds teorier om 

tostegshypotesen og hvordan medienes budskap gikk via opinionsledere før de nådde et 

endelig publikum. Man var opptatt av hvordan innholdet i mediene påvirket publikum, og 

hvordan det politiske innholdet påvirket velgerne (Elvestad m. fl 2015, s. 50).  

 

2. Fra midten av 70-tallet til starten av 90-tallet, omtaler vi som avisenes gullalder. I 

denne perioden fokuserte man i større grad på hvordan medienes innhold må sees som en 

konsekvens av forholdet mellom mediene og myndighetenes reguleringer, eiere, 

annonsører, kilder og publikum. Til tross for lite forskning kan man i dag trygt si at 

mediene og særlig fjernsynsmediet har fått en viktig rolle for valgkamp og politikk 

generelt. Perioden fokuserte på makt og politisk journalistikk (Elvestad m. fl 2015, s. 52). 
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3. På 90-tallet ble det flere aviser i Norge, NRK-monopolet ble oppløst og internett 

introdusert i mediehverdagen. Forskerne begynte å bli opptatt av hvordan den nye 

mediesituasjonen påvirket innholdet i mediene, den politiske journalistikken og publikums 

bruk. Perioden fokuserte på konkurranse, kommersialisering og ny medieteknologi 

(Elvestad m. fl 2015, s. 55). 

 

4. I dag fokuserer forskningen på informasjonsflyt, deltakelse og sammenlignende 

studier. Blant flere følger av internettets dominans i medieverdenen, dukker også den 

“glemte” tostegshypotesen opp igjen som en konsekvens av menneskers bruk av sosiale 

medier, og hvordan de for eksempel kan følge opinionsledere på sosiale medier (Elvestad 

m. fl 2015, s. 60). Dette er noe jeg vil snakke om delkapittelet om sosiale medier. 

Potensialet internett har til å forenkle kommunikasjonen mellom politikere og velgere, har 

også blitt fokusert på (Elvestad m. fl s. 60), og dette er et svært sentralt tema i denne 

oppgaven. 

 

Østbye og Aalberg (2008, s. 98) mente at det var for tidlig å si noe om internettets rolle i den 

medialiserte verden i 2008, og de konkluderte med at internett først og fremst fungerer som et 

supplement til tradisjonelle nyhetsmedier. Forfatterne konkluderer også med at de tror 

internett vil bli en sentral arena for politisk kommunikasjon i fremtiden. Ti år senere vet vi at 

mange følger politikere på sosiale medier for å få informasjon om hva politikerne står for. I 

2014 svarte 29,9 prosent på Facebook at de fulgte eller var venn med en politiker eller et 

politisk parti, og 11,2 på Twitter. Av disse svarte hele 63 prosent at de gjorde det først og 

fremst for å få bedre informasjonstilgang om hva politikeren står for (Kalsnes og Larsson 

2015, s. 224). Å forstå denne siste perioden er altså viktig for min studie av flere grunner. For 

det første er en forståelse av lignende studier viktig, og for det andre, og kanskje viktigst, blir 

det nevnte potensialet undersøkt hvorvidt det etterfølges på de undersøkte kanalene.   

2.1.3 Valgkamp og partimål 

Selv om det kan argumenteres for at en valgkamp starter dagen etter valgresultatet er klart, er 

det i Norge vanlig å omtale de siste fire ukene før valgdagen som valgkampen (Karlsen 2015, 

s.209). Dette skiller seg naturlig nok fra andre land, som for eksempel i USA, der man først 

har én valgkamp for å vinne primærvalget og med det bli partiets kandidat, og så en ny 

valgkamp for å faktisk vinne presidentvalget. I Norge kaller vi disse fire ukene for “den korte 
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valgkampen”. Som denne oppgaven vil vise, er det flere grunner til at politiske partier 

kommuniserer, men kommunikasjonsbehovet er størst under valgkampen (Karlsen 2015, 

s.91). 

 

Politiske partier kan ha forskjellige mål ved å stille til valg. Politisk kaos har muligens alltid 

vært målet til britiske United Kingdom Independence Party, mens både Høyre og 

Arbeiderpartiet håpte på regjeringsmakt her i Norge under valget i 2017. Den norske 

statsviteren Kaare Strøm (1990) har skilt partienes mål ved demokratiske valg på tre måter: 

 

1. Det stemmesøkende partiet (“vote-seeking”) forsøker rett og slett å få flest mulig 

stemmer. Ifølge Strøm er det stemmesøkende partiet opptatt av å kunne få et mandat til å 

kontrollere makten og være en sterk opposisjon til den sittende regjering. 

2. Det kontorsøkende partiet (“office-seeking”) er partier som vil ha regjeringsmakt og 

sitte i posisjon. Slike partier blir spesielt synlige når partikoallisjoner stiller til valg. Vi så 

for eksempel ikke Sosialistisk Venstreparti kritisere verken Arbeiderpartiet eller 

Senterpartiet i nevneverdig grad under årets valgkamp, til tross for flere forskjeller 

mellom partiene. 

3. Det politikksøkende partiet (“policy-seeking”) er partier som ikke bryr seg så mye om 

hvem de samarbeider med eller om de er i regjering selv, så lenge de kan få gjennomslag 

for sin politikk (Strøm 1990, s 566-568).  

 

De tre “målene” for valgkamp kan dessuten komme i konflikt med hverandre. Det å 

maksimere antall stemmer kan komme i konflikt med andre mål partiet har (Karlsen 2015, 

s.94). Tydeligst blir dette når partier som stiller til valg som en koalisjon “stjeler” velgere fra 

hverandre i stedet for den andre siden. Da kan partiet anses å klare å nå et mål om flere 

stemmer, uten at målet om regjeringsmakt nødvendigvis kommer noe nærmere.   

 

I Norge er målet til småpartiene ofte å komme over 4 prosents oppslutning på landsbasis, og 

med det komme over den såkalte sperregrensen. Et parti like under sperregrensen vil med sine 

1-2 stortingsrepresentanter neppe ha særlig sjans til noen av de tre overnevnte målene, mens 

et parti som kommer over sperregrunsen vil med sine 7-8 representantere ha mye større sjanse 

til å nå alle tre målene. Spesielt interessant er dette for min studie, siden den ser på det eneste 
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blokkuavhengige partiet på Stortinget, og som med det ikke kan for eksempel stjele velgere 

fra eventuelle samarbeidspartier.  

 

Tradisjonelt har medienes rolle under en valgkamp bestått av to hovedaspekter. For det første 

skal mediene forklare politikkens innhold, og sørge for at leserne forstår forskjellen på 

partienes politikk. Den andre funksjonen mediene har hatt i valgkamp er å fokusere på 

“konkurransen” i valgkampen, og kommentere meningsmålinger for å kunne anslå en vinner 

(Karlsen 2015, s.215). Disse funksjonene skiller seg fra hvordan sosiale medier brukes i 

valgkampen, noe jeg kommer til å snakke om i det følgende kapittelet om sosiale medier.   

 

I valgkamputvikling snakker man gjerne om tre faser, og de kan minne om de nevnte fire 

fasene fra forskningfeltets historie. Den første fasen - etter andre verdenskrig - forbindes med 

tette og sterke bånd mellom partier og velgere, partipresse og det å bruke valgkampen til å 

mobilisere allerede eksisterende velgere. Med fjernsynet kom en ny fase, forbundet med 

løsere velgere og dermed en viktigere valgkamp. Nå - i den tredje fasen preget av 

internettrevolusjonen - minner kommunikasjonen nok en gang om den gamle partipressen og 

direkte kommunikasjon fra partier til velgere. Den nye teknologien gir muligheter for 

politikerne å nå velgere direkte (Karlsen 2015, s. 210). 

2.1.4 Nisjepartier og sakseierskap 

Denne oppgaven ser på et såkalt “nisjeparti”, et parti som forsøker å fokusere hoveddelen av 

sitt politiske budskap rundt én eller flere saker, i denne studiens tilfelle miljøsaken, og som 

faller utenfor de såkalte politiske blokkene (Meguid 2005). 

 

Sakseierskapsmodellen går ut på at partier eier ulike saksområder. Hos FrP er lavere skatter 

og begrenset innvandring nøkkelord, mens for Venstre er det å hjelpe nyoppstartede bedrifter 

viktig, for å nevne noen eksempler. Et partis sakseierskap kan i det lengste føre til 

stemmesanking på valgdagen: 

 

“I valgkampsammenheng ønsker derfor partiene å fokusere på disse eide 

sakene og få gjennomslag for dem på medienes dagsorden. Ved å gjøre 

saker de eier aktuelle i valgkampen håper partiene å gjøre disse sakene 

viktige for velgerne. På den måten kan den allerede eksisterende tilliten 

høstes i form av stemmer på valgdagen” (Karlsen 2015, s. 102).   
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Sakseierskap er en viktig del av mange partiers strategi, rett og slett fordi de må overbevise 

velgere om at deres færre fanesaker er mye viktigere enn andres mer komplette partiprogram. 

Sakseierskapsmodellen foreslår at velgerne stemmer på partiet fordi hun eller han mener at 

partiet har best politikk på et område som er viktig for ham eller henne (Karlsen 2015, s.103). 

Karlsen konkluderer med at sakseierskapsbredde - at velgere har tillit til et parti på flere 

saksområder - er like viktig for stemmegivning som at partiet er best på sin fanesak. Dette er 

spesielt interessant med tanke på miljøsaken og Miljøpartiet De Grønne. En hypotese, som jeg 

ikke vil undersøke i denne studien, som kan forklare partiets skuffende valgresultat er nettopp 

det; sakseierskapsbredde er minst like viktig for velgeren som at partiet er best på sin fanesak. 

 

Bernt Aardal har flere ganger undersøkt og forsket på valgkamper i Norge, og han 

argumenterer for at sakseierskap er viktig når velgere skal finne ut hva de skal stemme på, rett 

og slett fordi partienes sakseierskap tydeliggjør hvilke partier som har den “beste politikken” 

(Aardal 2017). Aardal skrev sammen med Rune Karlsen i 2016 at politiske verdier teller, men 

at partienes sakseierskap er det som avgjør hva velgere lander på. Det de fant ut var at 

politiske verdier avgjør hvilke partier som inkluderes i det de kaller velgernes “partisett”, som 

er de partiene velgeren kan vurdere å stemme på. Velgeren bestemmer seg så for ett av 

partiene i “partisettet” alt etter partienes sakseierskap. De argumenterer dessuten for at 

“kumulativ sakseierskap”, som er sakseierskap til flere saker, har større effekt enn eierskap til 

kun én sak (Karlsen og Aardal 2016). Karlsen og Bergh skrev etter valget et notat der de 

undersøkte tilliten velgere hadde til partienes ulike syn på saker. Notatet pekte på MDG som 

et spesielt tilfelle, da de skilte seg ut som et parti som kun hadde tillit til et saksområde, 

nemlig miljø og klimapolitikk (Karlsen & Bergh 2017, s. 4), og Enjolras m.fl (2014, s. 53) 

kaller Miljøpartiet De Grønne for et fenomen da de analyserte partiets valgkamp på Twitter i 

2013. 

2.1.5 Delkonklusjon politisk kommunikasjon 

I 2.1 har jeg sett på politisk kommunikasjon som begrep, og hvordan forskningen på feltet har 

utviklet seg. Jeg har redegjort for valgkampsutviklingen, og hvordan partier kan ha ulike mål 

for en valgkamp. Til slutt har jeg sett på hvordan nisjepartier kan ta eierskap til enkeltsaker, 

slik som Miljøpartiet de Grønne har gjort med miljøsaken, og som man har sett - er det eneste 

området MDG har tillit på. Dette delkapittelet om politisk kommunikasjon har som formål å 
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introdusere arenaen som sosiale medier har fått en viktig rolle i - nemlig politikken og 

demokratiet. For å forstå hvordan sosiale medier har ført til en endring av politisk 

kommunikasjon, er det viktig å forstå hvordan politisk kommunikasjon har vært forsket på 

rent historisk, og hva partier ønsker å oppnå med sin kommunikasjon. 

2.2 Sosiale medier 

Denne oppgavens hovedmål er å belyse sider ved forholdet mellom politisk kommunikasjon, 

valgkamp og sosiale medier. De forrige avsnittene har vært knyttet hovedsakelig til politisk 

kommunikasjon som begrep og forskningsfelt, og jeg har også redegjort for valgkamp, 

samspillet med tradisjonelle medier og hvilke mål politiske partier har for et parlamentsvalg. 

Dette har blitt gjort uten å gå særlig i dybden av denne oppgavens aller viktigste tema: sosiale 

medier. Dette delkapittelet vil derfor fokusere i mindre grad på politikk som tradisjon, og 

heller se på sosiale medier og hvordan sosiale medier spiller en sentral rolle i dagens og 

fremtidens politiske kommunikasjon. Jeg vil også diskutere det demokratiserende potensialet 

mange har vurdert internett til å inneha, og hvordan synet på dette potensialet er i dag. Jeg vil 

redegjøre for de nevnte “funksjonene” sosiale medier har i politisk kommunikasjon, og også 

se på forskning knyttet til engasjement av følgere på sosiale medier, som er to av de viktigste 

temaene for denne oppgaven.  

2.2.1 Web 2.0 og sosiale medier 

Å definere sosiale medier kan være vanskelig, fordi sosiale medier til stadighet er i utvikling. 

Ikke bare kommer det nye sosiale medier hele tiden, men våre brukervaner endrer seg i takt 

med tilveksten av nye sosiale medier. Det finnes derfor mange definisjoner av begrepet. En av 

de mest brukte definisjonene er Kaplan og Haenlein (2010, s. 61): “Sosiale medier er en 

gruppe internett-baserte applikasjoner som bygger på den ideologiske og teknologiske 

grunnmuren til Web 2.0, og som legger til rette for brukergenerert innhold”. 

 

Kaplan og Haenlein mener at sosiale medier bygger videre på den ideologiske og 

teknologiske grunnmuren til Web 2.0, som ifølge Tim O‟Reilly innebærer: 
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“Web 2.0 is the network as platform, spanning all connected devices; 

Web 2.0 applications are those that make the most of the intrinsic 

advantages of that platform: delivering software as a continually-

updated service that gets better the more people use it, consuming and 

remixing data from multiple sources, including individual users, while 

providing their own data and services in a form that allows remixing 

by others, creating network effects through an "architecture of 

participation," and going beyond the page metaphor of Web 1.0 to 

deliver rich user experiences. (O’Reilly 2005). 

 

Definisjonen gitt av O‟Reilly er bred og til en viss grad passende for denne oppgaven, og 

på  mange måter en forlengelse av Tim Berners-Lees visjon da han designet teknologien for 

det vi i dag kaller internett, verdensveven eller WWW (van Dick & Poell 2013, s. 5). Tim 

Berners Lee sa i 1999 at “Det ultimate målet med WWW er å støtte og forbedre vår 

sammenknyttede eksistens i verden” (Hannemyr m.fl 2015, s. 99).  

 

O‟Reillys definisjon av Web 2.0 fokuserer på deltakelse, og at Web 2.0 skal være en 

“arketektonisk deltakelsesordning”. Å delta i politikken, er i tillegg til å velge de som styrer, 

dessuten å påvirke valgene de som styrer tar (Xie & Jaeger 2008, s. 29), noe internett gir langt 

flere mennesker muligheten til. I 2006 nevnte Benkler (2006, s. 147) epost, world wide web 

og blogger som tilgjengelige verktøy som nettbrukere kan ta i bruk for å delta i 

offentligheten.  I ettertid av Benkler har Web 2.0-begrepet også nå begynt å inkludere, og 

kanskje hovedsakelig dreie seg rundt, sosiale medier, som har gitt både politikere og velgere 

nye måter å delta i politikken og debatten rundt den på.  

 

Spesielt de interaktive aspektene ved sosiale medier er interessante: mange kan kommunisere 

med mange samtidig (Kalsnes & Larsson 2015, s. 221). Hannemyr m.fl (2015, s. 100) nevner 

både Wikipedia, YouTube og Facebook som eksempler på sosiale medier, og sier at sosiale 

medier som begrep viser til digitale medier som legger til rette for kommunikasjon mellom 

flere mennesker, der innholdet i hovedsak produseres utenfor profesjonelle 

medieinstitusjoner.  

 

Sosiale medier kan også betraktes som nettverksoffentligheter som kan forklares som både 

steder og fellesskap av mennesker (Benkler 2006, boyd & Ellison 2008, s. 210). 

Nettverksoffentligheter oppstår når mennesker, teknologier og nye brukerpraksiser møtes. Et 
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spørsmål som er viktig å spørre seg i denne sammenhengen, er hvordan de nye teknologiene 

har endret kommunikasjonen mellom mennesker. Gibson og Ward trekker frem fem måter 

internett har endret kommunikasjonen sammenlignet med tradisjonelle medier. (1) Større 

volum - mer informasjon kan deles sammenlignet med tradisjonelle medier.  (2) Fart - det går 

mye raskere å få sendt ut sitt budskap. (3) Formatet er endret - nå kan man selv bestemme om 

man vil være på video, lyd eller tekst. (4) Kommunikasjonsretningen er til en viss grad endret 

- på de digitale mediene er det nå større mulighet for toveiskommunikasjon. (5) Individuell 

kontroll - det er nå opp til hver enkelt mediebruker å motta forskjellige beskjeder, og ikke 

minst, hva brukeren publiserer (Gibson & Ward 2000, s. 301). 

 

Sosiale medier kommer i uendelig mange former, og brukernes praksis for kanalene er noe 

som utvikles over tid, gjennom både hva som er mulig for den gjeldende kanalen, og hva som 

er gjeldende “sosial” praksis for den gjeldende kanalen. På Instagram er for eksempel 

delingsfunksjonen, som man finner på både Facebook og Twitter, ikke gjeldende, rett og slett 

fordi den ikke finnes. Et eksempel på en forskjell som skyldes sosial praksis er at terskelen for 

å like og dele noe virker å være lavere på Facebook enn på Twitter (Karlsen 2015, s. 315).  

 

Tilveksten av Web 2.0 og sosiale medier førte til at man i starten så veldig positivt på hvilke 

muligheter fenomenet ga til en demokratiserende effekt. Nå kunne man svare politikerne på 

sosiale medier, man kunne si hva man mente om TV-debatten og nå ut til mange tusen av 

andre tv-tittere. Senere har man sett at det kanskje ikke var så enkelt - kanskje har ikke 

internettet oppfylt sitt potensiale overfor demokratiet (Segaard & Nielsen, s. 4). Likevel er 

sosiale medier i dag er et viktig redskap i politisk kommunikasjon, både for politikeren og for 

velgeren. Å studere sosiale mediers posisjon i politisk kommunikasjon er derfor en viktig del 

av dagens og fremtidens forskning på politisk kommunikasjon.  

2.2.2 Partipressen og sosiale medier 

I Norge var politiske partier og enkeltaviser nært knyttet til hverandre helt frem til 1980-tallet, 

og forståelsen for partipressen er viktig for å forstå politisk kommunikasjon. Partipressen blir 

definert på mange måter, men den enkle definisjonen er at de hadde som formål å “fremme 

partiets sak i opinionen” (Bastiansen 2015, s. 159). Eksempler på en slik partitilhørighet til 

pressen kan gis til blant annet Dagbladet til Venstre, Aftenposten til Høyre og Dagsavisen 

(gamle “Arbeiderbladet”) til Arbeiderpartiet (Bastiansen 2015, s. 161). 
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Etter hvert ble partipressen som kjent avviklet, og selv om mange til en viss grad opplever en 

ideologisk tilhørighet fra avisene, så er de ikke bundet til å støtte noen partier fremfor andre, 

selv om man fortsatt kan se forskjell på aviser som Klassekampen, Nationen, Vårt Land og 

Dagens Næringsliv og hvilken dagsorden de bidrar til å sette. Det nye er at avisene tar 

standpunkt på egne premisser og uten partipolitiske sidehensyn (Bastiansen 2015, s. 165). Det 

var flere grunner til at partipressen ble avviklet på 70- og 80-tallet. Både EF-kampen i 1972, 

en ny generasjon journalister, kapitaliseringen av pressen, pressestøtten og 

profesjonaliseringen av pressen er blant begrunnelsene brukt som grunner til at partipressen i 

dag ikke finnes (Bastiansen 2015, s. 164). 

 

Rune Karlsen (2015, s. 101) skiller mellom direkte (partikontrollerte) og indirekte 

(avhengige) medier. Selv om den klareste formen for direkte medier, partipressen, er død, har 

internett og sosiale medier ført til en ny form for “direkte” medier, som på ny gir partiene 

mulighet til å selv utforme sine budskap uten journalistenes kritiske filter. Det vil med andre 

ord si at selv om partipressen er død, har funksjonen den hadde for de politiske partiene til en 

viss grad blitt erstattet i form av sosiale medier.  

 

I så måte er det også relevant å trekke inn en annen teori som har fått et nytt liv etter at sosiale 

medier og internett har blitt en del av de fleste nordmenns liv - tostegshypotesen. Forskningen 

på medienes påvirkning skilles inn i tre faser: først trodde man at mediene var “allmektige”, 

og at mottakerne av medienes budskap ukritisk tok til seg dette. I dag vet vi at mediene har 

makt til å ikke nødvendigvis bestemme hva vi skal tenke, men at de har en makt til å 

bestemme hva vi skal tenke på (McCombs og Shaw 1972, 177). Denne funksjonen kalles 

gjerne dagsordenfunksjonen.  

 

I mellom disse to synene på medienes makt, var det et syn på mediene som gjerne kalles for 

“avmektige medier”, der Elihu Katz og Paul Lazarsfeldts “tostegshypotese” trekkes frem. I 

denne hypotesen sier Lazarsfeld og Katz at mediene ikke har makt til å bestemme hva 

mottakere skal tenke, men at budskapet går via såkalte opinionsledere som utformer 

budskapet på en ny måte ut til sine mottakere. Forskerne fant ut at opinionsledere er til stede i 

alle samfunnsklasser, og at de var særlig politisk interessert og mer interessert i valget enn 

vanlige folk (Katz 1957, s. 2, Katz & Lazarsfeldt 1955). Denne hypotesen kan tenkes å ha fått 
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nytt liv på sosiale medier, der opinionslederne kan være brukere av sosiale medier med mange 

følgere, som kommenterer medienes dagsorden med sine syn og egne vinklinger. Blant annet 

Karlsen (2015) argumenterer sterkt for at sosiale medier har ført til at tostegshypotesen i 

høyeste grad er relevant, da han undersøkte hvordan politiske budskap ble spredt gjennom 

sosiale medier under valgkampen i 2011.  

2.2.3 Revolusjon eller normalisering 

Internettets og sosiale mediers økende popularitet har gjort at mange har argumentert for et 

demokratiserende potensial som sosiale medier skal inneha. Barack Obamas valgseire i 2008 

og 2012 og den arabiske våren er noen eksempler på hvordan sosiale medier har vært 

medvirkende til et større politisk engasjement blant befolkningen (Jacobs 2016, s. 3). Til tross 

for slike eksempler, er mange skeptiske til hvorvidt dette potensialet oppfylles. På den ene 

siden tenkes det at internett har forandret demokratiet og dets maktforhold, mens det på den 

andre siden tenkes at alt er som før. De to forskjellige teoriene om hvordan internett har 

påvirket demokratiet, kalles for innovasjonstesen (også kalt revolusjonstesen) og 

normaliseringstesen (Kalsnes & Larsson, s. 222). 

 

Innovasjonstesen forklarer oss at internett og sosiale medier utligner styrkeforholdene mellom 

små og store politiske aktører, mens normaliseringstesen sier at politikk på internett og sosiale 

medier gjenspeiler allerede eksisterende maktforhold (Kalsnes & Larsson, s.222). Med andre 

ord er det tilhengere av innovasjonstesen som er mest positive med tanke på i hvor stor grad 

internettet har nådd sitt demokratiserende potensial, mens tilhengere av normaliseringsteorien 

er mer skeptiske. 

 

Felles for mange av definisjonene av demokratier er at borgerne har krav på en viss mengde 

informasjon og kunnskap (Aalberg m.fl 2015, s.26). Akkurat på dette punktet vil det ikke 

være særlig kontroversielt å hevde at internett har ført til lettere tilgang på informasjon. 

Hannemyr m.fl. (2015 s. 150) argumenterer for at sosiale medier representerer noe nytt i det 

deltakerorienterte demokratiet, fordi de åpner for at borgere og andre aktører kan involveres i 

demokratiske prosesser. 

 

Lilleker og Vedel (2013, s. 3) peker på tre hovedgrunner til at internett kan være styrkende for 

demokratiet. For det første kan folk bli bedre informert og engasjert i demokratiske prosesser 
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ved at de kan få tilgang til diskusjonen overalt. For det andre kan politiske aktører effektivt 

styrke forholdet til sine støttespillere uten at det vil koste særlig mye, og involvere dem i 

kampanjen. Og for det tredje, gir internett en plattform for offentlig debatt, og med det en 

direkte linje for vanlige folk å være med på å sette dagsorden. 

 

Sosiale medier har gjort det lettere for folk å komme til orde: nå kan de som ser debatten på 

TV gå inn på Twitter og ved hjelp av en emneknagg (“#”) delta i debatten selv. De kan gå inn 

på politikernes egne Facebook-sider og si hva de synes om politikerens siste oppdatering, og 

samtidig møte diskusjon fra folk som har andre meninger. Dette har ført til at det å delta i 

samfunnsdebatten har blitt mye enklere etter at sosiale medier har kommet til i folks liv. Men, 

som Aalberg, Elvestad og Skogerbø sier (2015, s. 33): den nye teknologien har ikke ført til at 

de nye stemmene nødvendigvis blir lagt merke til, og i dag kan vi si at det er lett å komme til 

orde, men vanskelig å bli hørt. 

 

Benkler (2006) peker på flere grunner til at optimismen rundt internettets ankomst i 

demokratiet er overdrevet.  For det første mener han at det vil kunne være for mye 

informasjon og for mange meninger tilgjengelig (Benkler 2006, s. 234). For det andre 

argumenterer han for at internett erstatter massemediemodellen, siden de største sidene blir 

besøkt av mange, og de mindre sidene kanskje ikke blir besøkt av noen. I ettertid av Benkler 

(2006) vil man nå kunne hevde at sosiale medier og brukergenerert innhold vil utligne noe av 

dette argumentet. Facebook blir kanskje besøkt av veldig mange mennesker, på samme måte 

som nettaviser og medienettsteder. Men Facebook står ikke for innholdet på Facebook, det er 

det vanlige mennesker, organisasjoner, medier og andre aktører som gjør. For det tredje 

mener Benkler at vanlige menneskers bruk av internett ikke kan erstatte de tradisjonelle 

medienes rolle og oppdrag som den fjerde statsmakt (Benkler 2006, s. 236), og at autoritære 

land kan bruke internett til å overvåke befolkningen sin. Et femte argument Benkler nevner er 

at internett kan bidra til å skape et “digitalt klasseskille” (Benkler 2006, s. 237).  Også 

Hannemyr m. fl (2015, s. 134) peker på problemer med bruk av internett i demokratiet. Til 

tross for å anerkjenne at sosiale medier kan være frigjørende og demokratiserende gjennom å 

legge til rette for at befolkningen kan delta i politiske prosesser, så kan de samme mediene 

brukes til å sensurere ytringer, til overvåking og kontrollere befolkningen. 
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Man kan argumentere for at teknologien gjør at de politiske partiene selv kan sørge for at 

sosiale medier skal være en plattform for debatt. Tidligere forskning har likevel vist at 

politiske partier ikke sørger for at toveiskommunikasjon kan forekomme i særlig høy grad 

(Karlsen 2015, s. 101).  Man vet at teknologioptimismen på kort sikt vanligvis ikke når 

gjennom, men at kommunikasjonsteknologi vil trenge tid på å endre samfunnsnormer 

(Kalsnes og Larsson 2015, s. 228). Det er derfor fortsatt mulig at sosiale medier kan 

demokratisere samfunnet ytterligere, men så langt har normaliseringstesen blitt bekreftet flere 

ganger (Kalsnes & Larsson 2015, s. 223), og forskning viser at selv om mulighetene for 

kommunikasjon mellom politikere og velgere foreligger, er dette i liten grad gjeldende praksis 

(Enli 2015). 

 

En antakelse man kan gjøre seg er å gå ut fra at normaliseringstesen og innovasjonstesen vil 

gjelde forskjellig for ulike typer partier, som for eksempel forskjeller mellom store og små 

partier (Galais & Cardenal 2017). Lilleker (2011, s. 197) mener at mindre politiske partier vil 

kunne forventes å tjene mer på en sterk tilstedeværelse i sosiale medier for å kompensere for 

den manglende oppmerksomheten i tradisjonelle medier. Lilleker får støtte fra blant annet 

Skovsgaard og Van Dalen, som etter å ha  undersøkt bruken av sosiale medier i den danske 

valgkampen i 2011, så at politiske kandidater som var mindre synlige i valgkampen, brukte 

sosiale medier mer enn kandidater som var synlige i tradisjonelle medier (Skovsgaard & Van 

Dalen 2013, s. 752).  Man har også sett forskjell på bruken av sosiale medier i mellom de 

politiske fløyene, som for eksempel i Bruns og Moons (2018, s. 17) studie fra Australia, der 

man så at politikere som tilhørte venstresiden og miljøpartier var mer aktive på sosiale medier 

under valgkamp enn den mer konservative siden.  

 

En “misforstått” optimisme til tross, noen endringer i politisk kommunikasjon som følger av 

sosiale medier må likevel anerkjennes. Blant annet produseres, distribueres og konsumeres 

kommunikasjonen nå på nye måter, og man ser tendenser til dialog mellom velgere og 

politikere. Debatten og debattens kontekst kan nå følges på sosiale medier, og de med 

eventuelle innvendinger kan bruke sosiale medier til å formidle dette, mens de tidligere ikke 

har hatt en plattform for å dele dette (Kalsnes og Larsson 2015, s. 228). 

 

Det er flere grunner til at dette er interessant for min studie. For det første er det aktuelle 

partiet et lite parti som har vokst samtidig som internett har vokst til å bli en viktig 
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informasjonskilde for nordmenn. Viktigst er likevel det som står i teksten over: internett har 

gjort det mulig for partiene å legge til rette for dialog med velgerne. Og dette er noe av det 

denne oppgaven tar sikte på å undersøke - i hvor stor grad kommuniserer MDG med sine 

velgere? 

2.2.4 Politisk kommunikasjon på sosiale medier 

Som nevnt tidligere gir sosiale medier politikere en ny plattform for kommunikasjon - hvor de 

selv kan utforme budskapet og sende det til mottakerne, uten å måtte gå via ukontrollerbare 

aktører som journalister og programledere. Og selv om forskere, som vi så på i forrige 

delkapittel, er usikre på hvor styrkende sosiale medier har vært for demokratiet, har sosiale 

medier utvilsomt endret dynamikken i forholdet mellom politiker og velger. Et viktig aspekt i 

så måte er å undersøke hva politikerne bruker sosiale medier til, og her har det blitt 

identifisert flere funksjoner. Kalsnes og Larsson (2015) peker på fem: 1) informere, 2) 

kommunisere, 3) markedsføre, 4) mobilisere, 5) sette agenda. I tillegg har Anders Larsson 

trukket frem “kritikk” som en funksjon sosiale medier kan ha i politisk kommunikasjon 

(Larsson 2014, s. 462).  

1. Informere: Politiske aktører bruker sosiale medier mer til å informere og kringkaste 

enn å involvere seg i dialog. Muligheten for interaksjon er en viktig motivasjon for å 

bruke sosiale medier for politikere, men, som normaliseringstesen antyder, er dette 

vanskelig å følge opp. Samtidig tilfredsstiller informasjonsfunksjonen behovet for 

publikum, som hovedsakelig følger politiske aktører for å få informasjon, og ikke for å 

diskutere med dem (Kalsnes og Larsson 2015, s. 224). Denne funksjonen kan anses å 

hovedsakelig rette seg direkte mot velgere.  

 

2. Kommunisere: Å kommunisere og skape engasjement har blitt holdt frem som ett av 

de største potensialene ved sosiale medier i politisk kommunikasjon. Det har dessuten blitt 

pekt på som en mulighet til å nå ut til yngre velgere, da unge er storforbrukere av sosiale 

medier. Et problem kan oppstå når politikere legger opp til kommunikasjon og dialog, 

men lar være å følge opp på det nivået velgerne forventer. Da oppstår det som kalles 

asymmetrisk interaksjon, der følgerne føler at de ikke blir hørt av politikerne (Lüders m. fl 

2014, s. 459). Forskning viser også at de som mottar mest oppmerksomhet utenfor 

internettsfæren, også får mest oppmerksomhet på sosiale medier. Til tross for lite 

forskning, kan noe forskning tyde på at det i Norge er mer interaksjon mellom borgere og 
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politiske aktører på sosiale medier enn i andre land, om så være i såkalte ekkokamre, altså 

en slags debatt med folk man er enige med (Kalsnes & Larsson 2015, s. 224, Larsson & 

Ihlen 2015). Kommunikasjonen med velgere kan være både av positiv og negativ klang. 

Enjolras m.fl. undersøkte nettopp dette etter valget i 2013, og fant ut at kommentarene om 

MDG på Twitter var 20 prosent positive, 27 prosent negative og 53 prosent nøytrale 

(Enjolras m.fl, s. 53). Min studie vil ikke måle dette, men det er viktig å huske på at 

kommunikasjon med velgere skjer også med de som er kritiske til partiet.  Også denne 

funksjonen kan anses å rette seg mot velgere.    

 

3. Markedsføre: Sosiale medier har vist seg å være egnet til å bygge image og drive 

markedsføring. De kan bruke sosiale medier til å bygge sin egen agenda. Og som 

normaliseringstesen foreslår; selv om politikere bruker demokratisk dialog som 

hovedbegrunnelse til å bruke sosiale medier, viser forskning at den reelle bruken gjerne er 

knyttet til personlig markedsføring (Kalsnes & Larsson 2015, s. 225). Kalsnes og Larsson 

peker dessuten på den hårfine balansen mellom markedsføring og krise-bruk av sosiale 

medier i politisk kommunikasjon, som da Ulf Leirstein “likte” en rasistisk kommentar på 

sin Facebook-vegg, og unnskyldte seg med at “liker-trykket” var for å vise at han hadde 

sett kommentaren. Slike “kommunikasjonsmisforståelser” kan føre til dårlig 

kommunikasjon mellom politikere og velgere. Denne funksjonen vil også hovedsakelig 

rette seg mot velgerne direkte.  

 

4. Mobilisere: Å bruke sosiale medier til å mobilisere har selvfølgelig vært et viktig 

aspekt i bruken av sosiale medier i politikken. Her har jeg tidligere pekt på Obamas 

innovative bruk av sosiale medier under valgkampene i 2008 og 2012, og også den 

arabiske våren har blitt trukket frem som eksempler på hvordan sosiale medier kan brukes 

som et mobiliseringsverktøy (McGoldrick 2013, Harfoush 2009). Dette brukes også som 

eksempel på hvordan den mobiliserte gruppen kan være ustabil og vanskelig å kontrollere, 

som i Egypt etter den arabiske våren, og forskning viser dessuten at det ikke er sosiale 

medier som fører til protester, men at det kun er et verktøy i prosessen (Kalsnes & Larsson 

2015, s. 226). Wollebæk m.fl snakker også om mobiliseringspotensialet sosiale medier 

utgjør for samfunnsaktører, og peker på lave kostnader, stor rekkevidde og 

nettverksspredning som grunner til at sosiale medier er viktig i mobiliseringsprosesser 
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(Wollebæk m.fl 2011, s.31) Også denne funksjonen kan anses å rette seg mot velgerne 

direkte. 

 

5. Sette agenda: En annen funksjon man har sett i politisk bruk av sosiale medier er 

forsøkene på å påvirke medienes agenda. Man har sett tett kontakt mellom journalister og 

politiske aktører, og studier har vist at medieaktører bruker sosiale medier til å følge 

“breaking news”. Man har sett at journalister og politiske partier utgjør henholdsvis 33 og 

20 prosent av de mest innflytelsesrike brukerne på Twitter (Dang-Xuan m. fl 2013), og 

samtidig er sosiale medier en enkel kanal for politiske aktører å gå utenom det kritiske 

filteret som journalismen ofte har (Kalsnes & Larsson 2015, s. 227). Å måle agenda-

settings-funksjonen i politisk kommunikasjon på sosiale medier er mulig, men svært 

komplisert  (Conway m.fl 2015).  Jeg har derfor utvidet begrepet til å ikke bare handle om 

agenda-setting i begrepets forstand, men til å handle om hvordan partiet samspiller med 

tradisjonelle medier. Denne funksjonen vil derfor ikke kun handle om agendasetting og 

aktuelt nyhetsbilde, men hvordan samspillet mellom politisk parti på sosiale medier og 

tradisjonelle medieaktører foregår under valgkampen. Man har sett at en 

oppmerksomhetsbølge mot et parti blir særlig kraftfull, når deler av debatten foregår i 

riksmediene (Enjolras m.fl 2014, s.56). Derfor er det å forholde seg til riksmediene 

avgjørende i jakten på oppmerksomhet. Denne funksjonen vil rette seg hovedsakelig mot 

medieaktører, men også mot velgere. 

 

6. Kritikk: En sjette funksjon man har sett på sosiale medier, er når politikere bruker sine 

egne kanaler til å kritisere andre politiske aktører og motstandere, som innebærer kritikk 

mot medieaktører (Larsson 2015, s. 462). Eli Skogerbø og Hallvard Moe fant blant annet 

ut at FRPs Ketil Solvik Olsen brukte Twitter til å kritisere journalister og deres 

fremstilling av FRP (Skogerbø & Moe 2015). Denne funksjonen vil rette seg både mot 

medieaktører, velgere og politiske motstandere. 

 

De seks funksjonene kan ofte være vanskelige å skille fra hverandre, og noen ganger kan nok 

meldinger på sosiale medier ha elementer av flere av funksjonene i seg. Når Ketil Solvik 

Olsen kritiserer journalisters fremstilling av FRPs politikk, så kan han både oppnå å kritisere 

mediene, samt å informere andre om sitt partis syn (Skogerbø & Moe 2015). Jeg vil i det 

kommende metodekapittelet forklare nærmere hvordan jeg skiller mellom funksjonene. 
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Det finnes lite forskning på hvilke sosiale medier som foretrekkes til de forskjellige 

funksjonene, selv om forskning har tydet på at Facebook foretrekkes til markedsføring, og 

Twitter til dialog med velgere (Enli & Skogerbø 2013, s. 757). En annen forskjell mellom 

mediene som er interessant, er at Facebook brukes av alle, mens Twitter er overrepresentert 

av politisk interesserte, menn, folk med universitetsutdannelse og folk med høy inntekt 

(Enjolras m. fl 2013, s. 174). Ofte har det for eksempel blitt hevdet at Twitter er et 

elitemedium, mens Facebook er for folket (Iversen 2013, Larsson 2017, s.127). 

 

Det må også nevnes at de overnevnte funksjonene ikke tar i betraktning valgkampen, og at 

resultatet fra min studie antas å være annerledes enn lignende studier som er gjort utenfor 

valgkamp. Da Anders Larsson undersøkte norske partilederes bruk av Facebook under den 

korte valgkampen i 2013, var det kategoriene “Informing” og “Campaign Reports” som var 

de dominerende funksjonene (Larsson 2015). Informeringsfunksjonen har jeg allerede snakket 

om, mens Larssons valgkamprapport vil kunne inngå i flere av de nevnte kategoriene.  Dette 

sier også Larsson og Kalsnes: kategoriene utelukker ikke hverandre (Larsson & Kalsnes 2015, 

s. 223). For mitt studie vil Larssons valgkamprapport inkluderes i den såkalte 

informasjonsfunksjonen.  

2.2.5 Engasjement på sosiale medier 

Å skape engasjement og å involvere sine følgere er en av de store forhåpningene tilhengere av 

innovasjonstesen så for seg som en følge av sosiale medier i demokratiet. Lilleker m.fl (2011, 

s. 198) sier at det å engasjere sine følgere i form av å oppfordre dem til å like og dele er 

ønskelig for politikerne (Lilleker m.fl 2011, s. 198). Og dette er noe politikere gjør på 

forskjellige måter. Donald Trump engasjerer ved å være kontroversiell på Twitter, mens Sylvi 

Listhaugs oppfordring til å “like og dele” kan også sees på som et forsøk på å engasjere sine 

følgere (Enli 2017). Man er ikke sikker på hva det er som får folk til å dele, like og 

kommentere politisk innhold, da feltet er i konstant endring. Likevel blir det hevdet at innhold 

som skaper sterke følelser får mer oppmerksomhet på internett (Kalsnes & Larsson 2015, s. 

229), og også at positive saker har større sjans for å gå viralt enn negative (Berger & Milkman 

2012). Kalsnes og Larsson mener at for å forstå hva som engasjerer, må politikeren “knekke 

koden for “sosiale mediers logikk” (Kalsnes og Larsson 2015, s. 229). 
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Lilleker m.fl (2011) mener dessuten at å involvere følgerne vil gi følgerne selv en form for 

“eierskapsfølelse” over kampanjen. Dette være seg å oppfordre dem til å interagere med 

politikerens budskap på flere måter, deriblant å like og dele stoffet på sine egne kanaler 

(Lilleker m.fl 2011, s. 198). 

 

Når det kommer til engasjement, skiller også de sosiale mediene seg fra hverandre. For 

eksempel mener Karlsen at terskelen for å like eller kommentere er lavere på Facebook 

sammenlignet med å retweete eller kommentere på Twitter. Karlsen sammenligner sine 

resultater fra Norge med en italiensk studie (Vaccari og Valeriani 2013), som viste at de som 

fulgte italienske politikere i hovedsak ikke var særlige aktive selv. Karlsen anerkjenner 

riktignok at det kan være geografiske forskjeller på dette, men mener også at det kan vise 

forskjellen på på de sosiale mediene, noe mitt studie eventuelt vil være med å belyse (Karlsen 

2015, s. 315). 

 

En logisk hypotese å fremme om hvilke poster som engasjerer på sosiale medier, er de 

postene der følgere blir oppfordret til å like og dele. Denne oppgaven vil undersøke om dette 

stemmer, eller om det er andre type poster som engasjerer følgere i større grad.  

2.2.6 Oppsummering teoretisk kontekst 

Den teoretiske tilnærmingen til oppgaven har jeg valgt å dele i to; politisk kommunikasjon og 

sosiale medier. Og selv om noen av underkapitlene kunne inngått i begge har jeg forsøkt å 

dele det slik at i den første delen så på politisk kommunikasjon i et historisk perspektiv, mens 

den andre delen så på politisk kommunikasjon i lyset av sosiale medier. Jeg har diskutert 

politisk kommunikasjon som forskningsfelt og begrep, og også sett på valgkamputviklingen, 

og hvordan partier kan ha forskjellige mål for et parlamentsvalg. Jeg har også diskutert 

nisjepartier og hvordan sakseierskapsteorien i høyeste grad gjelder for Miljøpartiet de Grønne. 

I kapittelet om sosiale medier har jeg sett på hvordan sosiale medier har ført til at Lazarsfeldts 

tostegshypotese nok en gang diskuteres, da spesielle brukere av sosiale medier minner om 

Lazarsfeldts opinionsledere. Innovasjonstesen og normaliseringstesen gir to forskjellige syn 

på i hvor stor grad sosiale medier og internett har påvirket demokratiet, og man har i dag 

konkludert med at sosiale medier ikke har nådd sitt potensiale. Den teoretiske delen avsluttet 

med å forklare seks typiske funksjoner for politisk kommunikasjon på sosiale medier, som jeg 
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vil komme tilbake til i det metodiske kapittelet. Dette gjelder også for delen angående 

engasjement som avsluttet teorikapittelet. 

  

Dette kapittelet gir noen forventninger til hvilke resultater min forskning vil gi. For det første 

kan man anta at Miljøpartiet de Grønne har tatt et sterkt eierskap til miljøsaken. Denne 

oppgaven tar blant annet sikte på å undersøke hvor stor andel av partiets tilstedeværelse i 

sosiale medier som handler om miljøsaker.  

 

Forskning har også vist at sosiale medier kan utligne styrkeforholdet mellom store og små 

partier, siden små partier kan bruke sosiale medier til å kompensere for manglende 

mediedekning. Dette gir en forventning til at små partier, som MDG, bruker sosiale medier til 

nettopp dette - som informasjonskanal. Det har blitt fremmet flere hypoteser om hvorvidt 

internett og sosiale medier har forandret demokratiet ved å åpne for at vanlige mennesker nå 

kan kommunisere mer direkte med politikere, og jeg har gjennom dette kapittelet presentert to 

av dem. Der innovasjonstesen foreslår at internett har ført til et mer utlignet styrkeforhold 

mellom små og store politiske aktører, foreslår normaliseringstesen at demokratiet og 

maktforholdene er som før. 

 

Forskning har vist at man i Norge har sett økende tendenser til kommunikasjon mellom 

politikere og velgere på sosiale medier, noe som er positivt for tilhengere av den overnevnte 

innovasjonstesen. Denne oppgaven tar også sikte på å undersøke hvorvidt MDG legger til 

rette for å kommunisere med velgere på sosiale medier, og også hvordan de følger opp denne 

kommunikasjonen. 

 

Jeg har også vært inne på engasjement i sosiale medier, der det har blitt hevdet at positive 

saker har større sjans for å bli sett, og også at å be følgerne like og dele vil være positivt for 

politkkerne. Dette vil også sees mer på senere i studien. 
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3 Metode 

I dette kapittelet vil jeg presentere min metodiske fremgangsmåte og design. Jeg vil 

presentere mitt analysemateriale, og hvilke valg jeg har tatt i henhold til valg av parti, valg av 

sosiale medier, og valg av periode for innsamling av materialet. Som tidligere nevnt er det 

metodiske utgangspunktet for denne oppgaven å gjøre en kvantitativ innholdsanalyse av 

Miljøpartiet de Grønnes sosiale medier de siste to ukene før valgdagene 10. og 11. september. 

Den kvantitative innholdsanalysen vil identifisere enkeltposter av særlig interesse, som for 

eksempel poster som har engasjert følgere i spesielt stor grad. Disse enkelte enhetene vil så 

undersøkes med en mer kvalitativ tilnærming, både for å eksemplifisere og for å se om de har 

fellestrekk, eller om engasjementet rundt disse er mer tilfeldig. 

 

Den første problemstillingen handler om de seks funksjonene som er kartlagt i politisk 

kommunikasjon i sosiale medier, og hvordan disse kan fungere ulikt på de tre forskjellige 

sosiale mediene oppgaven undersøker. Særlig oppmerksomhet vil vies til 

kommunikasjonsfunksjonen, som i diskusjonskapittelet vil knyttes til teorier knyttet til 

innovasjonstesen og normaliseringstesen. Den andre problemstillingen utforsker hvilke poster 

som genererer størst engasjement blant følgerne, og hvilke funksjoner disse postene har. Den 

tredje problemstillingen undersøker hvor stor andel av MDGs valgkamp i sosiale medier som 

handler om miljøsaken og knytter dette opp mot eierskapsspørsmål.  

 

I lys av disse problemstillingene anser jeg en kvantitativ innholdsanalyse som hensiktsmessig 

for å besvare alle tre forskningsspørsmålene, da denne forskningsmetoden teller frekvensen et 

fenomen forekommer, og jeg vil med det kunne kartlegge hvilke av funksjonene som finner 

sted i de ulike kanalene. Kvantitativ innholdsanalyse har i de seneste årene blitt en svært 

vanlig forskningsmetode i medievitenskapen (Neuendorf 2002, s. 1), og Neuendorf gir 

følgende definisjon av metoden: 

 

“Content analysis is a summarizing, quantitative analysis of 

messages that relies on the scientific method (including attention to 

objectivity-intersubjectivity, a priori design, reliability, validity, 

generalizability, replicability, and hypothesis testing) and is not 

limited to the types of variables that may be measured or the context 

in which the messages are created or presented” (Neuendorf 2002, s. 

10) 
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Som vi ser i Neuendorfs definisjon av kvantitativ innholdsanalyse over, stilles det en rekke 

krav til hva forskeren må tenke på i utviklingen av en slik kvantitativ metode. Disse 

begrepene vil diskuteres videre i delkapittelet om studiens kvalitet, og hvordan jeg har 

arbeidet for å sikre at oppgaven møter Neuendorfs krav til innholdsanalysen. 

 

Som jeg har vært inne på vil oppgaven også bestå av noe kvalitativ forskning, og da i 

analysen av de mest likte, delte og kommenterte postene. Her vil jeg ta i bruk en kvalitativ 

dataanalyse, slik Askheim og Grenness (2008, s. 146) forklarer metoden. De beskriver 

analysemetoden som å først beskrive de aktuelle enhetene, deretter å kategorisere de ulike 

bestanddelene enhetene består av, før man setter sammen dataen til en ny og større mening. 

3.1 Operasjonalisering av problemstillinger 

Å operasjonalisere problemstillingene er avgjørende i kvantitativ forskning, og innebærer å 

klargjøre for leseren hvordan enheter, begreper eller sammenhenger skal representeres 

gjennom empiriske data (Grønmo 2004, s. 422). Enklere forklart innebærer en 

operasjonalisering en forklaring av hvordan en variabel skal måles. 

 

Når en utvikler problemstillinger, hypoteser og forskningsspørsmål må hver variabel 

defineres nøye. Dette kalles for konseptualisering av variabelen. Den konseptuelle 

definisjonen av variabelen skal sette rammen for operasjonaliseringen av problemstillingen, 

som skal beskrive hvordan variabelen skal måles (Neuendorf 2002, s. 107).  Her følger derfor 

en konseptuell definisjon av hver variabel som denne studien undersøker. Variablene tar 

utgangspunkt i de seks funksjonene nevnt i delkapittel 2.2.4 Politisk kommunikasjon på 

sosiale medier, samt delkapittel 2.1.4 om sakseierskap og kapittel 2.2.5 om engasjement i 

sosiale medier. I den vedlagte kodeboken vil det fremgå hvordan disse skal måles.  

 

Denne oppgaven har 8 forskjellige variabler som må konseptualiseres. I tabellen under vil 

disse forklares nærmere: 
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Variabel Konseptuell definisjon 

Informere En post i sosiale medier som tar sikte på å gi følgere nyheter og informasjon 

rett fra partiet selv, som en rapport fra valgkampen eller om et viktig punkt i 

partiprogrammet. 

Kommunisere En post i sosiale medier som inviterer følgerne til å ta del i diskusjonen, som 

for eksempel ved å be følgerne om å si hva de mener om et tema i 

kommentarfeltet. Kommunikasjonsfunksjonen vil også anses som tilstede 

dersom MDG selv er aktive i kommentarfeltet.  

Markedsføre En post som består av effekter, som plakater, filmer, flygeblader eller 

reklamebilder direkte fra partiet selv 

Mobilisere En post som forsøker å mobilisere velgere til å enten dele og like en post, 

møte opp på arrangementer eller til å stemme på partiet 

Mediesamspill En post i sosiale medier som enten retter seg mot journalister eller presse, 

eller en post som omtaler aktuelle nyhetssaker i mediene 

Kritisere En post i sosiale medier som enten kritiserer politiske aktører, medieaktører 

eller samfunnsaktører. Poster som kritiserer politiske aktører vil bli særlig 

analysert 

Engasjement Engasjementet måles gjennom å måle antall liker, kommentarer og delinger 

en post fikk i sosiale medier 

Sakseierskap Variabelen skiller mellom poster som handler om miljøsaken og saker som 

ikke kan knyttes til miljøsaken 

Tabell 1: Konseptuelle definisjoner av variablene i studien. 

I tabell 1 ser man hvordan funksjonene for den første problemstillingen defineres, og også den 

andre og tredje problemstillingen, som handler om engasjement og sakseierskap. 

 

Videre følger en operasjonalisering av de ulike problemstillingene, som er en beskrivelse av 

hvordan de ni overnevnte variablene skal måles. I innholdsanalyse er operasjonaliseringen av 

problemstillinger utviklingen av en kodebok (Neuendorf 2002, s. 118). Denne studiens 

kodebok vil med andre ord bestå av mange “spørsmål” knyttet til hver enkelt variabel, som til 

sammen skal anslå (i hvor stor grad) variablene utfyller den aktuelle funksjonen (for den 

første problemstillingen), og lignende. Jeg anser utviklingen av denne metoden som en del av 

mitt forskningsbidrag til feltet politisk kommunikasjon på sosiale medier. Kodeboken er lagt 

ved i sin helhet, og vil forklares nærmere i delkapittel 3.2 
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3.1.1 Hvilke av de seks funksjonene blir fokusert på i de forskjellige sosiale 

mediene?  

Som nevnt i forrige avsnitt vil jeg stille ulike spørsmål til enhetene for å finne ut om den 

aktuelle posten utfyller den aktuelle funksjonen. I den neste tabellen vil jeg redegjøre for 

hvilke spørsmål som vil stilles til enhetene for å kartlegge om de utfyller disse funksjonene: 

 

Funksjon Spørsmål til enhetene 

Informere  Har posten fokus på MDGs politikk? 

 Kan posten betraktes som en oppdatering fra valgkampen, som for 

eksempel  en kommentar om en TV-debatt? 

 Linker posten til egne nettsider? 

Kommunisere  Oppfordrer posten følgere til å kommentere egne meninger? 

 Er posten i seg selv et svar til en annen bruker av sosiale medier? 

 Deltar MDG selv i kommentarfeltet? 

Markedsføre  Er posten en video med MDG som avsender? 

 Er posten et bilde med MDG som avsender? 

 Er posten lyd med MDG som avsender? 

Mobilisere  Oppfordrer posten følgere til å like eller dele innholdet? 

 Oppfordrer posten følgere til å komme på partiarrangementer? 

 Oppfordrer posten følgere til å stemme på partiet?   

Mediesamspill  Retter posten seg mot tradisjonelle medier eller journalister? 

 Kommenterer posten aktuelle saker i nyhetsbildet? 

 Hvilke medier retter posten seg mot? 

Kritisere  Kritiserer posten politiske aktører? 

 Kritiserer posten medieaktører? 

 Kritiserer posten samfunnsaktører? 

 Hvilke politiske aktører kritiseres? 

Tabell 2: Tabell med oversikt over spørsmål som har til hensikt å kartlegge funksjonene enhetene oppfyller 

 

Spørsmålene i tabell 2 vil altså ha til hensikt å kunne si i hvor stor grad enhetene oppfyller 

hver av de kartlagte funksjonene, og vil derfor kunne svare på den første problemstillingen i 

oppgaven. Som man kan se har jeg lagt til et fjerde spørsmål ved kritikkfunksjonen, dette for 

å måle hvem MDG kritiserer mer, og hvem de kritiserer mindre.  
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3.1.2 Hva slags funksjoner har postene som engasjerer mest? 

Her vil jeg ganske enkelt måle hvor mange delinger, liker og kommentarer hver enkelt post 

har fått, for å finne ut hva slags type poster som engasjerte følgere i større grad. Kodeboken 

for denne problemstillingen vil med andre ord se slik ut: 

- Antall liker? 

- Antall delinger? 

- Antall kommentarer?  

Dette vil så kombineres med resultatet fra den første problemstillingen, for å dermed kunne si 

hvilke type poster (hvilke funksjoner) som generelt sett engasjerer mest på sosiale medier. 

Dette vil senere knyttes til teorier om hva som engasjerer på sosiale medier, altså om “sosiale 

mediers logikk”. Jeg vil som tidligere nevnt kvalitativt undersøke de postene som engasjerte 

mest på sosiale medier, for å se om det finnes likheter mellom disse, eller om dette er mer 

tilfeldig.  

  

3.1.3 I hvor stor grad handler MDGs valgkamp om miljøsaken? 

Også her brukes samme metode og tilnærming. Og spørsmålet jeg stiller enhetene er 

følgende:  

- Kan posten knyttes til miljøsaken? 

 

Denne problemstillingen besvares ganske enkelt ved å se om enhetens (postens) tema er 

knyttet til miljøsaken på noen måte. Ved å kartlegge hvor mange av MDGs poster som 

handler om miljøsaken, vil jeg kunne si noe om MDGs eierskap til miljøsaken, og jeg vil 

kunne si noe om hvordan miljøsaker engasjerer i forhold til ikke-miljøsaker.  

 

Med miljøsak menes i denne oppgaven følgende temaer: olje, gass og 

energisaker,gjenbrukssaker, dyrevelferd, klima og miljø og generell grønn utvikling. 

3.2 Kodebok 

Operasjonaliseringen av problemstillingene og konseptualiseringen av variablene i forrige 

delkapittel har dannet utgangspunktet for kodeboken for denne oppgaven. SPSS ble brukt til 
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kodingen av datamaterialet. Under følger et eksempel fra kodeboken, om hvordan den kan 

brukes til å finne ut om en post fungerer som mobiliserende. 

 

VARIABEL  
 

KANAL ANALYSEKRITERIER ALTERNATIV EKSEMPEL 

 

 

 

 

 

Mobilisere 
(1) 

 

 

 

 

Facebook 
(1) 
Twitter (2) 
Instagram 
(3) 

Q7: Oppfordrer posten 
følgere til å like og/eller 
dele posten? 

Ja (1)  
Nei(2) 
Umulig å si 
(3) 

Post som for 
eksempel avsluttes 
med “Lik og del” eller 
lignende 

Q8: Oppfordrer eller 
inviterer posten følgere 
til å komme på 
arrangementer i regi av 
partiet? 

Ja (1)  
Nei(2) 
Umulig å si 
(3) 

Invitasjon til 
arrangementer / 
demonstrasjoner  

Q9: Oppfordrer posten 
følgerne til å “stemme 
grønt”? 

Ja (1)  
Nei(2) 
Umulig å si 
(3) 

Poster som 
oppfordrer velgere til 
å stemme på MDG 

Tabell 3: Eksempel fra kodebok 

I kolonnen til venstre ser vi hvilken funksjon det er snakk om å kartlegge, og i parentes hvilke 

problemstilling denne hører under. I den neste kolonnen står de aktuelle kanalene som 

utforskes, nemlig Facebook, Twitter og Instagram. I kolonnen “analysekriterier” står 

spørsmålene jeg vil stille til enheten for å finne ut om den oppfyller en “mobiliserende” 

funksjon. I den neste kolonnen står hvilke svaralternativer som følger til spørsmålene. I 

kolonnen helt til høyre gis eksempler på hva slags poster som vil oppfylle en slik egenskap. 

Kodeboken er vedlagt oppgaven i sin helhet. 

3.3 Datamateriale 

Jeg vil nå presentere mitt datamateriale, og som tidligere nevnt består dette av Facebook-

poster, tweeter og Instagram-bilder fra MDGs sosiale medier, hentet inn i løpet av de to siste 

ukene før valgdagene 10. og 11. september.  

 

Jeg gjorde tidlig et valg å undersøke et mindre parti, og da var det to partier som var aktuelle. 

Grunnen til at jeg valgte Miljøpartiet De Grønne fremfor for eksempel Rødt er at jeg ser på 

partiprogrammet til MDG som enda mer nisjepartisk - da deres politikk tar utgangspunkt i 

miljøsaken, og kun den. Når Rune Karlsen går gjennom den politiske situasjonen i Norge, 
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nevnes Miljøpartiet som et parti med “tidvis representasjon”, og ikke som en del av den 

etablerte politiske situasjonen i Norge. Altså er MDG er underrepresentert i forskningen på 

norsk valgkamp i sosiale medier (Skogerbø og Moe 2015), og dette er også en av grunnene til 

at jeg valgte nettopp dette partiet. Formålet med å undersøke nettopp MDG er med andre 

todelt. For det første er MDG det partiet med det tydeligste sakseierskapet på Stortinget, og 

siden jeg blant annet ønsker å undersøke nettopp sakseierskap er dette relevant. For det andre 

er det et ungt, lite parti som kaller seg selv blokkuavhengig, og partiet har faktisk blitt kalt et 

fenomen i norsk politikk (Enjolras m.fl 2014, s. 53). I og med at studien også tar sikte på å 

diskutere partimål, som jeg snakket om i kapittel 2.1.3, er partiet faktisk dermed det eneste 

naturlige Stortingsalternativet å undersøke. 

 

I startfasen av denne studien tok jeg kontakt med partiet selv, for å undersøke om muligheten 

for et intervju var til stede. Etter å ha utformet problemstillingene fant jeg dog ut at dette ikke 

var hensiktsmessig. Likevel, samtalene med partiets kommunikasjonsavdeling var 

hensiktsmessige da de fortalte meg at de hadde valgt å nedprioritere enkelte sosiale 

mediekanaler, som Snapchat, og heller satse på de tre som jeg tar for meg i denne studien, 

Facebook, Instagram og Twitter. Det kan derfor tenkes at forskning i fremtiden også bør 

inkludere andre sosiale medier, da det kan tenkes at kanalene partiet nedprioriterte denne 

gangen inkluderes i partiers kommunikasjonsstrategier i fremtiden.  

 

”Samlingen av alle enhetene som problemstillingen gjelder for, kaller vi studiens univers”, 

sier Grønmo (Grønmo 2004, s. 83). Denne studiens univers er samtlige av MDGs poster i 

løpet av de to siste ukene i valgkampen, som er perioden jeg har samlet inn dataen. Universet 

er med andre ord datasamlingen i sin helhet.  

 

Grunnen til at jeg har valgt akkurat denne perioden, er at jeg ville undersøke valgkampen når 

den var kommet ordentlig i gang og var på sitt mest hektiske. Jeg tok blant annet 

utgangspunkt i Aardals analyse om at så mye som 59 prosent av nordmenn bestemmer seg i 

løpet av valgkampen eller på selve valgdagen (Aardal 2011, s.21). Det kan argumenteres for 

at studien burde ta for seg de fire siste ukene i valgkampen, som kalles den “korte 

valgkampen (Enli og Skogerbø 2013, Larsson og Ihlen 2015), men jeg ønsket å undersøke 

hva partiet MDG fokuserte på fra midten av valgkampen mot slutten av valgkampen for å 

belyse MDGs jakt på disse velgerne. 
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3.4 Kvalitet 

Som vi kan se i definisjonen gitt av Neuendorf i starten av metodekapittelet, stiller hun noen 

krav til hvordan forskeren gjennomfører analysen, deriblant oppmerksomhet til objektivitet-

intersubjektivitet, et ideal knyttet til forskerens fokus på å være objektiv og ikke la sin egen 

mening farge utfallet av analysen. Som Neuendorf peker på, er det ingenting som heter “helt 

objektivt”. Likevel er det viktig etter beste evne å forsøke å forholde seg til analysen og det 

som analyseres på en så systematisk og objektiv måte som mulig (Neuendorf 2002, s. 11). 

Som vi skal se er dette noe jeg har lagt opp til i min studie, blant annet, og hovedsakelig, 

gjennom utviklingen av kodeboken. 

 

En måte å følge det objektive idealet til forskningen er ved å gi studien et a priori design. 

Dette handler rett og slett om å forhåndsdefinere studiens variabler og dataenheter. Ved å ta 

utgangspunkt i tidligere forskning har jeg blant annet gjort dette i form av de nevnte 

funksjonene (informere, kommunisere, markedsføre, mobilisere, sette agenda og kritisere). Et 

a priori design innebærer også å lage en kodebok på forhånd, før man begynner analysen 

(Neuendorf 2002, s. 11). Neuendorf skriver også at forskeren bør forsøke å koble sammen 

sine forskningsspørsmål med variablene i studien (Neuendorf 2002, s. 13), som jeg også har 

tatt hensyn til i denne oppgaven. Ved å lage variabler av de nevnte funksjonene er det en 

direkte kobling mellom mine forskningsspørsmål og variablene i oppgaven. 

 

I Neuendorfs definisjon av innholdsanalyse gis det flere andre krav knyttet til oppgavens 

kvalitet, som reliabilitet, validitet og generaliserbarhet (Neuendorf 2002, s. 10). 

Generaliserbarheten til studien sier noe om hvorvidt resultatet fra studien lar seg overføre til 

andre studier. Formålet med denne oppgaven er å gi en forståelse for hvordan MDG som et 

lite nisjeparti brukte sosiale medier i slutten av valgkampen. Det er vanskelig å bruke 

resultatet fra denne studien til å generalisere kunnskap om andre Stortingspartier, da MDG er 

det eneste blokkuavhengige nisjepartiet på Stortinget. Men det er fullt mulig at resultatet vil la 

seg sammenligne med andre, mindre nisjepartier som per nå ikke har plass på Stortinget, som 

Piratpartiet og Helsepartiet, da disse også betrakter seg selv som blokkuavhengige og med et 

partiprogram sentrert rundt én enkelt fanesak. 

 

Oppgavens reliabilitet handler om hvorvidt resultatet fra studien vil bli det samme om man 

gjør det flere ganger. Ved bruk av menneskelige kodere, betyr dette “interkoder reliabilitet” 
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(Neuendorf 2002, s. 12), og innebærer at minst to forskere må kode det samme datamaterialet 

på samme måte, og at resultatet må være tilstrekkelig likt. Høy grad av interkoder reliabilitet 

er viktig av to grunner, i følge Neuendorf. For det første viser det at kodeboken ikke kun er 

forståelig for én enkelt forsker. Den andre grunnen er at det gjør det mulig å dekke flere 

enheter. Sistnevnte punkt er ikke særlig relevant for min del. 

 

En annen vanlig måte å gå frem for å sikre oppgavens reliabilitet er gjennom såkalt “test-

retest”-metode, der forskeren gjør det samme studien på et utvalg av enhetene på to 

forskjellige tidspunkt. I min studie har jeg tatt i bruk både begge de to overnevnte 

kvalitetssikringsmetodene.  

 

Oppgavens validitet er avgjørende når det kommer til et studies kvalitet. Validitet handler rett 

og slett om hvorvidt oppgaven undersøker det den sier den skal undersøke. Som beskrevet i 

operasjonaliseringen av problemstillingene ser vi at den metodiske tilnærmingen vil besvare 

problemstillingene. Siden jeg har med alle postene i innspurten av den korte valgkampen, og 

studien ikke har som mål å generalisere utover dette, anser jeg ikke det som nødvendig med 

statistiske tester fra utvalg til univers. Med andre ord, kan man si at studiens utvalg var 

studiens univers. 

 

Jeg har for enkelte av variablene fått medstudenter til å rekode deler av enhetene, mens jeg for 

resten av variablene har gjort en retest for å sikre at dataen er reliabel. For seks av variablene 

(se kodebok: Q1, Q4, Q7, Q8, Q12 og Q14) ble det gjennomført en interkodertest. Én variabel 

ble trukket ut fra hver funksjon tilknyttet den første problemstillingen, slik at alle seks 

funksjonene ble dekket i interkodertesten.  I en slik test kalles samsvarsresultatet mellom den 

første koderen og den andre koderen for Krippendorf‟s Alpha, og vil vise et tall mellom 0 

(ingen korrelasjon) og 1 (full korrelasjon). Krippendorf‟s Alpha er en test som er egnet for 

variabler på nominalnivå, og den tar i tillegg høyde for tilfeldig samsvar. Gjennom å bruke 

verktøyet ReCal på nettsiden DFreelon.org, regner den ut Krippendorfs Alpha for de to 

uavhengige forskerne. Det ble gjort et systematisk tilfeldig utvalg (Neuendorf  2002, s. 84) av 

10 prosent av enhetene for interkoder-testen, altså til sammen 21 poster. Dette er kanskje et 

noe lite utvalg (Neuendorf  2002, s. 159), men testen viser likevel at variablene er godt nok 

konseptualisert og at kodeboken er tydelig på hvordan variablene skal måles.   
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For de seks variablene som ble kodet gjennom interkoder reliabilitetstesting, fikk alle disse en 

Krippendorfs Alpha-score mellom 0.85 og 0.95, og kan med det regnes som reliable 

(Neuendorf 2002, s. 143).  

 

De andre variablene ble også kvalitetssikret, gjennom en såkalt test-retest, der koderen koder 

dataen en gang til ved et senere tidspunkt (Sander 2017). Også for denne validitetstesten ble 

resultatet godt nok. Det kan regnes at disse fikk en noe høyere score, da det var jeg som kodet 

begge gangene. Samtidig var det flere av disse variablene som var enklere å kode rent 

objektivt, som for eksempel variablene knyttet til markedsføringsfunksjonen. Likefullt har 

reliabilitetstestingen vist at variablene og kodeboken er gode nok.  
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4 Analyse 

I dette kapittelet vil jeg benytte resultatet fra min kvantitative innholdsanalyse til å besvare 

problemstillingene i denne oppgaven. Hver problemstilling vil besvares grundig i hver sitt 

delkapittel. Likevel må det påpekes at de tre problemstillingene på enkelte områder er tett 

beslektet, og kan i noen tilfeller oppleves som overlappende i besvarelsen. Den kvantitative 

innholdsanalysen har dessuten pekt ut poster av særlig interesse, som vil analyseres med en 

mer kvalitativ tilnærming i kapittelet om engasjement.  

 

I løpet av de to siste ukene i valgkampen 2017 postet partiet 213 poster i de tre kanalene som 

jeg har undersøkt. De postet 65 poster på Facebook, 123 på Twitter og 25 på Instagram. I 

tillegg retweetet de brukere av Twitter 75 ganger, uten å tillegge meldingen noen form for 

egenprodusert innhold. Disse 75 meldingene har jeg eksludert fra analysen, da disse er 

vanskelige å kode, siden MDG ikke står som opprinnelig avsender. Det bør også nevnes at 

enkelte variabler har vært vanskelige å måle, og at det derfor ble opprettet en tredje, 

utelukkende kategori (“umulig å si”), som man kan se i kodeboken. Dette er grunnen til at 

tabellene i analsyekapittelet har forskjellige antall enheter totalt.  

 

Funnene i analysen bør tolkes i lys av at Miljøpartiet De Grønne har omtrent 63 000 følgere 

på Facebook, 14 000 følgere på Twitter og 11 000 følgere på Instagram. 

  

Kanal Antall innsamlede poster Antall følgere (per 1. november 2017) 

Facebook 65 63 000 

Twitter 123 14 000 

Instagram 25 11 000 

Tabell 4: Generell informasjon om de analyserte kanalene 

 

Det bør også anerkjennes at de ulike kanalene har ulike grensesnitt, bruksområder og 

funksjoner, selv om mange av dem ligner på hverandre. Kalsnes og Larsson har i den neste 

tabellen skissert forskjeller mellom Twitter og Facebook, og så har jeg supplert dette med en 

beskrivelse av hvordan dette gjelder for Instagram: 
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Funksjoner Twitter Facebook Instagram 

Kringkasting Twittermelding Post Bilde/video 

Distribusjon Retvitre Dele Ingen 

Interaksjon Mention, @reply (direkte 

melding 

Kommentar (privat 

melding) 

Kommentar (privat 

melding) 

Anerkjennelse Favoritt Liker Liker 

Tabell 5: Tabell som synliggjør brukerforskjeller mellom Twitter, Facebook og Instagram, basert på Kalsnes og 

Larsson 2015, s. 221 

 

Som vi ser er det ulike begreper som forklarer de samme praksisene (funksjonene) i de 

aktuelle kanalene. Tabell 5 er basert på en tabell som Kalsnes og Larsson har laget, og bruker 

også ordet “funksjoner” som forklaring på de ulike praksisene sosiale medier kan benyttes til. 

Denne bruken av ordet “funksjoner” skiller seg fra hvordan ordet brukes i resten av oppgaven, 

der funksjoner handler om hvordan sosiale medier brukes i politisk kommunikasjon. Som 

tabellen viser, har de ulike sosiale mediene i stort sett alle tilfeller tilsvarende muligheter for 

brukerpraksiser. Men som vi ser, har Instagram ingen mulighet for distribusjon. Dette gjør at 

Instagram vil utelukkes når jeg snakker om delinger i analysen.   

 

I del 4.1 vil jeg se på den første problemstillingen, og de såkalte “funksjonene”, som tidligere 

er kartlagt i forskningen på sosiale medier, og hvordan disse er representert i MDGs bruk av 

sosiale medier. I del 4.2 vil jeg se på hvilke poster som engasjerte mest på sosiale medier, og 

hva slags funksjoner disse har. Her er det viktig å huske på at de eventuelle forskjellene jeg 

finner i 4.1, vil farge resultatet når det kommer til hva slags type poster som engasjerer mest. I 

del 4.3 vil jeg gå inn på sakseierskap, og undersøke i hvor stor grad partiet tok eierskap til 

miljøsaken i løpet av valgkampen 

4.1 Funksjoner i sosiale medier 

Hvilke av de seks funksjonene blir fokusert på i de forskjellige sosiale mediene? 

 

Den overnevnte problemstillingen tar utgangspunkt i de seks funksjonene som er kartlagt i 

forskningen; informere, kommunisere, markedsføre, mobilisere, sette agenda og kritisere. Det 

jeg har gjort er å tillegge hver funksjon tre spørsmål for å finne ut om enhetene består av disse 
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funksjonene. De fleste av enhetene vil oppfylle flere funksjoner, rett og slett fordi de kan 

besvares med ja på flere av spørsmålene. I den vedlagte kodeboken presenteres spørsmålene 

hver funksjon representerer. For å kartlegge hvilke funksjoner som representeres i MDGs 

bruk av sosiale medier, benyttes alle Facebook-poster, Twitter-poster og Instagram-poster 

som partiet la ut på sine sider i perioden 28. august til 9. september 2017, med unntak av de 

Twitter-postene som kun var rene “retweets” av andre brukere, uten at partiet la til egne 

uttalelser. I dette delkapittelet vil jeg presentere hver funksjon og hvordan disse ble oppfylt i 

de forskjellige kanalene. 

 

4.1.1 Informere 

Som jeg snakket om i teorikappitelet er informasjonsfunksjonen viktig både for partiet og for 

velgere, og selv om sosiale medier gir nye muligheter i forholdet mellom parti og velger, har 

man sett eksempler på at kommunikasjonspotensialet ikke nødvendigvis oppfylles (Kalsnes & 

Larsson, 2015, s. 228, Aalberg m. fl 2015, s. 33, Benkler 2006, s. 235, Karlsen 2015, s. 201). I 

metodekapittelet forklarte jeg at å informere hovedsakelig innebærer de poster som har fokus 

på MDGs politiske ståsted, men også poster som oppdaterer følgere om valgkampen sett med 

MDGs øyne, som for eksempel en deling av VGs anmeldelse av en tv-sendt debatt, der 

MDGs representant har fått særlig skryt av journalisten. I tillegg inkluderes poster som linker 

videre til egne nettsider der følgere kan få mer informasjon om temaet. 

 

Det første spørsmålet de 213 enhetene ble spurt om, var om posten hadde fokus på partiets 

politikk. Det vil si at poster som fokuserer på nyhetssaker, MDG i mediene, MDG som 

omtaler andre partier og slike poster utelates, mens poster som handler om MDGs ståsteder i 

politiske spørsmål inkluderes.  
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Figur 1: Søylediagram som viser fokus på MDGs politikk i de forskjellige kanalene 

Det som kan være vanskelig å se i dette søylediagrammet, er at det faktisk er veldig jevnt 

mellom ja og nei. 104 poster ble ansett som å handle om partiets politikk, mens 105 poster 

fokuserte på andre ting. Det søylediagrammet derimot viser er den store forskjellen mellom 

kanalene, og at Facebook i mye større grad blir brukt til å fokusere på partiets politikk, enn 

Twitter. I tilfellet Instagram er det også en overvekt av postene som har fokus på MDGs 

politikk, dog ikke i like stor grad som på Facebook. Dette kan tyde på at Twitter blir brukt til 

andre ting enn å skulle informere følgere om MDGs egne politikk og valgkamp.   

  

Det neste spørsmålet handler om hvordan partiet oppdaterer sine følgere om valgkampen, og 

dette innebærer som tidligere nevnt poster som omtalte MDGs opptreden i en debatt, og 

“tester” som ulike aktører gjordeav de politiske partiene i løpet av valgkampen, og 

selvfølgelig poster som viste til det som skal skje i valgkampen, som at MDG skal være 

gjester i Dagsnytt 18. Poster med oppdateringer fra “feltet” ble også inkludert, som en 

videooppdatering fra de som sto og sanket stemmer på gata.  
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Figur 2: Søylediagram som viser oppdateringer fra valgkampen 

 

Det interessante her er at av de 40 postene som kunne betraktes som oppdateringer fra 

valgkampen, var 28 av dem fra Twitter. Dette illustreres klarere i tabell 6 under. 

 

 

Kan posten 

betraktes som en 

oppdatering fra 

valgkampen? 

 Ja Nei Total 

Facebook 10 51 61 

Twitter 29 82 111 

Instagram 2 22 24 

Total 41 155 196 

Tabell 6: Tabell som viser antall oppdateringer fra valgkampen i de undersøkte kanalene 

Som vi ser i tabell 6 er denne delen av informasjonsfunksjonen ikke like sterk som den 

forrige. Dette kan tyde på at partiet prioriterte å snakke om andre temaer enn å oppdatere 

følgerne om valgkampen. 

 

Det siste spørsmålet jeg stilte enhetene for informasjonsfunksjonen, var om posten linker til 

mer informasjon på egne nettsider, som også innebærer andre egne sosiale medie-plattformer. 

Kun 8 av postene gjorde dette, samtlige på Twitter. 
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73 av de 213 postene ble vurdert til å ikke ha noen form for informativ funksjon, altså å ikke 

svare positivt på noen av de tre spørsmålene nevnt over, noe som kanskje høres mye ut. Av 

disse 73 var 61 av postene fra Twitter, som hadde en total på 123 poster. På Facebook ble 

derimot kun 6 av 65 poster vurdert til å ikke inneha noen form for informasjonsfunksjon.  

 

En slutning man kan dra ut fra resultatet fra denne delen av innholdsanalysen er at det er stor 

forskjell på hvordan MDG informerte sine følgere om egen politikk og valgkamp på de 

forskjellige kanalene. Facebook virker å være plattformen partiet benytter til å dele 

informasjon om egen politikk, mens Twitter er heller nedprioritert på dette feltet. Samtidig, de 

8 postene som linket videre til interne nettsider og mer informasjon var alle fra Twitter.  

4.1.2 Kommunisere 

Å legge opp til en kommunikasjon mellom parti og velgere har blitt ansett som et av de 

virkelig store potensialene med internetts inntog i politikken. Som innovasjonstesen foreslår, 

er en følge av internett og sosiale medier som en plattform for politisk kommunikasjon at 

avstanden mellom velger og politiker blir kortere. Kalsnes og Larsson foreslår dessuten at 

man i Norge ser tydeligere tendenser til kommunikasjon mellom velgere og politikere enn i 

andre land (Kalsnes og Larsson 2015, s. 225, Larsson & Ihlen 2015). Som jeg var inne på i 

metodekapittelet er kommunikasjonsfunksjonen også knyttet til det å forsøke å nå yngre 

velgere, og som et ungt parti hadde jeg derfor forventninger om at MDG i stor grad ville legge 

opp til kommunikasjon med sine velgere.  

 

Det første spørsmålet knyttet til å kommunisere med velgere, handlet nettopp om dette med å 

legge til rette. Spørsmålet til enhetene er derfor “Oppfordrer posten følgere til å kommentere 

egne meninger?”. Med å legge til rette for kommunikasjon med velgere, menes å be om 

tilbakemeldinger, og invitere følgere til å delta i debatten. Poster som derfor sier ting som 

“Hva synes du?” og lignende vil derfor inkluderes i denne formen for “tilrettelegging for 

kommunikasjon”. 

 

Slike poster fantes det ikke mange av i løpet av valgkampen 2017. Kun 7 av de 213 postene 

ble kodet til å oppfordre følgere til å kommentere egne meninger. 
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Oppfordrer posten 

følgere til å 

kommentere egne 

meninger? 

 Ja Nei Total 

Facebook 3 62 65 

Twitter 1 121 122 

Instagram 3 22 25 

Total 7 205 2012 

Tabell 7: Tabell som undersøker hvor MDG oppfordret følgere til å delta i dialogen 

Som man ser i tabell 7, ba partiet følgere om å kommentere egne meninger på Instagram ved 

3 tilfeller, som tilsvarer 12 prosent av tilfellene, mens prosenttallet var mye lavere på de andre 

kanalene. Selv om dette viser en viss forskjell mellom kanalene, kan man likevel si at MDG 

ikke oppfordret følgere til å kommentere postene i de ulike kanalene i noen særlig grad. 

 

Det neste spørsmålet handlet om hvorvidt partiets poster i seg selv var et svar til en annen 

bruker av sosiale medier. Dette innebærer for eksempel å retweete en bruker av Twitter, for så 

å komme med en egen kommentar.  Resultatet herfra viser en stor forskjell på de sosiale 

mediene: 

 

Er posten et svar til 

en annen bruker av 

sosiale medier? 

 Ja Nei Total 

Facebook 0 65 65 

Twitter 18 100 118 

Instagram 0 25 25 

Total 18 190 208 

Tabell 8: Tabell som viser i hvilke medier posten i seg selv var et svar til en annen bruker av sosiale medier 

 

Dette er likevel ikke et veldig overraskende resultat. Det vil ikke være særlig kontroversielt å 

hevde at retweet-funksjonen er mer brukt til dette formålet enn Facebooks egen 

delingsfunksjon. Det må også nevnes at i tillegg til de 213 analyserte enhetene, gjorde partiet 

også 75 rene retweeter i løpet av innsamlingsperioden. Dette er retweeter som ikke har en 

egenprodusert melding lagt ved seg. Disse har jeg valgt å ekskludere fra analysen, men de bør 

definitivt anerkjennes som en form for kommunikasjon på sosiale medier. 

 

Det denne delen av analysen viser er at å poste sosiale medier-poster som i seg selv er svar til 

brukere av sosiale medier, er et fenomen som stort sett finner sted på Twitter, der 18 av 118 
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poster var en slik form for kommunikasjon. Dersom en i tillegg tar med i betraktningen at 75 

rene retweets er ekskludert fra datamaterialet, er det tydelig at denne formen for 

kommunikasjon hovedsakelig finner sted på dette spesifikke mediet. 

 

Det siste spørsmålet som handler om kommunikasjonsfunksjonen er knyttet til 

kommentarfeltet, altså om partiet er til stede i kommentarfeltet. Her er resultatet veldig 

tydelig:  

 

Figur 3: Søylediagram som viser MDGs aktivitet i kommentarfeltet på de forskjellige mediene 

 

Her ser man at partiet på Facebook i alle tilfeller deltar i kommentarfeltet, mens partiet i svært 

begrenset grad gjorde det samme på Twitter og Instagram. Som nevnt vil jeg komme tilbake 

til akkurat denne funksjonen i diskusjonen av den siste problemstillingen senere i besvarelsen, 

men man ser altså en svært tydelig forskjell på hvordan sosiale medier brukes til dialog med 

velgere i kommentarfeltet. At MDG er så til de grader til stede i kommentarfeltet, driver også 

opp antall kommentarer i denne kanalen.  

4.1.3 Markedsføre 

Politiske partier har alltid hatt behov for å markedsføre seg selv, og selv om plakaten av en 

smilende Jonas Gahr Støre hengende på busstopp rundt omkring i hele Norge viser at 
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klassiske former for markedsføring fortsatt eksisterer, har internett og sosiale medier gitt 

politiske partier en ny plattform å dele sine reklameeffekter på.   

 

For at en post skal kunne anses som markedsføring, vil det være nok at posten består av et 

medieprodukt som kan betraktes som reklame. Dette være seg hovedsakelig filmer og bilde-

plakater, men faktisk også lyd i noen få tilfeller. I målingen av denne variabelen har jeg slått 

sammen de tre spørsmålene om posten inneholder egenprodusert lyd, bilde eller video, slik at 

posten blir ansett for å ha en markedsføringsfunksjon, dersom den inneholdt én av formene. 

 

 

Er posten 

markedsføring i form 

av bilde, lyd eller 

video? 

 Ja Nei Total 

Facebook 51 14 65 

Twitter 6 117 123 

Instagram 25 0 25 

Total 82 130 213 

Tabell 8: Tabell som viser hvor MDG markedsførte i form av film, bilde eller lydinnhold 

 

I tabell 8 over kan man se at Facebook i veldig stor grad ble brukt til å dele en eller annen 

form for markedsføringsinnhold. Ikke overraskende er det at dette også gjelder for Instagrams 

tilfelle, da dette er en kanal som er bygget rundt audiovisuelt innhold. Det samme kan ikke 

nødvendigvis sies om Facebook. Likevel ble en svært stor andel av postene kodet til å 

inneholde en form for markedsføring,  da de enten består av filmer eller bildeplakater som 

fremstår som reklame. Tabellen viser at Twitter i svært få tilfeller ble brukt til markedsføring 

sammenlignet med de andre kanalene. 

 

Et spørsmål en kan stille seg etter dette resultatet er om det er forskjell på hvilke kanaler som 

blir brukt til de forskjellige typene. Den påfølgende krysstabellen viser dette: 
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Er posten 

markedsføring i form 

av bilde, lyd eller 

video? 

 Facebook Twitter Instagram Total 

Bilde 18 2 9 29 

Film 33 4 16 53 

Lyd 2 0 1 3 

Total 53 6 26 85 

Tabell 9: Tabell som viser hva slags type markedsføring som ble brukt i de forskjellige kanalene 

 

Som vist i tabell 9 ser man at både på Facebook og på Instagram har en overvekt av filmer 

sammenlignet med bilder. Det var svært få tilfeller der deling av lyd ble registrert, men en 

sang som MDG skrev og ga ut i valgkampen ble delt av partiet noen få ganger. Denne ble 

også delt sammen med en video, og posten ble derfor kodet som begge deler.  

4.1.4 Mobilisere 

Den fjerde av funksjonene jeg undersøker i denne studien, er mobiliseringsfunksjonen. 

Forskning har vist at sosiale medier var avgjørende i mobiliseringen rundt valgkampene til 

Barack Obama i 2008 og 2012, og også under den arabiske våren, der millioner tok til gatene 

for å velte udemokratiske regimer (McGoldrick 2013, Harfoush 2009). Med mobilisere menes 

i denne oppgaven noe mer enn bare å be velgerne om å “stemme grønt”. Jeg har også lagt til 

når partiet ber følgere hjelpe spre budskapet gjennom å like og dele posten, og når partiet 

inviterer følgere til arrangementer i regi av partiet. 

 

Den første mobiliseringsfaktoren jeg undersøkte, var om posten oppfordret følgere til å like 

og dele posten. Her fant jeg store forskjeller på hvordan dette foregikk på de forskjellige 

kanalene. 
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Figur 4: Søylediagram som viser hvor partiet ba følgere like og/eller dele posten 

 

Som søylediagrammet viser, ser man at omtrent halvparten av Facebook-postene oppfordret 

følgere til å like og/eller dele posten, og med det på et vis ta del i valgkampen til partiet. Det 

gjelder på ingen måte for de andre kanalene, der man kun så ett enkelt tilfelle på Instagram, 

og ingen på Twitter. “Å like og dele”-strategien ble med andre ord kun brukt på Facebook. 

 

Det neste spørsmålet stilt til enhetene var om den inviterte følgerne til å delta på 

arrangementer i regi av partiet. Dette fant jeg ingen tilfeller av i studien. 

 

Det siste spørsmålet knyttet til mobilisering var om postene oppfordret følgere til å “stemme 

grønt”. Her fant jeg ut at 62 enheter oppfordret følgere til å stemme grønt, eller å stemme på 

partiet.  
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Figur 5: Søylediagram som viser hvor MDG ba følgere om å stemme på partiet under valget 

Som det fremgår i søylediagrammet, ser man også her store forskjeller på kanalene. Der man 

på Facebook og Instagram ser at det er nærmere halvparten av postene som oppfordrer følgere 

til å stemme grønt, ser man det i knapt en femtedel av postene på Twitter. 

 

Dersom man slår sammen de to formene for mobiliseringsfunksjon, altså overnevnte “stem 

grønt”-faktor, og den tidligere nevnte “lik og del”-faktoren, ser man enda tydeligere hvilke 

kanaler partiet valgte å mobilisere på. 

 

Mobiliserer posten 

følgere til å enten 

stemme på partiet, 

møte opp på 

arrangementer eller å 

like eller dele posten? 

 Ja Nei Total 

Facebook 45 20 65 

Twitter 23 99 122 

Instagram 13 12 25 

Total 81 131 212 

Tabell 10: Tabell som viser hvilke kanaler MDG mobiliserte i en eller annen form 

I tabell 10 ser vi faktisk at en majoritet av postene på både Facebook og Instagram kan 

betraktes som en form for mobiliseringsfunksjonell post, mens man på Twitter ser at dette 

ikke er tilfelle. Dette blir med andre ord en delkonklusjon i dette tilfellet: Facebook var den 
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desidert sterkeste mobiliseringsplattformen, der det var over dobbelt så mange av postene som 

hadde en eller annen grad av mobiliseringsfunksjon. På Instagram var også majoriteten 

mobiliserende, mens man på Twitter så en langt mindre andel, med knappe femtedelen av 

postene som kan betraktes som mobiliserende. 

4.1.5 Mediesamspill 

Funksjonen “å sette agenda” er vanskeligere å måle, noe for eksempel Conway m.fl (2015) 

fant ut da hun i 2015 skulle undersøke sammenhengen mellom presidentkandidaters bruk av 

Twitter og nyhetsartikler i de store avisene. Jeg har derfor valgt å knytte “agenda-settings-

funksjonen” til hvordan partiet bruker sosiale medier til å rette seg mot tradisjonelle og 

eksterne medier, og heller kalle dette delkapittelet for “mediesamspill”, altså hvordan partiet 

bruker sosiale medier til samspill med tradisjonelle medier. Derfor har jeg målt følgende 

faktorer: om posten inneholder en ekstern link til tradisjonelle medier, om posten 

kommenterer aktuelle saker i nyhetsbildet og eventuelle hvilke medier posten linker eller 

viser til. 

 

Det første spørsmålet jeg stilte var om posten inneholdt eksterne linker. Her fant jeg veldig 

store forskjeller på kanalene som ble undersøkt. 

 

 

 

Lenker posten til 

eksterne medier 

eller nettsider? 

 Ja Nei Total 

Facebook 13 49 62 

Twitter 68 51 119 

Instagram 0 25 25 

Total 81 190 206 

Tabell 11: Tabell som viser hvor MDG lenket eller viste til eksterne medier og nettsider på  

Som vist i tabell 11 over ser vi at av de 81 postene som inneholdt eksterne lenker til andre 

medier og nettsteder, så var 68 delt på Twitter og 13 på Facebook. Dette betyr at den store 

majoriteten av postene på Twitter faktisk lenket til eksterne sider, og at det motsatte var 

tilfellet på Facebook, der kun 13 av 62 analyserte poster inneholdt lenker til eksterne 

nettsider.  På Instagram så man ingen tilfeller til lenker til eksterne nettsider, noe som ikke er 

overraskende. Instagram fungerer dårlig til dette formålet. Lenker i kommentarfeltet er ikke 

klikkbare, og derfor har det blitt vanlig å bruke frasen “link i bio” på denne kanalen. 
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Det neste spørsmålet var om posten omtalte aktuelle nyhetssaker i mediene: 

 

 

Figur 6: Søylediagram som viser hvilke kanaler som brukes til å kommentere nyhetsbildet 

Studien viser store forskjeller på kanalene, og også her var Twitter den foretrukne kanalen å 

snakke om aktuelle nyhetssaker. Studien viser også store forskjeller på hvilke mediekanaler 

som MDG viste til i sosiale medier. Den neste tabellen viser dette tydeligere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilke mediekanaler 

viser posten til i form 

av lenker videre eller 

omtale? 

Mediekanal Antall ganger  

NRK 38 

Dagsavisen 12 

Aftenposten  10 

Dagbladet 8 

Bergens tidende  4 

TV2 4 

Nettavisen 3 

The Guardian 2 

VG 2 

ABC Nyheter 2 

Andre 19 

Tabell 12: Tabell som viser hvilke mediekanaler MDG viser til  
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Til sammen viste 97 poster til en eller flere eksterne mediekanaler (med og uten lenker), og av 

disse var NRK størst med 38 omtaler. Her bør det også legges til at svært mange av disse (18) 

ble lagt ut på Twitter i løpet av 8. september, da valgkampens siste tv-sendte debatt gikk på 

NRK. Likevel, også uten denne enkelte debatten ville NRK blitt omtalt soleklart flest ganger. 

Ellers følger riksavisene Dagsavisen, Aftenposten og Dagbladet på de neste plassene, mens 

Norges største avis og nettavis, VG, ble kun nevnt to ganger.  

4.1.6 Kritikk 

Den sjette funksjonen jeg har valgt å undersøke er hvorvidt de sosiale mediene ble brukt til å 

kritisere aktører under valgkampen. Som jeg var inne på i teorikapittelet har man sett 

tendenser til kritikk både av politiske motstandere, og også medieaktører. Jeg har undersøkt 

dette, og lagt til kategorien “samfunnsaktører”, for å undersøke om MDG eventuelt kritiserte 

virksomheter eller personer som verken er medieaktører eller politiske motstandere. 

 

Det jeg fant ut var at MDG brukte sosiale medier til å kritisere i 57 av de 213 postene, og at 

man i noen av disse postene kritiserte både politikere og andre aktører. Til sammen ble 62 

aktører kritisert. Med andre ord ble enkelte poster kodet til å kritisere både politiske aktører 

og andre samfunnsaktører. Likevel var flesteparten av disse tilfellene kritikk mot politiske 

motstandere 

 

Kritiserer posten 

politiske aktører? 

 Ja Nei Total 

Facebook 22 43 65 

Twitter 24 97 121 

Instagram 5 20 25 

Total 51 160 211 

Tabell 13: Tabell som viser hvilke kanaler MDG kritiserer politiske aktører i   

 

Som tabell 13 viser, ser man at de fantes flest tilfeller av kritikk mot andre politiske aktører på 

Twitter. Likevel er det mest interessante her at en langt større andel av postene på Facebook 

var kritikk mot politiske motstandere sammenlignet med Twitter. Så mye som en tredjedel av 

postene på Facebook var kritikk av politiske aktører, mens man kun så at en femtedel av det 

samme gjaldt i Twitters tilfelle, en ratio som sånn omtrentlig også gjaldt for Instagram. 
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Mesteparten av kritikken var rettet mot politiske aktører, men jeg stilte også spørsmål om 

postene kritiserte medieaktører eller andre samfunnsaktører. 

 

 

Kritiserer posten 

medieaktører? 

 Ja Nei Total 

Facebook 0 65 65 

Twitter 4 116 120 

Instagram 0 25 25 

Total 4 206 210 

Tabell 14: Tabell som viser hvor MDG kritiserer medieaktører 

 

Kritiserer posten 

andre 

samfunnsaktører? 

 Ja Nei Total 

Facebook 2 62 64 

Twitter 4 118 122 

Instagram 1 24 25 

Total 7 204 211 

Tabell 15: Tabell som viser hvor MDG kritiserer samfunnsaktører 

 

Som vi ser i tabell 14 og 15 var den lille mediekritikken man så i MDGs sosiale medier på 

Twitter. Twitter var også kanalen man så mest kritikk av samfunnsaktører. Merk at man i 

tabell 13, 14 og 15 tilsammen får 62 tilfeller av kritikk, og ikke 57. Dette skyldes at noen av 

postene ble kodet til å kritisere både politiske aktører og andre aktører. Et interessant aspekt 

ved kritikkfunksjonen er å undersøke hvem partiet kritiserer, og hvordan de gjør det. Derfor 

har jeg også undersøkt hvilke politiske aktører som kritisereres, for å undersøke hvem MDG 

kritiserer mer og mindre av: 
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Hvem kritiserer MDG i 

posten? 

Politisk aktør Antall ganger 

Fremskrittspartiet 16 

Både høyre- og venstresiden (de andre partiene) 16 

Regjeringen 13 

Høyre 6 

Arbeiderpartiet 5 

Kristelig folkeparti 1 

Senterpartiet 1 

Tabell 16: Tabell som viser hvilke politiske aktører MDG kritiserete 

 

Som tabell 16 viser, kritiserer MDG begge fløyene i norsk politikk, til tross for at de lar 

Fremskrittspartiet og Regjeringen få høre det mest. Samtidig viser studien at de også kritiserer 

venstresiden og sentrum i norsk politikk, om enn noe mindre enn høyresiden. Disse tallene er 

hentet fra de 51 postene som ble kodet til å kritisere politiske aktører, og med det er 

medieaktører og andre samfunnsaktører utelatt fra tabellen. Jeg vil i de kommende sidene vise 

noen eksempler på hvordan MDG kritiserer partier både på venstre- og høyrefløyen av norsk 

politikk, da dette vil øke forståelsen for hvordan jeg har kodet postene. 

 

 

Figur 7: Skjermdump enhet nummer 15 – MDG kritiserer Sylvi Listhaug 

 

Posten over er post nummer 15 i universet, og viser MDGs ståsted i den da pågående 

Listhaug-saken, der daværende innvandringsminister Sylvi Listhaug besøkte den belastede 

svenske byen Rinkeby midt i den norske valgkampen. MDG ble med denne posten et av flere 
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opposisjonspartier som kritiserte statsråden for å bruke Sverige som et redskap for sin 

valgkamp. Her kan det også nevnes at MDG retweeter Aftenposten-journalist Ingeborg 

Senneset. Likefullt anser jeg posten som en kritikk av en politisk motstander som 

representerer FRP og regjeringen. 

 

  

Figur 8: Skjermdump av enhet nummer 55 MDG kritiserer norske politikere 

 

I figur 8 over ser vi en kritikk av ikke-navngitte politiske aktører som er for å bygge ut nye 

oljefelt. Posten består av et sitat fra forfatter Karl Ove Knausgård, som han har ytret under en 

klimademonstrasjon i Oslo. Sitatet er kritisk mot utbygging av nye oljefelt, og etterfølges av 

MDGs egne kommentar, der de sier at de er enige med forfatteren. Dette er grunnen til at 

posten har blitt kodet til å være kritisk til andre politiske aktører, og både venstre- og 

høyresiden.  
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Figur 9: Skjermdump av enhet nummer 83 – MDG kritiserer Høyre og Arbeiderpartiet 

Twitter-meldingen består av et utdrag fra et leserinnlegg i Bergens Tidende, der oljeprofessor 

Martin Fernø uttaler seg om oljeboring i nord, som han er i mot. MDG bruker utdraget til å 

vinkle dette mot Arbeiderpartiet og Høyre, og oppfordrer dem til å stemme i mot oljeboring i 

nord. Jeg har kodet dette til å være en kritikk av AP og Høyre, noe som er mulig å diskutere. 

Det kan også anses å være en oppfordring til partiene, men jeg har altså kodet posten til å 

være kritisk til de nevnte partiene.   

 

Figur 10: Skjermdump av enhet nummer 163 – MDG kritiserer FRP 

I enhet nummer 163 ser man at MDG poster en link til et oppslag i Dagsavisen, og legger ved 

et sitat fra partilederen som kritiserer Fremskrittspartiet. De skriver at FRP er en klimabrems, 

og at de vil lete etter muligheter fremfor å lete etter olje. Dette har jeg kodet som å være en 

post med en klar kritikk av det av partiene MDG var mest kritiske til i løpet av valgkampen 

2017. 
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Figur 11: Skjermdump av enhet nummer 195 – MDG kritiserer Støre og Solberg for dobbeltmoral 

 

Det siste eksemplet jeg vil viser frem av en tydelig kritikkfunksjon er enhet nummer 195 - der 

MDG kritiserer lederne av partiene Høyre og Arbeiderpartiet for dobbeltmoral. Det vises til 

en debatt på NRK, der det blant annet hevdes at norsk olje har skylden for stormene i 

Karibien og USA. Også denne kritiserer de store partiene og deres syn på oljevirksomheter, 

og har blitt kodet til å kritisere partiene Høyre og Arbeiderpartiet. 

 

Felles for disse fem eksemplene fra kritikkfunksjonelle poster fra sosiale medier er at de 

kritiserer andre politiske aktører. Spesifikt kritiserte det første eksemplet en statsråd fra 

Fremskrittspartiet, den neste kritiserte politikere generelt, den tredje kritiserte Arbeiderpartiet 

og Høyre, den fjerde kritiserte FRP og den siste kritiserte Jonas Gahr Støre og Erna Solberg 

fra Arbeiderpartiet og Høyre. Jeg mener dette viser at MDG ikke er et parti som tilhører en av 

de to tradisjonelle fløyene i norsk politikk, men at de er et politikksøkende parti (Strøm 1990, 

566), som ikke nødvendigvis bryr seg så veldig om hvem de samarbeider med, så lenge de 
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kan få gjennomslag for saker som er viktige for dem. Dette er noe jeg vil komme tilbake til i 

diskusjonskapittelet.  

4.1.7 Delkonklusjon 

I dette delkapittelet har jeg undersøkt hvilke funksjoner man ser på de forskjellige sosiale 

mediene som MDG drev valgkamp i. Jeg har blant annet belyst at man på Facebook ser et 

mye større fokus på MDGs egen politikk enn på Twitter, og at ingen av kanalene i særlig grad 

oppfordret følgere til å kommentere egne meninger.  Vi så at MDG på Facebook benyttet 

kommunikasjonsmulighetene kommentarfeltet gir i samtlige tilfeller, mens partiet var mindre 

til stede i kommentarfeltet på de andre kanalen.  

 

Et annet funn er knyttet til markedsføringsfunksjonen, og hvordan Facebook og Instagram ble 

foretrukket som kanaler for å dele egenproduserte filmer og videoer fremfor Twitter. Studien 

viser også forskjeller på mobiliseringsfunksjoneni de ulike kanalene, og hvordan Facebook og 

Instagram ble foretrukket som arenaer for å mobilisere følgere og velgere fremfor de andre 

kanalene.  

 

Når det kommer til å sette agenda, valgte jeg å knytte dette opp mot hvordan MDG viste til, 

og forholdt seg til eksterne medier og journalister. Her så man at Facebook og Twitter begge 

ble brukt til å lenke til eksterne nettsider, men at en majoritet av postene på Twitter gjorde 

dette.  

 

For kritikkfunksjonen så vi at dette skjedde sporadisk både på Twitter og på Facebook, der 

omtrent en femtedel av postene på Twitter kunne regnes som kritikk, sammenlignet med en 

tredjedel på Facebook. Studien viser også at MDG kritiserer både til høyre og venstre på det 

politiske spekteret, men at det er en viss helning mot høyre i kritikken av andre politiske 

aktører.  
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4.2 Engasjement 

Hva slags funksjoner har postene som engasjerer mest på sosiale medier, og på hvilke 

sosiale medier er dette?  

 

I tillegg til funksjonene, undersøker denne oppgaven hva slags type poster det er som 

engasjerer mest på sosiale medier, altså i hvor stor grad de ulike type postene blir 

kommentert, likt og delt.  Som jeg pekte på i teoridelen er det mange måter å engasjere på, og 

jeg nevnte da for eksempel hvordan den amerikanske presidenten Donald Trump og den 

norske statsråden Sylvi Listhaug bruker sosiale medier for å skape engasjement på sine 

sosiale medier. I det forrige kapittelet redegjorde jeg for flere teorier om nøyaktig hva det er 

som engasjerer mest på sosiale medier, der både å skape sterke følelser (Berger og Milkman 

2012, sitert i Kalsnes og Larsson 2015, s. 229) og det å involvere følgerne sine følgere i 

kommunikasjonen (Lilleker 2011, s. 198) ble nevnt som mulige hypoteser over hva man kan 

forvente her. Også her vil jeg nå i de kommende delkapitlene gå gjennom resultatet ved min 

studie, og så diskutere disse senere i oppgaven. Det er viktig å minne om, og være klar over at 

de store forskjellene jeg fant i forrige kapittel vil farge resultatet i denne delen av analysen. 

Jeg forventer derfor at de funksjonene som var overrepresentert på Facebook vil være de 

postene som har engasjert mest generelt sett.  

 

Man så også en sammenheng mellom antall likerklikk og antall delinger og kommentarer, slik 

at de postene som ble mye likt også ble mye kommentert og delt. Dette er grunnen til at jeg 

har valgt å hovedsakelig fokusere på likerklikk fremfor delinger og kommentarer, og at 

delkapittelet om likerklikk derfor er lengre enn kapittelene om delinger og kommentarer.   

 

Delkapittelet vil avsluttes med en mer kvalitativ analyse av de postene som ble mest likt, mest 

delt og mest kommentert.  

4.2.1 Likerklikk 

Først kan det her nevnes at gjennomsnittlig antall liker på postene på Facebook var 1287 

likerklikk, på Twitter var gjennomsnittlig antall likerklikk 21, og på Instagram var 

gjennomsnittet på 333 likerklikk per post. Det er med andre ord store forskjeller på de sosiale 

mediene, og hvordan følgere engasjerer seg her. 
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Det første aspektet jeg ser på er antall liker postene fikk, som vil gi én form for indikasjon på 

hvor stort engasjement posten oppnådde. Her bør det også nevnes at jeg ikke undersøkte de 

forskjellige type “liker” som finnes. På Facebook kan man gi både en tommel opp, et hjerte, 

et trist fjes, et leende fjes, et sjokkert fjes og et sint fjes, men alt dette vil altså tas med i 

opptellingen av “liker”. 

 

Det første jeg så på var om det fantes noen sammenheng med at posten fokuserte på partiets 

politikk og hvor mange liker den fikk. Dette aspektet inngår under informasjonsfunksjonen. 

Og her var det en tydelig forskjell. Poster som fokuserte på partiets politikk hadde en mye 

høyere gjennomsnittlig antall liker enn ved motsatt tilfelle. 

 

 

Har posten fokus på 

MDGs politikk? 

 Antall 

poster 

Gjennomsnitlig antall 

likerklikk 

Std.avvik 

Ja 104 703,7885 829,05804 

Nei 105 201,5238 560,20331 

Tabell 17: Tabell som viser antall likerklikk og om posten har fokus på MDGs politikk 

 

Som vi ser i tabell 17 hadde de postene som hadde fokus på MDGs politikk et mye høyere 

gjennomsnittlig antall liker enn de postene som ikke hadde det. Gjennomsnittlig antall liker på 

poster som fokuserer på MDGs faktiske politikk var 703 likerklikk, mens gjennomsnittlig 

antall liker på poster uten fokus på MDGs politikk var langt lavere, med kun 201 likerklikk. 

Dette, at MDGs poster om egen politikk var populære, hadde jeg forventet, siden man kan 

anta at MDGs følgere på Facebook, kanskje er spesielt interessert i miljøspørsmål. Et 

overraskende funn var derfor at om man ser på Facebook som enkeltkanal, så får man et 

motsatt resultat.  

 

Da viser min forskning at poster som fokuserer på MDGs politikk på Facebook blir noe 

mindre likt enn poster som har andre fokus. Grunnen til denne forskjellen er nok at MDG 

fokuserte på egen politikk i større grad på Facebook, som er den største kanalen, og at poster 

med dette temaet derfor nok ble mer likt enn andre temaer. Dette er interessant, fordi det kan 

tyde på at MDG sitt fokus på egen politikk på Facebook, ikke er like populær som andre 
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tema, som for eksempel kritikk mot regjeringen eller lignende. Dette tydeliggjøres videre i 

tabell 18: 

 

 

Har Facebook- 

posten fokus på 

MDGs politikk? 

 Gjennomsnittlig antall liker Antall poster 

Ja 1240 54 

Nei 1518 11 

Tabell 18: Tabell som viser sammenheng mellom antall likerklikk og fokus på MDGs politikk på Facebook 

Et annet viktig funn jeg gjorde meg var forskjellen på postene som hadde elementer av enten 

lyd, bilde eller lyd og de postene som ikke hadde det. Også her var det store forskjeller på 

antallet likerklikk. Som jeg redegjorde for i forrige kapittel, inngikk denne type poster under 

markedsføringsfunksjonen, og en post som inneholdt enten egenprodusert bildeplakat, video 

eller lyd ble ansett for å inneha en høy grad av markedsføringsfunksjon. I den påfølgende 

tabellen vil man derfor kunne se forskjellen på antall liker postene som hadde bildeplakat, 

video eller lyd sammenlignet med de som ikke hadde det. 

 

 

 

Inneholder posten en form 

for markedsføring, som 

lyd, bilde eller video? 

 Antall 

poster 

Gjennomsnitt antall 

likerklikk 

Std.avvik 

Ja 82 841,1463 790, 46316 

Nei 130 196,8692 594, 39706 

Tabell 19: Tabell som viser sammenheng mellom antall likerklikk og om posten var en form for markedsføring 

 

Som tabell 19 viser hadde postene med en høy grad av markedsføringsfunksjon et langt 

høyere gjennomsnittlig antall likerklikk enn de som ikke inneholdt egenproduserte bilder, 

video eller lyd. De postene som ikke hadde noe av dem, hadde i gjennomsnitt 196 likerklikk, 

mens de som hadde minst en av dem hadde et gjennomsnitt på 841.  

 

Også her må det anerkjennes at kanalen der MDG markedsfører mest i er den største kanalen 

(Facebook), og naturlig nok derfor blir poster som markedsfører generelt sett mer likt enn 

andre typer poster, som er overrepresentert på andre kanaler (Twitter).  
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Et annet interessant funn jeg gjorde er at poster med en bildeplakat ble mer likt enn poster 

med filmer. Selv om begge ble kodet til å ha inneha en markedsføringsfunksjon, ble postene 

med bildeplakater mye hyppigere likt, som tabellen under viser. 

 

 

Hva slags form for 

markedsføring på 

Facebook? 

Type markedsføring Antall liker 

Film 1060 

Bilde 1406 

Tabell 20: Tabell som viser forskjellen på antall liker og type markedsføring 

Tabell 20 viser at Facebook-poster med bildeplakater ble mer likt enn Facebook-poster 

bestående av filminnhold. 

 

Jeg så også på kritikkfunksjonen, noe som også viste en forskjell på likerklikkingen. Der så 

man at poster som kritiserte enten politiske motstandere, medieaktører eller andre hadde et 

høyere antall liker enn de som ikke kritiserte. 

 

 

Inneholder posten en 

form for kritikk, enten av 

medier, politikere eller 

samfunnsaktører? 

 Antall Gj.snitt antall 

likerklikk 

Std.avvik 

Nei 155 386,9419 653,58570 

Ja 57 606,8596 937,89145 

Tabell 21: Tabell som viser sammenheng mellom antall likerklikk og kritikkfunksjonen 

Som tabell 21 viser, ser man at gjennomsnittet antall likerklikk på poster som kritiserer er 

høyere enn poster som ikke gjør det, noe som kan tyde på at følgerne anerkjenner og er enige 

i kritikken.  

 

Det viser seg også at følgerne gjør som de blir bedt om på de postene der MDG ber sine 

følgere om å like og dele posten. 

 

 

Oppfordrer posten 

følgere til å like og/eller 

dele posten? 

 Antall Gjennomsnitt Std.avvik 

Ja 33 1418,2424 924,74777 

Nei 179 266,8436 544,41172 

Tabell 22: Tabell som viser sammenheng mellom antall likerklikk og om posten oppfordrer følgere til å like og 

dele posten 
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Tabell 22 viser at postene som oppfordrer følgere til å enten like og/eller dele posten har et 

gjennomsnittlig antall liker på 1418 likerklikk, mens det i motsatt tilfelle kun er på 266. Dette 

gjaldt for alle tre kanalene generelt, men man så også forskjeller for kun Facebooks tilfelle 

også. Der ble postene som oppfordret følgere til å like og dele likt i gjennomsnitt 1456 

ganger, mens postene som ikke oppfordret følgere til å like og dele ble likt i gjennomsnitt 

1122 ganger. Det er ikke en like stor forskjell som når man tar resultatet fra alle dataene, men 

det viser likevel at å forsøke å mobilisere for å få flere likerklikk og delinger, kan fungere. 

 

Som nevnt vil jeg nå gjøre en mer kvalitativ tilnærming til spørsmålene, og vise de fem 

postene som oppnådde flest antall likerklikk i løpet av de to ukene dataene ble samlet inn. Jeg 

vil med dette undersøke om det er noen fellestrekk mellom de postene som ble mest likt, eller 

om dette er mer tilfeldig. Denne delen av oppgaven gir dessuten eksempler på hvordan dataen 

ble kodet. En logisk følge av at Facebook er den største kanalen med flest følgere, er det også 

kanalen som engasjerte mest. De fem mest likte postene, er derfor alle fra Facebook. Jeg vil 

nå presentere de fem mest likte postene, og disse vil sammen med de fem mest kommenterte 

og de fem mest delte postene danne grunnlaget for den kvalitative analysen i slutten av 

kapittelet. 

 

Figur 12: Skjermdump av enhet nummer 23 – post med 3900 likerklikk 

 



64 

 

Posten som oppnådde flest likerklikk var enhet nummer 23. Budskapet til posten er enkelt - 

MDG vil ha FRP ut av regjering. De ber også følgerne om å like og dele posten. 

 

Figur 13: Skjermdump av enhet nummer 65 – post med 3800 likerklikk 

 

Den neste posten med mange likerklikk var enhet nummer 65. Med 3800 likerklikk fikk den 

nest flest likerklikk i perioden, og som man kan se handler den om “10 gode grunner til å 

stemme på MDG”. Her går de gjennom en liste med poenger over hvorfor man bør stemme på 

partiet, og i videoen kritiserer de både FRP og samfunnsaktører. I kodingen ble denne posten 

kodet til å inneha flere av funksjonene, men jeg anser den som først og fremst å være 

mobiliserende, siden den både oppgir “gode grunner til å stemme MDG”, og avsluttes med en 

oppfordring til følgere om å like og dele innholdet.  De ti grunnene er at de (1) ofrer ikke 

miljøet, (2) de vil kaste Fremskrittspartiet ut av Regjeringen, (3) de vil fase ut oljeletingen, (4) 

de vil skape 10.000 nye jobber, (5) oljefondet skal bli kull- og oljefritt, (6) de vil kutte priser 

på kollektivtransport, (7) de vil flytte penger fra oljesubsidier til grønn innovasjon og 

næringsliv, (8) de vil få ned forskjellene mellom fattig og rik, (9) de vil ta bedre vare på dyr 

og (10) gjøre at Norge tar med ansvar i verden. 
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Figur 14: Skjermdump av enhet nummer 93 – post med 3600 likerklikk 

 

Posten med tredje flest antall likerklikk var post nummer 93 med 3600 likerklikk. Denne 

posten har et konkret politisk budskap, og handler om at MDG vil gjøre det lettere å reparere 

mobiltelefoner, slik at færre mobiltelefoner kastes. Det vises til en artikkel i Nettavisen, med 

intervjuer av partimedlemmer og skryt fra Forbrukerrådet. Også denne posten oppfordrer 

følgerne til å like, dele og å stemme grønt.  
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Figur 15: Skjermdump av enhet nummer 79 – post med 3300 likerklikk 

 

Posten med fjerde flest likerklikk var enhet nummer 79, som består av en tegneseriestripe 

utviklet av Nemolom Illustrasjon. Tegneseriestripen viser til skepsisen til tidligere 

industriutviklinger, og hvordan MDG møter den samme skepsisen når de nå snakker om å 

avvikle oljen. I den vedlagte teksten skriver de at det med MDG går kun en vei, nemlig 

fremover. Også i denne posten ber MDG sine følgere om å like og dele posten. 
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Figur 16: Skjermdump av enhet nummer 111 – post med 2900 likerklikk 

 

Posten med femte flest likerklikk i sosiale medier, fikk 2900 likerklikk (samme som enhet 

nummer 55, som jeg snakket om i kritikkapittelet). Denne posten er hovedsakelig deling av et 

intervju med Lisa Tønne og Sigrid Bonde Tusvik gjort av Dagsavisen. I intervjuet har Tusvik 

blant annet sagt at hun skal stemme Miljøpartiet De Grønne, fordi hun mener dette er best for 

sine egne barn. Sitatet er lagt ved delingen av intervjuet på MDGs Facebook-vegg. 

4.2.2 Kommentarer 

En annen form for engasjement på sosiale medier er kommentarfeltet, og hvordan følgere 

benytter denne muligheten. Min forskning viste at det var enorme forskjeller i bruken av de 

tre kommentarfeltene på Twitter, Instagram og Facebook.  

 

 

Antall 

kommentarer 

 Antall 

poster 

Gjennomsnittlig 

antall kommentarer 

Standardavvik 

Facebook 65 121 134, 53 

Twitter 121 1,5 2,2 

Instagram 25 9,6 3,4 

Tabell 23: Tabell som viser antall gjennomsnittlig antall kommentarer i de forskjellige kanalene 
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Gjennomsnittlig antall kommentarer på en Twitterpost var kun 1,5 kommentarer, mens man 

på Instagram så et tilsvarende tall på 9,6 kommentarer. På Facebook var dette nok en gang 

mangedoblet med et gjennomsnitt på 121 kommentarer. Dette viser at Facebook kan ha vært 

den foretrukne kanalen for følgere å gi tilbakemeldinger til partiet, og ikke minst den 

foretrukne kanalen for MDG å kommunisere i, som vi så i kommunikasjonskapittelet 

tidligere. Når jeg nå skal vise de postene som har fått flest kommentarer, er det viktig å huske 

på at alle disse er fra MDGs Facebookside, som jeg tidligere har forklart er den største 

kanalen partiet er tilstede på.  

 

Den posten med definitivt flest kommentarer var enhet nummer 65, som jeg viste i 

delkapittelet om likerklikk, der det ramses opp grunner til at en bør stemme på MDG i valget 

2017. Den fikk 990 kommentarer, og med det over dobbelt så mye som den posten med nest 

flest kommentarer, som var enhet nummer 76. 

 

 

Figur 17: Skjermdump av enhet 76 – musikkvideo laget av politikere og musikere tilknyttet MDG 
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Enhet nummer 76 skilte seg ut på flere måter, blant annet fordi det var en av de få postene 

som ble kodet til å inneholde lydelementer, da den lenker til en sang på Spotify. Sangen i seg 

selv blir dessuten fremført i posten i en musikkvideo der MDG-representanter og involverte 

musikere lærer følgere om hva MDGs ståsted er på andre temaer enn miljø.   

 

 

Figur 18: Skjermdump av enhet nummer 92 – post med 271 kommentarer 

 

Posten med tredje flest antall kommentarer, var enhet nummer 92, som handler om 

oljebransjen. MDG og Lan Marie Nguyen Berg sier i den vedlagte videoen at det er på tide å 

begynne på nytt og ikke fortsette å stole på oljen i fremtiden. Posten fikk 271 kommentarer, 

og inneholdt også frasen “lik og del”. 

 

Posten med fjerde mest kommentarer var enhet nummer 23, som er den posten som vi husker 

fra forrige delkapittel var den med mest likerklikk av alle. Den kritiserer FRP, og sier at MDG 

aldri vil støtte FRP i regjering. 
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Figur 19: Skjermdump av enhet nummer 128 – post med 247 kommentarer 

Posten med femte flest kommentarer var enhet nummer 128. Den fikk 247 kommentarer, og 

ble kodet til å være en mobiliserende post som skal forsøke å sanke stemmer til partiet. Den 

ble også kodet til å være kritisk mot både høyre- og venstresiden, ved å si at man kaster bort 

stemmen sin ved å stemme på et slikt “grått” parti. Budskapet blir også fremført i en video, 

som ble kodet til å være en form for markedsføringsvideo. 

4.2.3 Delinger 

Den siste formen for engasjement jeg har målt i denne studien er antall delinger. Her må det 

nok en gang minnes om at Instagram ikke har blitt målt, da kanalen ikke har denne 

funksjonen, iallefall ikke som er målbart i appen. Studien viser at man så at poster på 

Facebook ble delt mer enn poster på Twitter, noe som ikke kan sies å være overraskende den 

tid Facebook er den soleklart største kanalen. MDG har som tidligere nevnt 63 000 følgere på 

Facebook, og 14 000 følgere på Twitter 

. 

Det mest interessante funnet her er likevel at poster på Twitter blir delt av følgere mye 

hyppigere enn de blir kommentert.  



71 

 

 

 

Antall delinger 

 Antall poster Gjennomsnittlig antall delinger Std.avvik 

Facebook 65 149,5077 134,00514 

Twitter 122 7,2951 0,71730 

Tabell 24: Tabell som viser antall gjennomsnittlig antall delinger på Facebook og Twitter 

Som tabell 24 viser, ser man at postene på Facebook har et gjennomsnittlig delingsantall på 

Facebook på 149. Som vi husker fra forrige delkapittel ble en Twitterpost kommentert i snitt 

1,5 ganger, mens en Twitterpost blir delt mer enn 4 ganger så mye. 

 

Når det gjelder hva slags type poster som blir delt, så gjenspeiles resultatet herfra hvordan 

resultatet er fra Facebook og Twitter. Som vi husker, så brukes for eksempel Facebook oftere 

til å snakke om MDGs politikk, og da viser resultatet fra studien at poster som omhandler 

MDGs politikk deles oftere. Dette er gjennomgående for alle funksjonene, og derfor er det 

vanskelig å analysere denne funksjonen på bakgrunn av datagrunnlaget. Jeg vil derfor gå rett 

over til å kvalitativt undersøke de postene som ble delt flest ganger for å se etter fellestrekk 

mellom disse. 

 

Posten som ble delt flest ganger har jeg allerede vist frem i delen om kommentarer. Enhet 

nummer 76 ble delt 780 ganger, og ble med det den mest delte posten i MDGs valgkamp. 

Som vi husker handlet posten om hva MDG mener om andre ting enn miljø, og den ble derfor 

kodet til å handle om andre ting enn miljøspørsmål, og dessuten kodet til å ha 

markedsføringsfunksjonen.  

 

Også den med nest flest delinger har jeg vist frem tidligere, nemlig enhet nummer 65, som jeg 

sa i forrige delkapittel var den med flest kommentarer. Posten ramser opp det partiet kaller 

“gode grunner for å stemme på partiet”. Denne posten var blant de postene som skapte mest 

engasjement på alle tre måtene man kan skape engasjement på. 
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Figur 20: Skjermdump av enhet nummer 154 – post med 373 delinger 

 

Den posten med tredje flest delinger handler om den fransk-norske advokaten Eva Jolys 

oppfordring til nordmenn om å stemme på MDG, og slik er den kodet til å være 

mobiliserende. Temaet er norsk natur og olje, og posten er med det kodet til å handle om 

miljøspørsmål. 

 

Posten med fjerde flest delinger, var enhet nummer 80, med 363 delinger. Posten viser til en 

lederartikkel fra Aftenposten, der MDG kommer godt ut. 
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Figur 21: Skjermdump av enhet nummer 80 – post med 363 delinger 

 

Posten viser altså til en lederartikkel fra Aftenposten, og handler om innovasjons- og 

grunderpolitikken til partiet. Den ble derfor kodet til å ikke handle om miljøspørsmål, men om 

andre aspekter ved partiets politikk. Posten ble også kodet til å være mobiliserende, siden den 

oppfordrer følgere til å dele posten. 

 

Jeg ønsker også å nevne én Twitter-post som også ble delt veldig mange ganger, nemlig enhet 

nummer 210 - der MDG kritiserer FRPs Christian Tybring-Gjeddes kommentar og bilde av 

APs valgbod på Karl Johans gate i valgkampen. Denne posten ble delt klart flest ganger av 

alle Twitter-meldingene, og også den Twitter-meldingen som fikk flest likerklikk. 

 

4.2.4 Kvalitativ analyse av de mest engasjerende postene 

Som nevnt vil jeg nå undersøke de postene som engasjerte mest med en mer kvalitativ 

tilnærming. Vi har allerede sett at det er flere ting som skiller seg ut for at postene generelt 

sett blir mer likt, delt og kommentert, som for eksempel ved å kritisere, ved å handle om 

andre temaer enn miljøsaken og ved å be følgerne like og dele innholdet. I denne delen av 



74 

 

oppgaven vil jeg nå gå mer kvalitativt inn på spørsmålet om hva som engasjerer for å øke 

forståelsen rundt de mest likte, delte og kommenterte postene. Denne analysen vil derfor være 

bygget på de postene jeg har gått gjennom og vist frem på de siste sidene, for å undersøke om 

de postene med størst engasjement har noe til felles, eller om det er mer tilfeldig. 

 

I alt var det 10 poster som totalt var de fem mest likte,  de fem mest delte og fem mest 

kommenterte postene i datasamlingen. Med andre ord var det enkelte poster som gikk igjen i 

dette utvalget, noe som viser at det er en sammenheng mellom antall likerklikk, delinger og 

kommentarer. Dette viser at dersom en post blir mye likt, er det stor sjanse for at den også blir 

mye delt og kommentert. 

 

En umiddelbar og synlig likhet mellom mange av postene, er at de oppfordrer følgerne til å 

like og dele posten. Av de 65 postene på Facebook var det henholdsvis 33 og 32 som ikke ba 

følgerne om å like og dele, og som ba følgerne om å like og dele, altså ganske nøyaktig 

halvparten av postene. Av de 10 postene som undersøkes enda nærmere i denne delen av 

analysen, var hele 8 av dem av den type poster som ber følgerne om å like og dele. Dette 

stemmer godt overens med resultatet fra den kvantitative innholdsanalysen, og bekrefter at det 

fungerer å be følgerne om å like og dele en post.  

 

En annen likhet som man finner i en kvalitativ tilnærming er hvordan MDG forteller om seg 

selv, og hvilke narrativer de forteller. I åtte av de ti postene, så forklarer partiet hvordan de vil 

forandre etablerte fenomener i Norge: 

- I enhet 23 vil de kaste Fremskrittspartiet ut av Regjeringen 

- I enhet 65 ramser de opp flere slike “forandringer”, som for eksempel å gjøre 

Oljefondet olje- og gassfritt og skape 10 000 grønne jobber 

- I enhet 93 vil de gjøre det enklere for nordmenn å fikse mobilen sin 

- I enhet 79 vil de avskaffe oljen 

- I enhet 76 vil de gjøre flere forandringer, som å få FRP ut av regjering, 

avkriminalisere ruspolitikken og mer 

- I enhet 92 vil de avskaffe oljen 

- I enhet 128 vil de sparke i gang en grønn revolusjon 

- I enhet 154 vil de ha en ny klimapolitikk 
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Den kvalitative tilnærmingen til dataen kan med andre ord tyde på at postene der MDG 

fremstiller seg selv som et progressivt parti som ønsker å forandre etablerte politiske 

tilstander i Norge slår an blant følgerne på sosiale medier, og at denne type poster blir mer 

likt, delt og kommentert.  

 

Den kvalitative studien viser også tydeligere hvordan MDG snakker om seg selv som parti. 

“Grønn revolusjon”, “tenker nytt”, “gi oss superkrefter” er noen av formuleringene partiet 

bruker om seg selv i disse postene. Dette viser både at MDG er opptatt av å fremstille seg selv 

som et nytenkende parti i et hav av “grå partier”, som de ofte selv kaller sine politiske 

motstandere, men også at denne fremstillingen appellerer til følgerne. Ordbruken i disse 

postene er preget av mange følelsesmessige argumenter som for eksempel  “å ikke stemme 

MDG er å stemme for å dø” fra sangen i enhet 76, men støttes også av logiske argumenter, 

som når Lan-Marie Nguyen sier at ni av ti nordmenn allerede jobber utenfor oljen, og at det 

derfor er mulig med et Norge uten oljearbeidsplasser.  

 

Den kvantitative delen av studien viste at bilder ble generelt sett mer likt enn filmer. Den 

kvalitative analysen tyder dog på at filmer har stor sjanse til å bli mer likt, delt og 

kommentert. Av de 10 postene som ble mest likt, delt og kommentert, var fem av disse filmer, 

mens kun to av dem var bilder. Dette resultatet kan tyde på at selv om bildeplakater 

engasjerer mer enn filmer generelt sett, så er det filmer som oppnår det største engasjementet, 

og at filmer har større sjans for spredning og å gå viralt. 

 

Den kvalitative analysen viser at MDG har et tydelig tema i vidoene de poster på Facebook. 

Videoene er preget av rask klipping og fargerike tekstplakater der budskapet fremføres, enten 

uten tale bak eller med fortellerens stemme akkompanert med tekstplakaten. Disse fargerike 

filmene kan nok være appellerende til publikum, men samtidig må jeg minne om at 

bildeplakater ble generelt sett mer likt, til tross for at fem av de ti mest engasjerende postene 

var filmer.  

 

Den kvalitative undersøkelsen av de mest engasjerende postene tydeliggjør også hvordan 

MDG snakker om sine motstandere. I post 76 blir det å stemme på noe annet enn MDG kalt 

“å stemme for å dø”. I post 79 sammenlignes de som er kritiske til MDGs oljepolitikk med de 

som tidligere var skeptiske til bronse i forkant av bronsealderen, og de som var skeptisk til 
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dampmaskinen i forkant av industrialiseringen. I post 92 beskrives den norske regjeringen 

som ansvarsløs, og Norge har ifølge MDG ikke tid til en regjering som ikke tar ansvar. I post 

128 sier MDG at en stemme på et annet, “grått” parti er bortkastet. I post 154 sier MDG at 

politkerne henger etter, og at de ikke tar innover seg at folket vil ha en ny politikk.  

Dette viser at MDG møter sine politiske motstandere med å beskrive dem som ansvarsløse, 

“grå” og bakstreverske, og at å stemme på slike partier både er bortkastet, og dessuten å 

“stemme for å dø”.  

 

Disse ti mest engasjerende postene er saker som er viktige for MDG og de viser historien 

partiet forsøker å fortelle om seg selv. De er et parti som ønsker forandring, de ønsker å kaste 

Fremskrittspartiet ut av Regjeringen, de vil flytte norske oljepenger inn i grønn utvikling og 

næring, og de vil gjøre livet til nordmenn enklere ved å for eksempel gjøre det billigere å ta 

kollektivtransport og fikse mobiler. Det kan tenkes at de sistnevnte type postene engasjerer 

nettopp fordi postene angår vanlige mennesker, som ønsker billigere kollektivtransport og 

billigere gjenbruksmuligheter. Samtidig ser vi også at storpolitiske saker engasjerer, som for 

eksempel saker som handler om oljespørsmål og om Norge skal avskaffe oljenæringen, som 

kan tenkes å engasjere fordi mange av MDGs følgere mener at Norge bør ta større 

internasjonal miljøansvar, og avskaffe oljenæringen.  

 

4.3 Eierskap til miljøsaken 

I hvor stor grad handler MDGs valgkamp på sosiale medier om miljøsaken? 

 

I dette delkapittelet ser jeg på den tredje problemstillingen, som undersøker hvordan partiet 

tok eierskap til miljøsaken. Et enkelt spørsmål ble derfor stilt til enhetene, og det var om 

posten handlet om miljøsaken eller ikke. Utfallet herfra viste at omtrent halvparten av partiets 

poster i løpet av valgkampen kan tolkes til å handle om miljøsaken. 108 poster handlet om 

miljøsaken og 103 poster handlet ikke om miljøsaken. 
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Handler posten om 

miljøsaken? 

Kanal Ja Nei Total 

Facebook 44 21 65 

Twitter 49 72 121 

Instagram 15 10 25 

Total 108 103 211 

Tabell 25: Tabell som viser antall poster som handler om miljøsaken i forskjellige kanaler 

 

Som tabell 25 viser ser man at det på Facebook og Instagram er en overvekt av postene som 

handler om miljøsaken, mens man på Twitter tydeligvis er mer åpne for å fokusere på andre 

temaer. 

 

Noe jeg ønsket å belyse gjennom denne studien, er hvilke funksjoner som knyttes til 

miljøsaken, altså på hvilke måter MDG tar eierskap til miljøsaken.   

 

 

Handler posten om 

miljøsaken? 

 Kritisk Ikke kritisk Total 

Ja 43 65 108 

Nei 14 89 121 

Total 57 154 211 

Tabell 26: Tabell som viser antall poster som handler om miljøsaken i forskjellige kanaler 

 

Tabell 26 viser at det er en sammenheng mellom kritikkfunksjonen og eierskap til miljøsaken. 

Av de 57 postene som ble kodet til å være kritiske mot politikere, media eller 

samfunnsaktører, så handlet 43 av disse om miljøsaken. Dette tilsvarer 75 prosent, og kan 

tyde på at MDG forsøker å ta eierskap til miljøsaken blant annet gjennom å kritisere andres 

syn på miljøsaken.  

 

Studien viser også at poster som handler om miljøsaken engasjerer mer enn de som ikke gjør 

det: 
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Handler posten om 

miljøsaken? 

 Gj.snittlig 

antall liker 

Gj.snittlig antall 

kommentarer 

Gj.snittlig antall 

delinger 

Ja 559 54 74 

Nei 331 24 39 

Tabell 27: Tabell som viser antall likerklikk, kommentarer og delinger en post som handler om miljøsaken får 

sammenlignet med ikke-miljø-sak 

 

Som tabell 27 viser er gjennomsnittet for antall likerklikk, kommentarer og delinger vesentlig 

høyere for postene som handler om miljøsaken enn de som ikke gjør det. Dette kan tyde på at 

MDG faktisk har fått det eierskapet de søker til miljøsaken, da postene som handler om 

nettopp dette temaet er vesentlig mer populære enn postene som ikke gjør det. 
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5 Diskusjon og konklusjon 

Der det forrige kapittelet ga svar på hva og hvordan MDG brukte sosiale medier i 

valgkampen, vil dette kapittelet diskutere hvorfor funnene er som de er. Det vil med andre ord 

være kapittelet der teorien fra tidligere i oppgaven trekkes opp mot resultatet fra 

analysekapittelet. Også her vil kapittelet deles inn i de ulike problemstillingene, som da vil 

bruke resultatet fra forrige kapittel og teorier fra teorikapittelet som grunnlag for diskusjonen. 

I 5.1 vil jeg diskutere hver og en av de ulike funksjonene sosiale medier har i politisk 

kommunikasjon, og trekke dem til forskjellige deler av teorikapittelet, og diskutere 

teorikapittelet opp mot mine funn. I 5.2 vil jeg diskutere engasjement, og diskutere dette opp 

mot hva som tradisjonelt engasjerer i sosiale medier. I 5.3 vil jeg diskutere MDGs eierskap til 

miljøsaken, og hvordan min studie undersøker om partiet er et blokkuavhengig parti, og 

hvordan resultatet fra min analyse kan hjelpe å forstå MDGs partimål for valgkampen, da 

spesielt med tanke på hvem de kritiserer. I 5.4 vil jeg diskutere studiens begrensninger, og i 

5.5 vil jeg foreslå hvordan studien kan legge til rette for fremtidig forskning på feltet. I 5.6 vil 

oppgaven konkluderes og resultatet gjennomgås. 

5.1 Funksjoner 

Hvilke av de seks funksjonene blir fokusert på i de forskjellige sosiale mediene? 

Den overnevnte problemstillingen ble besvart i forrige kapittel gjennom å se på hvilke av de 

forskjellige egenskapene en post i sosiale medier må inneha for å oppfylle funksjonen som 

undersøkes. Funnene var mange, og flere kan nok knyttes til mange deler av den teoretiske 

konteksten. Jeg vil derfor hovedsakelig fokusere på de viktigste forskjellene mellom de 

sosiale mediene, og med det nedprioritere enkelte av funnene i diskusjonen. 

5.1.1 Informere 

Det første funnet jeg vil diskutere er knyttet til informasjonsfunksjonen, og det er at MDG har 

et mye større fokus på egen politikk på Facebook og Instagram enn på Twitter, og på den 

måten bruker Facebook mer til å informere om partiets egne standpunkter. Det totale 

resultatet fra hele datagrunnlaget, var som jeg viste i 4.1.1 at 104 poster ble kodet til å ha 

fokus på MDGs politikk, mens 105 poster ble kodet til å ha fokus på andre temaer er i og for 

seg ikke særlig interessant, og viser kun at MDG overordnet fokuserte like mye på andre 
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temaer som på egen politikk. Det interessante er at av de 105 som fokuserte på andre temaer 

enn MDGs egen politikk, så var 86 av dem fra Twitter. Dette viser en tydelig forskjell mellom 

MDGs bruk av de sosiale mediene. Resultatet minner delvis om, og skiller seg fra, Larssons 

studie av norske partilederes bruk av Facebook under valgkampen i 2013, da han fant ut at 

rapportering fra valgkampen og informering var de vanligste funksjonene på partiledernes 

Facebooksider (Larsson 2014, s 468). Selv om man i stor grad ser at MDG bruker Facebook 

til å informere følgerne om MDGs egen politikk, så ser man ikke det Larsson fant ut i sitt 

studie knyttet til rapportering fra valgkampen. Dette var overraskende, fordi det i Larssons 

studie var den nest vanligste funksjonen (Larsson 2015). Likevel, min studie bekrefter at 

MDG brukte Facebook i stor grad til å informere om egen politikk, og legger i tillegg til at 

Twitter ble benyttet til andre formål og funksjoner, noe Larssons studie ikke gikk inn på. Her 

er det viktig å minne om at Larssons koding av hva som er en “valgkamprapport”, kan skille 

seg fra hvordan jeg har kodet dataen.   

 

Studien viser at MDGs bruk av Facebook til en viss grad lar seg sammenligne med 

partipressen og partikontrollerte medier, som nå er ordninger som er avskaffet i Norge 

(Bastiansen 2015, s. 164). Ved å bruke sosiale medier til å informere om egen politikk, 

unngår man de kritiske spørsmålene som journalister og andre samfunnsaktører ønsker å 

stille, samtidig som man kan gi borgere i et demokrati informasjonen de har krav på (Karlsen 

2015, s. 101, Aalberg m.fl 2015, s. 26). Dette ser man en tydelig link til på Facebook, som 

med det fungerer som en slags “partikontrollert oppslagstavle”, der MDG i hovedsak snakker 

om egen politikk. 

 

Jeg ble også overrasket over funn om manglende henvisninger til egne nettsider. Kun 8 av 

enhetene gjorde dette, og samtlige av disse skjedde på Twitter, noe som er overraskende, da 

jeg hadde forventet at man til stadighet ville komme til å lenke til egne nettsider for å 

informere om sine politiske standpunkt i detalj.  

 

Som jeg redegjorde for i teorikapittelet, har mange av definisjonene av demokratier til felles 

at borgerne har krav på en viss mengde informasjon og kunnskap (Aalberg m.fl 2015, s. 26), 

og mange har håpet at internett og sosiale medier skal gjøre dette enklere for borgerne. I 

tillegg sier tilhengere av revolusjonstesen at internett og sosiale medier dessuten skal gjøre det 

enklere for små partier å nå ut med sine budskap (Lilleker m.fl 2011, s. 197). Studien min 
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viser at MDG ser at folk har et informasjonsbehov, og at de drar fordel av Lillekers påstand 

om at et lite parti kan med fordel bruke sosiale medier, i større grad på Facebook enn på 

Twitter. Kalsnes og Larsson (2015, s. 224) hevder at folk følger politikere på Facebook for å 

få informasjon, og ikke for å diskutere med dem, og studien viser at MDG bruker 

hovedsakelig Facebook for å informere.  

 

5.1.2 Kommunisere 

Når det kommer til kommunikasjonsfunksjonen, så man at MDG ikke oppfordret følgere til å 

kommentere egne meninger eller ta del i debatten i særlig grad på noen av kanalene. Vi så at 

partiet i 18 tilfeller svarte andre brukere på sosiale medier direkte i posten, og at alle disse 18 

var fra Twitter. 

 

Det mest interessante funnet i denne delen av studien er at partiet i samtlige tilfeller var 

deltakende i kommentarfeltet på Facebook, mens man så nærmest ingenting av dette i de 

andre kanalene. Her vil jeg trekke noen paralleller til innovasjonstesen og normaliseringstesen 

jeg snakket om i teorikapittelet. Som jeg forklarte da, er dette to forskjellige teorier om 

hvordan internett og sosiale medier har påvirket forholdet mellom velgere og politikere. 

Revolusjonstesen forklarer blant annet at avstanden fra parti til velger blir kortere, mens 

normaliseringstesen på sin side hevder at de nye kanalene bare fortsetter å bygge på de 

allerede eksisterende maktforholdene mellom parti og velger, og også mellom store og små 

partier, og at politikken er som før (Kalsnes & Larsson, s.222). Min studie viser at teoriene 

kan betraktes å gjelde forskjellig for de undersøkte kanalene jeg har sett på. På den ene siden 

ser man at MDG er til stede i samtlige kommentarfelt på Facebook, og med det muliggjør det 

for velgere å komme i kontakt med partiet direkte. Dette utfordrer på et vis Aalberg m.fl. sin 

konklusjon (2015, s. 33) om at “det er lett å komme til orde, men vanskelig å bli hørt”, rett og 

slett fordi partiet virker å lytte til følgerne sine på Facebook. Sånn sett vil partiets bruk av 

Facebook til noen grad støtte innovasjonstesen, da det virker som det er fullt mulig for følgere 

å bli hørt på partiets Facebook-side.  

 

Resultatet fra Twitter og Instagram er derimot noe helt annet. Som vist i analysekapittelet er 

partiet tilstede i kun 2 av 122 kommentarfelt på Twitter, og i 6 av 25 kommentarfelt på 

Instagram. Selv om det må anerkjennes at partiet riktignok svarer brukere av sosiale medier i 
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18 tilfeller på Twitter som en retweet, virker partiet vanskeligere å oppnå en dialog med på 

denne kanalen. Resultatet fra disse to kanalene virker derfor å helle mot å støtte 

normaliseringstesen, altså at forholdet mellom parti og velger er uforandret for akkurat disse 

kanalene, og at Twitter og Instagram med det fungerer nærmest som nok en kanal der det å få 

ut stoff og innhold til mottakere er det viktigste, mens dialogen med velgerne er nedprioritert. 

Mine funn utfordrer tidligere forskning på dette feltet, som har tydet på at Facebook 

foretrekkes til markedsføring, mens Twitter brukes til dialog med velgere (Enli og Skogerbø 

2013, s. 757). Mine funn viser at Facebook riktignok foretrekkes til markedsføring, men man 

ser mindre dialog med velgere på Twitter enn hva Enli og Skogerbøs funn tilsier.   

 

Lilleker og Vedel (2013) mener det er tre måter internett styrker demokratiet på. Når det 

gjelder den første måten, sier de at folk nå kan bli mer engasjert i og informert om politikk. 

Jeg mener min studie viser at Facebook er mer informerende og engasjerende, sammenlignet 

med Twitter. Den andre grunnen er at politikere kan involvere velgere i kampanjen, og at 

dette ikke vil koste dem mye. Også her mener jeg man ser forskjeller på de aktuelle kanalene i 

studien - der velgerne virker å bli mer involvert på Facebook enn på Twitter. Den tredje 

grunnen Lilleker og Vedel peker på, er at Internett gir vanlige folk en plattform å delta i 

debatten på. Selv om dette poenget ikke kan kobles direkte til min studie, kan jeg trekke frem 

at man så at Facebook-postene i studien ble kommentert mye hyppigere enn på de andre 

kanalene, og at dette også kan tyde på at Facebook er en bedre egnet plattform for vanlige 

folk å delta i debatten på, som Lilleker og Vedel hevder en den tredje måten internett styrker 

demokratiet på. 

 

Det kan selvsagt være flere grunner til at man finner så store forskjeller i hvordan kanalene 

blir brukt til å kommunisere med velgere. Noe vil nok skyldes det faktumet at Facebook er 

den kanalen hvor flest er aktive, og det er den kanalen hvor MDG har flest følgere, mens 

andre grunner kan være sosiale praksiser, normer og “regler” for hvordan de tre kanalene 

brukes forskjellig. For eksempel mener Karlsen (2015) at terskelen for å like eller 

kommentere noe på Facebook er lavere enn på Twitter, en teori studien min kan gi støtte til.  
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5.1.3 Markedsføre 

Markedsføringsfunksjonen ble også undersøkt i denne studien, og studien viste at 82 av de 

totalt 213 enhetene var en form for markedsføring, altså et tradisjonelt reklameprodukt som en 

film eller en bildeplakat. Av disse 82 var 51 på Facebook, mens kun 6 var fra Twitter. De 

resterende 25 var alle fra Instagram. Siden majoriteten av postene på Facebook faktisk var en 

form for markedsføring, mens det motsatte var tilfellet på Twitter, kan man si at Facebook var 

den kanalen MDG prioriterte å markedsføre på av de to største kanalene. I 53 av tilfellene, 

skjedde markedsføringen i form av en reklamefilm, mens det i 29 av tilfellene var i bildeform. 

Det skjedde også, som vi så i analysekapittelet, at en sang ble delt noen ganger, og med det 

registrert som både lyd og video. Resultatet fra denne studien viser med andre ord at MDG 

foretrakk video som markedsføringsform på samtlige kanaler. Det min studie også viser er at 

til tross for at MDG benyttet video og film som den hyppigste markedsføringsformen, var det 

bilder som generelt sett ble mest likt og oppnådde mest engasjement, noe jeg vil se på videre i 

engasjementdelen av diskusjonskapittelet. 

5.1.4 Mobilisere 

Studien har også undersøkt hvordan MDG bruker sosiale medier til å mobilisere velgere, både 

i form av å be velgerne hjelpe partiet å spre posten, gjennom å oppfordre til å “like og dele”, 

men også gjennom å undersøke hvordan partiet ba velgere om å stemme på dem.            

 

Omtrent halvparten av Facebook-postene ble kodet til å be velgerne ta del i valgkampen 

gjennom å like og dele posten, mens man ikke så slike tendenser verken på Twitter eller 

Instagram. Her minner jeg nok en gang om at Instagram ikke har den klassiske 

delingsfunksjonen.  

 

Et annet funn var at MDG benyttet Facebook og Instagram til å oppfordre følgere til å stemme 

på partiet under valget i relativt stor grad, mens man på Twitter så dette i mye mindre grad. 27 

poster på Facebook og 12 Instagram-poster, mens kun 23 av Twitter-postene gjorde dette.  

Jeg mener disse to overnevnte funnene viser to ting. For det første viser det at man på 

Facebook er i mye større grad opptatt av å involvere sine følgere i kampanjen i form av å be 

dem like og dele innholdet, enn man er i de andre kanalene. Også her vil jeg peke på Lilleker 

og Vedels tre måter internett styrker demokratiet på, der de gjør et poeng ut av at politikere 
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kan involvere velgere i kampanjen, som ved å be dem like og dele stoffet (Lilleker & Vedel 

2013, s. 3). Studien viser at MDG gjør dette i mye større grad på Facebook enn på Twitter. 

Her må det likevel anerkjennes at dette nok kan knyttes til de forskjellige normer og praksiser 

for bruken av de forskjellige kanalene (Karlsen 2015).  

 

For det andre viser studien at Twitter heller ikke i særlig stor grad brukes til å forsøke å sanke 

stemmer - rett og slett fordi de knapt ber følgere om å stemme på partiet i mer enn en femtedel 

av tilfellene, mens det på de to andre kanalene forekommer i nærmere halvparten av tilfellene.  

 

Studien viser også at det faktisk fungerer å be følgerne om å like og dele posten. På Facebook 

så vi at en post der følgerne ble oppfordret til å like og dele fikk i gjennomsnitt 1456 

likerklikk, mens en post uten en slik oppfordring ble likt i gjennomsnitt 1122 ganger, og at 

denne formen for mobilisering absolutt har en effekt. Om en i tillegg legger til de andre 

sosiale mediene, blir forskjellen enda tydeligere. Da fikk poster som oppfordret følgere til å 

like og dele 1418 likerklikk, mens de postene som ikke gjorde dette, fikk kun 266 likerklikk. 

Man kan altså si at å mobilisere følgere til å like og dele, gjorde at posten ble mer likt og delt.  

 

Den andre formen for mobilisering, altså stemmesankingen, er derimot vanskelig å måle 

effektene av. Det som man derimot vet, er at MDG kjempet lenge og hardt for å komme seg 

over sperregrensen, og at dette ikke lykkes. Jeg vil likevel være forsiktig med å si at denne 

formen for mobilisering ikke virker, da mitt studie verken kan bekrefte eller avkrefte at å be 

velgere om å stemme på partiet gjør at de faktisk gjør det. 

 

5.1.5 Mediesamspill 

Studien har også sett på hvordan MDG bruker sosiale medier til et samspill med tradisjonelle 

medier. Å få gjennomslag på medienes dagsorden er helt avgjørende for partier med tydelige 

sakseierskap (Karlsen 2015, s. 102), og man vet at sosiale medier er et verktøy for journalister 

når de skal følge den politiske situasjonen (Skogerbø og Moe 2015, Kalsnes og Larsson 

2015). Studien min har undersøkt hvordan MDG forholder seg til dette, fremfor å gjøre mer 

avanserte “agenda-settings-studier” som jeg anså som for komplekse til å inngå i en 

innholdsanalyse (Conway 2015).  
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Studien viser at partiet i 81 tilfeller viste til eksterne medier og nettsteder. Av disse er 68 fra 

Twitter, og 13 fra Facebook. Ut i fra dette resultatet kan man slå fast med en gang at 

Instagram ikke benyttes til å linke til eksterne medier. Dette kan forklares gjennom 

Instagrams grensesnitt: det er ikke mulig å lenke til saker, og eventuelle lenker er ikke 

klikkbare, med mindre de står inne på selve profilteksten (populært kalt „bio‟) på Instagram. 

 

Tallene viser også at Twitter foretrekkes til å kommunisere med og om mediene, og at 

Facebook nedprioriteres til dette formålet. Dette viser et av de viktigste funnene i studien, og 

beskrives best i samsvar med de tidligere nevnte funnene: Facebook prioriteres til 

kommunikasjon med velgere i kommentarfelt, og til å informere om MDGs politikk, mens 

Twitter brukes oftere til å kommunisere om og med medieaktører og om temaer som ikke har 

direkte med MDGs politikk å gjøre.  

 

Det finnes nok flere grunner til at de to kanalene blir brukt på forskjellig vis, med tanke på 

den “bekreftede myten” at Facebook er for folket og Twitter er for eliten (Iversen 2013, 

Enjolras 2013, s. 174). Studien tyder på at MDG har en annen tilnærming til Twitter enn 

Facebook når det kommer til samspill med mediene. Og dette har man i forskerkretser vært 

opptatt av lenge. I etterkant av Stortingsvalget 2013, sa forsker Bente Kalsnes i et intervju 

med Vox Publica at “partiene er veldig oppmerksomme på at man ikke når folk flest på 

Twitter. Der er det mest journalister, kommunikasjonsfolk, politiske aktører, organisasjoner 

og akademikere” (Iversen 2013). Også i Sverige har man sett tendenser til at politikerne 

ønsker å bruke Twitter til å nå “eliten” fremfor “hverdagstypen” som bruker Facebook 

(Larsson 2017, s.127). Dette gjenspeiles i resultatet fra min studie, gjennom at man ser at 

MDG kommuniserer om og med medier og journalister i større grad på Twitter enn på 

Facebook. Tidligere har man sett at de mest innflytelsesrike brukerne på Twitter deles inn i 

fire grupperinger, der profesjonelle journalister og politiske partier til sammen utgjør 53 

prosent av de mest innflytelsesrike brukerne (Dang-Xuan m.fl 2013). Med bakgrunn i dette er 

studiens funn tilknyttet MDGs samspill med mediene logisk – MDG ønsker å kommunisere 

med profesjonelle journalister og andre innflytelsesrike brukere på Twitter fremfor vanlige 

velgere.    

 

Dersom Kalsnes (Iversen 2013) og Enjolras m.fl (2013) har rett, er den generelle Twitter-

bruker forskjellig fra den generelle Facebook-bruker, og minner i noen grad om Katz‟ (1957) 
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definisjon av en opinionsleder: politisk interessert og interessert i valget. Studien viser at 

MDG nedprioriterer kommunikasjon med velgere på Twitter, og heller fokuserer på samspill 

med mediene, muligens for å nå frem til denne eliten som Kalsnes og Enjolras mener er til 

stede på akkurat dette mediet (Iversen 2013, Enjolras 2013), og muligens for å jakte 

medieoppmerksomheten som nisjepartier er avhengige av (Karlsen 2015, s. 102).  

 

Når det gjelder hvilke medier som kommuniseres mer og mindre med, så fant studien ut at 

NRK var kanalen det ble vist til klart flest ganger, med 38 poster. Her vil jeg nok en gang 

minne om at mange av disse knyttes til den siste debatten i valgkampen, som ble sendt på 

NRK, og at det i løpet av denne debatten ble twitret 18 meldinger som ble kodet til å handle 

om eller vise til NRK. Men som sagt, dersom man ser bort fra denne tv-debatten var NRK 

fremdeles kanalen som ble mest omtalt.  

5.1.6 Kritikk 

Den sjette funksjonen i sosiale medier som denne studien har undersøkt, er kritikkfunksjonen. 

Studien fant flere interessante funn knyttet til MDGs kritikk i sosiale medier. Studien viser at 

kritikkfunksjonen ble brukt i stor grad på samtlige av de undersøkte kanalene, men at det 

skjedde hyppigere på Facebook og Instagram enn på Twitter. På Twitter var omtrent en 

femtedel av alle postene en form for kritikk av politiske aktører, mens man så at omtrent en 

tredjedel av alle postene på Facebook var en kritikk av politiske aktører. 

 

Et interessant funn i kritikkanalysen, er at MDG virker å kritisere over det hele politiske 

spekteret, fra høyre til venstre. Analysen viser riktignok at de kritiserer FRP mest av samtlige 

spesifikke politiske aktører, men de kritiserte også “norske politikere generelt” like mange 

ganger. Deretter følger spesifikke aktører som Regjeringen, Høyre og Arbeiderpartiet. Uten å 

ha noe sammenligningsgrunnlag, vil det overraske meg om andre partier på Stortinget er så 

bred i sin kritikk av andre politiske partier. Og selv om man ser en viss helning mot 

høyresiden i norsk politikk i kritikken MDG ytrer, mener jeg dette funnet bekrefter 

blokkuavhengigheten som MDG har påberopt seg å ha. 

 

Dette funnet kan også ses i lys av Strøms tre partimål, og jeg mener at MDGs bruk av 

kritikkfunksjonen plasserer partiet i det som kalles “det politikksøkende partiet”, altså et parti 

som først og fremst forsøker å få gjennomslag for sin politikk, fremfor å være et 
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“stemmsøkende” eller “kontorsøkende” parti, som henholdsvis forsøker å bli et sterkt 

opposisjonsparti eller et regjeringsparti (Strøm 1990, s. 566). 

 

I teoridelen diskuterte jeg hvordan Strøms tre partimål kan komme konflikt med hverandre, 

som for eksempel ved at et parti “stjeler” stemmer fra et samarbeidsparti. Et politikksøkende 

parti som MDG vil ha enklere for å unngå dette, fordi de kritiserer samtlige på den politiske 

aksen i norsk politikk, og først og fremst ønsker å samarbeide med de som vil gi dem 

gjennomslag for sin politikk, samme hvor på det politiske spekteret de hører hjemme. Det må 

likevel trekkes frem at det partiet som MDG kritiserte klart mest var Fremskrittspartiet og den 

sittende regjeringen, som da besto av Fremskrittspartiet og Høyre, og at kritikken generelt sett 

heller mot høyre. 

 

5.2 Engasjement 

Oppgaven undersøkte også hva slags type poster som engasjerte følgerne i sosiale medier 

mest, i form av kommentarer, delinger og likerklikk. Studien viser flere interessante 

forskjeller på de sosiale mediene, og hva slags type poster som engasjerte mer enn andre. Som 

ventet ble poster på Facebook generelt sett mer engasjerende, noe man har sett eksempler på i 

tidligere forskning (Karlsen 2015, Vaccari & Valeriani 2013), og Karlsen (2015) mener at 

terskelen for å like eller kommentere noe på Facebook er lavere enn på Twitter, noe min 

studie kan tyde på stemmer. 

 

Et funn i denne delen av studien var at postene som fokuserte på MDGs egen politikk ble mer 

likt enn poster som fokuserte på andre temaer. Men dersom en så på resultatet for kun 

Facebook, ble resultatet omvendt: Facebook-poster som handlet om egen politikk ble likt 

mindre enn poster som handlet om andre temaer. Forskjellen på disse to resultatene er nok 

påvirket av faktumet at MDG brukte kanalen med flest følgere til å snakke om egen politikk, 

som belyst i delkapittelet om informasjonsfunksjonen, og kanalen med færre følgere til å 

snakke om andre temaer. 

 

Dette kan også tenkes å være grunnen til at poster som inneholder lyd, bilde eller video ble 

mer likt enn poster som ikke inneholdt dette, siden denne typen poster ble hovedsakelig brukt 
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i kanalen med flest følgere, på Facebook. Et interessant funn knyttet til 

markedsføringsfunksjonen, var at bilder ble mer likt enn videoer. Et annet funn var at poster 

som var kritiske til politiske aktører ble mer likt enn de postene som ikke var krititske.  

 

Blant annet Lilleker (2011) har sagt at det er ønskelig for politikere å involvere sine følgere i 

valgkampen i form av å be dem like og dele innholdet. Dette har MDG gjort i stor grad på én 

av de undersøkte kanalene, nemlig Facebook, og disse postene ble faktisk likt mye hyppigere 

enn de postene der følgerne ikke ble oppfordret til å gjøre dette, og studien viser at en slik 

mobilisering fungerer. 

 

Når det kommer til kommentarer som engasjementsform, viser studien også her svært store 

forskjeller på hvordan de sosiale mediene ble benyttet til dette. Også her ser man at Facebook 

er overrepresentert, og selv om det kan tenkes at antall kommentarer drives opp av MDGs 

tilstedeværelse i kommentarfeltet, så er det tydelig at det generelt sett kommenteres mer på 

Facebook enn i andre kanaler.  

  

Den siste måten å måle engasjement i denne studien var å se på antall delinger. Her var 

Instagram utelukket fra analysen, da kanalen ikke har særlige muligheter for å dele en post. 

Også i denne kanalen er forskjellen på Facebook og Twitter store, og det er vanskelig å få en 

forståelse for hva slags type poster det er som får mest engasjement gjennom kun en 

kvantitativ innholdsanalyse. Derfor gjennomførte jeg også en kvalitativ analyse, der jeg så på 

de fem mest likte, de fem mest delte og de fem mest kommenterte postene i utvalget. 

Resultatet fra denne analysen viser flere interessante ting. Det første jeg vil trekke frem herfra 

er at den kvalitative analysen gir støtte til påstanden om at det hjelper å be følgere om å like 

og dele posten, som Lilleker (2011) mener politikere med fordel kan gjøre. Av de ti postene, 

som til sammen var de fem mest delte, fem mest likte og fem mest kommenterte, var åtte av 

de en slik post med en oppfordring til å like og dele. Dette til tross for at kun halvparten av 

Facebook-postene var poster som oppfordret følgerne til å like og dele innholdet. 

 

Den kvalitative analysen viser også at poster der MDG er tydelige på at de ønsker 

forandringer av etablerte politiske situasjoner i Norge, er blant de mest likte postene. I åtte av 

disse ti postene, foreslår partiet å forandre noe som allerede er etablert i Norge. Analysen 

viser dessuten at ordbruken i flere av de analyserte postene er preget av patos-argumentasjon, 
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altså ved å spille på følelsene til mottakerne, som i strofen “å ikke stemme på MDG, er å 

stemme for å dø”.  Dette får støtte fra forskningen, der det har blitt hevdet at innhold som 

skaper sterke følelser får mer oppmerksomhet på internett (Kalsnes & Larsson 2015, s. 229). 

Samtidig er flere av de ti mest engasjerende postene preget av logiske argumenter.  

 

Selv om den kvantitative innholdsanalysen tyder på at Facebook-postene som handler om 

andre ting enn MDGs politikk blir mer likt enn de som handler om MDGs politikk, så viser 

den kvalitative analysen at syv av de ti postene som ble analysert kvalitativt handlet om 

MDGs egen politikk. En Facebook-post som handler om partiets egen politikk har med andre 

ord store sjanser for å oppnå stort engasjement blant følgerne på Facebook, til tross for at en 

slik type post generelt sett blir mindre engasjerende på Facebook enn en post med fokus på 

egen politikk. 

 

Den kvalitative analysen tydeliggjør også hvordan MDG snakker om sine motstandere, og 

hvordan disse blir beskrevet som ansvarsløse, grå og bakstreverske, og hvordan en stemme på 

et annet parti enn MDG er å kaste bort stemmen sin og å “stemme på å dø”.  

 

Den kvalitative analysen viser også hvordan MDG har et fast tema på sine filmer, med raske 

klipp og fargerike tekstplakater med budskapet på. Studien viser også at selv om bilder ble 

generelt sett mer likt enn filmer, så har filmer stor sjanse for å gå viralt, siden fem av de ti 

mest engasjerende postene inneholdt filmer.  

5.3 Eierskap 

Studien tok også sikte på å undersøke hvordan MDG tok eierskap til miljøsaken, og resultatet 

viste at partiet fokuserte mer på miljøtemaer på Facebook og Instagram enn på Twitter, og 

med det anså Facebook og Instagram som mer egnede plattformer å ta eierskap til miljøsaken 

enn Twitter. 

 

Studien viser også at MDG blant annet tok eierskap til miljøsaken gjennom å kritisere andre 

aktører. Av de 57 postene som ble kodet til å være kritiske, handlet 43 av disse om 

miljøsaken. I tillegg viser studien at følgerne på sosiale medier anerkjenner MDGs eierskap til 

miljøsaken, da poster med miljøtema blir mer likt enn andre saker, noe som til en viss grad 
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gjenspeiler resultatet fra Karlsen og Bergh (2017, s. 4) sin analyse av partiet, da de fant ut at 

velgere kun hadde tillit til ett av MDGs saksområder - miljø og klimapolitikk. Publikum liker 

at MDG sier ting om miljøtema i større grad enn når de snakker om andre tema.  

 

5.4 Studiens begrensninger 

Den umiddelbare begrensningen i denne studien, er at de 75 retweet-meldingene som ble delt 

på Twitter i løpet av innsamlingsperioden, ikke ble inkludert i dataanalysen. Dette valget ble 

tatt fordi jeg fant det vanskelig å knytte “retweeter” til en én av funksjonene i den første 

problemstillingen, selv om dette muligens ligger nærmest kommunikasjonsfunksjonen. Jeg 

bestemte meg derfor for å utelate denne meldingstypen, fordi den nok kan knyttes til flere av 

funksjonene. For eksempel skjedde det flere ganger at MDG retweetet seg selv fra tidligere, 

og da blir det vanskelig å argumentere for at dette skal inngå som en form for kommunikasjon 

eller dialog. Det kan likevel tenkes at denne bruken av “retweeter” på Twitter er blant 

grunnene til at Enli og Skogerbø i 2013 fant ut at Twitter ble brukt til dialog med velgere 

(Enli & Skogerbø 2013), noe min studie har utfordret.  

 

Det kan også tenkes at selv om studien har fokusert på valgkampinnspurten og de to siste 

ukene i valgkampen, så hadde sammenligningsgrunnlaget med andre lignende studier blitt 

bredere dersom studiens data besto av innsamlinger gjort gjennom hele “den korte 

valgkampen”, altså de fire siste ukene før valget.  

 

5.5 Fremtidige undersøkelser 

Denne undersøkelsen har først og fremst tatt sikte på å finne ut hvilke funksjoner som kan 

knyttes til hvilke sosiale medier. Dernest har den undersøkt hvilke funksjoner som engasjerer 

følgerne på sosiale medier, og gjennom hvilke funksjoner og i hvilke medier MDG tok 

eierskap til miljøsaken. Denne studiens resultater er bygget på en analyse av et parti med én 

fanesak. Det hadde vært interessant å sammenligne studiens resultater med et parti som har en 

mer helhetlig politikk og partiprogram, og enda større oppslutning blant velgerne. Kanskje er 

det store forskjeller på hvilke funksjoner man ser i hvilke medier dersom partiet har flere 
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saker og flere følgere, og ikke minst enda flere som jobber med for partiet under valgkampen. 

I en slik undersøkelse, vil denne oppgavens metodiske tilnærming være et viktig bidrag. 

  

Studien sier også lite om hvordan kommunikasjonen med følgerne på sosiale medier foregår. 

Det kunne derfor vært interessant å for eksempel undersøke om politiske partier 

kommuniserer mer med de som er kritiske til partiet, eller om de prioriterer å kommunisere 

med de som er positive til partiet, og om det eventuelt er forskjell på hvem de kommuniserer 

med på de ulike kanalene. Møter man kritikk annerledes på Facebook enn på Twitter? 

 

Studien viser at MDG brukte sosiale medier på en viss måte under valgkampinnspurten før 

Stortingsvalget 2017. Det kunne derfor vært interessant å undersøke om partiet bruker de 

samme kanalene på samme måte når Stortingsvalget er lenger unna i tid og den politiske 

situasjonen er mer stabil, eller om bruken da vil skille seg fra hvordan partiet brukte den 

under valgkampen. 

 

Mange funn i studien kan også danne grunnlaget for videre studier, som for eksempel at NRK 

var mediet som ble mest vist til i løpet av valgkampen. Det kunne vært interessant å 

undersøke de tradisjonelle medienes politiske dekning i valgkamptider, og se om det finnes 

klare sammenhenger mellom partier og de ulike mediehusene. Er det slik at NRK fokuserer 

mer på miljøsaken enn andre medier, eller er NRK generelt mer aktuelle under valgkamper 

for samtlige av partiene?  

 

Siden studien utelater retweeter fra dataanalysen, kunne det også vært interessant å se 

utelukkende på retweeter i løpet av en valgkamp, for å finne ut hvilket formål partiet har når 

de gjør dette, og ikke minst hvilke personer, medier, organisasjoner som opprinnelig er 

avsender.  

 

5.6 Konklusjon 

Studien bidrar til flere deler av feltet politisk kommunikasjon og sosiale medier og forholdet 

mellom disse. For det første tar studien utgangspunkt i funksjoner som er identifisert i 

forskningsfeltet, og utvikler en metode for hvordan disse kan måles i enkeltposter i sosiale 
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medier. For det andre peker den ut noen forskjeller på hvordan de sosiale mediene brukes på 

forskjellige måter i de ulike sosiale mediene i en politisk valgkamp. 

 

For den første problemstillingen, som hovedsakelig ser på de seks funksjonene informere (1), 

kommunisere (2), markedsføre (3), mobilisere (4), sette agenda (5) og kritisere (6), fant jeg 

flere interessante funn, som jeg gikk gjennom i forrige kapittel. Kort oppsummert kan man si 

at Facebook ble brukt til å informere følgere om partiets egen politikk, mens Twitter ble mer 

brukt til å løpende kommentere nyhetsbildet, samspille med mediene og diskutere andre 

temaer enn MDGs egne politikk. Facebook og Instagram ble også mer brukt til mobilisering 

og markedsføring enn Twitter.  

 

Kommunikasjonsfunksjonen ble i hovedsak opprettholdt i kommentarfeltet på Facebook, og i 

mindre grad på de andre kanalene. Her må det igjen nevnes at studien har utelatt 75 retweeter 

som ikke inneholdt noe mer enn den opprinnelige avsenderens budskap. Likevel kan det 

hende at denne typen Twitter-meldinger bør inkluderes i kommunikasjonsfunksjonen i studier 

i fremtiden.  

 

Studien viser en viss dreining av kritikk mot høyresiden av norsk politikk, men MDG 

kritiserer også i stor grad venstre- og sentrumspartier, noe jeg mener viser at partiet først og 

fremst er opptatt av å få gjennom politikk, enten det er som regjeringsparti eller som styrende 

opposisjonsparti. 

 

På den andre problemstillingen, som undersøker hva slags type poster som engasjerer følgere 

mest, fant studien blant annet ut at poster som oppfordrer følgere til å like og dele stoffet, blir 

likt og delt mer enn andre type poster, og at denne formen for mobilisering faktisk hjelper. 

Studien fant også ut at poster som var kritiske til politiske aktører, ble likt mer enn poster som 

ikke var det. For å besvare studiens andre problemstilling, ble det også gjennomført en mer 

kvalitativ metodetilnærming til spørsmålet, og de fem mest likte, de fem mest kommenterte 

og de fem mest delte postene ble undersøkt nærmere. Denne analysen viste flere interessante 

funn, og bekrefter også at postene som mobiliserer til å like og dele blir likt mer. I åtte av de 

til sammen ti postene var budskapet at MDG vil forandre noe i Norge, og at de på den måten 

fremstiller seg selv som et progressivt parti på jakt etter forandring, og denne typer poster er 

populære blant følgerne. Man så også at det hjelper å spille på mottakernes følelser dersom en 
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vil oppnå stort engasjement, da språket i flere av disse postene var preget av sterke følelser og 

patos. Samtidig argumenterer MDG på andre måter, som viser til fakta. Den kvalitative 

analysen ser også på hvordan MDG snakker om sine motstandere, og hvordan de for 

eksempel kaller andre partier for “grå”, “ansvarsløse” og hvordan de er bakstreverske partier, 

og at å stemme på dem er å stemme for å dø. Dette er en klar motsetning til hvordan de 

omtaler seg selv, som et parti som “tenker nytt”, som vil ha “grønn revolusjon” og som 

trenger “superkrefter” for å klare det. 

 

Som svar til den tredje problemstillingen, fant studien ut at MDG tok et større eierskap til 

miljøsaken på Facebook og Instagram enn på Twitter. En måte MDG tok eierskap til 

miljøsaken på var å kritisere: av 57 poster som ble kodet til å være kritiske, så handlet 43 av 

disse om miljøsaken. Studien viser også at postene som handler om miljøsaken, engasjerte 

mer enn de som ikke gjorde det, og dette tyder på at MDGs følgere aksepterer MDGs eierskap 

til miljøsaken. Dette støttes fra annen forskning, som har tydet på at velgere kun har tillit til 

MDG sin klima og miljøpolitikk. 

 

Alt i alt gir studien en økt forståelse for hvordan et parti med et tydelig sakseierskap til 

miljøsaken bruker  sosiale medier i politisk kommunikasjon og valgkamp, og studien viser 

tydelige forskjeller på hvordan de ulike sosiale mediene ble brukt forskjellig, spesielt 

Facebook og Twitter.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1 : Kodebok 

Funksjon 
(problemstilling) 

Kanal Analysekriterier Kategorier Eksempler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informere 
(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook (1) 
Twitter (2) 
Instagram (3) 

Q1: Har posten fokus 
på MDGs standpunkt 
fra partiprogrammet? 

Ja / Nei / 
Umulig å si 

“Ja! Vi vil føre 
en helsepolitikk 
som fremmer 
god helse og 
forebygger 
helseskade! Les 
mer her:[link til 
hjemmeside]...” 
fra Twitter 5. 
september 

Q2: Kan posten 
betraktes som en 
oppdatering fra 
valgkampen? 

Ja / Nei / 
Umulig å si 

“Hurra! Grønn 
ungdom ble 
størst på Oslo 
katedralskole 
med 21 %. 
Utrolig bra 
@HuldaHoltvedt
!! :) #detskjer 
#stemgrønt 
#valg2017” fra 
Twitter 5. 
september 

Q3:Linker posten til 
egne hjemmesider? 

Ja / Nei / 
Umulig å si 

Post som linker 
til egne 
hjemmesider 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunisere 
(1) 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook (1) 
Twitter (2) 
Instagram (3) 

Q4: Oppfordrer posten 
følgere til å kommentere 
sine egne meninger? 

Ja / Nei / 
Umulig å si 

Poster som 
inneholder 
fraser som: 
“...Hva synes 
du?” 

Q5: Er posten et svar til 
en annen bruker av 
sosiale medier? 

Ja / Nei / 
Umulig å si 

En post som for 
eksempel 
retweeter en 
bruker som sier 
noe om MDG 
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Q6: Er MDG selv aktive 
i kommentarfeltet ? 

Ja / Nei  / 
Umulig å si 

Poster der MDG 
er aktive i 
kommentarfeltet 

 

Markedsføre 
(1) 

Facebook (1) 
Twitter (2) 
Instagram (3) 

Q7: Er posten reklame 
for partiet i form av 
bildeplakat / grafikk / 
video / lydklipp?  

Ja / Nei / 
Umulig å si  

Post fra 
Instagram med 
infovideo om 
MDGs 
standpunkt i 
CO2-utslipp 

 

 

 

 

 

Mobilisere 
(1) 

 

 

 

 

Facebook (1) 
Twitter (2) 
Instagram (3) 

Q8: Oppfordrer posten 
følgere til å like og/eller 
dele posten? 

Ja / Nei / 
Umulig å si 

Post som 
avsluttes med 
“Lik og del” eller 
lignende 

Q9: Oppfordrer eller 
inviterer posten følgere 
til å komme på 
arrangementer i regi av 
partiet? 

Ja / Nei / 
Umulig å si 

Invitasjon til 
arrangementer / 
demonstrasjoner  

Q10: Oppfordrer posten 
følgerne til å “stemme 
grønt”? 

Ja / Nei / 
Umulig å si 

Poster som 
(også indirekte) 
oppfordrer 
velgere til å 
stemme på 
MDG. Dette 
innebærer også 
poster med 
emneknagg 
#stemgrønt 

 

 

 

 

 

 

Sette 
agenda/medies

amspill 
(1) 

 

 

 

 

 

Facebook ( 1) 
Twitter (2) 
Instagram (3) 

Q11: Linker posten til 
eksterne 
medier/nettsider? 

Ja / Nei / 
Umulig å si 

Poster som 
linker til saker i 
andre medier, 
for eksempel 
VG. 

Q12: Kommenterer 
posten aktuelle nyheter 
i nyhetsbildet? 

Ja / Nei / 
Umulig å si 

Poster som 
handler om 
allerede 
eksisterende 
nyheter i 
nyhetsbildet 

Q13: Hvilken 
medieaktør retter de 
seg mot? 

Åpen 
kategori 

VG, Aftenposten 
eller Dagbladet 
osv.  
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Kritikk 
(1) 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook (1) 
Twitter (2) 
Instagram (3) 

Q14: Kritiserer posten 
andre politiske aktører? 

Ja / Nei / 
Umulig å si 

Poster som 
åpent kritiserer 
andre politiske 
aktører, som for 
eksempel FRPs 
klimapolitikk 

 
Q15: Kritiserer posten 
medieaktører? 

 
Ja / Nei / 
Umulig å si 

Er posten en 
kritikk av 
medier? For 
eksempel 
medienes 
manglende 
fokus på 
miljøsaken? 

Q17: Kritiserer posten 
andre 
samfunnsaktører? 

Ja/Nei/ 
Umulig å si 

Er posten en 
kritikk av aktører 
som verken er 
medier eller 
politikere? 

Q18: Hvilke politiske 
aktører kritiseres? 

Åpen 
kategori 

Poster som på 
et eller annet vis 
kritiserer andre 
politiske aktører 

 

 

 

 

Engasjement 
(2) 

Facebook(1) 
Twitter (2) 
Instagram(3) 

Q17: Antall liker X antall Poster, tweets 
og instagram 
med antall 
hjerter / liker 

Facebook (1) 
Twitter (2) 
Instagram (3) 

Q18: Antall kommentar X antall Poster, tweets 
og instagram 
med antall 
kommentarer 

Facebook (1) 
Twitter (2) 
Instagram (3) 

Q19: Antall delinger X antall Antall delinger 
og retweets 
(ekls instagram) 

Eierskap 
(3) 

Facebook(1) 
Twitter (2) 
Instagram (3) 

Q20: Handler posten 
om miljøsaken? 

Ja / Nei / 
Umulig å si 

Post som 
handler om 
miljøsaken på et 
eller annet vis. 
Dette innebærer 
klima, 
olje/gasspolitikk, 
dyrevelferd osv.  

 

 


